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O presente artigo visa realizar o levantamento bibliográfico de alguns autores, os quais, teoricamente, 

abordam a vivência das famílias que possuem filhos com necessidades educativas especiais, 

juntamente com os profissionais da escola, dos quais, buscam medidas para saber como lidar com a 

situação, bem como, desenvolver práticas relevantes para com o processo de ensino aprendizagem 

desses alunos que apresentam insuficiências e como se dá a interlocução e adaptação destes com a 

sociedade. Nos interessa, sobretudo, a incorporação da adaptação curricular da escola regular de 

ensino e suas propostas pedagógicas oferecidas para os alunos portadores de necessidades especiais. A 

construção deste artigo teve o aporte das seguintes legislações: Diretrizes Curriculares Nacionais, 

LDB, Constituição Federal e Resoluções, que por sua vez, apresentam os direitos dos alunos que 

possuem deficiência, bem como, os Parâmetros Curriculares Nacionais que servem de suporte na 

preparação de planos de aulas e os seguintes autores: BRASIL (1996, 2001 e 2013), COLL (2004) e 

SALAMANCA (1994). 
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LAS FAMILIAS DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ABSTRACTO 

El presente artículo pretende realizar el levantamiento bibliográfico de algunos autores, que abordan la 

vivência de las familias que poseen hijos con necesidades educativas especiales, junto con los 

profesionales de la escuela, de los cuales, buscan medidas para saber cómo lidiar con la situación, así 

como, desarrollar Las prácticas relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje de estos alumnos 

que presentan deficiencias, en fin la adaptación de éstos con la sociedad. Sobre todo, la incorporación 

de la adaptación curricular de la escuela regular de enseñanza y sus propuestas pedagógicas ofrecidas 

para los alumnos portadores de necesidades especiales. La construcción de este artículo tuvo el 

respaldo de las siguientes legislaciones: Directrices Curriculares Nacionales, LDB, Constitución 

Federal y Resoluciones, que a su vez, presentan los derechos de los alumnos que poseen deficiencia, 

así como los Parámetros Curriculares Nacionales que sirven de soporte en la preparación de Planes de 

clases y los siguientes autores: BRASIL (1996, 2001 y 2013), COLL (2004) y SALAMANCA (1994). 
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INTRODUÇÃO  

 

Naturalmente, trabalhar com crianças que possuem necessidades educativas 

especiais exige dos professores a capacidade em desenvolver metodologias aprimoradas 

capazes de elaborar aulas que sejam dinâmicas e eficazes, com o objetivo de que estas 

crianças possam entender e desenvolver suas habilidades, no ambiente escolar, no âmbito 

familiar, bem como, na sociedade em geral. 

Em princípio, as famílias procuram buscar informações e instruções com os 

profissionais da área da saúde como psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e 

fonoaudiólogos para saber como lidar com seus filhos e também colaborar com o processo de 

ensino aprendizagem para os mesmos não se sintam excluídos da escola, da família e nem da 

sociedade. É importante um trabalho interdisciplinar somatório ao processo de inclusão desse 

aluno, visto que, este deve ser incluso não só na escola, mas também em outras esferas do 

âmbito social. 

Sendo assim, ao se falar de necessidades educativas especiais, o termo não se 

reduz às crianças de um determinado grupo, nem sequer as classifiquem, mas 

espontaneamente se define o real de uma demanda ou de uma necessidade da atualidade. 

Portanto, para um atendimento preferencial dessas crianças sobre o ingresso na rede regular 

de ensino, criou-se legislações que destacam os direitos, a integração e a readaptação do 

currículo para com a realidade dos filhos com deficiências físicas ou intelectuais e que 

necessitam de um apoio que vai além de o de suas próprias famílias.  

 

 

1. Sistema Educacional para Crianças com Necessidades Educativas Especiais.  

 

O funcionamento do sistema educacional para crianças com necessidades 

educativas especiais, ainda hoje, com todo o aparato em lei, é limitante, por mais que, 

repetidamente, seja enfatizado que esses alunos possuem limitações e dificuldades de 

aprender, seus direitos são negados regularmente pelo sistema. Esses direitos vêm sendo 

negados pela realidade escolar brasileira, porque a escola não dispõe dos requisitos suficientes 



para auxiliar os professores quanto aos recursos especiais, pessoais e materiais didáticos, os 

quais são indispensáveis para a transmissão de conhecimentos. 

