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FAMILIA E ESCOLA:
como essa parceria pode favorecer crianças

com necessidades educativas especiais

Cláudia Paranhos de Jesus Portela
Célia Verônica Paranhos de Jesus Almeida

INTRODUÇÃO

Não se pode deixar de reconhecer que, entre os fatores que exercem in-
fluência educativa na formação da personalidade do indivíduo, a família e a
escola ocupam um lugar imprescindível e indissociável. Apesar de possuírem
características e possibilidades diferenciadas, com bastante frequência essas ins-
tituições se superpõem e se complementam, atingindo ambas a conduta do
indivíduo de tal modo, que não se pode abordar o desenvolvimento do indiví-
duo e a sua educação sem tê-las em conta.

Com base nessas ideias e tendo como enfoques a educação das pessoas
com necessidades educativas especiais e a discussão sobre o paradigma inclusi-
vo, o presente artigo versa sobre como a parceria entre pais de crianças com
necessidades educativas especiais e escola pode contribuir junto ao processo
educativo das mesmas. Os referenciais teóricos básicos do estudo encontram-se
nos postulados da teoria sócio-histórico-cultural.

A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA: OS APORTES DA TEORIA SÓCIO-
HISTÓRICO-CULTURAL

A família configura-se como uma instituição socializadora, como célula
básica da sociedade, cuja importância é decisiva no desenvolvimento do indiví-
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duo. Proprietária de uma característica não comum às outras instituições, a
família possibilita a realização de vínculos filiais expressos em relações afetivas e
emocionais entre seus membros, difíceis de se encontrar em outros ambientes
sociais, pois o ser humano, ao nascer, já se encontra integrado numa família
específica, com características próprias, pertencente a uma determinada cultura
e ocupando uma posição socioeconômica definida dentro de um certo grupo
cultural. Ainda mais, ele já nasce com um lugar, de certa forma, predetermina-
do dentro do grupo familiar.

Ressalta-se que especialistas de diversas áreas – pedagogos, psicólogos,
médicos, sociólogos, entre outros – comprovam como os comportamentos fa-
miliares constituem premissas básicas no desenvolvimento da personalidade do
indivíduo, a começar pela aquisição de formas simples de comportamento, que
passam a formas mais complexas, como as normas e os valores, até chegar à
transmissão da herança cultural própria tanto da família como da sociedade.
Com isso, pode-se considerar a família como uma instância mediadora entre o
indivíduo e a sociedade na qual se encontra inserido.

Para uma melhor compreensão do papel da família no desenvolvimento
psíquico da criança, são fundamentais as contribuições de Lev Semionovich
Vygotsky. Segundo a teoria sóciohistóricocultural, formulada por esse autor, o
indivíduo se constitui como ser devido aos processos de maturação orgânica e,
principalmente, através de suas interações sociais, a partir das trocas que esta-
belece com seus semelhantes, as quais dão origem a suas formações psíquicas.
Assim, para esse teórico, as funções psíquicas superiores do ser humano estão
vinculadas ao aprendizado e à apropriação do legado cultural de seu grupo.

Segundo essa teoria, o referido patrimônio cultural, nas suas formas ma-
terial e simbólica, consiste num conjunto de valores e conhecimentos que a
humanidade construiu no decorrer de sua história. Entretanto, para que o indi-
víduo possa se apropriar desse conhecimento, necessária se faz a mediação com
os outros, especialmente com aqueles mais experientes do seu grupo cultural.
Nesse contexto, o conhecimento, antes de existir como próprio, existe como
conhecimento compartilhado. A relação da criança com os objetos do conheci-
mento está mediatizada pelas relações que estabelece com os adultos ou com
outras crianças; só em seguida é que essas relações estarão mediatizadas pelos
conhecimentos próprios, ou seja, pelas representações mentais que se estruturam
e reestruturam durante o processo de apropriação da cultura.

Assim, para que essa apropriação se efetive, é preciso que haja a
internalização, o aprendizado, o qual implica a transformação dos processos
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externos ou interpsicológicos (consolidados nas atividades entre as pessoas) num
processo intrapsicológico (a atividade é reconstruída interna e individualmen-
te). Nesse sentido, o processo de desenvolvimento do indivíduo, originado por
sua inclusão num grupo cultural específico, ocorre de “fora para dentro” como
assinala Oliveira (1998). Ou seja, a princípio, o ser humano realiza ações de
ordem externa, que serão analisadas pelas pessoas com quem convive, segundo
os significados estabelecidos culturalmente. A partir dessa análise, será possibi-
litado ao sujeito conferir significados às suas ações e, paralelamente, desenvol-
ver processos psicológicos internos, que podem ser interpretados por ele mesmo
a partir dos instrumentos colocados pelo grupo social do qual participa e com-
preendidos através dos códigos partilhados pelos membros desse grupo. Dessa
maneira, para Vygotsky, o desenvolvimento pleno do ser humano depende do
aprendizado que realiza num certo grupo cultural, através da interação que
estabelece com os outros indivíduos da sua espécie. Para esse autor, é o aprendi-
zado que possibilita e movimenta o processo de desenvolvimento, isto é, o apren-
dizado é o aspecto necessário e universal, uma espécie de garantia do desenvol-
vimento das características psicológicas especificamente humanas e cultural-
mente organizadas.

