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O tempo 

Simulacro de necessidade, 

assumiu um poder impensável entre os homens, 

nós todos, somos nós bem atados ao tempo. 

Mas, ao perceber-se desvendado, 

corre para longe, fica quieto no canto, 

então podemos conversar à vontade. 

À Celia, esposa, 

Marcelo e Fernanda, filhos, 

João e Iolanda, pais e Aurélio, irmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nenhuma sociedade pode se sustentar muito 

tempo a menos que seus membros tenham 

aprendido as sensibilidades, motivações e 

habilidades envolvidas na ajuda e no atendimento 

aos outros seres humanos.”  

(BRONFENBRENNER, 1996, p.43) 
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RESUMO 

 

“APAE de Francisco Morato e grupo multifamílias: um percurso de mudanças com 

base na teoria bioecológica” 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada na Teoria Bioecológica, que 

teve por objetivo investigar como um conjunto de ações multifamiliares pode 

contribuir para melhorar a qualidade das relações entre a APAE – Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais da cidade de Francisco Morato e as famílias de 

alunos com déficit intelectual, segundo a perspectiva das onze famílias participantes. 

Procuramos analisar se essas ações contribuíram para as famílias compreenderem 

o papel e os limites da instituição para o desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual, os possíveis ganhos emocionais e a melhoria nas relações interpessoais 

com os filhos atendidos pela instituição. Foram realizados onze encontros com o 

grupo multifamílias. As ações norteadas pela Teoria Bioecológica favoreceram os 

processos proximais, com as condições de comunicação entre o Grupo Multifamílias 

e a Equipe Técnica, de maneira que os participantes sentiram-se acolhidos, 

manifestaram seus sentimentos, dúvidas, compartilharem suas experiências 

pessoais, tornando-se um grupo coeso e participativo. As famílias comentaram: 

possuir ao final um conhecimento mais profundo dos trabalhos desenvolvidos na 

instituição; estarem mais atentas e disporem de mais recursos pessoais para cuidar 

de seus filhos; perceberem os técnicos mais atentos as suas observações. 

Observou-se ao final da pesquisa que as atividades multifamiliares e o cuidado na 

construção de um percurso de comunicação, propiciam o empoderamento das 

famílias, que é fundamental para o processo educacional de crianças e jovens com 

déficit intelectual. 

  

Palavras-chave: APAE, grupo multifamílias, Teoria Bioecológica, déficit intelectual, 

empoderamento.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

“APAE of Francisco Morato and multifamily group: a path based on Bioecological 

Theory” 

 

This is a qualitative research based on Bioecological Theory, which aims at 

investigating how a set of multifamily actions can contribute to improving the quality 

of relations between APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Association of Parents and Friends of Exceptional Children) in the city of Francisco 

Morato, and families of students with intellectual deficits, from the perspective of the 

eleven families participating. We seek to analyze whether these actions contributed 

to the families understanding the institution role and limits for the development of 

people with intellectual deficits, the possible emotional gains and improvement in 

interpersonal relationships with the children served by the institution. Eleven 

meetings were held with the multifamily group. Actions guided by the Bioecological 

Theory favored proximal processes, with communication conditions between the 

Multifamily Group and the Technical Team, so that the participants felt welcomed, 

expressed their feelings, doubts, and shared their personal experiences, becoming a 

cohesive and participatory group. Families commented: at the end, they had a 

deeper understanding of the work done at the institution; are more alert and able to 

devote more personal resources to care for their children; perceived the specialists 

are more aware of their observations. It was observed at the end of the research that 

multifamily activities and the care in building a communication path, propitiate the 

empowerment of families, which is fundamental to the educational process of 

children and young people with intellectual deficits. 

 

Keywords: APAE, multifamily group, Bioecological Theory, intellectual deficit, 

empowerment. 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

“APAE de Francisco Morato et un groupe multifamilles: un parcours de changements 

basé sur la Théorie Bioécologique” 

 

Il s’agit  d’une recherche qualitative, basée sur la Théorie Bioécologique,  qui a eu 

pour but de faire des investigations pour comprendre comment un ensemble 

d’actions multifamiliales peut contribuer à améliorer la qualité des relations entre la 

APAE – Association de Parents et Amis des  (personnes) Exceptionnels et les 

familles d’élèves porteurs de déficit intellectuel, selon la perspective des onze 

familles participantes. Nous avons voulu analyser si ces actions ont contribué à ce 

que les familles puissent comprendre le rôle et les limites de l’institution pour le 

développement de la personne porteuse de déficit intellectuel, les gains émotionnels 

possibles et l’amélioration dans les relations interpersonnelles avec les enfants 

assistés par l’institution. Douze rencontres avec le groupe multifamilles ont été 

organisées. Les actions orientées par la Théorie Bioécologique ont favorisé les 

processus proximaux avec les conditions  de communication entre le Groupe 

Multifamilles et l’Équipe Technique, de manière que les participants se sont sentis 

accueillis, ont manifesté leurs sentiments, doutes et ont partagé leurs  expériences  

personnelles, en devenant un groupe uni et participatif. Les familles ont commenté 

qu’elles possédaient à la fin une connaissance plus profonde des travaux 

développés dans l’institution; qu’elles étaient plus attentives et disposaient de plus de 

ressources personnelles pour prendre soin de leurs enfants; qu’elles apercevaient  

les techniciens plus attentifs à leurs observations. À la fin de la recherche, il a été 

observé que les activités multifamiliales et le soin dans la construction d’un parcours 

de communication permettent  “l’empowerment” des familles, ce qui est fondamental 

pour le processus éducationnel des enfants et des jeunes porteurs de déficit 

intellectuel. 

 

Mots-clés: APAE, groupe multifamilles, Théorie Bioécologique, déficit intellectuel, 

“empowerment”. 
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INTRODUÇÃO - PERSPECTIVA DESAFIADORA DA REALIDADE 

 

Em 1997 havia uma Organização Não Governamental (ONG) na zona rural de 

Franco da Rocha (SP), na qual, durante alguns anos, busquei contribuir com novas 

alternativas educacionais. Recorri inicialmente às ideias de Paulo Freire (2000) para 

ampliar a participação daquelas crianças e adolescentes na comunidade.  

Por volta de 2001, surgiram naquela ONG alguns casos de crianças com déficit 

intelectual, como não dispúnhamos de competência técnica para atendê-las recorri à 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Francisco Morato 

(SP), que doravante ao longo do estudo será denominada “instituição”. 

Lá iniciei alguns trabalhos que, hoje, beiram aos dez anos. Notei sobretudo, que 

naquela APAE sempre se buscava inovar, atraindo-me nela a empolgação das pessoas 

que ali trabalhavam. Fiquei profundamente vinculado a essa instituição.  

Desse modo, ao longo do tempo tenho buscado colaborar com os trabalhos 

dessa mesma instituição, apresentando projetos com o propósito de construir novos 

processos, de modo a oferecer condições mais propícias para a educação desses 

alunos. 

Nos últimos, eu juntamente com alguns da equipe de multiprofissionais dessa 

APAE temos trabalhado com o projeto “Educação Para o Pensar” com base na teoria 

de Lipman (1994), cujos fundamentos dizem respeito ao desenvolvimento das 

habilidades do pensamento. Esses trabalhos tiveram início após obtermos notícias 

sobre os benefícios dessa abordagem para os alunos que frequentavam uma das 

unidades da Federação de APAES de Minas Gerais, ao ingressarem nas escolas 

públicas. Então, realizamos uma visita àquela instituição com o propósito de 

conhecermos melhor esse projeto, e podemos implantar também em nossa unidade um 

projeto similar. 

Assim, promovemos um maior contato com aquela instituição, fizemos a 

adequação a nosso contexto e desenvolvemos os trabalhos, levando em consideração 

principalmente a bagagem histórica de cada aluno e suas questões em sala de aula, 

porque são os alunos que apontam os temas e as questões a serem desenvolvidas 

com o grupo, partindo da sua visão de mundo e de seu cotidiano  
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A participação da instituição como um todo foi fundamental para realizarmos tais 

mudanças, com o devido aprofundamento nas áreas da Pedagogia e Psicologia.  

Durante a elaboração desse projeto emergiu do grupo de multiprofissionais uma 

discussão acerca da leitura. Meses depois desenvolvemos o projeto, inaugurando ao 

final dessas discussões um espaço cultural batizado como “Brincando com as Letras”. 

Trata-se de um local no qual os alunos da instituição podem escolher livros para ler em 

seus lares. Tais livros são ricos em imagens, mas com pouca ou nenhuma escrita. 

Também os pais foram convidados a participar desse projeto, assim poderiam 

desenvolver a atividade de leitura com os filhos, pois não se tratava simplesmente de 

criar uma pausa no dia e ler para o outro, e sim compartilhar a atividade de leitura de 

imagens, uma atividade que as pessoas usualmente realizam em seu cotidiano. Então, 

exploramos melhor essa ideia e conseguimos criar maior aproximação entre família e 

escola.  

No desenvolvimento do projeto educacional, essa atividade resultou em meu 

projeto de Mestrado, tendo como problema: Como os pais podem mediar a leitura para 

filhos com deficiência mental em seus respectivos lares? Assim, promovi uma 

intervenção junto a um grupo de pais na APAE de Francisco Morato, e investiguei as 

mudanças que ocorreram nas relações familiares. A intervenção ocorreu durante oito 

encontros, empregando-se a leitura de livros infantis, rico em imagens e com pouca 

escrita, sendo essa uma possibilidade, uma maneira de se buscar com que os pais 

despertassem sua atenção em relação aos seus filhos. 

Após o término da pesquisa, acompanhado de minha orientadora, Profa. Dra. 

Lucia Ghiringhello, fizemos uma devolutiva para as cinco mães participantes da 

pesquisa, para a equipe técnica, bem como para outros presentes, tomando os devidos 

cuidados para apresentar os resultados de uma maneira menos acadêmica. Nesse dia, 

descobri mediante os comentários dos professores o quanto os pais haviam mudado, 

também em relação à instituição, de maneira que estavam mais atentos às relações 

entre a instituição e seu filho. Mudaram, portanto, não somente em relação a seus 

filhos, mas também nos demais campos associados aos vínculos que possuíam. 

Posteriormente, verifiquei na instituição que as mães estavam mais atentas não 
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somente à escola, mas também em relação aos demais atendimentos prestados pela 

equipe técnica dessa APAE de Francisco Morato. 

Com isso, aos poucos fui aprofundando minha preocupação em relação às 

famílias e a instituição. Meu olhar voltava-se para as questões sociais, conforme a 

Psicologia Sócio-Histórica, os autores que auxiliaram a fundamentar teoricamente 

minha pesquisa foram: Vygotsky (1998, 2001, 2004), Lúria (1990, 1998) e Leontiev 

(s.d., 1998). Tais autores destacavam em seus trabalhos questões envolvendo a 

relação entre família e instituição. Para eles, a escola era um ambiente de socialização 

e promotora das condições de desenvolvimento dos alunos. Obviamente senti-me 

envolvido com aquela base teórica, e indagava-me sobre como propiciar a ampliação 

dos laços entre a instituição e a família, de maneira também a oferecer melhores 

condições para o desenvolvimento dos alunos. Nessa perspectiva, venho me 

envolvendo e construindo projetos com esse propósito. 

Essas questões levaram-me à busca de novas condições de trabalho no 

Doutorado, principalmente junto ao Núcleo Família e Comunidade (NUFAC) nos 

Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC/SP. As condições a que me 

refiro dizem respeito, sobretudo, a novos caminhos porque notei a existência de muitas 

respostas, no mais das vezes superficiais fáceis, rasas e sem um compromisso com as 

pessoas com déficit intelectual. Observei também muitos trabalhos sérios, 

comprometidos com essas pessoas, entretanto, possuíam propósitos diferentes de meu 

projeto de pesquisa. 

Na pós-graduação em Psicologia Clínica, no Núcleo Família e Comunidade, 

vislumbrei novas possibilidades de pensar sobre minha relação com a APAE, bem 

como a relação família e instituição.  

Pareceu-me pertinente discorrer sobre o processo para realizar o presente 

estudo desde o início, levando em consideração o processo de sua elaboração. Isso 

porque, o caminho percorrido entre minha dissertação de Mestrado e minha tese de 

Doutorado constitui-se em uma sequência de passos, cujo percurso levou-me a buscar 

novas contribuições para investigar novas questões que despertam meu interesse. 
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O despertar para esta pesquisa 

 

Há alguns anos, tenho observado pouca adesão dos pais em relação à 

instituição. Isso ocorre, principalmente, nas atividades realizadas com as famílias e 

quando não estão vinculadas de modo direto ao atendimento do aluno.  

Como exemplo, é possível destacar a atividade de leitura no lar. Trata-se de uma 

atividade que desenvolvo na instituição desde 2004, tendo sido apresentada em alguns 

eventos por ela promovidos. Nessas oportunidades, sempre comunicava às famílias 

que se tratava de uma leitura de imagens com a narrativa de histórias, com o fim de 

aproximar pais e filhos, apresentando-lhes como seria realizado um desses encontros 

com os pais e os filhos. 

Além disso, o grupo de pais com os quais me reúno, também reclama de 

convites elaborados por eles a outras famílias, contudo não atendidos, principalmente 

sob a alegação de que não dispõem de tempo, em virtude de outros compromissos 

assumidos. Assim, apesar de a instituição atender atendido aproximadamente 200 

famílias nestes 5 anos, conseguimos juntar apenas mães de 14 famílias, 

permanecendo com uma frequência média de 5 mães. Esse pequeno grupo reúne-se 

todas sextas-feiras, pela manhã e trata dos percalços envolvidos na leitura no lar, 

gerando inúmeras ideias inovadoras por parte das mães, contribuindo 

significativamente para o desenvolvimento da criatividade do grupo, e propiciando 

reflexões que implicam numa melhor qualidade das relações interpessoais entre as 

mães e filhos com déficit intelectual. 

Participa também desses encontros uma das psicólogas da APAE, que é 

responsável pelo atendimento das famílias, e com a qual também desenvolvo trabalhos 

há mais de sete anos. Após o encerramento de cada encontro com o grupo, destinamos 

normalmente quarenta minutos para discutirmos sobre o andamento dos trabalhos. Em 

muitas dessas ocasiões, fizemos algumas reflexões sobre o motivo que levaria os pais 

a essa pequena adesão em relação esse grupo de famílias interessadas no 

desenvolvimento da leitura de seus filhos. Contudo, foi somente a partir de um novo 

trabalho que conseguimos aprofundar nossa análise. 
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A partir de fevereiro de 2008, iniciei um novo trabalho de atendimento às 

famílias, cuja proposta foi aceita, tanto pela psicóloga, quanto pela direção da 

instituição. A proposta dizia respeito ao diálogo com o grupo de pais (pais e mães) a 

partir da leitura compartilhada de poemas com poucos versos, utilizando-se de 

transparências. Esse trabalho teve por objetivo levar os pais a refletirem, em grupo, 

sobre diversos assuntos como relações interpessoais, comportamentos,  entre outros. 

 Os propósitos desse trabalho foram apresentados em reuniões com inúmeras 

famílias, também foi demonstrado como seria a dinâmica desses encontros, sempre por 

meio de uma atividade proposta. Atualmente, esse grupo reúne-se todas as sextas-

feiras nas dependências da APAE e intitula-se “Grupo de Poesia e Terapia”. Esse grupo 

é coordenado por mim e pela mesma psicóloga mencionada anteriormente. De início, 

muitos manifestaram interesse em participar, contudo, passados seis meses, 

verificamos que somente dez pessoas mantiveram-se frequentando as reuniões. 

Novamente nos diálogos mantidos com os participantes, constatei que, quando outras 

famílias são convidadas por outras que já participam do grupo, expressam as mesmas 

explicações para a ausência, tais como serviços domésticos, ou ainda compromissos 

sociais fora da APAE, entre outros.  