Na maioria das vezes, mesmo sem o devido preparo e sem estruturas educativas 

para esse trabalho inclusivo, professores dedicados têm que se adequar, respeitar a deficiência 

da criança, seu ritmo e buscar possibilidades para com a situação, organizar o espaço da sala 

de aula, ou melhor, a estruturação da sala. É premente a necessidade de mudar o enfoque, não 

centrando nos aspectos negativos das dificuldades, mas, sim no benefício dos programas, das 

práticas, das estratégias didáticas e da educação específica que é necessário ofertar a essa 

criança. 

Segundo (Coll 2004, p. 331), “um aspecto muito importante para com as crianças 

que possuem necessidades especiais é o acréscimo de dedicação que, em geral, supõe um 

filho”. Visto que, é uma atitude de zelo, cuidado e amor, pois muitas vezes essas crianças com 

deficiências requerem mais cuidados físicos, bem como, tempo de interação ou de estudo 

compartilhado. E, para os pais, sem dúvida alguma, o desenvolvimento de programas, 

atividades de lazer e o reforço familiar ao longo da escolarização representam um esforço 

pessoal muito considerável e positivo para desenvolvimento educacional e social do filho. 

Para tanto, o sistema educacional brasileiro apresenta-se em um contínuo avanço 

legal no sentido de assegurar os direitos das pessoas com deficiência à escolarização. Como 

contribuições essenciais para a determinação de seus rumos e seus direitos à inclusão têm a 

Constituição Federal que estabelece o direito das pessoas com necessidades educativas 

especiais, as quais devem ser inseridas de preferência na rede regular de ensino (art. 208, III). 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reserva o capítulo V à 

Educação Especial e no art. 58 explicita o entendimento de Educação Especial “para os 

efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida exclusivamente na rede regular 

de ensino, para alunos portadores de necessidades especiais”. (BRASIL, 1996)  

Trata-se, portanto, de duas questões – a garantia da educação a todas as pessoas, e 

o direito de receber essa educação sempre que possível junto com os demais colegas nas 

escolas regulares. Em outras palavras, é normatizado o direito à efetiva participação dos 

alunos com deficiência na escola comum. 

No artigo 227 da Constituição Federal dispõe em seu parágrafo I a:  

 

Criação de programas de colaboração e de atendimento especializado para os 

portadores de deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como, da 



integração social do adolescente com deficiência mediante o treinamento 

para o trabalho, a convivência, e a facilitação aos serviços coletivos com a 

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. (BRASIL, 1996). 

 

De acordo com Salamanca (1994), em sua declaração mundial da Conferência 

Mundial de Educação Especial reconhecendo a necessidade e urgência do provimento de 

educação para as crianças e o acesso de qualidade ao ensino, aponta algumas propostas que 

são:  

 

Os sistemas e os programas educacionais devem ser designados no sentido 

de levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades, 

das pessoas com necessidades educativas especiais, por sua vez, estas devem 

ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 

Pedagogia centrada na criança, capaz de atender a tais necessidades, as 

pessoas com necessidades especiais devem ter acesso às escolas deverão 

integrá-las numa pedagogia centrada na criança, capaz de atender a essas 

necessidades, e os pais tem o direito de serem consultados sobre a forma de 

educação que melhor se ajuste as necessidades, circunstancias e aspirações 

aos seus filhos. (apud, BRASIL, 2001, p. 17).  

 

 

Diante dessas concepções, os professores têm que elaborar projetos para que 

sejam complementados e para que os alunos com deficiência possam acompanhar os demais 

na resolução em suas atividades.  

 

 

1.1 Reações Emocionais  

 

A família, ao tomar consciência da deficiência do filho, é acometida por variados 

sentimentos de culpa ou perda, sendo assim, tem que renunciar a probabilidade que todo pai, 

ou mãe alimenta em ter um filho “perfeito”, a ideologia de perfeição é quebrada e vários 

dilemas são vivenciados por essas famílias. Um “filho é sempre fonte de sonhos ou medos”, 

acompanhados de “projeção de si mesmo” assim como “expectativas idealizadas”, portanto, 

quando o filho nasce há toda uma desconstrução do ideal e, infelizmente, ocorre um 

sentimento de incapacidade. Por outro lado, tem – se a deficiência que é adquirida por um 

acidente ou por motivo de doença em que a pessoa perde suas capacidades, e,  neste  

processo, também a aceitação da família é muito difícil. Todavia, o que se perde não é apenas 

uma ideia, uma fantasia, mas as capacidades reais que o seu filho possuía anteriormente. 