Nessa perspectiva, Vygotsky faz referência a dois planos de desenvolvi-
mento: o primeiro, que diz respeito às conquistas já adquiridas, ou seja, o nível
de desenvolvimento real, e o segundo, que denomina nível de desenvolvimento
potencial ou proximal, o qual se refere às capacidades a serem construídas. O
nível de desenvolvimento real pode ser entendido como capacidade de realizar
tarefas independentemente. Esse nível de desenvolvimento real caracteriza o
desenvolvimento da criança de maneira retrospectiva, referindo-se a etapas já
alcançadas por ela. “[...] As funções psicológicas que fazem parte do nível de
desenvolvimento real da criança em determinado momento de sua vida são
aquelas já bem estabelecidas naquele momento. São resultados de processos de
desenvolvimento já completados, já consolidados.” (OLIVEIRA, 1998, p. 59).
O nível de desenvolvimento potencial também se refere ao que o indivíduo já é
capaz de fazer mediante a ajuda de outras pessoas, que podem ser adultos ou
companheiros mais capazes. Nesse aspecto, denomina-se Zona de Desenvolvi-
mento Proximal (ZDP), “la distancia entre el nivel de desarrollo actual, según
determinado por la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo
potencial, según determinado por medio de la solución de problemas bajo la
orientación de un adulto o en colaboración con pares más.” (VYGOTSKY, 1978
apud RODRIGUEZ, 1997, p. 56).
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O desenvolvimento da criança passa a ser visto de maneira prospectiva,
visto que a zona de desenvolvimento potencial define as funções que estão em
processo de maturação, presentes em estado embrionário.

Essa análise revela a importância básica da relação social no desenvolvi-
mento psíquico, como a fonte de onde a criança recebe o material para a forma-
ção das qualidades psíquicas de sua personalidade. É nessa relação mediada pelo
adulto que a criança se apropria do patrimônio cultural acumulado pela sua
sociedade. Essa apropriação se realiza através da atividade da criança na relação
com os objetos e fenômenos do mundo que a rodeia, nas relações práticas e
verbais com as pessoas e nas atividades conjuntas que realiza com elas. Dessa
forma, as qualidades psíquicas, nas quais se apoia a atividade da criança, não
surgem, mas se formam durante o processo de socialização e educação.

É válido ressaltar que os postulados vygotskyanos oferecem aspectos im-
prescindíveis para o desenvolvimento de uma educação baseada nas possibilida-
des de aprendizagem e também no desenvolvimento das potencialidades das
pessoas possuidoras de necessidades especiais.

Partindo da ideia de oposição à concepção biologizante do desenvolvi-
mento, Vygotsky postulou uma orientação eminentemente otimista e positiva
com relação à deficiência, afirmando que, tanto no processo de formação e de-
senvolvimento da personalidade das crianças “normais” como no de crianças
com deficiência, atuam as mesmas leis gerais.

La peculiaridad positiva del niño con deficiencias también se ori-

gina, en primer lugar, no porque en él desaparece unas o otras

funciones observadas en un niño normal, sino porque esta
desaparición de las funciones hace que surjan nuevas formaciones

que representan, en su unidad, una reacción de la personalidad

ante la deficiencia, la compensación en el proceso de desarrollo.
(VYGOTSKY, 1989, p. 7).

Nessa perspectiva, fica evidenciada a necessidade de uma pedagogia que
possibilite o desenvolvimento das potencialidades das crianças, tornando-as ca-
pazes de assumirem plenamente seu papel ativo e transformador no grupo soci-
al do qual fazem parte. Vygotsky considera o defeito como uma limitação, cuja
influência é dupla e contraditória. Primeiro, porque o defeito abate o organis-
mo e prejudica sua atividade. Segundo, porque, além de dificultar e alterar a
atividade do organismo, serve como estímulo para o desenvolvimento de outras
funções e o provoca a realizar uma ação intensificada para poder compensar a
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deficiência e, assim, vencer as dificuldades. Tendo como base esse pressuposto é
que a defectologia contemporânea estabelece como postulado central que qual-
quer defeito origina estímulos para a formação da compensação. Nesse sentido,
Vygotsky (1987, p. 7) ressalta que:

 […] si un niño ciego o sordo alcanza en el desarrollo lo mismo

que un niño normal, entonces los niños con deficiencia lo alcanzan

de un modo diferente, por otra vía, con otros medios y para el
pedagogo es muy importante conocer la peculiaridad de la vía

por la cual él debe conducir al niño.