Há também outras situações que suscitam reflexão. Notei que em um grande 

pátio no interior da escola, inúmeras mães que se recusaram a participar de qualquer 

atividade, ficavam dialogando por mais de duas horas, sentadas nos bancos dessa área 

aguardando a saída de seus filhos.  Em uma ou outra oportunidade foram convidadas a 

participar dos encontros, porém observou-se um nítido desinteresse em permanecer no 

grupo, apesar de fazermos coincidir o horário de saída dos filhos com o final das 

atividades.   

Nas últimas reuniões que mantive com a psicóloga, investigamos as causas 

desse afastamento dos pais e tecemos algumas considerações. A primeira associa-se 

ao fato da família buscar por ajuda externa apenas quando sente a necessidade do 

atendimento psicológico, especialmente quando surgem problemas familiares 

emergenciais. Nesses casos, em que a demanda é da família, a própria mãe ou pai 

preocupam-se em marcar um horário para serem atendidos. Entretanto, nos casos em 

que o convite é realizado pela instituição para o desenvolvimento de atividades que 
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levem as famílias a pensar nas relações interpessoais no âmbito dos respectivos lares, 

com o fim de refletirem sobre a qualidade dessas relações, isso parece não despertar 

maiores interesses, resultando em agendamentos combinados, porém com elevado 

número de faltas.  

Uma segunda consideração diz respeito ao fato de que nas demais atividades 

promovidas pela instituição o comportamento das famílias não ser muito diferente: 

recorrem à instituição apenas quando a demanda é delas.  Um terceiro item para se 

considerar refere-se às reuniões da equipe técnica (terapeuta ocupacional, psicóloga, 

diretora escolar, assistente social, musicoterapeuta, fisioterapeuta) nas quais são 

discutidas possibilidades para atrair as famílias para atividades oferecidas a serem 

desenvolvidos nos lares, entretanto tem-se revelado infrutíferas as inúmeras ações 

realizadas para esse fim. Portanto, a própria instituição tem-se dado conta de 

dificuldades de comunicação com as famílias, promovendo a elaboração de 

mapeamentos acerca do comparecimento dos pais nas atividades, constatando ao final 

um alto índice de ausências. 

Revendo minhas anotações dos encontros promovidos com os pais, localizei 

algumas observações concernentes a dois encontros realizados ao final de 2007, com 

aproximadamente oito mães. Elas destacaram naquela oportunidade que seria 

importante divulgarmos mais nossa atividade de leitura no lar, e que se comprometiam 

a fazer essa divulgação durante a semana seguinte. No encontro realizado na semana 

seguinte, voltamos ao assunto e elas ressaltaram que, apesar de cada uma se 

empenhar na formulação de convite para participação, não lograram qualquer êxito. 

Procurei especular sobre os motivos apresentados pelos convidados para não 

participarem, sendo que as mães fizeram comentários sobre o recebimento das 

mesmas justificativas apontadas anteriormente. Esse foi o clima daquele encontro em 

2007. Não sabíamos quais ações promovermos, com o fim de despertarmos a atenção 

dos pais, contudo, era inteligível a necessidade de novas perspectivas para agirmos de 

maneira mais adequada.   

Ao longo de meu contato com a instituição tive e tenho a impressão de que a 

relação dos pais com a APAE é apenas de usufruto, assim como um filho recorre aos 

pais apenas nos momentos de necessidade. Eles veem a APAE como um local onde 
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deixam seus filhos para serem cuidados por técnicos e professores. As relações entre 

os pais e a instituição têm um caráter contraditório. A instituição pretende um 

incremento da participação dos pais, porém é possível que a competência técnica 

contribua para um distanciamento, dependendo da maneira como o técnico se relaciona 

com os pais. Se ele assumir um papel em que centraliza em si mesmo a competência 

para desenvolver a atividade com a criança com déficit intelectual, cabendo aos pais 

ouvir e obedecer, essa postura pode gerar uma crença na família de que somente tal 

técnico sabe lidar com as essas crianças e não eles, gerando assim um clima de 

dependência desses pais em relação à APAE.  

Além disso, essa maneira de se relacionar com os pais, pode gerar também uma 

ampliação do distanciamento dos pais em relação a seus filhos, pois se o técnico 

assumir esse papel, ele interpõe-se na relação entre o filho com déficit intelectual e os 

pais, podendo desenvolver a crença de que enquanto a instituição não gerar a cura, 

resta aos pais muito pouco a fazer, cabendo-lhes aguardar.  

Outra suspeita também concernente ao alto grau de dependência da família, 

corresponde à maneira como as famílias são atendidas pela própria instituição, isso 

porque elas ingressam na APAE sendo inicialmente atendidas pelo Serviço Social. 

Desse modo, essa maneira de ingressar pode contribuir para que elas vejam a 

instituição a partir de uma perspectiva de suas necessidades de atendimento, e não de 

um trabalho conjunto com a instituição, criando uma parceria na educação de seus 

filhos. Importa destacar que as famílias atendidas pela instituição estão localizadas 

numa região com muito alto índice de vulnerabilidade social, conforme informação 

obtida junto à Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) carente de 

atendimento para pessoas com déficit intelectual.  

Ademais, cabe ainda questionar se a família não se vê como uma família 

“deficiente”, agravada pela alta vulnerabilidade social. Nesse sentido, é possível que 

família e a instituição desenvolvam uma linguagem comum, favorecendo as ideias de 

dependência, repercutindo no cotidiano da instituição. A ideia de que a “APAE ajuda”, 

conforme largamente comentado pelos pais, significa que ela atende como uma mãe a 

seus filhos carentes, com déficit intelectual e, por conseguinte, suas famílias. Todavia, o 
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contexto de vulnerabilidade em que vivem as famílias também pode proporcionar essa 

visão.  

 

Problema 

 

Tendo-se em vista que ao invés dessa instituição preocupar-se com o 

desenvolvimento de atividades junto às famílias que possuem filhos com déficit 

intelectual, atualmente ela está lidando com a incompletude de seus propósitos, uma 

vez que não está conseguindo ampliar o número de famílias que participam dos 

atendimentos e dos projetos. Urge então, promover condições para que ocorram 

mudanças primeiramente no grau de envolvimento das famílias com a instituição, 

evoluindo para um maior número de adesão de famílias nos projetos da APAE, com a 

perspectiva de favorecer as relações interpessoais entre pais e filhos.  

Com esse conjunto de ideias e vivências, elaborei o problema do presente 

estudo, que sob meu ponto de vista pode ser expresso da seguinte maneira: Como um 

conjunto de ações multifamiliares pode contribuir para a qualidade das relações entre a 

APAE e as famílias de alunos com déficit intelectual, segundo a perspectiva dessas 

famílias? 

 

Objetivo geral 

 

- Analisar as contribuições de um conjunto de ações multifamiliares para a 

qualidade das relações entre a APAE e as famílias de alunos com déficit intelectual, sob 

a perspectiva dessas mesmas famílias.   

 

Objetivos específicos  

 

a) Apresentar a proposta do conjunto de ações multifamiliares e seus respectivos 

objetivos à APAE e às famílias. 
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b) Analisar se essas ações contribuíram para que as famílias compreendessem o 

papel e os limites da instituição para o desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual. 

 

c) Analisar, segundo a perspectiva das famílias, os possíveis ganhos emocionais 

e a melhoria nas relações interpessoais com os filhos atendidos pela instituição, após a 

participação nas atividades multifamiliares; 

 

d) Analisar se as ações multifamiliares contribuíram para a família compreender 

a importância da educação no lar para o desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual. 

 

e) Analisar os aspectos que contribuíram para adesão das famílias ao grupo na 

instituição.  

 

 Definidos o problema e objetivos, importa esclarecer sobre a base teórica. 

Assim, no Capítulo 1, será apresentada a teoria que proporciona condições para 

compreender a investigação, analisar e discutir os resultados. O Capítulo 2 tem o 

propósito de apresentar o método da pesquisa e trata dos procedimentos. No Capítulo 

3, serão apresentados os resultados das atividades desenvolvidas junto à Equipe 

Técnica e ao Grupo Multifamílias. O Capitulo 4 é o segmento de pesquisa em que são 

apresentados os microssistemas APAE e famílias participantes, bem como analisados e 

discutidos os resultados da pesquisa. 

 

 

 

  



CAPÍTULO 1 – TEORIA BIOECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

 

“Manter uma perspectiva ecológica pode ampliar a visão do 
pesquisador do possível impacto humano das atividades 
científicas, e resultar num maior cuidado e restrição no 
planejamento de experimentos que têm o potencial de afetar 
adversamente o bem estar do sujeito de pesquisa e de outras 
pessoas em sua vida.” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 78). 

 

 

A Modernidade, considerada aqui a partir da história ocidental após o 

Renascimento, passou a influenciar profundamente a maneira como o homem no 

ocidente pensa sobre suas relações com o mundo. Essa maneira de pensar faz com 

que as pessoas aceitem modelos previamente constituídos, nos quais o homem é 

categorizado por estritas manifestações de comportamento. Um homem adequado à 

sociedade industrial é aquele que tem em si as condições para o sucesso. Com esse 

modo de pensar advém um quê de mecanicidade, um pensamento “universo-relógio” 

(NAJMANOVICH, 1998, p. 51), no qual se isola a parte do todo para se estudar o 

objeto de interesse e compreender que existe um padrão de funcionamento. Nesse 

padrão, as instituições as e as pessoas entendem que todo o conhecimento está, 

por exemplo, externo aos grupos familiares. São os especialistas que compreendem 

o mundo, cabendo às famílias seguir roteiros padronizados e previamente 

elaborados de cuidados para com os filhos, muitas vezes distantes do contexto a 

que se busca aplicar.  

Para compreender mais profundamente essa maneira de como as famílias 

veem sua relação com as instituições, podemos optar pela investigação a partir da 

perspectiva da Pós-Modernidade. É com esse enfoque que iremos desenvolver o 

presente capítulo.  

 

1.1 Uma maneira de aprender a pensar 

 

Mais do que respostas, emerge do pensamento pós-moderno a preocupação 

com indagações a serem elaboradas (MARCATTI, 1991). Isso propicia compreender 

o homem e suas relações de modo a assumir uma maior abrangência e 

profundidade, numa perspectiva crítica. Contrariamente ao pensamento moderno, no 
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qual o isolamento assumia um papel fundamental, no pensamento pós-moderno as 

relações são fundamentais para se desenvolver uma perspectiva transformadora 

(NAJMANOVICH,1998). 

Além disso, ao optar pela visão da Pós-Modernidade surgiram ainda inúmeros 

caminhos para o desenvolvimento do conjunto de ideias que pretendi trazer ao 

presente estudo. Dentre outras, parece-me razoável compreender como as famílias 

passaram a estabelecer suas relações com a instituição. Giddens (1991, p.58) sobre 

a Pós-Modernidade afirma que “[...] relances da emergência de modos de vida e 

formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas instituições 

modernas”. Portanto, além das relações assumirem um papel de maior importância, 

cabe também levar em conta como são construídas essas novas relações sociais, e 

como são percebidas pela pessoa. 

Isso nos levar a refletir, por exemplo, acerca da relação entre família e APAE, 

considerando que há todo um contexto histórico, cujos episódios de transição 

marcaram profundamente a relação entre pessoas com déficit intelectual e as 

instituições. Somente com uma visão mais abrangente é que se pode pensar sobre a 

realização de uma intervenção nas relações entre famílias e instituição, mais 

afinada, conforme Gergen (1992, p.160) com a “realidade local”, em razão de uma 

construção social que considere como ponto de partida as experiências daquelas 

famílias. 

Evidentemente, o presente capítulo não tem o propósito de rever a história 

acerca da relação entre família e instituição, entretanto, merece destaque 

reconhecer sua importância e o caráter de contribuição para qualquer intervenção a 

ser elaborada. Porém, antes de abordar as relações entre instituição e famílias com 

pessoas com déficit intelectual, pareceu-me adequado pensar um pouco sobre a 

ciência como favorecedora de condições para que se desenvolvesse uma maneira 

de pensar, que ao longo do tempo, mantivesse distante as famílias das instituições.  

Desse modo, pode-se afirmar que no decorrer do tempo a ciência passou a 

se distanciar das pessoas, criando um profundo abismo em que o homem passou a 

ser descrente de seus sentidos (NIETZSCHE, 2008). Isso porque, nota-se ao longo 

dos últimos duzentos anos a cristalização de uma maneira de pensar empolgada 

com a ciência, associada ao sentimento de progresso e liberdade, propiciando o 

surgimento de um homem ocidental adequado às suas necessidades de produção 

industrial. Essas necessidades foram respaldadas por um conjunto de 
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conhecimentos propalado pela ciência, que passou a deter uma credibilidade 

inquestionável, apesar da ciência que afirma explicar o mundo, nada mais faz do 

que interpretá-lo (NIETZSCHE, 2001). 

Isso fez progredir a criação de oportunidades no discurso moderno, 

dissociando-as do mundo influenciado pelo pensamento religioso cristão, que 

postergava a felicidade terrena em prol das possibilidades de uma ulterior vida 

espiritual repleta de felicidade. 

Porém, a credibilidade passa a ser marcada, sobretudo, pelos mecanismos 

científicos de isenção e reprodução, associada a uma busca pela verdade não mais 

comprometida com os dogmas da Igreja, e sim unicamente com a razão, assumindo 

assim o papel de novo senhor tendo em vista que não seriam confiáveis nossos 

sentidos na interpretação do mundo, mas aquilo que é confirmado pela ciência, 

configurando-se num novo niilismo (NIETZSCHE, 2008). Desse modo desenvolve-se 

o homem, cujos atributos devem atender às expectativas do modelo industrial, 

sobretudo seu comportamento deveria ser adequado, adaptado, e seu corpo 

higienizado. A singularidade, excluída dessa maneira de interpretar o mundo, nos 

remete a uma condição de homem ideal, distante do homem real, um ser biológico-

sociocultural (MORIN, 2005). 

Assim, considerando a análise de Nietzsche (2001), podemos pensar que no 

caso de famílias de pessoas com déficit intelectual, cabe a elas viabilizar as 

recomendações dos técnicos sem questioná-los, ou que sequer sejam ouvidas 

porque o conhecimento técnico, via de regra, quando não ouve a família, não 

propicia condições para ela assuma muitas das atividades de educação da pessoa 

atendida. Além disso, o técnico muitas vezes trabalha somente com a pessoa com 

déficit intelectual, ao invés de buscar condições no próprio grupo familiar para que 

este assuma atividades que lhe cabem. Com isso, vê-se um paradoxo, pois há 

instituições, que viabilizam essas atividades com uma linguagem totalitária, fazendo 

recair sobre a família todo o peso por sua ausência de participação e, no entanto 

reclamam da falta de participação das famílias. 

O modelo totalitário de racionalidade científica nega tudo o que venha de 

encontro a seus interesses (SANTOS, 2006). A ciência como grande representante 

dessa nova maneira de pensar, promete uma mudança no padrão de vida e o 

maciço investimento político viabilizou a fórmula do sucesso, garantidora realmente 

de um melhor padrão. Esse ideal de sucesso vincula o homem moderno ao 
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compromisso com o esforço no trabalho, aqueles que não conseguem adaptar-se a 

essa perspectiva ficam à margem, apegando-se às possibilidades a seu alcance, de 

modo a mitigar o sofrimento pelo baixo padrão de vida, ou mantêm-se 

absolutamente excluídos, dependentes de instituições religiosas, tendo em vista a 

omissão do Estado. Trata-se de homens e mulheres, famílias sobreviventes, dentro 

de um sistema perverso, ao alcance do olhar de quem tem ânimo para ver. 

