
A RELAÇÃO PAIS DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E ESCOLA COMUM: 
DILEMAS E PERSPECTIVAS 
Reginaldo Célio Sobrinho – UFES 
 

 
 

 
 

• Introdução 
 

As questões contidas neste texto se organizam em torno da temática relação família e 

escola. Mais especificamente, ocupamo-nos em refletir sobre dilemas e perspectivas na 

relação família e escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Com esse 

propósito, estudamos aspectos da trajetória de um Fórum de Famílias de Alunos com 

Deficiência, organizado em uma escola pública municipal, considerando o período de 

março de 2004 até junho de 2008.   
 

O delineamento dessa problematização emergiu, fundamentalmente, da confluência das 

indicações evidenciadas na literatura que versa sobre a temática relação família e 

escola, dos pressupostos da Sociologia Figuracional elaborados por Norbert Elias, e da 

perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica. 
 

Da literatura consultada extraímos algumas sínteses que problematizam o fato de, em 

grande parte dos casos, a relação família e escola configurar-se como uma relação 

assimétrica, estabelecida entre leigos e especialistas e de organizar-se a partir de uma 

perspectiva escolarizada ou escolacentrada dessa relação, assegurando, aos 

profissionais do ensino a possibilidade de categorizar, classificar e até mesmo, 

escolarizar os pais dos alunos (FARIA FILHO, 2002; SILVA, 2003; DAVIES, 2005; 

WINESS, STANLEY, 2005).  
 

Uma segunda questão extraída da literatura refere-se aos modos de participação e de 

envolvimento dos pais na escolarização de seus filhos.  Para Lahire (1995), Carvalho 

(1998), Homem (2006), a ausência ou invisibilidade dos pais no espaço físico da escola 

não significa, necessariamente, desinteresse e descaso à escolarização dos filhos. A esse 

respeito, os autores destacam duas questões vinculadas entre si: a) os pais guardam 

expectativas extremamente positivas acerca da escolarização do filho e, b) os pais 
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participam ao seu modo na escolarização dos filhos e não, do modo como a “escola” 

espera que participem.  
 

Da perspectiva sociológica figuracional, referenciamo-nos em dois argumentos 

elisianos: a compreensão de que os indivíduos, em interdependências, constituem 

figurações que estão em permanente processo de constituição e de transformação e o 

entendimento de que o poder é uma ocorrência cotidiana que faz parte das relações 

humanas. Nesses argumentos, as noções de figuração, interdependência e equilíbrio ou 

balança de poder, desenvolvidas por Norbert Elias, se fizeram primordiais.  
 

Finalmente, da abordagem teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica 

recuperamos a possibilidade e a relevância de o pesquisador mergulhar no fluxo 

histórico do grupo durante o trabalho de investigação (BARBIER, 2004). Nessa 

perspectiva investigativa, os temas e as questões animadoras das pesquisas tomam por 

referência os dilemas, os desafios e as possibilidades que se presentificam no contexto 

social mais amplo aos quais os “sujeitos da pesquisa” estão direta ou indiretamente 

implicados. 
 

Por outro lado, essa abordagem teórico-metodológica pressupõe que, no trabalho de 

investigação, o pesquisador observe não apenas as decisões, as escolhas, as tentativas de 

mudança, mas também os movimentos de resistência e de exclusão desde uma 

perspectiva nós. Coerente com os pressupostos da Sociologia Figuracional, nessa 

abordagem teórico-metodológica o que estudamos faz parte da nossa realidade; os 

indivíduos aos quais nos referimos em nossas descrições e análises devem ser vistos 

como pessoas semelhantes a nós.  
 

Essas indicações teóricas nos ajudaram a compor algumas questões iniciais que 

ganharam novos significados à medida que tomávamos o Fórum de Famílias de Alunos 

com Deficiência como lugar empírico de investigação. Mas então, o que é esse Fórum 

de Famílias?  
 

A seguir, apresentamos brevemente a dinâmica e a organização do Fórum de Famílias 

de alunos com deficiência. Na seqüência, descrevemos aspectos do nosso percurso de 

investigação. No item seguinte, ganham centralidade os dados coletados e as análises 

deles decorrentes. Finalizamos o texto, anunciando algumas considerações a respeito do 

vivido e construído por meio deste trabalho de investigação. 
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• Um fórum de famílias de alunos com deficiência 
 

 

O Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência instituiu-se em 2004, quando os 

profissionais do ensino explicitavam um consenso em torno da crença de que os pais 

de alunos com deficiência e os profissionais do ensino precisavam de um espaço 

comum de formação, de troca de experiência, bem como de elaboração e avaliação da 

política educacional adotada na escola.  
 