Segundo Coll (2004, p. 334), “as reações em adaptações mais frequentes que 

ocorrem, desde o momento que os pais constatam a deficiência até chegar a sua aceitação é 

fase de choque composta pela negação, irritação, culpa, depressão, adaptação e orientação”. A 

fase de choque acontece ao serem informados da deficiência e, consequentemente, cria-se um 

bloqueio que podem durar vários dias. A negação, os pais passam por perturbações, e, muitas 

vezes, ignoram o problema, estes, por sua vez, precisam de um diagnóstico para que não 

corram o risco do desiquilíbrio do seu psíquico.  

Na fase irritação, as famílias passam por reações momentâneas como a raiva, 

agressividade e a preocupação sobre a não aceitação que seu filho com necessidades 

educativas especiais pode ter em relação ao convívio na sociedade. A culpa é, no caso da 

agressividade, gerada pela frustração, normalmente ocorre quando a criança nasce com a 

insuficiência, e, alguns pais chegam a pensar que foram erros que cometeram no período da 

gravidez. A depressão causa tristeza profunda, tendo sérias dificuldades de se relacionar com 

o filho, e a fase de adaptação e orientação é um o processo que vivem constantemente os pais 

do filho com deficiência, mas o percurso que cada pai ou mãe faz é totalmente particular, ou 

seja, nem todos passam por todas as etapas, existem uma variação. 

As relações entre os diferentes membros da família ocorrem de forma diversa, 

evidentemente, as interações dentre os familiares, a mais otimizada, na maioria das vezes, é a 

da mãe com o filho com necessidades educativas especiais, do que com o seu pai. 

Geralmente, a mãe possui uma sensibilidade, na qual o filho se sente seguro, confiante e, a 

partir disso cria-se clima favorável em sua comunicação, linguagem, bem como, estilos 

centrados em torno da execução de suas atividades.  

Em relação a afetividade entre os irmãos, às vezes causam um desiquilíbrio 

emocional pelo motivo dos pais pedirem ajuda para cuidar daquele (a) irmão (a) que tem a 

deficiência. Muitas vezes, os pais se preocupam com os filhos, com as reações de ciúmes, 

visto que se se dedicam ao filho com necessidades educativas especiais. Segundo COLL 

(2004, p. 336), “muitas destas famílias cuidam especialmente da atenção aos outros irmãos, 

evitando que toda família gire em torno da deficiência”. Assim sendo, é preciso lembrar que o 

ambiente familiar adequado para uma criança com necessidades educativas especiais é aquele 

que propicia um equilíbrio entre as necessidades de cada um de seus membros.  

 

 



1.2 A relação entre a Família e a Escola  

 

A família é a base de todo desenvolvimento da pessoa, este núcleo é fundamental 

para a criança, pois tem a função de ensinar as noções de defesas e habilidades para com a 

sociedade. Por conseguinte, a escola é o segundo espaço para o processo de socialização da 

criança, ou seja, a família e a escola devem estabelecer uma interlocução no processo de 

ensino aprendizagem. Assim, a escola tem a função de propor ações pedagógicas para que não 

haja exclusão dos alunos que possuem necessidades educativas especiais, observando os 

pontos fragilizados do Projeto Político Pedagógico e promover as adaptações às necessidades 

devidas, buscando dessa maneira uma educação para todos.  É essencial a organização de 

classes comuns e de serviços de apoio pedagógico especializado, prever professores 

capacitados e especialistas como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e 

fisioterapeutas para dar suporte para esses alunos, bem como, aos pais e professores. 

Eventualmente, as relações dos pais com a escola se modificam 

consideravelmente em função da idade, bem como, da etapa educacional na qual se encontra o 

seu filho. Os primeiros anos de escolarização costumam constituir um passo importante no 

reconhecimento da condição da incapacidade do filho.  Durante os anos iniciais, como no 

caso da educação infantil, algumas famílias têm receio de deixar o filho aos cuidados de 

outros, entretanto, a criança costuma passar de um meio protetor a um contexto social mais 

extenso, no qual deve ser priorizado o desenvolvimento da sua própria autonomia. 