O romance “Os Miseráveis” de Vitor Hugo (2002) fala da classe trabalhadora 

e da marginalidade. Com sua visão sensível, esse autor presente ao processo de 

desenvolvimento capitalista na França, durante o século XIX, conseguiu transportar 

para as páginas de seu romance o sentimento dos miseráveis, bem como das 

condições de suas relações familiares.  No decorrer da leitura dessa obra de Vitor 

Hugo, desdobra-se aos olhos do leitor um clima de sofrimento e dor, ligados à 

aceitação e rebeldia, ideias obsessivas de justiça e uma busca incessante pela 

adaptação em condições adversas. Contudo, esse quadro está presente, onde quer 

que tenha vingado essa maneira de produzir e viver.  

Além dos miseráveis, relegados às margens sociais em função dessa nova 

maneira de pensar, existiam também aqueles que não se encaixavam no processo 

produtivo, principalmente por suas condições físicas ou mentais. Tanto pessoas com 

deficiência física, quanto as com déficit intelectual, comprometiam em muitas 

oportunidades pessoas do mesmo lar, tornando-se uma possibilidade o abandono 

da pessoa com déficit intelectual nas instituições voltadas para o atendimento desse 

público. Conforme Foucault (2005), essas instituições constituíam-se também, em 

sua maioria, depósitos de gente indesejável, mendigos, loucos, doentes mentais, 

pessoas com múltiplas deficiências entre outros, enfim pessoas que perturbavam a 

ordem social. Havia também famílias que aumentavam a renda familiar expondo a 

pessoa com deficiência à mendicância ou, quando possível, à venda de bugigangas, 

num modelo que observamos ainda hoje nos centros urbanos. 

O discurso da ciência moderna empenhou-se, a partir do século XX, a buscar 

alternativas de modo a viabilizar a integração das pessoas com deficiência na 

sociedade, cabendo estudos pormenorizados sobre as condições dessa integração. 

Especificamente, em relação ao déficit intelectual, inúmeros estudos acerca das 

condições para a educação foram elaborados, transitando entre aqueles que 

focavam a repetição como princípio na aprendizagem para outros mais importantes 

com vista a contribuir para o desenvolvimento do pensamento abstrato (VYGOTSKY, 
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2001), entretanto, estes últimos estudos passaram a receber uma maior atenção 

somente a partir das últimas duas décadas do século XX.  

A sociedade industrial elaborou um homem ideal. Um ideal que se prestava à 

condição de modelo produtivo. Cabia a cada um, consoante suas potencialidades, 

esforçar-se para alcançar o modelo de homem competente para ter méritos. Por 

exemplo, no Brasil na década 1970, a indústria brasileira premiava anualmente um 

operário, símbolo da classe trabalhadora. O sujeito que conseguia atender aos 

requisitos, recebia publicamente o prêmio denominado “Operário Padrão” das mãos 

de autoridades. Recebia também um relógio de prata ou de ouro e a fama por sua 

adequação ao processo de produção, bem como em decorrência do tempo de 

permanência na empresa. A ampla divulgação pelos meios de comunicação garantia 

o sucesso do modelo, bem como reforçava a possibilidade de um simples operário 

tornar-se figura admirada por seu esforço.  

A maneira de pensar na Modernidade centrou atenção nesse sujeito adaptado 

à produção industrial, sendo que a família assumiu seu papel, como garantidora do 

sujeito produtivo, resultante do investimento familiar. Portanto, a visão de integração 

e adaptação da pessoa com déficit intelectual, dentro desse modelo, não poderia ser 

outro senão o da produtividade. Há muitos estudiosos e educadores com uma visão 

pós-moderna para a educação dessas pessoas. Tais estudiosos buscam novos 

caminhos, mais abertos às possibilidades humanas. Porém, perdura ainda hoje uma 

resistência da herança moderna, isso porque por serem diferentes do modelo ideal 

de homem produtivo, as pessoas com déficit intelectual não conseguem concorrer 

com esse modelo da maneira como se imagina, e isso restringe o pensamento sobre 

as possibilidades de lhes favorecer o desenvolvimento. Todavia, com as políticas de 

inclusão surgem atividades nas empresas que abrem postos de trabalho alinhadas 

às habilidades das pessoas com déficit intelectual. 

Contudo, a qualidade das relações entre a família e a pessoa com déficit 

intelectual vem a assumir um caráter de maior importância na Pós-Modernidade, 

com os sucessivos questionamentos acerca daquilo que sobressai ao se pensar no 

desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. Isso viabiliza pensar em novas 

possibilidades para essas pessoas.  

 Desse modo, os estudos sobre as relações familiares, constitutivas e 

evidentemente importantes para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual 

despertaram minha atenção, principalmente aquelas cujo foco não seja o homem 
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produtivo, mas a pessoa e suas relações com a família. Isso porque, entendo que 

deva ser vivamente compreendida a dinâmica do lar, de maneira que a qualidade 

das relações interpessoais passem a deter um valor mais significativo, com um foco 

bem diferente do homem produtivo, de maneira a se viver as relações presentes, um 

homem fiel às coisas da terra, como destacado por Nietszche (2008), cujas 

considerações não se fixem no passado, ou ao futuro, mas pulsem bem vivas no 

presente.  

Como característica desse pensamento é possível destacar que, por exemplo, 

pais atentos a seus filhos com déficit intelectual não irão destacar o fato da 

impossibilidade de se alcançar o sucesso. Quantos conseguem? Poucos, mas, irão 

refletir sobre a qualidade das relações interpessoais, que poderão ajudá-los a atingir 

um alto grau de amizade, solidariedade, companhia, consideração incondicional, 

valores tão almejados, que assumem um papel menor, porque a sociedade industrial 

busca manter as pessoas reféns do modelo de homem eficiente. 

Outra característica importante da perspectiva Pós-Moderna é que ela 

viabiliza não somente compreender o processo, mas também como intervir de 

maneira mais adequada. Isso significa buscar conhecer a pessoa na complexidade 

de suas relações interpessoais a partir de suas relações mais próximas, e não se 

limitar somente a esse nível, mas voltar a atenção às possibilidades de intervenção 

mais amplas, que levem a família a se questionarem acerca da qualidade das 

relações interpessoais no convívio no lar.  

 

1.2 A contribuição da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano 

 

A dinâmica do que Santos (2003, p.18) denomina Pós-Modernidade 

pressupõe um distanciamento do conceito de verdade como ideia preponderante até 

o final do século XX. A ciência passa por crises. Essas “crises de degenerescência 

são crises de paradigma, crises que atravessam todas as disciplinas, ainda que de 

modo desigual...” Segundo o mesmo autor (opus cit.) isso significa questionar a 

inteligibilidade do real, portanto, num nível mais profundo do que simploriamente 

questionar os métodos.  

Nessa perspectiva Bronfenbrenner (1977, 1996) desenvolve sua teoria 

pensando sobre o homem de uma maneira mais abrangente e profunda, 

promovendo uma diversidade de olhares sobre a pessoa e suas relações. São 
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olhares que se inter-relacionam. Assim, os estágios na vida da pessoa decorrem do 

que foi sucessivo e influenciado por mudanças que acontecem durante a existência 

humana. É o resultado do que passou a ter significado para ela, portanto, a pessoa é 

considerada como um ser que está em mudança, dependendo da dinâmica entre 

quatro núcleos inter-relacionados e indissociáveis: contexto, tempo, processo e 

pessoa. 

No desenvolvimento da teoria de Bronfenbrenner (1996) foram mencionados 

os trabalhos de autores clássicos da Psicologia como Vygotsky, Piaget e Lewin, 

entretanto, a teoria, inicialmente, denominada de Ecologia do Desenvolvimento 

Humano faz mais do que associar as ideias desses autores. Busca 

fundamentalmente desenvolver um novo pensar sobre o desenvolvimento humano e 

ampliar as condições de pesquisa acerca desse tema. Essa teoria sofreu mudanças 

ao longo do tempo, desenvolvendo os conceitos iniciais, bem como criando novos 

conceitos, levando em consideração um pensamento mais amadurecido, 

principalmente em decorrência dos estudos realizados por esse mesmo autor ao 

longo de trinta anos.  

Para Bronfenbrenner (1996) essa maneira de compreender o 

desenvolvimento humano tem sua motivação na convicção de que 

 

[...] um avanço maior no entendimento científico dos processos 
intrapsíquicos e interpessoais básicos do desenvolvimento humano exige 
uma investigação nos ambientes concretos, tanto imediatos quanto remotos, 
em que os seres humanos vivem. Essa tarefa exige a construção de um 
esquema teórico que permita a descrição e análise sistemáticas desses 
contextos, de suas interconexões e dos processos através dos quais essas 
estruturas e vínculos podem afetar o curso do desenvolvimento, tanto direta 
quanto indiretamente. (BRONFENBRENNER, 1996, p. 11). 
 

 

Nessa perspectiva, os processos psicológicos passam a ser considerados 

como propriedades de sistemas, portanto a pessoa constitui-se num de seus 

elementos e a concepção de desenvolvimento passa a estar associada ao conteúdo. 

 
[...] o que é percebido, desejado, temido, pensado ou adquirido como 
conhecimento, e como a natureza desse material psicológico muda em 
função da exposição e interação de uma pessoa com o meio ambiente. 
(BRONFENBRENNER, 1996, p.9). 

 

O modelo bioecológico, a partir de 1998 passou a ser intitulado Teoria 

Bioecológica do Desenvolvimento Humano. Esse enfoque ampliou a compreensão 
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do desenvolvimento humano e propicia um salto qualitativo de maneira a analisar as 

múltiplas dimensões que constituem e influenciam a pessoa, relacionando-a aos 

múltiplos contextos presentes durante a sua vida. 

De uma maneira mais ampla, pensar nesses termos significa assumir uma 

postura diante da riqueza da experiência humana. Essa postura leva em 

consideração o fato da pessoa também causar modificações no ambiente, 

propiciando condições para se refletir as relações a partir de diversos enfoques ao 

longo do tempo. Dentre esses enfoques é possível desenvolver uma investigação 

acerca da dinâmica das relações familiares, e buscar saber sobre a interação entre 

as pessoas, com um olhar que promova a inclusão de inúmeras possibilidades. Vê-

se a partir desse angulo que o significado dessa maneira de pensar é muito 

especial, pois, os locais em que a pessoa vive, os eventos, as situações, os papéis e 

as condições muitas vezes postos de lado em pesquisas com indivíduos, passam a 

deter um status de atenção para se compreender o desenvolvimento humano.  

Significa reconhecer inúmeros caminhos possíveis de serem percorridos, ao 

invés das pseudo-verdades impostas pela visão moderna de produção científica ao 

se tratar de investigação sobre o desenvolvimento humano. Isso porque a teoria de 

Bronfenbrenner contraria modelos, cuja  

 

[...] lente científica que restringe, obscurece e inclusive impede a visão do 
pesquisador dos obstáculos e oportunidades ambientais, e do notável 
potencial dos seres humanos para responder construtivamente a um meio 
ecologicamente compatível, uma vez que ele seja colocado à disposição. 
Em resultado, as capacidades e forças humanas tendem a ser 
subestimadas. (BRONFENBRENNER, 1996, p. 8).  

 

 Então, importa reorientarmos nossa maneira de produzir ciência com o 

propósito de desenvolver a competência na realização de pesquisa sobre o 

desenvolvimento humano, competência essa que, diante da impossibilidade de 

contemplar o todo que nos constitui, reconhece haver desvantagem em 

desconsiderar a complexidade da vida humana diante da análise do objeto de seu 

interesse.  

Essa complexidade diz respeito a uma condição para análise e assume um 

papel de suma importância porque o todo, apesar das escolhas, é indissociável.  

Krebs (2006, p.40) destaca que a teoria de Bronfenbrenner, diz respeito à 

“indissociabilidade entre a pessoa em desenvolvimento e os contextos” e isso 
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significa que as categorias para análise não devem significar a fragmentação dessa 

mesma análise, mas cabe ampliar relações. Para Martins e Szymanski (2004) essa 

teoria torna inviável privilegiar o contexto e deixar a pessoa em segundo plano, pois 

as considerações sobre a pessoa em desenvolvimento devem ser atinentes às suas 

características biopsicológicas. Nessa mesma linha de pensamento, Aspesi, Dessen 

e Chagas (2005, p.31) destacam ocorrer um “[...] desafio metodológico que é 

compreender o desenvolvimento sob uma perspectiva não-reducionista”. Esse 

desafio pode ser melhor compreendido a partir do conceito de sistema presente 

nessa teoria. 

Ao expor os conceitos preliminares que fundamentam essa teoria emerge  

outro elemento, o conceito de sistema, como uma peça essencial de articulação. 

Conforme Bronfenbrenner (1996, p.33), um sistema compreende “[...] as 

propriedades da pessoa e do meio ambiente, a estrutura dos cenários ambientais e 

os processos ocorrendo dentro e entre eles devem ser considerados como 

interdependentes ....” .  

Esse conceito permite vislumbrar a contribuição dessa teoria para as 

pesquisas qualitativas. Além disso, o detalhamento do que constitui essa maneira de 

analisar o desenvolvimento humano, expressa o cuidado com que Bronfenbrenner 

buscou ampliar as condições de análise, e isso não se constitui apenas numa 

detalhada descrição de uma visão mais abrangente. Mais que um conjunto de 

passos para se compreender as relações, torna-se um importante modo de 

compreender e intervir nos processos que têm influência no desenvolvimento da 

pessoa. Isso significa uma nova maneira de pensar o desenvolvimento humano. 

Nesse novo pensar a pessoa influencia e é influenciada. Em harmonia com a Pós-

Modernidade, essa nova maneira de pensar o desenvolvimento tem uma abordagem 

profundamente envolvida com a complexidade. 

O desenvolvimento humano, inicialmente dentro da ideia de ecologia do 

desenvolvimento humano passou em 2005 a ser considerado o desenvolvimento 

bioecológico. Em 2005, Bronfenbrenner apresenta o conceito de desenvolvimento 

humano como um 
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[...] fenômeno de continuidade e mudanças nas características 
biopsicológicas do seres humanos, tanto nos indivíduos como nos grupos. O 
fenômeno se estende ao longo da vida, através de sucessivas gerações e 
através do tempo histórico, tanto passado como presente. 
(BRONFENBRENNER, 2005, p.3). 

 

Uma característica humana importante é a dinâmica. Para esse autor, o 

desenvolvimento tem um significado de continuidade, opondo-se a uma visão de 

desenvolvimento fragmentada. Nesse aspecto o processo torna-se uma questão 

crucial, pois a pessoa ao se desenvolver também provoca mudanças nas relações 

com os outros, propiciando condições para o desenvolvimento de outras pessoas 

com as quais mantém relações interpessoais. A pessoa não é simplesmente ativa ou 

passiva nessas relações, não é um ser fragmentado, mas há um movimento 

bidirecional no conjunto de relações. Esse conceito é de grande importância na 

presente pesquisa tendo em vista que as mudanças a serem propostas têm 

implicações, tanto em relação às famílias, como em relação à instituição, por esse 

motivo está sendo inserido neste momento inicial da exposição da teoria 

bioecológica.   

Em sua teoria, Bronfenbrenner (1977, 1996) estabeleceu inicialmente quatro 

parâmetros de contexto: microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema. Esses sistemas possuem uma relação com a pessoa, uma vez que 

são determinantes para o seu desenvolvimento e são dinâmicos. Conforme esse 

autor pode-se pensar os sistemas como estando um dentro do outro como um 

conjunto aninhado de bonecas russas, conforme exemplo do próprio autor, 

constituindo-se numa estrutura complexa, ampla. Esse conjunto viabiliza pensar que 

as teorias sobre o desenvolvimento humano estabeleciam determinados limites 

privando o pesquisador de avançar sua investigação sobre a pessoa em processo. 

Por outro lado, a amplitude favorecida pela teoria de Bronfenbrenner incorre no risco 

da ausência de escolhas conduzir a uma análise mais superficial. Assim, importa 

fazer escolhas, sem perder de vista os inúmeros caminhos possíveis de serem 

percorridos, sem deixar de lado outras intervenções razoáveis para alcançar os 

mesmos objetivos. 