Desde a instituição do Fórum de Famílias, os encontros mensais ocorrem mensalmente 

e são registrados em ata. De modo geral, esses encontros têm início com uma 

mensagem seguida de breve reflexão e, na sequência, são promovidas discussões e 

debates em torno de temas e de questionamentos levantados no grupo. No período de 

2004 a 2008, foram promovidas palestras com a participação de pesquisadores da área 

de Educação Especial, representantes do poder público Estadual e Municipal; relatos e 

conversas com pais, apresentavam deficiência; reuniões com os professores do serviço 

especializado; participação dos pais em “reuniões abertas” com os profissionais que 

atuavam no turno matutino; discussão sobre a implementação de programas e projetos 

da Secretaria municipal de Educação, relativos à escolarização dos alunos com 

deficiência, enfim, a realização do “I e II Fórum Ampliado de Famílias de Alunos com 

Deficiência”, o primeiro em 18 de novembro de 2006 e o segundo em 27 de outubro de 

2007. Nesses dois eventos buscou-se a participação de pais e de profissionais do ensino 

vinculados a outras escolas do município. 
 

Os encontros mensais do Fórum são planejados por uma equipe de coordenação, 

basicamente formada por profissionais do ensino que atuavam no turno matutino da 

escola e representantes dos pais, participantes desses encontros. Essa equipe tem 

autonomia na definição das temáticas e das dinâmicas dos encontros mensais, bem 

como a tarefa de garantir que as demandas dos pais, explicitadas nesses encontros, 

sejam cumpridas. A equipe de coordenação passou por diferentes composições no 

período de 2004 até 2008. Ao longo desse período, revezando entre si, nove 

profissionais do ensino e seis mães, além de dois pesquisadores, integraram essa equipe.  
 

 

 

• Aspectos metodológicos: um desenho do estudo 
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Ancorados na perspectiva teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica, o 

trabalho de investigação se estendeu de março de 2007 até junho de 2008 e as nossas 

atividades estiveram concentradas no turno matutino, às quartas-feiras, dia da semana 

em que eram realizadas as atividades do Fórum de Famílias -  as reuniões da equipe de 

coordenação e os encontros mensais. 
 

Constituíram sujeitos desta pesquisa, os familiares de alunos com deficiência que 

participavam dos encontros mensais do Fórum (um total de 10 mães e 1 pai), os 

profissionais do ensino diretamente envolvidos nas atividades do Fórum, basicamente, 

aqueles que compunham a equipe de coordenação do Fórum de Famílias (2 pedagogas, 

2 professoras e o diretor escolar), uma estudante de Psicologia que, inclusive, 

coordenou um “grupo de vivência” envolvendo as famílias “do fórum”, ao longo de 

2007 e um outro pesquisador que também realizava sua investigação naquela escola.  
  
Considerando a intenção de resgatar o movimento do Fórum desde ano de sua 

instituição, construímos sua trajetória dos anos de 2004, 2005 e 2006 a partir do estudo 

de documentos – atas das reuniões do Fórum; ofícios expedidos e recebidos pelo 

Fórum; convites aos pais para os encontros mensais do Fórum; bilhetes ou recados 

enviados pelos pais justificando suas ausências nos encontros; folder(s) relativos aos 

eventos organizados na escola, sobretudo aqueles vinculados ao Fórum – e  das 

entrevistas cedidas pelos "antigos" integrantes da equipe de coordenação do Fórum de 

Famílias.  
 

A adoção desses procedimentos articulado aos pressupostos da abordagem teórico-

metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica, nos possibilitou compreender e 

analisar as tensões que caracterizavam a processualidade da relação “Fórum” e 

“Escola”, compreender os referentes de poder que constituíam as interdependências dos 

familiares e profissionais do ensino, assim como os processos de inclusão e de exclusão 

de uns e de outros relativamente às fontes de poder nas figurações que se formavam. 
 

Em termos de atuação-ação, basicamente, participamos de quinze encontros mensais do 

Fórum de Famílias e de vinte e cinco reuniões da equipe de coordenação. Coordenamos 

discussões nos encontros mensais do Fórum, nas reuniões da equipe de coordenação do 

Fórum e nos planejamentos coletivos do turno matutino.  
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Na nossa percepção, “olhar” esse movimento a partir da perspectiva elisiana nos ajudou 

a compreender que, para a pessoa comprometida com a ação “de dentro” do fluxo, suas 

decisões assemelham-se a um rio que, apesar de seguir em direção ao mar, “[...] não 

encontra diante de si um leito fixo, previamente ordenado e sim um amplo terreno em 

que tem que buscar um curso definido” (ELIAS, 1994, p. 46). Afinal, em Elias, a 

história e a sociedade não são uma obviedade ou “[...] um sistema de alavancas 

mecânicas e de automatismos de ferro e aço, e sim, um sistema de pressões exercidas 

por pessoas vivas sobre pessoas vivas” (ELIAS, 1994, p. 47).  
 