A compensação do defeito funciona como uma reação da personalidade
diante da deficiência, que dá início a novos processos de desenvolvimento, subs-
titui, superestrutura e equilibra as funções psíquicas.

Como afirma Vygotsky (1987), não se pode negar que a cegueira ou a
surdez são deficiências de ordem biológica; entretanto o educador tem de en-
frentar não somente esse aspecto, como também as suas consequências sociais.
Assim, o conhecimento sobre a estrutura do defeito deve se constituir no aspec-
to norteador da prática pedagógica com os alunos com necessidades educativas
especiais.

Compreende-se, portanto, que a família e a escola desempenham um
papel muito importante para o desenvolvimento integral da criança, sendo que,
nesse sistema de influências, sob o qual transcorre a formação da criança, a
família ocupa, para Vygotsky, um lugar privilegiado, por transmitir ao indiví-
duo a herança cultural própria da família e da sociedade, bem como os elemen-
tos essenciais para a sua formação. Dessa forma, a família se constitui num
grupo social primário, no qual se realiza a chamada socialização primária, que
consiste na apreensão dos papéis sociais, na formação da identidade social e
pessoal do indivíduo, como também na imagem que a pessoa tem de si mesma.
Posteriormente, então, em contato com o grupo social mais amplo, através do
processo de socialização secundária, é que a criança deverá fazer novos ajustes
visando à sua adaptação. Nesse aspecto, o tipo de inserção social que a pessoa
terá dependerá do que ocorreu durante seus anos formativos, no seu grupo
social de origem.

Nesse aspecto, apesar de a família não ser o único espaço onde se pode
tratar a questão da socialização, constitui-se, sem dúvida, num âmbito privile-
giado, visto que ela tende a ser o primeiro grupo responsável pela tarefa
socializadora. A família se institui, pois, como uma das mediações entre o ho-
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mem e a sociedade. Sob esse ângulo, ela não só interioriza aspectos ideológicos
dominantes na sociedade, como projeta, ainda em outros grupos, os modelos de
relação criados e recriados dentro do próprio grupo.

Diante de tais considerações, não se pode, pois, entender a criança com
necessidades educativas especiais em sua integridade, sem se considerar o con-
texto familiar de que faz parte. Especialmente para os deficientes, cujos hori-
zontes socioafetivos tendem a ser mais reservados, a família representa a pri-
meira e mais importante instituição social, pois é com os membros de sua famí-
lia que eles mantêm as relações pessoais mais próximas e importantes, em mui-
tos casos as únicas.

FAMÍLIA E ESCOLA: RAZÕES QUE JUSTIFICAM O
ESTREITAMENTO DE LAÇOS

A educação familiar dos filhos, sobretudo daqueles que apresentam ne-
cessidades educativas especiais, representa um requisito social decisivo para a
sua formação escolar, e, ao longo de todo o período escolar, é uma condição
essencial tanto para o desenvolvimento da personalidade como para a educação
por parte da escola. Tem-se constatado que, quando os pais participam ativa-
mente da educação dos filhos, esses tendem a render mais na escola, e seus
progressos são maiores. Segundo mostram os dados do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) de 1999, nas escolas que contam com a participação dos
pais, por meio de trocas de informações com os professores e os diretores, os
alunos tendem a aprender mais e melhor (Quadro 1).

Quadro 1 - Relação Pais – Escola X Desempenho Escolar dos Filhos
Fonte: JORNAL..., 2001a.