Para Bronfenbrenner (1977, 1996) um microssistema consiste num modo de 

se realizar atividades, denominado padrão, considerando-se os papéis, bem como 

as relações interpessoais, que a pessoa experiencia durante sua vida em 

determinado ambiente, considerando-se, também, outras pessoas e suas crenças. 
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Como exemplo pode-se mencionar a família, os amigos, a escola na qual a pessoa 

em desenvolvimento estuda.  

No microssistema há o contato direto entre as pessoas, porém à medida que 

a pessoa vai se desenvolvendo, torna-se prescindível uma relação direta, mas nem 

por isso as pessoas deixam de participar de seu desenvolvimento. Isso ocorre 

principalmente na atividade molar primária, quando a pessoa consegue realizar uma 

atividade sem a presença da outra pessoa que colaborava para sua realização em 

tempo anterior, portanto, para que isso ocorra há um processo. Bronfenbrenner 

(1979, 1996) comenta sobre a observação e posterior compartilhamento da 

atividade, para mais adiante, nesse processo, a pessoa conseguir realizar a 

atividade sozinha. O tempo e a interação é que irão contribuir efetivamente para a 

pessoa desenvolver atividades mais complexas. Essa interação também conta com 

a estimulação do ambiente imediato, objetos e símbolos de maneira a estimular a 

imaginação, a manipulação e a exploração de suas possibilidades.  

Díaz, Garcia e Fergusson (2007) referem-se ao microssistema como um 

binômio pessoa-família e se tem em conta as relações do indivíduo consigo mesmo, 

bem como o significado atribuído por ele às próprias ações em seu grupo social.    

Sánchez (2001) ao comentar sobre o desenvolvimento humano salienta a 

importância da compreensão com base nesse binômio, justamente porque a análise 

deve estar voltada para o campo das relações. Isso porque se deve considerá-lo 

como sistema e não isoladamente como processo de maturidade ou comportamento. 

Portanto, evidencia o mesmo autor, importa realizar as intervenções tendo como 

consideração a relação familiar, e pensando nessa também em relação à 

comunidade em que vive a pessoa em desenvolvimento. 

 Lisboa & Koller (2005, p.342) destacam o microssistema como “[...] palco 

para as mais simples e primitivas até as mais complexas relações que o ser humano 

é capaz de estabelecer”. A ideia de palco sugere de imediato que se trata de um 

lugar separado, mas ao mesmo tempo junto onde há relações interpessoais, cujos 

papéis pré-definidos permitem-nos compreender todo um enredo que evidencia o 

homem social.  

Os gestos iniciais, que favorecem a aprendizagem da linguagem, os sons, a 

maneira como as palavras são empregadas, a música, a alimentação, o berço, os 

brinquedos, os odores, as brincadeiras, os corpos, as cores, os símbolos, as 

atividades, os controles de comportamento, as demais pessoas presentes no lar, a 
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disponibilidade de tempo de quem cuida, a frequência dos cuidados, entre outros, 

compõem o microssistema em que a criança estabelece um conjunto de relações. 

Com isso, o desenvolvimento de competências que viabilizam atividades cada vez 

mais complexas vai se manifestando.  

Ao tratar do mesossistema Bronfenbrenner (1977, 1996) comenta sobre as 

forças que afetam os processos de socialização, cujas interrelações entre os 

ambientes distintos transformam as pessoas em desenvolvimento em participantes 

ativas. O mesossistema refere-se às ligações, bem como aos processos 

concernentes a mais de um ambiente, que contêm a pessoa. Nesse sentido, o 

mesossistema constitui-e num sistema de microssistemas que se comunicam e 

influenciam entre si. 

Esses ambientes podem se constituir em dois ou mais microssistemas, nos 

quais a pessoa transita, bem como participa de atividades de todos. Nesse ponto 

temos duas possibilidades. A primeira diz respeito a uma rede social, à medida que 

a criança, por exemplo, vai de casa para a escola. Desse modo, quando a criança 

transita de um ambiente para outro se diz de um caráter de transição ecológica.  

    Contudo, a ligação pode ser indireta. Isso ocorre quando a pessoa não 

participa numa condição ativa em dois ambientes e, por exemplo, uma terceira 

pessoa estabelece um vínculo intermediário entre as pessoas de ambos os 

ambientes. Quando não ocorre um contato direto esse caráter é denominado de 

rede de segunda ordem entre os ambientes. Há também as comunicações 

interambientes quando há mensagens de um ambiente para outro com o propósito 

de expressamente transmitir mensagens de um ambiente, cuja comunicação pode 

ser direta (face a face, telefone, mensagens escritas, entre outras) ou pode ocorrer 

de modo indireto, nos casos de corrente social. Essas comunicações podem ser 

unilaterais, ou podem exigir uma resposta de ambas as partes. 

  Com relação ao conhecimento interambiente, isso significa que pode existir 

informação num ambiente acerca de outro. Esse conhecimento pode ser obtido por 

meio da comunicação interambiente, ou seja, mediante fontes externas aos 

microssistemas, um exemplo que se pode é quando um autor menciona os livros de 

uma biblioteca (BRONFENBRENNER, 1977, 1996). 

A transição ecológica pode ocorrer também em outras duas situações. Numa 

primeira situação, esse autor menciona o fato de, por exemplo, uma criança ir 

sozinha para a escola e com isso o vínculo é denominado de solitário. Entretanto, se 
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a criança for acompanhada da mãe, ou de quem a cuida, o vínculo é denominado 

dual. O primeiro, intitulado solitário, é considerado como fragilmente vinculado. A 

distinção está associada ao fato de possuírem um significado sobre a maneira como 

a pessoa em desenvolvimento transita de um ambiente para o outro, bem como a 

qualidade dessa transição denuncia como ocorreu esse desenvolvimento. Como 

exemplo de vínculo dual, temos como exemplo, se a mãe também exerce uma 

função de visita ou se, por acaso, se dialoga com a professora, e se tornam amigas. 

Desse modo temos a estrutura dos vínculos primários, com evidentes 

consequências para o desenvolvimento da criança (BRONFENBRENNER, 1977, 

1996).  A transição, portanto, é o resultado de necessidades que se impõem e 

promovem novos movimentos no tempo e no tempo de cada um. 

Já os denominados vínculos suplementares dizem respeito ao potencial de 

um ambiente para o desenvolvimento da criança. Se a transição, no exemplo da 

escola, ocorre com a presença de quem cuida, o potencial é maior do que a 

transição solitária. O potencial também é aumentado quando o exigido em 

determinado ambiente for compatível com o microssistema famíliar, e ainda mais 

significativo se as atividades desenvolvidas encorajam o desenvolvimento da 

criança. Outro exemplo mencionado por Bronfenbrenner (1996) diz respeito ao fato 

de duas mulheres que exerciam atividades fora do lar e experimentavam a 

frustração de serem tratadas como empregadas de tempo integral por seus 

empregadores e mães de tempo integral por seus maridos. Esse comportamento 

comprometia seus desenvolvimentos como pessoa. Desse modo a participação em 

ambientes distintos pode proporcionar o desenvolvimento ou comprometê-lo, 

exigindo-se uma intervenção de maneira a favorecê-lo.  

Swick e Williams (2006) ao pesquisarem sobre o estresse e a infância 

comentam acerca da necessidade de compreensão dos diversos nichos ecológicos 

como contribuição para promover um direcionamento nos trabalhos de educadores 

junto a crianças com estresse. Com a perspectiva bioecológica, esses autores 

entendem que não se incorre no risco de comprometer as próprias ações 

desenvolvidas pelos educadores, justamente por não se colocar uma lente em 

determinadas questões que devam ser analisadas a partir de sistemas mais amplos. 

A teoria bioecológica também favorece o pensar no desenvolvimento humano 

em razão da diversidade de ambientes que a pessoa participa, bem como nas 

atividades que realiza com o outro mais experiente. Isso pode significar um efeito 
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positivo em função das diferenças de contexto, culturais ou subculturais, gerando as 

díades transcontextuais. Contudo, esse desenvolvimento dependerá dos vínculos 

apoiadores, como a família. Portanto, quando o vínculo suplementar estiver ausente, 

o mesossistema será fragilmente vinculado (BRONFENBRENNER, 1996).  

Senna (2010) ao realizar sua pesquisa em âmbito escolar, com base na teoria 

bioecológia, destacou a seu final a importância dessa teoria em função das 

possibilidades de compreensão dos processos dentro da escola. Notando as 

dificuldades em relação à área de matemática, enfatiza em suas considerações que 

o conhecimento dessa teoria amplia as condições de atuar, sobretudo, por propiciar 

a criação de novos vínculos entre os profissionais, o compartilhamento de saberes, 

bem como aprofunda o respeito às subjetividades dos alunos na realização das 

atividades.  

A questão dos vínculos é particularmente interessante para o presente 

trabalho, justamente porque a maneira como são estabelecidos esses vínculos entre 

os microssistemas, no caso a APAE e as famílias, é que irá oferecer melhores 

condições para a investigação de meu objeto de interesse nesta pesquisa. 

 Nesse prisma, algumas hipóteses acerca do potencial desenvolvimental têm 

uma relação direta com a possibilidade de intervenção na relação entre família e 

instituição.  Bronfenbrenner comenta sobre o aumento de potencial em razão do 

encorajamento da confiança mútua, associado a um equilíbrio responsivo que 

favoreça a pessoa em desenvolvimento, gerando vínculo apoiador. Além disso, o 

número de vínculos apoiadores determinará se o mesossistema está fragilmente 

vinculado. Para aumentar o potencial desenvolvimental do mesossistema é 

importante a criação de ligações indiretas, com um consenso de objetivos e um 

equilíbrio do “[...] poder responsivo à ação em benefício da pessoa desenvolvente” 

(BRONFENBRENNER, 1996, p.167). 

Outro componente do aumento do potencial desenvolvimental, diz respeito ao 

aumento da comunicação entre os microssistemas. Portanto,  

[...] é de crucial importância a inclusão da família na rede de comunicação 
(por exemplo, o desenvolvimento da criança tanto na família quanto na 
escola é facilitado pela existência de canais aberto de comunicação em 
ambas as direções). (BRONFENBRENNER, 1996, p. 167). 

 

A comunicação, portanto, se constitui em elemento fundamental para 

estabelecer relações e viabiliza o desenvolvimento da pessoa. Mais adiante, o 
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mesmo autor (op. cit.) irá referir-se à facilidade e extensão da comunicação entre os 

microssistemas, considerando-se a melhoria dessa comunicação em razão de tanto 

mais face a face, quanto seja possível.      

Neste momento, pareceu-me adequado reproduzir um segmento de seu 

pensamento, por sua afinidade com os propósitos desta pesquisa 

Ao entrar num novo ambiente, o desenvolvimento da pessoa é aumentado 
na extensão em que informações, conselhos e experiências válidas 
relevantes em um ambiente são tornadas disponíveis, numa base 
continuada, para o outro. (BRONFENBRENNER, 1996, p. 168). 

 

A ideia de um aumento das informações, conselhos e experiências válidas 

contribuem também para o desenvolvimento da pessoa em função da criação de 

uma “rede de atividade fechada” (op. cit., p.171), quando os membros do sistema se 

envolvem em atividades conjuntas e surgem realizações com o propósito de 

favorecer a comunicação face a face.  

Já o exossistema tem seu caráter diferenciado do mesossistema e 

microssistema pelo fato de haver ligações e processos em dois mesossistemas, 

sendo que a pessoa não participa em um deles, apesar de ser influenciada pelos 

processos dos quais não participou de maneira direta. Aqui cabe como exemplo as 

atividades que são segmentadas em turnos, em um dos quais trabalham os pais, 

bem como os demais turnos de trabalho de sua empresa (DELGADO, 2009).  

Díaz, Garcia e Fergusson (2007) mencionam como exemplo de exossistema 

as instituições governamentais nas quais as pessoas têm um nível de participação 

menor, na hipótese em que a pessoa depende dos serviços de assistência social, 

suas políticas ou programas. Nesse exemplo, fica claro que a pessoa em 

desenvolvimento recebe a influência dessas instituições, apesar de muitas vezes 

manterem-se distantes das possibilidades de interferirem nas decisões que a atinjam 

diretamente.  

O macrossistema seria externo ao microssistema, mesossistema e 

exossistema. Diz respeito à cultura, políticas públicas entre outras, e se relaciona 

àqueles outros sistemas de maneira a influenciá-los mais diretamente, bem como à 

pessoa em desenvolvimento.     
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Conforme Delgado (2009), um 

 
[...] último nível socioambiental remete para a cultura social, para os 
valores, as crenças e os modos de agir de uma determinada sociedade, 
para a forma como ela se organiza, desde o espaço mais privado 
(microsistema) à esfera nacional (DELGADO, 2009, p. 159) 

 

Portanto, trata-se de uma organização de modo que os padrões a ela 

pertinentes dizem respeito a uma cultura particular. Todavia, determinadas 

mudanças, como por exemplo, crises econômicas terão influência em outras 

culturas. Como o espaço nacional está inserido em outros sistemas, as alterações 

podem resultar em maior ou menor implicação no desenvolvimento humano, 

dependendo, sobretudo da maneira como se estabelece uma interação recíproca 

entre a pessoa e o macrossistema em que vive.  

Aspesi, Dessen e Chagas (2005) promovem uma análise da questão do 

contexto, levando em consideração as interações dentro de um contexto, caso 

contrário eles seriam estanques. Desse modo, essas mesmas autoras observam que 

essas interações, conforme a teoria bioecológica, para serem efetivas torna-se 

necessário que ocorram com certa regularidade e durante um período duradouro.  

O macrossistema também está sujeito a mudanças superando a impressão 

de uma menor atuação no processo de desenvolvimento da pessoa.  Delgado 

(2009) comenta sobre o fato de a qualquer momento o macrossistema estar sujeito à 

reestruturação, podendo à vista disso ocorrer mudanças que, por exemplo, 

viabilizem com uma política de intervenção socioeducativa a propiciar a inserção do 

jovem no grupo familiar, ao invés de sua institucionalização, com o intuito de 

oferecer melhores condições para a educação da pessoa. Com isso, a mudança na 

orientação da política pode interferir de uma maneira mais direta, apesar de uma 

aparente distância do campo de atuação.  

Ainda em relação ao contexto, a teoria bioecológica leva em consideração, 

conforme Aspesi, Dessen e Chagas (2005) que os fatores 

 

[...] relacionados à idade, ao gênero, ao estágio de vida, à trajetória ou ao 
curso de vida, se inseridos em um dado contexto, assumem certas 
características que, se analisadas sob outros contextos, dificilmente seriam 
iguais (ASPESI; DESSEN; CHAGAS, 2005, p. 19) 

 

 Ao se pensar nessa perspectiva, isso faz com que cada pesquisa tenha sua 

singularidade e viabiliza pensar numa produção científica com um maior 
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aprofundamento nas condições de sua realização. Quando se comenta sobre esses 

fatores, não se pode deixar de observar sobre as questões do tempo. 

O tempo no modelo bioecológico, conforme Alves (2005) viabiliza o 

ordenamento das experiências humanas de maneira que os eventos passam a ter 

uma organização em forma de estrutura. Essa maneira de organizar a existência 

humana a partir de suas vivências favorece o conhecimento da pessoa com base em 

etapas constituídas por fatores biopsicológicos dando-lhe uma direção em seu 

desenvolvimento. 

Assim, Martins e Szymanski (2004) esclarecem que compreender o 

desenvolvimento no sentido histórico significa refletir sobre o processo de mudança 

em decorrência das pressões a que está submetida a pessoa em desenvolvimento 

nos eventos ao longo do tempo. Conforme destacado no trabalho de Casarin (2007) 

as mudanças concernentes ao tempo em condições favoráveis propiciam o 

desenvolvimento da pessoa.  