No próximo item, trazemos algumas questões e apontamentos decorrentes da análise 

dos dados coletados e que, esperamos, possam contribuir para as reflexões sobre a 

relação família e escola em um contexto de escolarização de alunos com deficiência. 
 

 

 

• O Fórum de Famílias como espaço de participação de pais e de profissionais 
do ensino (?) 

 

 

Iniciemos com um diálogo que, imediatamente, nos coloca perante a um dilema vivido 

no grupo, durante nossa investigação: “O Fórum de Famílias seria também um lugar de 

atuação/participação de profissionais do ensino?” 
 

No encontro mensal, realizado em março de 2008, contávamos com quatro mães, dois 

pesquisadores, dois estagiários curriculares,1 uma pedagoga, duas professoras do ensino 

comum, duas professoras do serviço especializado2. Logo no início do encontro, quando 

se apresentava ao grupo, a Srª Renata3 destacou: [...] espero que este ano seja melhor, 

porque no ano passado tinha mais professores que pais. Porque eu acho que é a gente 

que tem que participar. Na sequência, a Srª Andréia respondeu: [...] pra mim aqui 

somos um grupo de pessoas preocupadas com o ensino do aluno com NEE (DIARIO 

DE CAMPO, março de 2008). Um pouco mais a frente, a professora Lena voltou à 

questão trazida pela Srª Renata.  
 

[...], pois é, isso que a Srª Rívia falou é importante a gente 

conversar na equipe de coordenação. Tem muito professor 

aqui. Será que isso não acaba inibindo os pais? O Fórum não é 

                                                 
1 Estagiários que cumpriam atividades relativas à sua formação em Pedagogia.  
2 Professoras responsáveis pelo atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência 
matriculados na escola. 
3 Ao longo do texto utilizamos nomes fictícios.   
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de famílias? Não deveríamos ter mais famílias do que 

professores? [...] Então muda o nome do Fórum! (DIARIO DE 
CAMPO, março de 2008) 

 

Questões como essas nos parecem extremamente interessantes quando o foco de reflexão 

é a relação família e escola. Essas questões se tornam mais instigantes à medida que 

consultamos as atas dos encontros realizados e observamos que, em vinculação com um 

conjunto de transformações sociais mais amplas relativas à escolarização de alunos com 

deficiência, ao longo dos anos de atividades, os participantes do Fórum de Famílias, 

evidenciavam um significativo interesse de que os professores do ensino participassem de 

seus encontros mensais.  
 

Assim, durante os anos de 2004, 2005 e 2006 os pais participantes do Fórum de Famílias 

solicitavam a presença do diretor, das pedagogas e dos professores nos encontros mensais. 

Eles explicitavam suas motivações para o “encontro” com esses profissionais, ora para 

ouvir o relato docente acerca das dificuldades e dos modos como atuam em sala de aula, 

de maneira que pudessem [...] compreender melhor a posição do conhecimento dos filhos 

[...], ora para “[...] ampliar o conhecimento dos próprios professores sobre o trabalho 

inclusivo realizado na Unidade Escolar”. (ATA, maio de 2004) 
 

Nas atas, observamos que, para a concretização deste “encontro”, indicavam, desde 2004, 

o envolvimento e a participação daqueles professores que estivessem em horário de 

planejamento.  
 

Ao longo de 2005, os participantes continuavam lamentando a ausência de contatos com 

os professores nos encontros mensais do Fórum, levantaram, inclusive, a possibilidade de 

um rodízio entre eles. Finalmente, sem uma concretização mais explicita de suas 

expectativas e sob a tentativa de dar maior visibilidade ao Fórum no contexto da Escola, 

em 2006, o grupo apoiou a iniciativa da “escola” em realizar o “I Fórum Ampliado de 

Famílias de Alunos com Deficiência” (ATA, Junho de 2006). 
 

Uma análise dessas solicitações e indicações dos pais nos permite inferir que os 

indivíduos que buscam beneficiar-se da e na escola - os alunos e seus pais - trazem certa 

compreensão de sua função social e, nesse sentido, credenciam e percebem a escola como 

uma instituição social capaz de inserir os sujeitos no mundo e na cultura. Para nós, esta é 

uma consideração necessária quando refletimos sobre a relação família e escola, e a 
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literatura que trata desta temática também evidencia elementos que subsidiam tal 

percepção. 
 