COLL (2004, p. 341), ressalta que “a acessibilidade e a transparência das escolas 

constituem a melhor medida que se pode tomar para ajudar as famílias na superação de seus 

receios e na comprovação do bem-estar de seus filhos”. Todavia, as escolas de educação 

infantil que dispõem de condições adequadas não apenas proporcionam uma “jornada” de 

estimulação aos pequenos que possuem necessidades educativas especiais, mas também  

prestam aos pais uma ajuda imponderável (PALAVRA INADEQUADA) sugiro: 

indispensável, substancial, imprescindível,  

Já no percurso do ensino fundamental e médio, muitas das famílias, que têm filhos 

com deficiência, geralmente procuram por recursos para corresponder às necessidades de seu 

filho, mesmo enfrentando maiores carências na transição para a vida profissional. A respeito 

do jovem adulto com necessidades educativas especiais, há certa incompreensão social e a 

atenção a eles é vista como um problema privado da família. Nesse ponto de vista, com o 



crescimento do filho, numa fase na qual deveria estar previamente preparado para inserir-se 

na sociedade, passa a ser mais dependente da família, ocasionada pela não inserção do 

deficiente em outros ambientes sociais como no trabalho.  

  

 

1.3 As Decisões sobre Escolarização durante a Trajetória Familiar  

 

Ao longo da infância e da adolescência, em especial nas mudanças de etapa 

educacional, os pais de filhos que apresentam algum tipo de deficiência se veem diante de 

decisões, sobre escolarização, difíceis de serem tomadas. Sendo assim, as repostas escolares 

às necessidades educativas especiais supõem uma mudança em seus esquemas prévios como: 

as opções que lhes são oferecidas não correspondem ao que viram em sua própria história 

escolar, eles não conseguem imaginar como é a vida em uma escola especial ou como se 

adaptar ao currículo em uma escola regular de ensino. 

Por conseguinte, para muitos pais, trata-se não apenas de decisões cruciais para o 

futuro do seu filho, mas também de momentos em que avançam na tomada de consciência da 

situação da criança, com os decorrentes efeitos no plano emocional. Por sua vez, um dos 

fatores importantes que contribuem para a trajetória escolar dessa criança é o apoio 

profissional, apoio emocional e a ajuda no processo de tomada de decisões. 

A colaboração entre família e a escola é de suma importância para a inserção 

escolar e, como consequência, a inserção em outros âmbitos sociais. Contudo, não é fácil pôr 

em prática essa colaboração, já que as relações, muitas vezes, são de desconfiança e de 

reprovação. Dessa maneira, constantemente, na escola há queixas que as famílias delegam 

apenas ao meio escolar a educação dos seus filhos. Ao inverso, muitos pais sentem que o 

mundo escolar lhes impõe o que devem fazer com seu filho, sem ouvir seus pontos de vista, 

sem considerar suas possibilidades, bem como, suas necessidades como família. 

Certamente, a Família e a Escola educam a criança, compartilhando o interesse 

comum de fazer-lhe bem e de ajudá-lo ao máximo, mas para alguns trata-se de seu filho e 

para outros de um aluno. Para ter um bom desenvolvimento no espaço educativo é preciso 

colaboração em nível de igualdade, a qual passa pelo respeito mútuo e supõe certo grau de 

confiança. Dessa forma, os pais devem confiar no profissionalismo dos professores, não de 

forma cega e absoluta, e sim mediante a informação periódica, como: a comparação de pontos 



de vista e o diálogo em torno de temas que os preocupam, bem como os professores devem 

respeitar o fato de que há muitas formas de serem pais, muitos estilos que podem ser válidos 

para a criança, ainda que não coincidam com seu ideal de como deve ser família.  

 A participação ativa dos pais na escola é, para algumas famílias, uma forma mais 

apropriada de lutar e buscar pela defesa dos direitos dos seus filhos. O envolvimento nos 

órgãos de representação da escola é o primeiro passo para diálogos com esses pais de crianças 

com uma determinada deficiência. É preciso um vínculo de familiaridade em relação com a 

família e a escola, para efetivarem suas colaborações enquanto pais, e não simplesmente 

deixando seus filhos a mercê da educação da intuição.  

Assim sendo, as equipes educacionais devem ter uma formação específica sobre a 

relação profissional e aprender procedimentos concretos de intervenções nos diferentes tipos 

de atuações. Pois, evidentemente, não se pode desenvolver nenhuma atuação de forma 

satisfatória e coerente se não houver certa flexibilidade e um grau suficiente de empatia com 

as famílias. O essencial é os professores adotarem uma incorporação mais afetiva das relações 

com os pais como conteúdo de formação inicial e permanente, não apenas para melhorar essas 

relações, mas também para que a colaboração reverta a favor do desenvolvimento dos alunos 

com necessidades educativas especiais. 