Mais do que demarcar os registros das etapas, Bronfenbrenner e Morris 

(1998) ressaltam que a marcha do tempo representa possibilidades de mudança 

para a pessoa e para a sociedade em que vive. Assim, os eventos que ocorrem na 

história da família têm repercussões no desenvolvimento da pessoa para além 

daquele momento.  

Bronfenbrenner (2001) elabora suas considerações sobre o tempo, 

destacando três dimensões o microtempo, o mesotempo e o macrotempo. Os limites 

entre eles dizem respeito aos intervalos maiores que os constituem. Assim, o 

microtempo está inserido no mesotempo e ambos integram o macrotempo. As 

condições de continuidade do microtempo mantêm um vínculo mais estreito com a 

continuidade ou descontinuidade de eventos que ocorrem próximo à pessoa, 

favorecendo apropriar-se de condições que favoreçam seu desenvolvimento.  

O mesotempo diz respeito a intervalos maiores de tempo, cuja frequência dos 

eventos terão implicações no desenvolvimento da pessoa. O macrotempo tem por 

marcos intervalos maiores de tempo, mantendo uma ligação mais estreita com 

marcos históricos relacionados à vida de um grupo maior de pessoas de maneira 

mais profunda.  

O tempo leva a pensar nos processos que ocorrem em seu transcurso. Nessa 

teoria, processo envolve as maneiras de interação recíprocas entre a pessoa e o 

contexto no tempo. Portanto, as relações interpessoais assumem um caráter de 
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grande importância à medida que a interação ocorre de maneira significativa para a 

pessoa em desenvolvimento. Essa interação é denominada por Bronfenbrenner 

(2001) de processos proximais. Esses processos são vistos pela teoria bioecológica 

como mecanismos que produzem o desenvolvimento humano, cabendo notar que, 

nessa teoria, o processo não exibe em si elementos constitutivos, mas significa uma 

reciprocidade entre pessoa, contexto e tempo (KREBS, 2006).     

Martins e Szymanski ao comentarem sobre a concepção de desenvolvimento 

na teoria bioecológica ressaltam que Bronfenbrenner destaca os processos 

psicológicos enfatizando-lhes o conteúdo, da maneira como são percebidos pela 

pessoa em desenvolvimento, bem como da pessoa com o contexto “[...] o que é 

temido, pensado ou adquirido como conhecimento, importando-se mais em como a 

natureza desse material psicológico pode ser alterada em função da exposição e 

interação...” (MARTINS; SZYMANSKI, 2004, p.68).   

Conforme Sánchez (2001) esses processos são dinâmicos e interativos e, 

além disso, ao se pensar em intervenção, essa dinâmica e interatividade constituem-

se em grandes desafios pelo caráter mais amplo que possuem.  

Ao comentar sobre os processos proximais, Lisboa e Koller (2005, p.343) 

comentam que um “[...] ambiente nunca será percebido de forma igual por duas 

pessoas”. Em seguida, observam sobre o fato de se constituir em uma diversidade 

de vivências quando, por exemplo, as crianças de uma escola estão reunidas. Fica 

evidenciada desse modo a maneira como ocorre a transição ecológica do lar para a 

escola, e como as vivências no microssistema família proporcionam condições para 

o desenvolvimento no novo microssistema escola, cabendo lembrar que a escola se 

constitui num espaço para a pessoa assumir um papel social com maior 

complexidade.  

Díaz, Garcia e Fergusson (2007) desenvolveram uma pesquisa com enfoque 

na inclusão social e observaram que, na perspectiva da teoria bioecológia, o 

desenvolvimento busca potencializar as competências da pessoa de modo a 

viabilizar condições para resolver seus problemas cotidianos. Cabe destacar essa 

busca, justamente porque se pretende com a presente pesquisa propiciar uma 

mudança na qualidade das relações entre a família e a instituição. Desse modo, ao 

estabelecer as condições para a mudança deve-se levar em conta o 

desenvolvimento da competência para se fazer escolhas.  
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No trabalho de Sánchez (2001) encontramos a questão da observação na 

realização das pesquisas com base no paradigma da bioecologia. Esse autor deixa 

claro ser imprescindível uma observação, descrição e uma análise mais ampla e 

profunda da investigação científica, com o fim de conhecer o desenvolvimento 

humano. Contudo, isso não significa uma extensa descrição dos ambientes, por 

exemplo, com o risco de se perder sentido, mas deve-se compreender que o 

desenvolvimento humano supõe a acomodação entre o ser humano em processo e 

o ambiente em que vive. Desse modo, o desenvolvimento humano segue com essa 

acomodação a cada ambiente mais complexo que vai integrando à sua experiência 

pessoal, não se esquecendo que há uma dinâmica entre a pessoa e o ambiente, ou 

seja, ela também propicia influência, modificação e acomodação em relação ao 

ambiente em que vive, e isso porque há a bidirecionalidade, cujo caráter é 

justamente a reciprocidade.  

A bidirecionalidade por seu caráter também indissociável da teoria 

bioecológica emerge como necessária para se investigar os desafios que constitui a 

complexidade humana. Desse modo, refletir sobre a complexidade leva-nos a 

pensar em diversos caminhos, cuja riqueza de percursos nos leva a pensar em 

termos de complexidades e não apenas uma complexidade (MORIN, 2005). Isso 

contribui para novos enfoques, de maneira a enriquecer a produção científica.  

Penso que, agora, seja possível comentar sobre uma imagem que descreve 

essa opção teórica: uma janela aberta para o mundo. É razoável imaginar que essa 

janela oportuniza as condições de contemplarmos o todo situado à nossa frente, o 

horizonte, notar a complexidade do ambiente, suas condições de interposição de 

paisagens, suas luzes, seus tons, uma totalidade de seres que o integram, seus 

sons. Entretanto, apesar da complexidade a ser considerada torna-se necessário 

realizar um conjunto de decisões de maneira que se consiga oferecer uma das 

possíveis interpretações do que será estudado, reconhecendo a impossibilidade de 

esgotar sua complexidade.  

Neste momento, parece-me oportuno pensar sobre a APAE a partir de uma 

perspectiva histórica de sua constituição e seus objetivos, com o propósito de 

ampliar as condições de conhecimento dessa instituição. 
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1.3  A APAE, o conceito de déficit intelectual e a dinâmica com a família 

 

A história do atendimento da pessoa com necessidades especiais no Brasil, 

conta com as iniciativas de instituições particulares e da Igreja. Do lado do Estado, 

este se omitiu. Em decorrência dessa omissão do Estado, inúmeras APAEs foram 

fundadas nas décadas de 1950 e 1960.  Entre seus fundamentos sempre houve 

uma preocupação com a educação da pessoa com déficit intelectual e a maneira de 

se pensar sobre essa educação foi objeto de mudanças ao longo do tempo.  

Inúmeros podem ser os enfoques a serem considerados para analisar essas 

mudanças: social, político, legal entre outros. Pensar nos últimos 60 anos acerca do 

atendimento à pessoa com necessidades especiais significa, portanto, considerar 

avanços nesses campos. Porém, esses avanços não foram simples reconhecimento 

do Estado, mas houve uma associação ao poder, de modo a se alcançar conquistas, 

e isso se deveu grandemente aos pais de pessoas com necessidades especiais. 

Portanto, parece-me importante lembrar que a esses pais deveram-se muitas 

iniciativas para impulsionar e garantir direitos à essas pessoas. Mazzotta (1999, 

p.65) comenta sobre a “[...] pressão exercida por grupos organizados...”, evidenciada 

na elaboração de leis pertinentes a vários aspectos da vida social, são grupos 

compromissados com a causa das pessoas com deficiência. 

Uma visita ao site da APAE de São Paulo nos permite compreender sua 

história nesse contexto1:  

A APAE de São Paulo - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
São Paulo foi fundada no dia 4 de abril de 1961, por iniciativa de um 
pequeno grupo de pais de pessoas com deficiência intelectual em um 
sobrado localizado na Zona Sul da capital paulista. No início das atividades, 
os próprios pais e voluntários visitavam postos de saúde e cadastravam 
pessoas que possuíam familiares com deficiência intelectual buscando 
atender o maior número possível de crianças.  

 

Esse comentário sobre sua fundação nos remete às condições que emergem 

da necessidade de ação, a partir de pessoas envolvidas com sérios propósitos de 

melhoria de atendimento de pessoas com necessidades especiais, apesar de haver 

classes especiais destinadas a atender as pessoas com déficit intelectual 

classificadas na condição de “educáveis ocorria um pronunciado isolamento nas 
                                                           

1
 Disponível em: <http://www.apaesp.org.br/Historico.aspx>.  Acesso em: 12 Fev. 2012. 
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escolas. Entretanto, mais recentemente, por influência de acordos internacionais 

ocorreu uma ampliação das políticas voltadas para as pessoas com deficiência 

(MAZZOTTA, 1999). Contudo, observou-se claramente ao longo das últimas 

décadas a ampliação de lutas de um pequeno grupo de famílias e voluntários no 

cuidado com as pessoas com déficit intelectual para um movimento que envolve 

uma questão de direitos advindos a partir de inúmeras medidas com sérias 

repercussões na relação entre a sociedade e a pessoa com necessidades especiais 

(MAZZOTTA, 1999). Isso não significa que em nossa sociedade haja uma 

uniformidade de pensamento em relação às questões de desenvolvimento das 

pessoas com necessidades especiais, mas há avanços inequívocos com propósitos 

mais envolvidos com a consideração do outro por compreendê-lo como alguém a ser 

respeitado por ser diferente.  

A questão do respeito à pessoa, em razão das diferenças, está consignada na 

Constituição Federal de 1988, principalmente quando dispõe que o atendimento às 

pessoas com necessidades especiais, o qual deve ser, preferencialmente, realizado 

na rede pública de ensino. Em harmonia com essa idéia, a partir da nova Lei de 

Diretrizes e Base (LDB) de 1996, deu-se início a uma discussão, na primeira década 

do século XXI acerca das questões envolvendo a inclusão de pessoas com déficit 

intelectual nas escolas da rede pública, bem como nas escolas particulares, de 

maneira diversa do que ocorria no passado, pois as classes especiais isolavam e 

estigmatizavam os alunos categorizados como “educáveis”.  

Em 1997, a Federação das APAEs (FENAPAE) elaborou um documento que 

trata de uma concepção inclusiva/transformadora (SALABERRY, 2007). Esse 

documento, após apresentar uma análise das múltiplas abordagens acerca dos 

conceitos existentes nas APAEs, deixou claro a necessidade de se fazer um esforço 

conjunto na instituição de maneira a que a família buscasse matricular a pessoa com 

déficit intelectual na rede pública. Além disso, propôs a necessidade da APAE não 

poupar esforços no sentido da sociedade e o poder público observarem a norma 

legal de reconhecer os direitos da pessoa com necessidades especiais.  

 Em 2000, a Federação das APAEs, propõe a APAE EDUCADORA, cujo 

documento foi objeto de intensos debates que vinham sendo realizados desde 1993 

acerca dos rumos da instituição, resultando numa série de ações direcionadas para  

mudanças na APAE de cada município. Essa nova proposta demorou mais de dois 

anos para ser elaborada e teve como escopo pensar no presente e no futuro, 
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levando em consideração a natureza interdisciplinar da educação, seus múltiplos 

aspectos, bem como o compromisso com a inclusão social. Desse modo a proposta 

tem entre seus fundamentos uma escola para todos, numa perspectiva formal de 

escolarização para a vida, bem como a construção do projeto pedagógico com o 

compromisso educacional e social, e adotar a participação da família e da 

comunidade, na condição de co-participe do processo de educação da pessoa com 

déficit intelectual, propiciando a integração social (SALABERRY, 2007).    

Apesar da inclusão ser um tema de expressivo significado, outros trabalhos 

desenvolvidos pela APAE de São Paulo tornaram-se referência2: 

 
  A APAE de São Paulo é referência nacional e internacional em prevenção, 
tecnologia e inclusão de pessoas com deficiência intelectual, do nascimento 
à fase de envelhecimento. 

  
  Introduziu o Teste do Pezinho (Triagem Neonatal) no Brasil, na época, 
inédito na América Latina. Sua mobilização colaborou para que o exame 
tornasse Lei Federal, evitando o desenvolvimento da deficiência intelectual 
em milhares de brasileiros. 
 

  Recebeu o Prêmio Reina Sofía de Prevención de la Discapacidade, na 
Espanha, destacando o trabalho de prevenção desenvolvido com recém-
nascidos realizado pelo Ambulatório e Laboratório APAE de São Paulo. O 
Laboratório é credenciado pelo Ministério da Saúde como Serviço de 
Referência Nacional em Triagem Neonatal no Brasil. 

 
Respondeu por mais de 22% das contratações de pessoas com deficiência 
intelectual por empresas no municípiode São Paulo, nos últimos cinco anos. 
 

 

 A atenção voltada para uma série de serviços de atendimento às pessoas 

com déficit intelectual fez com que a APAE de São Paulo, ao longo do tempo, 

passasse a deter uma expressiva credibilidade junto ao poder público e à iniciativa 

privada. 

 Essa credibilidade leva a pensar sobre o conceito que a APAE tem acerca do 

déficit intelectual. Uma visita ao site, em abril/2011, esclarece sobre a perspectiva 

que considera para o desenvolvimento de seus trabalhos3: 

 

                                                           

2
 Disponível em: <http://www.apaesp.org.br/Historico.aspx>.  Acesso em: 12 Fev. 2012 

 

3Disponível em: <http://www.apaesp.org.br/DeficienciaIntelectualHome.aspx>. Acesso em: 12 Fev. 
2012 
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Segundo conceito da Associação Americana de Deficiência Mental, trata-se 
de um funcionamento intelectual inferior à média (QI), associado às 
limitações adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades 
(comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 
segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções 
acadêmicas, lazer e trabalho), com início antes dos 18 anos. 

 

 Portanto, o conceito atual de déficit intelectual esta pautado no conceito da 

Associação Americana sobre Deficiência Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD) 

antiga Associação Americana de Retardo Mental (AAMR). Nesse sentido, 

atualmente, esse conceito está afinado com as questões que envolvem uma maior 

complexidade. Pensar em inclusão significa elaborar uma profunda reflexão sobre a 

maneira como se analisam as relações sociais com as pessoas que não atendem 

aos propósitos de eficiência da sociedade industrial. Desse modo, cabe lembrar que 

a intervenção no grupo familiar, enquanto inserida num contexto bioecológico, 

significa pensar em contextos mais amplos, para compreender sua dinâmica e 

funcionamento (SILVA; DESSEN, 2001). Significa também, pensar numa sociedade 

que propicie condições para o pleno desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual, considerando as possibilidades de mudanças de comportamento de 

maneira a futuramente proporcionar mudanças de atitude. 

Em prosseguimento, o mesmo site informa sobre quais seriam as causas do 

déficit intelectual e quais seriam as medidas preventivas4: 

 

Causas 
- As causas da deficiência intelectual são inúmeras e complexas, 
envolvendo fatores pré, peri e pós-natais. O diagnóstico da causa é muito 
difícil, englobando fatores genéticos e ambientais, como quadros genéticos, 
infecções, drogas na gravidez, dificuldades no parto, prematuridade, 
meningites, traumas cranianos, etc.  

- Em países desenvolvidos, em 42% dos casos não se encontram "pistas" 
da origem da deficiência; 29% é claramente genética, 19% provavelmente 
genética e 10% é ambiental.  

- Existem medidas que podem ajudar a prevenir a deficiência, embora ela 
possa ocorrer em qualquer família, independente de idade, sexo, classe 
social, etc.  