Em estreita vinculação com as considerações de Lahire (1995), Carvalho (1998, p. 6), 

observa que os familiares, em sua maioria,“[...] depositam na escola a esperança  de que 

ela dê  aos seus educandos, aquilo  que eles próprios não têm: instrução que leve  a uma 

perspectiva  de um futuro melhor  e a uma mobilidade social ascendente. Outros estudos 

que versam sobre a temática relação escola e família - Gonçalves (1997); Carvalho 

(1998); Cruz (2005); Homem (1998); Villas-boas (1999); Duarte (2007); Henriques 

(2005) – destacam que, via de regra, os familiares não só apoiam  o trabalho educativo 

desenvolvido pela escola, como também apresentam disposição e adotam diferentes 

estratégias de participação e envolvimento no processo de escolarização de seu filho. 
 

Em nosso estudo, verificamos uma possibilidade de participação sistemática dos pais na 

escolarização de seus filhos. Na processualidade do Fórum de Famílias, observamos a 

persistente solicitação dos pais em conhecer as dificuldades no trabalho docente, em ouvir 

os professores de maneira que pudessem ajudar na escolarização de seus filhos. 
 

Diante dessa tensão, em 2007, quando atuamos em contexto, a participação dos 

professores nos encontros mensais do Fórum foi buscada com maior evidência, sobretudo 

pela equipe de gestão escolar.  Inicialmente, “aproveitaríamos” aqueles que estivessem 

em horário de planejamento e, em seguida, por meio de uma reorganização das atividades 

da turma naquele dia, outros professores seriam convidados para os encontros mensais.  
 

Assim, para o encontro realizado em maio de 2007, organizado sob a dinâmica de mesa 

redonda, duas professoras do ensino comum e as professoras do atendimento educacional 

especializado participaram dos debates. A participação de outros professores voltou a 

ocorrer em junho de 2007, quando organizamos uma roda de conversa com os 

professores especialistas. Em agosto, aconteceu uma segunda roda de conversa, 

envolvendo os professores das séries finais do Ensino Fundamental e, em setembro, 

realizamos a terceira roda de conversa, dessa vez com os professores que atuavam nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental.  
 

Em outubro de 2007, realizamos o II Fórum Ampliado de Famílias de Alunos com 

Deficiência. A baixa frequência dos profissionais do ensino foi bastante lamentada no 

encontro mensal que se seguiu ao evento. Durante as avaliações, a Srª Tânia deu-nos 
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evidência quanto à necessidade de os professores se aproximarem mais às preocupações e 

discussões do Fórum: [...] o que eu percebo é que a escola oferece momentos de 

formação, momento de aprendizagem ... Os professores falam que não sabem como 

trabalhar com alguns alunos, e quando a escola oportuniza discussão sobre o assunto 

alguns profissionais não participam (DIÁRIO DE CAMPO, novembro de 2007). 
 

Do que vivenciamos, compreendemos que a participação mais direta de alguns 

profissionais nas atividades do Fórum de Famílias em 2007 – por exemplo, os membros 

da equipe de gestão escolar e as duas professoras do ensino comum – , remodelava  os 

comportamentos e desejos dos “pais”. Acreditamos que essa gradativa aproximação dos 

profissionais do ensino ao Fórum de Famílias provocava na Srª Andreia a sensação de 

maior envolvimento do grupo com o trabalho educativo, o que a levou a afirmar o 

seguinte: [...] aqui somos um grupo de pessoas preocupadas com o ensino do aluno com 

NEE (DIÁRIO DE CAMPO, março de 2008). Isso, no entanto, não necessariamente 

diminuía as tensões nas interdependências dos profissionais do ensino e os familiares dos 

alunos com deficiência.  
 

Certamente, as tensões aumentavam significativamente com as intervenções da Srª Tânia 

que reunia condições para falar com a “escola” como igual. É que, na condição de 

docente do Sistema Municipal de Ensino, ela compreendia a pertinência da organização 

de espaços de formação para professores num contexto de “inclusão escolar”. Ela mesma 

participara de um curso de formação em LIBRAS e conhecia as motivações da Secretaria 

de Educação para que as escolas organizassem seus espaços de formação.  Na condição de 

mãe-professora
4, ela falava de “outro lugar” naquele grupo de famílias.  

 

Os dados coletados também nos permitem inferir que as expectativas da Srª Renata e as 

indicações da professora Lena quanto ao significativo número de professores em um 

Fórum de Famílias, destacadas inicialmente, revelam dilemas vividos em contextos onde 

a “escola” busca um estreitamento com os familiares de seus alunos. Outros estudos nos 

ajudam a verificar a complexidade desse processo. Vejamos. 
 