PORTUGUÊS Nota média / pais não
conhecem o professor

Nota média/ pais
conhecem o professor

4ª série – ens. fund. 165,24 174,14
8ª série – ens. fund. 230,01 241,91
3ª série – ens. médio 265,9 277,24

4ª série – ens. fund. 178,11 184,80
8ª série – ens. fund. 243,38 257,06
3ª série – ens. médio 281,29 294,03

MATEMÁTICA Nota média / pais não
conhecem o professor

Nota média/ pais
conhecem o professor
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Os dados acima constatam que, na disciplina de português, na 4ª série do
ensino fundamental, o diferencial em termos de desempenho escolar dos alu-
nos, cujos pais não conhecem o professor, para os pais que o conhecem é de 8,90
pontos, sendo esses dados elevados na 8ª série do ensino fundamental, em que a
diferença fica em 11,9 pontos, e apresentando-se, na 3ª série do ensino médio,
com o valor de 11,34 pontos. Com relação à disciplina matemática, percebe-se
situação semelhante à da disciplina português quanto à diferença nas taxas de
desempenho escolar dos alunos. Na 4ª série do ensino fundamental, o diferenci-
al dos pais que não conhecem o professor para os pais que o conhecem está em
torno de 6,69 pontos; na 8ª série do ensino fundamental, esse valor atinge
13,68 pontos e, na 3ª série do ensino médio, fica com uma taxa representativa
de 12,74 pontos. Infere-se, a partir dessas informações, a relevância que tem a
família em termos qualitativos no desempenho escolar do aluno junto à escola,
ao mesmo tempo em que se constata que a influência exercida pelos pais sobre
o processo de escolarização dos filhos se atenua com o tempo.

Justificando a importância da relação família-escola, o professor Francis-
co Soares1, a partir de dados estatísticos sobre o desempenho na avaliação dos
alunos, revela que o envolvimento dos pais com a escola dos filhos propicia um
aumento de até 14 pontos na nota média do aluno nas provas do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com isso, observou que há um diferencial
de desempenho do estudante associado ao envolvimento dos pais com a escola.
Assim, compreende-se que a escola:

[...] pela função que a sociedade lhe concede, pelos recursos que

possui, pela preparação científica de seu pessoal, entre outros,
está em condições de exercer uma influência muito poderosa,

porém necessita de uma relação estreita com a família para que

seja mais efetiva. (PEREA, 1997, p. 10).

A escola e a família, portanto, devem estreitar os laços, especialmente
quando se trata de crianças com necessidades educativas especiais (NEE). Esse
estreitamento está ligado ao fato de que a ação educativa sistematizada não
deve se direcionar ao indivíduo à margem de suas necessidades sociais, econô-
micas e culturais, dos problemas concretos em que se encontra inserido, mas
sim a um sujeito, constituído de realidade material e simbólica.

1 Coordenador do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da Universidade Federal de Minas Gerais
(Game/UFMG).
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Frequentemente, essa relação tem sido caracterizada por laços de autori-
dade por parte da instituição escolar, assemelhando-se a laços de autoritarismo,
devido ao lugar que a escola ocupa no imaginário da instituição familiar. Toda-
via, no tocante às pessoas com NEE, com a criação e oficialização da Declaração
Mundial de Educação para Todos o quadro dessas relações tem sido modificado, ao
menos no que diz respeito ao nível das recomendações. A razão está no fato de
a proposta ter trazido consigo o paradigma da inclusão2 e, junto a esse, a impor-
tância de se analisarem os fatos educativos através de um ponto de vista múlti-
plo, que considere todas as dimensões implicadas nos referidos fenômenos. Dessa
forma, a família conquista um outro papel nesses processos: não apenas como
fonte de origem do alunado, mas também como a provedora das primeiras
formas de relações educativas.

Numa análise mais detalhada sobre o papel da família, constata-se que
ela se constitui no “primeiro berço educacional do ser humano” (SANTOS,
1999, p. 40), possuindo algumas obrigações convencionalmente estabelecidas
nas sociedades a que pertencem. Na sociedade ocidental brasileira, alguns de
seus papéis são expostos em documentos legais. A título de exemplo, tem-se o
Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Em ambos documen-
tos, verificam-se aspectos comuns quanto ao papel da família no desenvolvi-
mento dos filhos:

- Garantir a escolarização;

- Garantir uma criação voltada para a cidadania e uma vida digna;

- Garantir proteção, carinho e afeto.

Trata-se, então, de buscar fazer com que a família se perceba como parti-
cipante do processo educacional, uma vez que ela pode contribuir com aspectos
fundamentais durante o tempo que a criança passa sob sua influência, sem, no
entanto, ter a pretensão de substituir o lugar da escola. É preciso rever a con-
cepção que coloca a escola em posição de cobrança, e a família em posição de
culpada, ou cobrada. Assim, a família funciona como um elemento estratégico
no processo de escolarização dos alunos que não apresentam um resultado espe-

2 “[...] processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais,
pessoas com necessidades especiais, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na
sociedade.” (SASSAKI, 1997, p. 36).
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rado. Nas recomendações internacionais, essas necessidades ficam expressas de
forma muito evidente, como no artigo 58 da Declaração de Salamanca (1994):

Os Ministérios da Educação e as escolas não devem ser os únicos

a perseguir o objetivo de dispensar o ensino a crianças com ne-

cessidades educativas especiais. Isso exige também a cooperação
das famílias e a mobilização da comunidade [...].