Prevenção da deficiência intelectual 

                                                           

4
 Disponível em <http://www.apaesp.org.br/DeficienciaIntelectualHome.aspx>. Acesso em: 12 Fev. 
2012 
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- Aconselhamento genético para famílias com casos de deficiência 
existentes, casamentos entre parentes, idade materna avançada (nestes 
casos temos uma maior chance de ocorrência ou recorrência de Síndrome 
de Down).  

- Acompanhamento pré-natal adequado diagnostica infecções ou 
problemas maternos que podem ser tratados antes que ocorram danos ao 
feto. Além disso, uma gestação com alimentação e práticas de vida 
saudáveis também favorecem o desenvolvimento adequado do feto. O 
Teste do Pezinho, obrigatório em território nacional, é a maneira mais 
efetiva de prevenção da deficiência intelectual em casos de fenilcetonúria e 
hipotireoidismo congênito. O Teste do Pezinho não faz diagnóstico de 
Síndrome de Down.  

- Do ponto de vista pós-natal, a aplicação de vacinas, alimentação 
adequada, ambiente familiar saudável e estimulador, cuidados 
relacionados aos acidentes na infância também são poderosos aliados.  

- A pessoa com deficiência intelectual tem, como qualquer outra, 
dificuldades e potencialidades. Seu tratamento consiste em reforçar e 
favorecer o desenvolvimento destas potencialidades e proporcionar o apoio 
necessário às suas dificuldades.  

- A inclusão social é um instrumento extremamente importante na 
determinação da qualidade de vida desta pessoa, pois lhe permite o 
acesso a todos os recursos da comunidade, que favorecerão o seu 
desenvolvimento global. 

 

Neste site observa-se nitidamente o propósito de buscar ações que estejam 

afinadas com a complexidade, envolvendo também os apoios da comunidade como 

contribuição para o desenvolvimento, considerando a inclusão social com o 

importante propósito na determinação da qualidade de vida da pessoa com déficit 

intelectual. Essa complexidade envolve também a comunidade em que vive essa 

mesma pessoa.  

 Ao comentar sobre a comunidade, cabe lembrar também sobre o primeiro 

grupo social que acolhe a criança com déficit intelectual: a família. Nessa 

perspectiva, a pesquisa de Casarin (2007), realizada com base na teoria 

bioecológica, junto a pessoas com Síndrome de Down, destacou a importância da 

família, em todas as fases da vida dessas pessoas, como impulsionadoras do 

desenvolvimento, principalmente quando as condições são mais desfavoráveis. 

Desse modo, a ampliação das condições de apoio às famílias propicia novas 

oportunidades para o desenvolvimento da pessoa, em face de se verem ampliadas 

as possibilidades de escolha de serviços na comunidade. Entretanto, mesmo com 

melhores condições, cabe ao grupo familiar a realização das escolhas, o que não 

garante que sejam mais adequadas ao desenvolvimento da pessoa com síndrome, 

principalmente em decorrência das características das pessoas que integram a 

família (CASARIN, 2007). 
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 Ferreira (2007), numa pesquisa realizada na APAE de Ribeirão Preto, 

desenvolvida junto a famílias de pessoas com paralisia cerebral comenta sobre o 

fato de ser importante o envolvimento da família nos atendimentos na APAE, de 

maneira a oferecer melhores condições de desenvolvimento à pessoa com paralisia 

cerebral. No mesmo sentido, Luiz (2009) pesquisou crianças com Síndrome de 

Down, destacando a necessidade dos profissionais que atendem essas crianças 

serem sensíveis para criar oportunidades de envolvimento dos pais nesse cuidado, 

de maneira a viabilizar a comunicação no grupo familiar e distribuir melhor as 

atividades de cuidados para com elas. Desse modo esse envolvimento, amplia, por 

outro lado, as condições do sentimento de apoio que as famílias necessitam no 

cuidado de suas crianças com Síndrome de Down.  

Salaberry (2007) constatou em sua pesquisa a postura da APAE de Porto 

Alegre, e comentou sobre o fato das famílias terem concepções diferentes sobre a 

instituição. Há famílias quem pensam numa instituição 

segregacionista/assistencialista, e mesmo na instituição há diferentes interpretações 

acerca de seu papel. A pesquisadora, ao final, comenta sobre a necessidade da 

instituição se alinhar com o conceito da APAE Educadora.  

Uma questão importante, a meu ver, emana da pesquisa de Salaberry (2007), 

trata-se justamente de como a instituição desenvolve a comunicação em relação à 

população atendida. O envolvimento das famílias quanto à postura da instituição é 

importante, mas também é imprescindível deixar claro o papel da instituição no 

cuidado da pessoa com déficit intelectual. Desse modo, o desenvolvimento de 

atividades deve observar a necessidade de se envolver a Equipe Técnica da 

instituição, de maneira à família saber não somente sobre as atividades 

desenvolvidas na instituição, por exemplo, mas também sobre as relações entre as 

diferentes atividades realizadas junto à pessoa com déficit intelectual, e por qual 

motivo se tornam um conjunto com vistas ao desenvolvimento da pessoa atendida 

na instituição. 

 Por oportuno, iremos comentar sobre os grupos multifamílias, com a ideia de 

ampliação das condições de a família fazer suas escolhas.  
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1.4 Conceitos de Família, Grupo Multifamílias e Empoderamento 

 

             Nesse momento pareceu-me importante apresentar o conceito de família, 

com o propósito de esclarecer o que vem a ser as atividades com o Grupo 

Multifamílias. Desse modo, entendo família conforme Cerveny (2000, p.23), como 

“[...] um sistema de relações que são significativas mesmo que não haja 

interdependência entre os vários subsistemas”. Isso porque, apesar de não 

conviverem no mesmo espaço, as relações continuam a ser significativas.   

   Cabe aqui destacar a idéia de sistema, conforme anteriormente mencionado. 

Cerveny (2000, p.25) refere-se a sistemas, referindo-se aos interpessoais, que 

podem ser conceituados como “[...] circuitos de retroalimentação, dado que o 

comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma 

das outras pessoas”.  A mútua afetação são as implicações no desenvolvimento das 

relações interpessoais e, conforme Cerveny (2000), isso nos levar a pensar que a 

possibilidade de compreender as pessoas tem a ver com a necessária compreensão 

do contexto familiar. Essa ideia de circuitos de retroalimentação é importante, tendo 

em vista a possibilidade da realização de atividades com as famílias oportunizar  

melhores condições para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. Por 

outro lado, essa ideia também merece destaque, por favorecer um pensar acerca 

das manifestações dos participantes sobre a maneira como se relacionam com seus 

filhos com déficit intelectual e como vêem seu desenvolvimento. 

Comentar sobre atividades multifamiliares tem a ver com as condições de 

realização das atividades nos encontros, sobretudo, pela possibilidade de 

reconhecimento de experiências análogas, ouvir comentários que sejam próximos de 

suas vivências. Lima (2007) refere-se ao fato das intervenções no grupo multifamiliar 

favorecer mudanças nas relações com os demais membros da família. Cantelmo 

(2010, p.183) observou sobre o fato de  que o desenvolvimento de atividades junto a 

grupo de famílias propiciou “[...] ouvir histórias semelhantes e experiências também 

foram reconhecidas pelas mães como algo positivo”.   

Na pesquisa de Seadi (2007) constatou-se uma associação entre a 

participação do grupo dos familiares e a adesão ao tratamento pela pessoa com 

dependência química. Zaranza (2008) e Cavalcante (2009) destacaram a 

importância dos grupos familiares encontrarem um espaço para expressarem seus 

sentimentos, bem como uma ampliação da rede de apoio, em virtude das trocas que 
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ocorreram nos encontros. Portanto, antes de se revelar como uma maneira de 

desenvolver atividades, o grupo familiar se manifesta como potencialmente capaz de 

produzir novas condições para as famílias compreenderem melhor suas próprias 

experiências.   

O empoderamento está presente nos trabalhos que desenvolvemos junto às 

famílias. Pensar na possibilidade da família conhecer os trabalhos da instituição em 

relação ao proposto nesta pesquisa, diz respeito ao fato de se buscar novas 

condições para essa família tomar decisões, em face do desenvolvimento das 

atividades em grupo multifamiliar. 

Para comentar sobre o “empoderamento”, cabe elaborar uma reflexão sobre 

seu significado. Esse conceito surge na segunda metade do século XX, e aos 

poucos começa a ser empregado em diversos campos do conhecimento: Psicologia, 

Administração, Economia, Desenvolvimento Comunitário, Sociologia, famílias, 

comunidades, escolas, grupos minoritários, entre outros.   

Dentre as possibilidades de se abordar a questão do “empoderamento”, 

pareceu-me razoável iniciar comentando sobre a maneira como a filosofia aborda 

essa questão. Inúmeros autores trataram sobre a questão de poder.  

Um autor que desperta minha atenção é Friedrich Nietzsche. Esse autor 

buscou, entre outros temas, compreender a partir de seus estudos de Filologia a 

relação de poder entre os homens. Nietzsche entende que a metafísica consagra 

valores que fragilizam e ameaçam a vida, na medida em que se mostra como 

duplicação de mundo, especulando algo que transcende o homem. Ignora-se o 

homem fático, a realidade viva, dissimula-se o significado da vida humana.   No 

prólogo de Zaratustra (NIETZSCHE, 2008), este se isola do mundo e decide pelo 

autoconhecimento. Após dez anos desce da montanha e dirige suas palavras aos 

citadinos na praça pública, afirmando que o homem deve ser superado 

comprometendo-se a ensinar a doutrina do além-homem. Isso porque a terra está 

cansada dos ideais técno-científicos num padrão dominante de consumo que atribui 

mais valor às “[...] entranhas do insondável do que ao sentido da terra.” (Nietzsche, 

2008, p. 19).    

Para Nietzsche, o além-homem constitui-se numa esperança para um 

mundo que está distante dos valores mais humanos. 
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É tempo de que o homem visualize um objetivo para si. 
É tempo de que o homem plante a semente de sua mais alta esperança. 
Ainda é seu solo bastante rico. Mas um dia, pobre e avaro será ele, e, nele, 
já não poderá crescer nenhuma árvore elevada. (NIETZCHE 2008, p. 26).  

 

Portanto, o homem pensa e vive em decorrência de uma herança cultural 

socrático-platônica que desvia o olhar do homem de si mesmo e o põe no futuro, ou 

ainda, o homem não confia mais em si e passa a dar plena credibilidade a uma 

ciência. Essa ausência de confiança no que sente, pensa e vê, traz consequências 

devastadoras para o próprio homem, pois, assim, ele não está presente na relação 

com o outro, porque desconfia de si mesmo. Isso implica numa maneira de ver o 

mundo e se relacionar com as pessoas. As relações passam a ser desviadas para a 

aquisição do que não se tem, ou a pessoa passa a esperar por merecer aquilo que 

não possui. Qualquer sofrimento passa a ser visto como um castigo.  

Todos nós estamos sujeitos à dor, ao sofrimento. O problema para 

Nietzsche (2001) consiste na interpretação que fazemos disso. Essa maneira de 

pensar nos leva a desatenção à nossa própria vida e a uma esperança, que assume 

um papel nefasto na pessoa e nas relações humanas. Isso porque a esperança faz 

adormecer a vontade de agir. Aguarda-se passivamente. 

Dentre as possibilidades de desenvolver o conceito de empoderamento no 

âmbito da Psicologia, pareceu-me razoável destacar o trabalho de Carl Rogers. Esse 

autor desenvolveu sua teoria tendo por base a confiança de que o ser humano 

possui tende a uma realização construtiva (ROGERS, 2001). Há assim, uma 

propensão para a saúde de maneira a superar os eventos que lhe proporcionem 

infelicidade, dor entre outras. Essa propensão foi denominada por Rogers de 

tendência atualizante, de maneira que a pessoa tende a aceitar-se e, também a 

aceitar o outro.    

Isso favorece os princípios de consideração positiva incondicional, empatia e 

congruência, que são fundamentais na relação com o outro. No mesmo sentido 

amplia as condições para o crescimento pessoal com liberdade, bem como propicia 

um maior poder pessoal em relação às outras pessoas. O poder nesse sentido 

assume um papel bem diferente. Não se trata de uma ambição, um desejo de se 

sentir acima e mais forte que o outro, mas manifestar suas contribuições para 

investir nas relações interpessoais, melhorando a qualidade dessas relações. O 

homem assume um papel de estar presente nas relações e assim a congruência - 
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sentir, falar e pensar - em relação aos temas que se apresentam propicia o  

pontencializar da vida.       

Outra possibilidade de se abordar a questão do poder, agora no sentido do 

empoderamento, diz respeito à maneira como esse termo é abordado na Psicologia 

Social. Com essa perspectiva alguns investigadores da Psicologia Social irão cuidar 

do assunto, pensando na superação do papel do Estado tradicional, onipotente e 

paternalista, e a possibilidade de participação dos cidadãos nas decisões que lhes 

dizem respeito. Para Sanchez (1999) o conceito de participação supõe a 

possibilidade de influir nos processos de tomada de decisões atinentes aos 

interesses das pessoas. É um processo construído em vários momentos a partir de 

um ato voluntário, que se expressa com a solidariedade não somente em relação às 

dificuldades básicas bem como em relação às que surgem no convívio.       

Assim, para esse autor (op.cit.) a participação é inclusiva e requer o 

envolvimento das pessoas numa dinâmica democrática, que se destaca pela coesão 

entre os membros do grupo, cuja eficácia está em função de sua organização e se 

distingue pelo papel que desempenham os líderes do grupo.   O esforço participativo 

consiste em inúmeras ações com o propósito de alcançar as metas.  

Como exemplo, Sanchez (1999) menciona uma pesquisa sobre a construção 

de casas na década de 1980 na Comunidade de Casalta, próximo a Caracas (VE).  

Foram realizadas entrevistas abertas em quatro momentos distintos com os 

participantes. Os resultados expressam seis processos intersubjetivos: sentido de 

comunidade, organização, liderança, luta, entidades de assessoria externa e a meta.     

Em suas conclusões Sanchez (1999) destaca a existência de um sistema de 

relações intersubjetivas, conformado por processos onde há colaboração na 

construção de um espaço de respeito e um sentimento de pertencimento a uma 

comunidade. Assim, a questão do empoderamento viabiliza pensar nas questões de 

pobreza, exclusão e inclusão, não a partir do que falta, mas considerando o que se 

possui. Sob nesse prisma, há que se atribuir importância ao convívio social, pensar 

estrategicamente nos processos que propiciam alcançar o envolvimento de todo o 

grupo, pensando no grupo como um todo e não simplesmente na escolha de líderes 

representantes. Estar presente no momento, nas relações interpessoais favorece as 

condições para o empoderamento do grupo, isso porque as pessoas passam a viver 

o momento, passam a pensar em termos de solidariedade, com coesão e 

participação. 
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                Em razão do presente conjunto de conceitos, importa pensar sobre o 

método necessário para se chegar aos objetivos específicos, o que será tratado no 

Capítulo 2. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – MÉTODO 

 

“O potencial desenvolvimental dos ambientes num 
mesossistema é aumentado se as exigências de papel nos 
diferentes ambientes são compatíveis e se os papéis, 
atividades e díades em que a pessoa se envolve encorajam o 
desenvolvimento da confiança mútua, de uma orientação 
positiva, de um consenso de objetivos entre os ambientes e de 
um equilíbrio de poder que evolui em favor da pessoa 
desenvolvente.” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 163) 

 

 

Tipo de pesquisa 

 

A opção pelo método deve estar em harmonia com a Teoria Bioecológica. 

Isso significa que o conjunto de ideias dessa teoria é contemplado pelo método de 

maneira a viabilizar a compreensão da amplitude das relações e favorecer as 

condições para um resultado e análise de dados direcionados para a complexidade. 