De modo geral, os familiares consideram fundamental a “escola” organizar/coordenar, ao 

seu modo, os encontros e atividades formais com os pais (SILVA, 2003; MARTINS, 

2005; BARREIRA, 1999; CARVALHO, 1998, entre outros). Conforme observamos no 

                                                 
4 Para Silva (2006) essa condição de alguns pais se converte numa tensão muito especifica e que se faz 
presente nos debates recentes sobre a relação família e escola.   
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estudo desenvolvido por Silva (2003), os pais consideram o corpo docente como o 

principal interlocutor da relação família e escola. Em uma das três escolas que 

acompanhou, designadamente aquela que, ao longo do seu estudo, iniciara a organização 

de uma Associação de Pais, deixando a cargo dos próprios familiares a condução do 

“movimento”, Silva (2003), observou que os pais compareciam menos à reunião da 

referida Associação de Pais e mais às reuniões e atividades propostas pela escola e 

justificavam o fato argumentando que, caso as professoras não estivessem no 

encontro/reunião da Associação de Pais, o que eles iriam fazer lá? Acreditavam que não 

haveria assuntos importantes a tratar.  
 

Na nossa investigação, também era perceptível a expectativa dos pais em encontrar-se 

com os professores. Mas, para além desse desejo, a coordenação e organização daquele 

movimento “de pais” pelos profissionais do ensino era algo aceito pelas famílias, sem 

restrições. Uma aceitação que se refere também ao processo histórico de invenção e 

construção da educação escolar.  
 

De toda forma, para além de reafirmar a necessidade de a escola se constituir em 

mobilizadora de ações de estreitamento com os pais dos alunos, os dados que coletamos 

traduzem a relevância de uma revisão dos pressupostos que subsidiam nossas práticas 

pedagógicas. É que a concepção de ensino e de aprendizagem docente revela o sentido 

que damos ao “encontro” com os pais dos nossos alunos. Se para justificar os 

procedimentos utilizados, a superficialidade do ensino, ou se para reconsiderar o percurso 

de ensino e das aprendizagens desses alunos. Quando, no fluxo dessas relações, 

exercitamos essa segunda possibilidade, o jogo está aberto, e então, as preocupações 

ganham outras dimensões e a balança de poder na relação família e escola entra em 

movimento. 
 

Observamos que, embora não exclusivamente, pela via de uma aproximação aos pais, 

algumas pessoas do grupo da escola - as professoras Lena, Eva, Eli, Márcia, a pedagoga 

Sara, o diretor Ésio - também passavam a questionar as verdades embutidas no saber 

docente.  
 

Em 2007, sob a coordenação desses profissionais e da Srª Tânia – que, então assumira 

uma significativa margem de poder na equipe de coordenação do Fórum – os demais 

professores eram convocados a comparecer aos encontros mensais. É que o Fórum se 

constituía num movimento de famílias que pretendiam (também) a participação dos 
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professores. Na nossa percepção, as indicações dos pais a esse respeito revelam uma 

absoluta pertinência. Afinal, acreditamos que a participação dos professores nesses 

espaços é primordial, sobretudo porque ali são debatidas questões concernentes às 

aprendizagens dos alunos. Nesse sentido, se os professores não vêm, algumas questões 

relativas à natureza dos vínculos que a “escola” estabelece ou pretende estabelecer com os 

pais precisam ser melhor refletidas por nós, “da escola”.    
 

Na parte seguinte daremos destaque a uma outra preocupação/questão recorrente entre os 

participantes do Fórum de Famílias: como ampliar o número de pais com participação 

regular nos encontros mensais?  
 

 

• O Fórum de Famílias como lugar das famílias... 
 

 

Mergulhados nas crenças majoritárias e estabelecidas para além do contexto escolar, a 

noção de que um quantitativo de pessoas mais representativo é que garante durabilidade e 

respeitabilidade de um grupo num contexto de lutas ganhou espaço também nas 

preocupações dos próprios familiares participantes do Fórum de Famílias. Assim, 

observamos uma constante busca pelo aumento de membros – pais - mais “efetivos” para 

que o movimento alcançasse certo nível de legitimidade e status na Escola. Ao longo dos 

anos de 2004, 2005, 2006, 2007 e início de 2008, diferentes estratégias foram pensadas, 

argumentos e explicações foram dados nos encontros sempre que nos debates essa 

preocupação emergia.  
 

Conforme os registros em ata, embora durante o primeiro ano de atividades, “o grupo” se 

constituísse de seis familiares e quatro profissionais do ensino com frequência regular aos 

encontros mensais, em dezembro de 2004, os participantes destacaram a ausência das 

famílias como um ponto negativo.  
 

