
s papéis que pais e educado
res desempenham no desen
volvimento e educação das 

crianças que possuem alguma defi
ciência são próximos e complemen
tares, podendo proporcionar a es
te aluno melhores oportunidades no 
desenvolvimento de suas capacida
des, seja qual for a sua limitação. 

Não podemos esquecer, primei
ramente, que o nascimento de uma 
criança com algum tipo de deficiência 
já traz várias reações e sentimentos à 
família, além de uma desorganização 
emocional, e os pais só reencontra
rão o equilíbrio com a aceitação do fa
to. E quanto maior for essa aceitação 
maior será o envolvimento dos pais 
no processo terapêutico e educacional 
da criança. 

Porém, também é fundamen
tal que a família esteja engajada di
retamente no contexto da escola in
clusiva, e uma das primeiras formas 
para os pais realizarem isso é acom-

panhar o momento da lição de casa 
com seu filho, fazendo todos os dias 
uma revisão do que foi feito na sala 
de aula. Mas a relação entre a família 
e a escola pode ir muito além disso. A 
instituição poderia propor outras ati
tudes a esses pais. A participação de 
reuniões com a equipe escolar rela
cionadas ao planejamento e à adapta
ção do currículo, para que assim pos
sam compartilhar as experiências de 
maior sucesso vividas pelo seu filho; a 
parceria em projetos da equipe peda
gógica, participando de aspectos ope
racionais da escola (como nas organi
zações de festas, jornadas esportivas, 
reuniões de pais e mestres e mutirões 
para limpezas, manutenção e conser
vação da escola); a presença nas ati
vidades extracurriculares e o acesso a 
treinamentos relevantes (como a cur
sos sobre educação inclusiva) são al
guns exemplos. 

Por outro lado, cabe à escola o pa
pel de desenvolver serviços de apoio 

aos pais, como levar psicólogos e 
pedagogos à instituição, visando 
sanar dúvidas sobre o processo de 
inclusão de seus filhos ou, ainda, 
apresentar outras famílias que já 
passaram ou passam pelo mesmo 
processo, para que troquem expe
riência e apoio mútuo. 

Friso, ainda, a importância de 
pais e educadores darem atenção e 
valorização às pequenas conquistas 
da criança ou do jovem com defi
ciência. Essa medida representa uma 
atitude positiva em relação à partici
pação e às potencialidades desse es
tudante nos contextos social e esco
lar. Assim, durante as atividades do 
dia a dia, é importante que se tire o 
maior proveito das habilidades indivi
duais dessas crianças e jovens, auxi-
liando-os a desenvolverem suas capa
cidades intelectuais. Deve-se, ainda, 
prestar atenção e valorizar pequenas 
conquistas na vida diária das pes
soas com deficiência. Comer, vestir-
-se, tomar banho, sair de casa, den
tre outras coisas, é rotina na vida de 
qualquer um. Contudo, para nós que 
temos uma deficiência, cada conquis
ta e cada autonomia de se fazer essas 
coisas sozinho têm um valor e uma 
alegria imensos. Ao longo da minha 
reabilitação, por exemplo, algumas 
ações sempre tiveram um valor muito 
grande para mim, tais como apren
der a me alimentar sozinho, a cuidar 
da minha higiene pessoal, a me ves
tir, a me barbear com o barbeador elé
trico e a sair sozinho para estudar e 
trabalhar, dentre outras coisas corri
queiras. Por isso, recomendo em alto 
e bom som: pais e professores, pres
tem atenção e valorizem as pequenas 
conquistas das crianças e jovens com 
deficiência! 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 151, p. 14, abr. 2012.