Com essa perspectiva, dentre as possibilidades de escolha, a pesquisa 

qualitativa apresenta um perfil mais adequado para sua realização. Primeiro, em 

virtude de considerarmos a Abordagem Sistêmica e atividades multifamiliares, de 

modo que o direcionamento dos trabalhos favorecessem alternativas para lidar com 

a liberdade para a escolha de novos caminhos. Em segundo lugar, em decorrência 

de os objetivos geral e específicos se constituírem em temas, cuja análise é 

enriquecida com categorias que emergem dos comentários. 

Para Denzin e Lincoln (2006, p.17) a pesquisa qualitativa é uma “[...] atividade 

situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto de práticas  

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo.” e, com esse sentido, as 

práticas propiciam a transformação do mundo em representações de maneira que o 

pesquisador estuda com base nas notas de campo, conversas, fotografias, 

gravações e lembretes, buscando “[...] entender ou interpretar, os fenômenos em 

termos dos significados que as pessoas a eles conferem.” (idem, p.17). Essa 

maneira de pensar a pesquisa tem por significado propiciar uma compreensão em 

que os dados passam a ser analisados a partir de um caráter de consideração ao 

outro.   

Conforme D’Allones (2004, p.73) é possível pensar no estudo de caso como 

uma “[...] construção efetuada pelo profissional ou o pesquisador, a partir de 
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elementos provenientes de uma ou várias fontes...”  As diversas fontes consideradas 

são atinentes, tanto aos diálogos mantidos com as familias, quanto à equipe técnica 

da APAE, bem como minhas observações pessoais.    

Além disso, o trabalho com o Grupo Multifamílias está associado a uma busca 

por novos caminhos na construção de vínculos com a instituição, tornando-se 

imprescindível a elaboração de processos complexos, bem como realizar uma leitura 

em vários níveis. Justamente em relação à complexidade de uma pesquisa 

qualitativa que sugere a importância da Teoria Bioecológica.  

Martins e Szymanski (2004, p.3) ressaltam as ideias dessa teoria para  

desenvolver pesquisas com famílias, principalmente uma maneira de pensar nas 

relações do sujeito, levando-se em consideração a pessoa, o processo, o contexto e 

o tempo. Um aspecto importante, diz respeito aos “[...] papéis e atividades diárias da 

pessoa...” Quanto a isso há uma interação recíproca entre a pessoa e o contexto, 

cada vez mais complexa. Desse modo a pesquisa deve atribuir importância ao 

conhecimento dos participantes, e à maneira como veem a instituição.  

Em relação ao contexto, as mesmas autoras destacam questões voltadas 

para os sistemas em que vivem: casa, vizinhança, e igreja que frequentam.  No que 

diz respeito ao processo: as interações entre a família e seus filhos e, relativamente 

ao tempo, pode-se focar, por exemplo, aspectos relacionados à infância dos 

participantes. Evidentemente, a referência ao sistema deve observar uma série de 

considerações, que diz respeito às múltiplas dimensões presentes nos sistemas a 

serem abordados.   

Tendo em vista que a presente pesquisa tem como foco principal a relação 

família e APAE, parece-me importante outra reflexão, acerca da abordagem 

sistêmica em relação ao trabalho nas instituições, em virtude desse tipo de 

intervenção envolver profissionais com diferentes formações passando a se 

constituir uma equipe multidisciplinar, e “[...] abrange um contexto ampliado que 

inclui as relações familiares, as relações sociais e comunitárias” (OLIVEIRA, 2006, p. 

222). Essa maneira de se construir o percurso da pesquisa deve levar em 

consideração o significado que as pessoas atribuem à sua trajetória individual e 

como integrante do grupo familiar (CASARIN, 2007), tendo em vista a singularidade. 

Quanto a esse aspecto, uma consideração importante acerca do paradigma 

bioecológico diz respeito ao direcionamento das pesquisas com essa base teórica. 

Os processos e as condições que estruturam o percurso do desenvolvimento 
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humano, considerando o ambiente onde as pessoas se encontram favorecem a 

análise dos processos proximais e viabilizam a investigar “[...] se e como os 

processos variam em função do contexto social mais amplo em que eles ocorrem e 

das características da pessoa” (POLONIA, DESSEN E SILVA, 2005, p. 86). Pensar o 

processo nessa perspectiva significa abrir o campo das possibilidades inclusive de 

intervenção no contexto, sem deixar de lado a singularidade.  

Cabe, também considerar as questões de interesse, com o devida atenção na 

elaboração do primeiro convite para os participantes. Neste sentido Delgado (2009) 

comenta que o tipo de comunicação resulta num relacionamento cooperante. 

Portanto, não basta convidar os participantes, mas buscar estabelecer uma 

comunicação de modo que o outro se sinta valorizado na instituição que o convida. 

Além disso, em todo o processo deve estar presente o envolvimento da 

criatividade. Conforme Sousa (1998, p. 177) a  

 
Criatividade, necessária para tentar alterar as relações, manifesta-se na 
capacidade de transformar a linguagem dos objectivos (reenquadrá-los, 
tornando-os perceptíveis aos olhos dos vários elementos) e organizar 
planos de intervenção capazes de, simultaneamente, resolver um problema, 
ser preventivos a nível primário, envolverem todos os intervenientes, 
adequando-se às necessidades (explícitas e implícitas) de todos e cada um.  

 

 Parece-me bastante adequado esse enfoque. Primeiro, porque o 

compromisso do presente projeto é justamente a transformação, dentro das 

possibilidades de mudança, buscando aproveitar o conhecimento novo com o 

propósito de favorecer o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. 

Segundo, as condições para a mudança estão presentes na dinâmica de 

funcionamento da instituição e isso viabiliza a definição de metas para esse fim. 

Essas condições são determinadas essencialmente pela vontade e disposição das 

pessoas à mudança. Terceiro, nota-se que aos poucos descortina a importância da 

linguagem empregada pela instituição como meio de promover um ambiente 

ecologicamente adequado para desencadear ações para se alcançar os objetivos da 

presente pesquisa. 

Assim, tendo em vista que esta pesquisa pretende analisar como um conjunto 

de ações multifamiliares pode favorecer a qualidade da relação entre famílias e 

instituição, na perspectiva dos famílias, estamos falando das mudanças advindas 

com uma nova linguagem.   
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Participantes 

 

 Os participantes são as famílias, cujos filhos ingressaram na instituição no 

período de 2007 até 2009. 

 

Questões Éticas 

  

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC-SP sob nº 015/2010.  

Cada um dos participantes, do Grupo Multifamílias, que venha a ser 

mencionado nesta pesquisa terá seu nome em sigilo, empregando-se uma letra para 

designá-lo, com o propósito de lhe preservar a identidade. 

 

Procedimento 

 

Convite às famílias participantes 

 

A instituição elaborou um rol das famílias que estavam dentro do critério 

estabelecido para os participantes da pesquisa. Após isso, tivemos uma reunião 

para analisar as condições de participação dessas famílias, bem como verificar a 

data de início do encontro, dia da semana mais adequado, como especificar o 

horário. 

A questão das condições diz respeito principalmente quanto ao fato de os 

convidados terem seus afazeres. Desse modo procuramos reunir o maior número de 

pessoas no mesmo dia da semana e mesmo horário. 

Após isso, a Equipe Técnica da instituição, com minha participação, elaborou 

o primeiro convite para 14 famílias participarem da pesquisa, cujo conteúdo segue 

no Apendice 2. 

Esse convite destacou a ideia de aproximação da instituição à família e foi 

mantido contato pessoal e por telefone com o propósito de confirmar a presença. 

Essa aproximação, explícita no convite, dizia respeito principalmente à necessidade 

de da instituição melhorar a qualidade de seus serviços prestados junto às famílias. 
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Fases para a realização das atividades. 

 

 Foram realizadas atividades em duas fases distintas.  

Na primeira fase foi convidada a Equipe Técnica da instituição – psicólogas, 

assistente social, terapeuta ocupacional, professores, diretoras, músico-terapeuta, 

fisioterapeuta para conhecer a pesquisa, tendo sido distribuído um resumo dos 

objetivos e das ideias norteadoras para a Equipe Técnica, conforme Apendice 1. 

Numa segunda fase foram convidadas as famílias de alunos que ingressaram 

no período de 2007 a 2009 na instituição, para um primeiro encontro, com o 

propósito de conhecer a pesquisa e os que aceitaram participar foram convidados  

para um segundo encontro, dando início aos trabalhos com atividades multifamiliares 

na instituição, propondo também a realização de outros trabalhos com seus filhos 

nos respectivos lares.  Esses pais assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE),  apresentado naquele primeiro encontro. 

 

Instrumentos para análise  

  

Avaliações, observações e anotações 

 

           Ao final de cada encontro foram levantadas as impressões dos participantes, 

anotadas e gravadas. Essas gravações encontram-se transcritas nos anexos.  

No décimo primeiro encontro foi realizada uma avaliação com o grupo 

multifamílias e levantadas as impressões de cada participante em relação ao 

conjunto de encontros realizados, cuja transcrição foi realizada integralmente e se 

encontra nos anexos. 

Com as avaliações transcritas foi realizada a análise e discussão dos 

resultados.  

Além disso, outro instrumento importante para a análise consistiu nas 

anotações acerca de gestos que expressam sentimentos ou realçam certas 

manifestações nos encontros, e poderão contribuir para uma melhor qualidade da 

análise. Portanto, essas anotações dizem respeito aos dados não captados pelo 

gravador, mas, nem por isso, menos importantes.  
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Análise dos dados e discussão dos resultados 

 

 Em face do caráter de pesquisa qualitativa pareceu-me adequado ir ao 

encontro de uma análise em harmonia com o percurso escolhido, de maneira que os 

procedimentos favorecessem a complexidade das questões envolvidas com a teoria 

bioecológica.  

Nesse sentido, como a teoria considera a pessoa, o processo, o contexto, e o 

tempo, como indissociáveis para compreendermos o desenvolvimento humano, isso 

significa despontar a necessidade de um processo de análise comprometido com 

essa diversidade de considerações. Portanto, a busca por uma opção de análise 

teve compromisso com esse caráter abrangente da teoria bioecológica, sem se 

perder de vista a necessidade de se fazer escolhas. Isso porque é indispensável 

reconhecer, outrossim, a impossibilidade de uma análise abarcar a complexidade 

decorrente dos trabalhos desenvolvidos junto às famílias participantes.  

Então, foi necessário pensar que as sucessivas avaliações nos encontros 

constituíram-se em manifestações que comunicavam o processo vivenciado pelos 

participantes, levando-se em conta o momento de cada participante e o contexto em 

sentido mais amplo. 

Buscando esse compromisso com o grupo, pareceu-me razoável optar pela 

análise qualitativa como base em Lüdke e André (2001, p.48), procedendo 

inicialmente sucessivas releituras das avaliações produzidas pelos participantes de 

maneira a propiciar condições adequadas para divisão do material em “[...] seus  

elementos componentes, sem, contudo, perder de vista a relação desses elementos 

com todos os outros componentes.” Além disso, conforme as mesmas autoras 

(op.cit.) a leitura deve aprofundar-se de maneira a desvelar mensagens implícitas, 

bem como assuntos silenciados e dimensões contraditórias, podendo surgir novas 

categorias a partir dessas leituras.  

Nesse sentido, os objetivos específicos mencionados no início dessa 

pesquisa, assumem, a essa altura, o papel de temas, com o propósito de favorecer a 

análise. Isso porque, levar em consideração esses temas, significa ter um olhar mais 

focalizado em relação aos resultados, sem perder de vista o surgimento das 

categorias em razão do que emerge dos comentários dos participantes. Também 

cabe refletir sobre a possibilidade de determinados momentos observados e 

anotados, virem a colaborar com o processo de análise, mesmo que não tenham 
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sido captados pelo gravador. Desse modo, qualquer destaque com essa natureza de 

informações, cabe esclarecer a que origem de dados se reporta.  

Para organização do material, podem ser utilizadas codificações, de maneira 

a classificar os dados, consoante as categorias teóricas, ou segundo conceitos 

emergentes. Para tanto, o pesquisador 

 

[...] pode usar números, letras ou outras formas de anotações que permitam 
reunir, numa outra etapa, componentes similares [...] Esse trabalho deverá 
resultar num conjunto inicial de categorias que provavelmente serão 
reexaminadas e modificadas num momento subseqüente. É quando, por 
exemplo, categorias relacionadas são combinadas para formar conceitos 
mais abrangentes ou ideias muito amplas são subdivididas em 
componentes menores para facilitar a composição e apresentação de 
dados. (LÜDKE E ANDRÉ, 2001, p.48/49).  

  

 Cabe também deixar explícitos os métodos e procedimentos utilizados, de 

maneira a deixar evidenciado como foram obtidas as informações (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2001). Essa providência torna possível, também, reconhecer a validade dos 

dados tendo em vista, na presente pesquisa, poder-se reconhecer a origem dos 

comentários, em que contexto, bem como o momento de sua produção.  

A partir da categorização torna-se necessário realizar um esforço de 

abstração, buscando desenvolver uma interpretação que ultrapasse essas 

categorias, no sentido de se oferecer novas explicações e interpretações (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2001).   

Outra questão importante a ser considerada diz respeito ao fato de a análise 

oferecer uma aceitável interpretação dos dados, reconhecendo-se que outras 

interpretações podem ser “[...] sugeridas, discutidas e igualmente aceitas.” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 2001, p.52). Esse propósito favorece a realização da análise com o enfoque 

da teoria bioecológica e ratifica a necessidade de se fazer escolhas, tendo em vista 

a diversidade de enfoques possíveis para se promover a análise. 

 

Início do processo 

 

Em virtude de o Primeiro Encontro referir-se basicamente a uma 

apresentação, esse primeiro encontro não integrou a análise, tendo em vista que 

houve somente uma apresentação.  
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Do segundo ao quarto encontro, foram desenvolvidas condições para as 

pessoas se conhecerem, tendo em vista que os participantes apenas se avistavam 

na entrada da escola da instituição. Porém, ocorreram problemas técnicos que 

impossibilitaram a gravação da avaliação do terceiro encontro, apesar do relato 

conter algumas observações acerca da avaliação. 

Do quinto ao décimo primeiro encontro, surgiram avaliações acerca da 

apresentação da Equipe Técnica, bem como manifestações acerca do processo de 

cada pessoa. 

Assim, todas as avaliações realizadas a partir do terceiro encontro foram 

transcritas e se encontram em anexo. Essas transcrições serviram de base para a 

análise.  

Todavia, alguns momentos mais significativos, não captados pelo gravador, 

ou mesmo nos casos de ausência de gravação, por problemas técnicos, 

devidamente anotados durante os encontros e relatados nos resultados, passaram a 

integrar a análise, pelas possibilidades de contribuir com as condições para sua 

ampliação e aprofundamento (ALAMI, DESJEUX E GARABUAU-MOUSSAONI, 

2010).    

 

Procedimento de análise 

 

1. Fiz sucessivas leituras do texto escrito, organizados por encontro, sem uma 

preocupação maior com os temas a serem considerados a partir dos objetivos 

específicos. Essas leituras foram realizadas em dias alternados, de maneira a 

buscar compreender aquelas manifestações para além das palavras, levando em 

consideração a região em que moram, se o cuidador tem um vínculo com a pessoa 

atendida na instituição, entre outros aspectos das famílias. 

 

1.1. Após sucessivas leituras, considerando, consoante anteriormente 

mencionado, os objetivos específicos como temas, notei a possibilidade de se 

separar os comentários, em duas grandes categorias, empregando para esse fim, 

canetas hidrográficas: 

 

1.1.1. O surgimento da comunicação a partir dos encontros entre Equipe Técnica e 

Grupo Multifamílias 
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1.1.2.  A família favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual 

 

2. Com essa seleção de comentários, empreguei o programa “Microsoft Office Word 

2007”, recortei e colei todas as falas em documentos separados, conforme as 

categorias, anotando em relação a cada comentário a sigla, o número do encontro, e 

o número do comentário nesse encontro, de modo a localizar o comentário em 

momento seguinte, se necessário. Por exemplo, o comentário “R,2,5” refere-se ao 

comentário realizado por R no segundo encontro e pode ser localizado como o 

quinto comentário da avaliação daquele encontro. Isso foi importante para não se 

perder o contexto do comentário, e teve como propósito reavaliar se sua seleção 

estava adequada àquela categoria. 