Entre debates e discussões, em maio de 2005, finalmente, a reunião do Fórum foi aberta 

aos pais de alunos que apresentavam deficiência cujos filhos estudassem nas Unidades de 

Ensino localizadas em bairros próximos à Escola.  Contudo, um pequeno número de 

familiares compareceu ao encontro. No mês seguinte, os pais indicaram a necessidade de 

mais palestras nos encontros e manifestaram preocupações quanto à baixa frequência dos 

familiares, como mostram os registros da Ata do encontro: 
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[...] foi sugerido que pensemos em algumas medidas para incrementarmos o 
crescimento do grupo para o segundo semestre. Foi sugerido que fizéssemos 
uma carta aberta de sensibilização, um contato por telefone para os pais de 
alunos que estão faltando. Foi dito pela mãe do aluno Flávio da 8ª série, Dona 
Mariana, que muitos pais não comparecem por que têm vergonha dos filhos e 
acham perda de tempo e não acreditam que seus filhos possam ser ajudados  
(ATA, junho de 2005) 

 

Nesta avaliação, indicaram para 2006, a necessidade de 
 

[...] ampliar a formação para os pais, ampliar para outras escolas estas 
reuniões que seriam bimestrais, conseguir maior participação dos 
funcionários da Escola Diamante, discutir sobre o melhor horário dos 
encontros mensais do Fórum, tentar envolver os pais para uma maior 
participação” (ATA, dezembro de 2005). 

 

Mas, ao final de 2006, os participantes voltaram a destacar a restrita participação das 

famílias, inclusive durante o “I Fórum Ampliado de Famílias de Alunos com 

Deficiência”.  
 

Na nossa compreensão, essas preocupações evocam aspectos relativos à uma noção 

especifica de participação dos familiares na escolarização de seus filhos, defendida entre 

nós - pais e profissionais do ensino. De modo geral, tomamos a regularidade da 

presença física dos pais nos espaços formais de participação (por exemplo, as reuniões 

gerais ou aquelas organizadas de acordo com a turma cursada pelo filho, as reuniões 

e/ou conversas individuais, agendadas com alguns pais cujos filhos estejam adotando 

comportamentos inadequados na escola) como critério central na identificação do 

efetivo interesse (ou não) na vida escolar de seus filhos.  
 

Assim, por exemplo, ao final do primeiro ano de atividades, apesar de contar com a 

frequência regular de seis familiares, a “ausência” dos pais, era vista como um ponto 

negativo. O número restrito de famílias, acompanhado do sentimento de que os pais 

negligenciam as tentativas de contatos desenvolvidos pela escola, foi alvo de debate e 

preocupação em mais cinco encontros mensais do Fórum - em maio, em junho, em 

dezembro de 2005 e, nos encontros realizados em junho e em dezembro de 2006.  
 

É importante destacar que a preocupação em trazer os pais para a escola, acompanhada 

da crença de que eles não vêm por desinteresse, não é exclusiva aos participantes do 

Fórum de Famílias.  
 

Estudando o contexto Francês, Lahire (1995) defende a tese de que a omissão parental 

perante a escolarização dos filhos é um mito produzido pelos professores. Para o autor, 
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de modo geral, os discursos sobre a “omissão” parental são emitidos pelos professores 

quando os pais não são vistos no espaço físico escolar. Essa invisibilidade é, então, 

compreendida como uma “[...] indiferença com relação a assuntos da escola em geral e 

da escolaridade da criança em particular” (LAHIRE, 1995, p.335). Esta situação, 

articulada aos comportamentos e aos desempenhos escolares dos alunos, subsidiam as 

crenças docentes de que os pais são acomodados, não intervindo, em momento algum, 

na educação das crianças, deixando-as fazer o que quiserem.  
 

Contrariando essa interpretação, muitas famílias evidenciam, de diferentes formas, a 

legitimidade social e a credibilidade ao trabalho educativo desenvolvido pela escola. 

Quase todos os pais investigados por Lahire (1995), independentemente da situação 

escolar do filho, concebiam a escola como algo importante e evidenciavam a 

expectativa de que, no futuro, seus filhos pudessem ‘sair-se’ melhor do que eles 

próprios. Quando, por exemplo, não se sentiam capacitados em ajudar os filhos nas 

atividades escolares, muitos pais tentavam inculcar nos filhos a importância e a 

necessidade de submeterem-se à autoridade escolar, comportando-se adequadamente, 

escutando atentamente as solicitações e ordens docentes e não brincando durante as 

aulas. Às vezes, exerciam um controle mais indireto, por exemplo, controlando o tempo 

destinado ao cumprimento dos deveres escolares, proibindo e/ou reduzindo o tempo e os 

horários em que os filhos pudessem assistir à televisão.  
 