Isso ainda é ratificado no artigo 61, em que o mesmo documento estabe-
lece que:

Deverão ser estreitadas as relações de cooperação e de apoio en-
tre administradores das escolas, professores e pais, fazendo com

que estes últimos participem na tomada de decisões em ativida-

des educativas no lar e na escola [...] e na supervisão e no apoio
da aprendizagem dos filhos.

A escola, entretanto, vê-se passando por uma transformação histórica
com consequências diretas na revisão de seu papel. Diante do exposto, ficam
claras a abrangência e a necessidade da definição do papel da escola e da família,
bem como da necessidade de parceria entre elas. Ressalta-se, também, que, no
âmbito das relações entre família e escola, torna-se fundamental assumir um
compromisso de reciprocidade entre elas. De um lado, encontra-se a família,
com sua vivência e sabedoria prática sobre seus filhos. Do outro, a instituição
escolar, com sua vivência e sabedoria a respeito dos seus alunos. Todavia é pre-
ciso entender que esses mesmos alunos são também os filhos, e que os filhos são
os alunos. Dito de outra maneira, deve-se às duas instituições básicas das socie-
dades o movimento de aproximação, num plano mais horizontal, de distribui-
ção mais igualitária de responsabilidades. Esse mesmo pressuposto, está evi-
denciado no artigo 58 da Declaração de Salamanca (1994):

As autoridades responsáveis pela educação aos níveis nacional,

estadual e municipal têm a obrigação prioritária de proporcio-
nar educação básica para todos. Não se pode, todavia, esperar

que elas supram a totalidade dos requisitos humanos, financei-

ros e organizacionais necessários a esta tarefa. Novas e crescen-
tes articulações e alianças serão necessárias em todos os níveis

[...]. É particularmente importante reconhecer o papel vital dos
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educadores e das famílias [...]. Quando nos referimos a um

enfoque abrangente e a um compromisso renovado, incluímos
as alianças como parte fundamental.

Assim, para Santos (1999, p. 43):

As famílias precisam se aproximar da escola não apenas compa-
recendo a reuniões de pais ou participando de Conselhos Escola-

Comunidade através de representantes, mas é preciso que ela se

inteire mais diretamente no processo educacional acadêmico dos
seus filhos, ajudando-os a aprender [...].

A escola, por sua vez, precisa abrir suas portas às famílias, de fato e de
direito, não alimentando uma relação hierárquica e autoritária ou assumindo
papel de juiz ou cobrador da família, mas, sobretudo, ampliando o espaço de
participação, respeitando o desejo desta e auxiliando-a a se informar para cres-
cer numa relação mais igualitária. Pois, só com o estabelecimento de uma rela-
ção nesse nível é que as propostas educacionais, especificamente aquelas volta-
das para as pessoas com necessidades educativas especiais, relativas à formação
de cidadãos, poderão se concretizar.

Nesse sentido, a partir do reconhecimento do poder público brasileiro
sobre a importância da participação da família no desempenho escolar do filho,
o Ministério da Educação e Cultura (MEC) lançou uma campanha de mobilização
nacional, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade em geral
para o valor da integração entre pais e escola. Intitulada como o Dia Nacional
da Família na Escola, a campanha vale-se da experiência que comprova que o
interesse dos pais pelo sucesso dos filhos é fator relevante para a melhoria do
rendimento do aluno.

Também uma pesquisa do IBGE, realizada em dezembro/2000 com duas
mil pessoas em todo o País, mostra que os pais são conscientes da necessidade
de integração entre família e professores. Desse quantitativo, 97% dos entrevis-
tados (com filhos em escolas públicas) disseram ser a favor de visitas à escola
com mais frequência. Outros 93% afirmaram que é importante acompanhar o
desenvolvimento do filho na escola, e que os pais deveriam ter, pelo menos, oito
reuniões anuais com os professores (JORNAL..., 2001b).

Dessa forma, constata-se que a parceria família-escola é necessária para o
desenvolvimento integral dos educandos, especificamente para aqueles que apre-
sentam NEE, muito embora seja necessário destacar que essa não se afirma
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espontaneamente com a presença da criança na escola, tampouco com as rela-
ções formais entre pais e professores. Ao contrário do que se pensa, essa relação
perpassa um complicado e contraditório processo, cujo desenvolvimento de-
pende, sobretudo, do empenho que realizem pais e professores.
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