 

 

2.  Adaptação Curricular  

 

O currículo, em qualquer processo de escolarização na educação básica, nos 

possibilita afirmar que a busca da construção curricular deve ser entendida 

como aquela garantida na (LDB), Lei de Diretrizes de Bases da Educação. 

Complementada quando necessário, com atividades que possibilitem ao 

aluno com necessidades educativas especiais ter acesso ao ensino, à cultura, 

ao exercício da cidadania e a inserção social produtiva. Os currículos devem 

ter uma base nacional comum conforme, determinam os artigos 26, 27 e 32 a 

LDB, a ser suplementa ou complementa por uma parte diversificada, 

exigida, inclusive, pelas características dos alunos. ( BRASIL, 2001, p.57). 

 

 

Com base na citação acima, o currículo estabelece uma importante função na 

tentativa de suprir as dificuldades de aprendizagem na escola, que se apresentam como um 

contínuo, compreendendo desde situações mais simples e/ou transitórias, que podem ser 

resolvidas naturalmente no curso do trabalho pedagógico, até situações mais complexas e/ou 

permanentes que requerem o uso de recursos e técnicas especiais. Desse modo, atender a esse 



currículo de dificuldades requer respostas educativas adequadas, as quais abrangem graduais e 

progressivas adaptações de acesso ao currículo, bem como, adaptações de seus elementos. 

Em casos muito singulares, em que o educando com graves comprometimentos 

mentais ou múltiplos não pode beneficiar-se do currículo da base nacional comum, deverá ser 

proporcionado um currículo funcional para atender as necessidades práticas da vida. Ainda o 

Art. 59.  Da LDB preconiza que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: parágrafo I – “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades”. 

Portanto, o currículo funcional, tanto na educação infantil como nos anos iniciais 

do ensino fundamental, distingue-se pelos caracteres pragmáticos das atividades previstas nos 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 26 e no artigo 32 da LDB e pelas adaptações curriculares 

muito significativas. Tanto o currículo como a avaliação, deve ser funcional, buscando meios 

úteis e práticos para favorecer o desenvolvimento as competências, o acesso ao conhecimento, 

à cultura e as formas de trabalho valorizado pela comunidade e a inclusão do aluno na 

sociedade. 

Com base nas Diretrizes operacionais para o atendimento educacional baseiam-se, 

então, na concepção do atendimento educacional especializado, e não devem ser entendidas 

como substitutivo à escolarização realizada em classe comum das diferentes etapas da 

educação regular, mas sim complementar que viabilizará a melhoria da qualidade do processo 

educacional dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com 

altas habilidades/superdotação matriculados nas classes comuns do ensino regular. Ao mesmo 

tempo orienta a organização da escola e as demandas dos sistemas de ensino, bem como, a 

obrigatoriedade da matrícula dos alunos público-alvo da Educação Especial, 

na escola comum do ensino regular e da oferta do atendimento educacional especializado. 

(esse não é um novo parágrafo, é uma complementação, portanto, na mesma lina)  

 

 

3. Considerações Finais 

 

A partir das leituras realizadas sobre as famílias de crianças com necessidades 

educativas especiais e com base nas fundamentações, pode- se afirmar que o corpo docente, 

ou seja, docentes de todas as áreas de ensino, deverão compartilhar a responsabilidade do 



ensino ministrado com alunos que possuem deficiências educativas especiais de forma 

interdisciplinar, elucidando as atividades propostas para que este aluno compreenda melhor. 

Além disso, esse perfil de aluno exige que a escola se organize de forma a oferecer 

possibilidades objetivas de aprendizagem a todos os alunos, inclusive aqueles portadores de 

deficiência. Visto que, é obrigatória a inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes comuns e em lei prevê a obrigatoriedade de um currículo adaptado em 

casos de deficiências severas.  

O planejamento dos currículos deve, obviamente, considerar as fases, as etapas, as 

modalidades, níveis dos cursos, idade e a diversidade sociocultural dos estudantes, bem como, 

diversificar, permitindo reconhecer e valorizar a pluralidade e as diferenças individuais, 

sociais, étnicas, culturais dos estudantes, valores de cooperação, respeito e relações solidárias. 

Entretanto, para além disso, a construção de uma sociedade inclusiva é um processo de 

fundamental relevância para o desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático.  

A inclusão é garantia de todos, tendo acesso contínuo ao espaço comum da vida na família, na 

escola, em sociedade, e estas devem estar orientadas por relações de acolhimento a 

diversidade humana, e aceitação das diferenças individuais.  
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