Nas reflexões trazidas por um conjunto de autores portugueses, também observamos 

considerações que sublinham o argumento de que os familiares se interessam em 

participar e se envolver na escolarização dos filhos ao seu modo, e não, 

necessariamente, da maneira como os professores esperam (CARVALHO, 1998). Costa 

(1998), verificou que 68,8% dos pais não aceitaria participar das atividades da 

Associação de Pais e, apenas 25% estaria disposto a participar deste movimento 

associativo de pais e professores em Portugal. De acordo com o autor, os familiares 

apresentaram os seguintes impedimentos para comparecer à escola: necessidade de 

tomar conta de filhos mais novos, falta de tempo e disponibilidade, e, em número menor 

(3%), argumentaram que o seu horário de trabalho era incompatível com o horário em 

que a escola agenda as atividades que pretende que participem. Ainda de acordo com 

este autor, os pais, na sua maioria (87%) não se sentem bem-vindos à escola.  
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Em consonância a estes indicativos, Silva; Stoer (2005) também observam o fato de 

poucos familiares se envolverem na direção ou coordenação de órgãos da escola, 

mesmo aqueles propostos e reconhecidos na política educacional portuguesa. De acordo 

com estes autores, grande parte dos familiares prefere atuar na esfera particular, olhando 

e cuidando da situação escolar e de aprendizagem do próprio filho. 
 

Em nossa pesquisa, um grupo específico de pais, mantinha frequência regular às 

atividades desenvolvidas pelo Fórum de Famílias. A partir de um contato sistemático 

com a “escola” e com os demais familiares, paulatinamente, expressavam seu interesse 

em estudar mais sobre seus direitos e sobre as síndromes específicas, em conhecer as 

dificuldades dos filhos, em conversar com os professores do ensino comum que lidam 

com seus filhos. Destacavam positivamente a interação e a força que recebiam para 

lutar mais, observavam o crescimento pessoal, a melhora na autoestima de pais e 

alunos (ATA, dezembro de 2005). Por fim, compreendiam o fórum como [...] uma 

porta que está se abrindo, necessário apenas mais reuniões que oportunizem mais 

aprendizado (ATA, dezembro de 2006). 
 

Mas, “próximos” à escola, terminavam por assimilar e, então, por reproduzir as 

expectativas escolarizadas da relação família e escola” 5. Uma evidência nesse sentido, 

pode ser observada na afirmação da Srª Mariana de que [...] muitos pais não 

comparecem por que têm vergonha dos filhos e acham perda de tempo e não acreditam 

que seus filhos possam ser ajudados (ATA, junho de 2005). 
 

Na nossa percepção, os dados coletados, articulados aos apontamentos expressos na 

literatura, nos colocam sob a necessidade de exercitarmos a construção de outros 

sentidos sobre o que convencionamos denominar participação e envolvimento dos pais 

na escolarização de seus filhos. Um exercício que, certamente, demanda-nos assumir 

que a regularidade da presença dos pais no espaço físico da escola não pode constituir-

se em referência única e menos ainda em critério que nos habilite inferir o desinteresse 

dos pais na vida escolar de seus filhos, bem como em explicação e justificativa para o 

“fracasso escolar” desses alunos.  
                                                 
5 No Brasil, essa noção é desenvolvida, particularmente, por Faria Filho (2002) e refere-se à centralidade 
de um discurso escolarizado na relação família e escola, que sustenta uma relação estabelecida entre 
leigos e especialistas. Em Portugal, Silva (2003, 2005), denomina esse modo de relação como 
“escolacentrista”. O autor destaca que esta perspectiva representa a “fatia grossa” das produções teóricas 
concernentes à relação família e escola naquele país. A centralidade da perspectiva escolarizada na 
relação família e escola é, também, uma tensão vivida em outros países da Europa, por exemplo, 
Inglaterra ( STANLEY; WYNESS, 2005), e nos Estados Unidos ( DON DAVIES, 2005). 
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Um exercício que, diante da frequência regular de um grupo de pais – qualquer que seja 

a quantidade – , requer a consideração de que discutir sobre os horários, as temáticas e o 

local dos encontros é extremamente relevante, mas, certamente, refletir e encaminhar, 

junto com estes pais, questões concernentes à proposta pedagógica da escola, ao 

processo de apropriação de saberes escolares pelo aluno com deficiência, à dinâmica e à 

condução das discussões nos encontros de “famílias e escola” é fundamental. 
 
 
 

• Sobre o vivido/construído: margens e continuidades... 
 

 

Participando dos encontros mensais do Fórum de Famílias em 2007 e início de 2008 e 

acessando as atas dos encontros realizados entre 2004 e 2006, foi possível observar a 

gradativa emergência da crença de que os encontros mensais pudessem se constituir 

em um espaço favorável às reinvidicações para a melhoria no processo de 

escolarização dos alunos com deficiencia. Pouco a pouco, o vínculo duplo 

estabelecido entre os participantes dos encontros mensais do Fórum, balizava a 

construção de novas expectativas e, então, no fluxo dessas interdependências, a 

“escola” passava a ser questionada do ponto de vista de sua competência para bem 

educar. 

 

 Sem um “o que fazer” mais evidente, era recorrente a solicitação do “Fórum de 

Famílias” de que outros professores e a equipe técnica estivessem nos encontros para 

esclarecer as dificuldades, as ações e o crescimento escolar do aluno com deficiência.  
 

Do “diálogo” estabelecido entre o Fórum e a escola em torno dessas solicitações, 

destacamos que, embora não devemos incorrer em generalizações, precisamos colocar 

em questionamento o decantado desinteresse e/ou despreparo dos pais em participar dos 

processos educativos de seus filhos com deficiência, bem como a crença de que esses 

pais precisam ser “assistidos”, já que são os marginalizados que trazem uma fisionomia 

destoante da sociedade geral.  
 

É preciso termos em conta que os pais pensam, desejam e planejam a inclusão, ou 

respondem às ordens jurídicas e às políticas públicas relativas a esse movimento social, 

de maneira específica e diferenciada. Claro, a literatura6 é farta em destacar que o 

                                                 
6  Podemos citar os estudos de Omote (1980), Alves (1995), Marques (1995), Soares (1995), Martinez 
(1995), Amaral (1995), Santos (1996), Correa (2002). 
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nascimento de uma criança com deficiência remodela afetos e expectativas dos pais, 

tanto em relação ao filho com deficiência, quanto em relação a si mesmo e à própria 

vida no lar. Não sem razão, conforme a literatura, em grande parte dos casos, esses pais 

esperam dos especialistas, orientações quanto às atitudes que devem adotar com o filho, 

explicitam não somente, o sentimento de superproteção mas também, o desejo de que o 

filho possa desenvolver habilidades sociais que lhe permitam cuidar de si no futuro. 

Para muitos pais, a escola aparece como o espaço potencializador das aprendizagens dos 

filhos.  
 

No fluxo desses desejos, tensões específicas e muito diferenciadas são vividas na teia 

das relações que esses pais estabelecem com os profissionais do ensino que lidam com 

seus filhos, afinal, também esses trazem expectativas muito específicas e diferenciadas 

das dos pais e, entre si.  
 

Partindo dessa compreensão é que precisamos considerar o fato de que as percepções e 

ações dos pais dos alunos com deficiência, só podem ser compreendidas dentro do 

tecido social de interdependências que estabelecem com outros indivíduos. No caso por 

nós estudado, os demais profissionais do ensino, se destacam entre esses outros. Essa é 

uma lição fundamental que extraímos da pesquisa que realizamos.  
 

Por outro lado, os debates e preocupações em torno da necessidade de trazer os pais aos 

encontros mensais e às atividades do Fórum, evidenciam a pertinência de refletirmos 

mais profundamente sobre os sentidos e o tipo de participação almejado. Afinal, de que 

participação se “fala”? Que “leituras” fazemos do contexto social atual e sobre a escola 

quando defendemos essa necessidade? Diretamente vinculado a estas indagações, 

trazemos outra consideração que este estudo nos permite fazer: o estreitamento da 

relação família e escola não é sinônimo de “reunião de pais”, bem como, não é, 

necessariamente, resultado do contato físico com esses pais no espaço escolar.  
 

Finalmente, tomando como foco as preocupações e tensões que delineiam os estudos 

recentes na área da Educação Especial, bem como o conjunto de reflexões e indicações 

trazidas neste estudo, explicitamos nossa crença de que nas inter-relações dos familiares 

de alunos com deficiência e dos profissionais do ensino, podem emergir tensões que 

favoreçam, a uns e a outros, a construção de expectativas mais positivas quanto à 

educabilidade do aluno com deficiência. Essas “novas” expectativas, desde então, 

mobilizam as pessoas, provocam “reagrupamentos”, aproximações, afastamentos, 
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enfim, desenham outras relações que, por um lado, não se baseiam unicamente à 

formação ou à ocupação profissional, às questões de gênero, ou ainda, às condições 

econômicas das pessoas envolvidas e, por outro lado, colocam em movimento a 

balança de poder da relação família e escola. É que no fluxo das tensões, outros 

referentes de poder passam a explicar os sentimentos de pertencimento e de 

empoderamento, mas também de inclusão, de escolarização, de aprendizagem e de 

deficiência. 
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