 

3. A seguir, fiz um refinamento da seleção, empregando novamente canetas 

hidrográficas para selecionar dentro das categorias, as subcategorias, conforme 

abaixo: 

 

Categoria: O surgimento da comunicação a partir dos encontros entre Equipe 

Técnica e Grupo Multifamílias 

 

Subcategoria: A construção de um percurso 

 

Subcategoria: Vale a pena vir aqui, lembrar, conviver, aprender... 

 

Subcategoria: Aprendemos uns com os outros 

 

Subcategoria: Agora eu sei o que se passa dentro da APAE 

 

Subcategoria: O desejo de voltar a estudar 

 

Categoria: A família favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual 

 

Subcategoria: Caminhar juntos significa, também, estar atento ao outro. 
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Subcategoria: Sementes foram lançadas... 

 

4. Adotei novamente o procedimento de seleção dos comentários em subcategorias, 

conforme item “2”, mantendo a sigla, o número do encontro, bem como o número do 

comentário. 

 

5. Organizei todos os comentários, dentro de cada subcategoria, de maneira a fazer 

uma associação com a Teoria Bioecológica, buscando, também, por conseguinte, 

aprofundar a análise. 

 



CAPÍTULO 3 - PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES NOS 

ENCONTROS E RESPECTIVOS RELATOS 

 

 

“O desenvolvimento humano é facilitado pela interação com 
pessoas que ocupam uma variedade de papéis, como também 
pela participação num repertório de papel cada vez mais 
amplo.” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 83) 

 

 

Nesse capítulo pretendo apresentar as ideias norteadoras dos encontros, o 

planejamento e a organização das ações, as condições em que ocorreram, bem 

como o relato de cada encontro conforme observado e anotado. 

As ideias norteadoras mencionadas, referem-se a um conjunto de ideias 

apresentadas no encontro com a Equipe Técnica e também no primeiro encontro 

com o Grupo Multifamílias, são as seguintes: 

 

a) A família fica muito mais tempo com o filho do que a instituição; 

 

b) Possibilidade de mudança na qualidade das relações interpessoais 

com seus filhos. 

 

c) A APAE contribui para complementar um trabalho que deve ser 

realizado pelos pais. Importa destacar o caráter da importância da 

educação no lar.  

 

d) O filho deve ser visto pelos pais como um todo, e não fragmentado nas 

atividades que realiza na instituição. Isso significa que todas as atividades 

são importantes para a família realizar com o filho com déficit intelectual, 

não somente as associadas à escola (ler e escrever). Essa ideia, em 

contrapartida também está associada à necessidade de uma abordagem 

sistêmica pela equipe técnica, pois os profissionais passam a valorizar os 

trabalhos uns dos outros para as famílias. 
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e) Os ganhos emocionais dos pais com a aproximação e melhora nas 

relações interpessoais com os filhos. 

 

Um destaque importante diz respeito ao cuidado da Equipe Técnica quando 

da elaboração das atividades com base nessas ideias. Isso porque esse conjunto de 

ideias tem a ver com uma abordagem sistêmica, em relação à atividade apresentada 

em cada encontro, de modo que cada membro da Equipe Técnica desenvolveu seu 

plano de atividade considerando-as como ponto de partida. 

A seguir apresentarei o planejamento e organização das ações, tanto em 

relação à Equipe Técnica, quanto em relação ao Grupo Multifamílias, no sentido de 

expressar o conteúdo descritivo do processo, cujo cuidado na elaboração segue 

alguns conceitos importantes da teórica bioecológica, de modo a ampliar as 

condições de análise favorecendo a compreensão dos procedimentos adotados e 

suas contribuições para os resultados da pesquisa.  

 

3.1 - Planejamento e organização das ações no encontro com a Equipe Técnica 

 

 Num primeiro momento ocorreu a apresentação da pesquisa e respectivo 

método para a equipe técnica da APAE (direção, técnicos e professores), desde as 

impressões iniciais acerca da não adesão das famílias, o problema e os objetivos, 

até a proposta de desenvolvimento de atividades.  

Uma primeira ideia em destaque, diz respeito à necessidade de reflexão 

acerca de um enfoque que proporcione uma perspectiva de maior complexidade 

acerca do problema de modo a se pensar em um processo para se chegar aos 

objetivos. 

Na apresentação do desenvolvimento dos trabalhos, foram destacados os 

conceitos fundamentais da Teoria Bioecológia (Processo, Pessoa, Contexto e 

Tempo) de maneira a viabilizar um terreno fértil para o desenvolvimento de 

discussões desses conceitos e sua possibilidade de contribuir com os trabalhos. 

Nesse processo, destaquei a importância de pessoalmente acompanhar o 

desenvolvimento da atividade de cada profissional, antes da apresentação ao Grupo 

Multifamílias. Com isso, o profissional pode compartilhar suas ideias para a 

realização dos trabalhos, principalmente em relação às ideias norteadoras, 
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mencionadas anteriormente, além de buscar contribuições com o propósito de 

mante-las vivas durante as apresentações. 

Foi esclarecido sobre o fornecimento de cópias reprográficas da 

apresentação, uma para cada membro da Equipe, conforme modelo que segue no 

Apendice 1. 

Um ponto importante foi comentar sobre a necessidade de atribuir uma 

grande importância da participação de todos da equipe.            

        

3.2 - Planejamento e organização das ações para o primeiro encontro com o 

Grupo Multifamílias 

 

Apresentação do tema e dos objetivos da pesquisa, observando as exigências 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP, conforme aprovado no Protocolo de 

Pesquisa nº 015/2010.  

 

Apresentação das ideias norteadoras. 

 

Comunicação sobre o fato de somente participarem dos encontros se 

compreendessem os seus propósitos e concluíssem pela participação nos 

encontros. 

 

3.2.1 - Planejamento e organização das ações a partir do segundo encontro 

com o Grupo Multifamílias 

 

Todos os trabalhos desenvolvidos a partir de encontros promovidos com o 

Grupo Multifamílias buscaram levá-los a refletir sobre as ideias norteadoras. 

 

Organização dos encontros a partir do segundo encontro 

           

 a) Do segundo ao quarto encontros, foram promovidas atividades com as 

famílias, relativamente às seguintes atividades: 

            

 1a. Jogos espontâneos-criativos. 
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 2a. Poema de Ulisses Tavares – focando atenção nas relações 

interpessoais; 

            

 3a. Leitura no Lar – atividade que pode ser desenvolvida como 

contribuição ao trabalho da Equipe Técnica; 

 

Em relação ao subitem a.1 foram realizados jogos, consoante o trabalho de 

Holzmann (2006), buscando o desenvolvimento da comunicação e integração de 

todos os participantes do grupo. 

Relativamente ao subitem a.2 foi lido e exibido, em retroprojetor, o poema 

intitulado “Amizadão” de Tavares (2009), solicitando comentários sobre as 

impressões sobre esse poema.  

A Leitura no Lar referida no subitem a.3, diz respeito à apresentação da 

técnica de leitura compartilhada de imagens de livros que possibilitam a leitura 

somente de imagens, conforme Palma Filho (2007), cuja atividade é realizada todas 

as sextas-feiras nessa APAE de Francisco Morato, desde 2006. 

 

b) Do quinto encontro ao décimo, houve a participação de um dos 

membros da equipe técnica em cada encontro e foi organizada da 

seguinte maneira: 

 

1b. Fiz uma reunião com cada membro de Equipe Técnica, 

aproximadamente uma semana antes dele desenvolver sua atividade no 

encontro com o grupo. Essa reunião teve o propósito de dialogarmos 

sobre a atividade que iria desenvolver buscando alinha-la com a 

possibilidade de levar os participantes a refletir sobre as ideias de “a” à “e” 

mencionadas no encontro com a Equipe Técnica. 

 

2b. No início de cada encontro com as famílias fiz uma breve introdução 

do que seria tratado no encontro. A seguir, o membro da Equipe Técnica 

assumia a atividade e minha participação era no sentido de observar o 

desenvolvimento do encontro, anotando os momentos que me pareciam 

mais importantes;  
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3b. As atividades envolveram os seguintes membros da equipe técnica:  

Pedagogo e Professor (desenvolveram atividade conjunta); Assistente 

Social; Terapia Ocupacional; Musicoterapeuta; Fisioterapeuta;  Psicóloga 

que promove a avaliação do desenvolvimento dos alunos; psicóloga que 

atende às famílias.  

 

c) Os encontros tiveram a duração de tempo de aproximadamente 

sessenta minutos e raramente estenderam-se, sempre em conformidade 

com o envolvimento do grupo. 

     

Inicialmente havia a intenção de se desenvolver, também, um encontro com 

a fonoaudióloga, entretanto, esse encontro não ocorreu em virtude de durante o 

processo de pesquisa ter ocorrido o desligamento dessa profissional. 

 

Condições gerais dos encontros 

 

Relativamente ao tempo 

 

O encontro com a Equipe Técnica durou um pouco mais, aproximadamente 

120 minutos, em decorrência dos diálogos mantidos. 

Os encontros com o Grupo Multifamílias ocorreram a partir das 8 horas da 

manhã e tinham um tempo de duração não superior a 60 minutos, não tendo 

ocorrido imprevistos quanto ao início ou término das atividades. 

Imprevisto: Ocorreu com relação ao número de encontros. Isso porque estava 

previsto inicialmente um encontro com a fonoaudióloga, entretanto, não ocorreu em 

virtude da saída da profissional. Então pensou-se na possibilidade de outra 

musicoterapeuta, que trabalha com estimulação no Núcleo de Estimulação à 

Primeira Infância, apresentar seu trabalho. Todavia, no dia anterior houve uma 

intensa chuva na região, resultando na falta de todos os participantes do Grupo 

Multifamílias, bem como um grande número de faltas de alunos na instituição. Tendo 

em vista a impossibilidade dessa apresentação numa outra semana, esse encontro 

não ocorreu. 
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Ambiente dos encontros e recursos materiais 

 

O encontro com a Equipe Técnica ocorreu numa sala ampla, principalmente 

por contar com a participação da Direção Administrativa, Direção Pedagógica e 

Equipe Técnica e seis professoras da instituição. 

O primeiro encontro com o Grupo Multifamílias ocorreu na mesma sala e 

contou com a participação de quatro professoras. 

Os demais encontros com o Grupo Multifamílias foram realizados numa sala 

com uma mesa de reuniões, redonda, usada para deixar o material de apoio, bem 

como o retroprojetor, nos encontros em que era empregado. Havia uma tela retrátil, 

em suporte transportável. Além disso, as cadeiras foram dispostas, ou em círculo, ou 

em semi-círculo quando se apresentava atividade em transparências. Essa sala 

possui uma dimensão de aproximadamente 36 metros quadrados. Não houve 

imprevistos que resultassem em prejuízo das apresentações.  

O retroprojetor e transparências foram empregados em alguns encontros 

como recurso técnico de apresentação. 

Ao iniciar a avaliação era ligado um gravador digital, capaz de atender às 

necessidades de gravação. 

 

Registros dos encontros 

 

Fiz o registro de todas as minhas apresentações e das atividades 

desenvolvidas por um a um dos integrantes da Equipe Técnica nos encontros. Esse 

registro foi realizado por meio de anotações, vindo a compor, ao final deste capítulo, 

os relatos dos encontros. A ao final de cada encontro, fiz a gravação de cada 

avaliação, cuja transcrição, que segue como Apendice 3 e será objeto da análise e 

discussão.  

 

 Imprevisto: Por uma falha técnica, o equipamento de gravação não funcionou, 

entretanto, isso somente foi descoberto ao final do encontro, portanto, não houve 

gravação da avaliação do terceiro encontro, restando somente o relato com minhas 

anotações realizadas ao final daquele mesmo dia.  
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Entretanto, conforme Alami, Desjeux e Garabuau-Moussaoni (2010) a “[...] 

anotação também serve de segurança, caso haja falha técnica na gravação – 

baterias descarregadas, fita defeituosa, alto nível de ruído no ambiente etc.” (p.73). 

Nesse sentido, foram feitas anotações acerca dos comentários dos participantes, de 

maneira a consignar no presente trabalho a avaliação daquele terceiro encontro. 

Apesar disso, a análise e discussão dos resultados ficou prejudicada pela ausência 

dos comentários expressos pelo Grupo Multifamílias nesse encontro, tendo em vista 

minhas observações não abarcarem de uma maneira mais precisa as falas.  

 

Sequência dos encontros e das atividades multifamiliares realizadas 

  

Primeiro encontro: encontro com a Equipe Técnica; 

 

Segundo encontro: Atividade com o propósito de os participantes 

conhecerem-se mutuamente, empregando perguntas; 

 

Terceiro encontro: Leitura do poema intitulado “Amizadão” de Ulisses Tavares 

e discussão sobre seu significado; 

 

Quarto encontro: Leitura no lar: apresentação da atividade realizada junto às 

famílias desde 2006 e realização de uma exemplificação dessa mesma atividade de 

leitura com um dos alunos atendidos na instituição; 

 

Quinto encontro: Com a participação da Musiterapeuta: apresentação do 

trabalho desenvolvido na instituição e desenvolvida atividade musical no encontro, 

empregando instrumentos musicais e músicas gravadas em CD; 

 

Sexto encontro: Com a participação das Terapeutas Ocupacionais: 

apresentação do trabalho desenvolvido na APAE, empregando retroprojetor e 

desenvolvimento de atividades motoras; 

 

Sétimo encontro: Com a participação da Assistente Social: apresentação dos 

trabalhos da Assistente Social na instituição empregando retroprojetor; 
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Oitavo encontro: Com a participação das Pedagogas: apresentação dos 

trabalhos pedagógicos realizados junto aos alunos e desenvolvimento de atividades 

junto ao grupo presente; 

 

Nono encontro: Com a participação da Fisioterapeuta: empregou o 

retroprojetor para apresentar o trabalho desenvolvido na instituição e realizou 

atividade junto ao grupo; 

 

Décimo encontro: Com a participação das Psicólogas que atendem famílias e 

alunos: empregaram retroprojetor na apresentação do trabalho desenvolvido na 

APAE, bem como recorreram a outras atividades com o grupo; 

 

Décimo primeiro encontro: avaliação final. 

 

Observações acerca do encontro prévio com cada membro da Equipe Técnica 

para elaboração da atividade a ser realizada com o Grupo Multifamílias 

 

a) A musicoterapeuta foi a primeira integrante da equipe técnica a se 

apresentar para as mães. Desde o início estava muito preocupada quanto ao 

processo de construção da atividade a ser realizada com o grupo, principalmente por 

ser a primeira a realizar a apresentação de seu trabalho.  

Reunimo-nos em dois momentos. Pedi para se pensar na atividade, buscando 

deixar claro as ideias norteadoras apresentadas na reunião com a Equipe Técnica, 

com o propósito de levar os participantes dos encontros à reflexão. Essas ideias 

deveriam estar presentes em cada apresentação da Equipe Técnica, além de 

oferecer uma perspectiva sistêmica para as atividades.  

No segundo encontro notei uma maior segurança na atividade a ser 

desenvolvida, isso porque as participantes do grupo seriam convidadas a uma 

atividade que envolvesse música;  

 

b)  Fiz uma reunião com as Terapeutas Ocupacionais, conseguimos vincular a 

apresentação, conforme as ideias apresentadas no encontro com a Equipe Técnica; 
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c) Também foi realizada uma reunião com a Assistente Social. Esta buscava 

desenvolver sua apresentação, focando principalmente a importância dos trabalhos 

de todo o conjunto de atividades desenvolvido, não somente o Serviço Social, isso 

porque ela entende que pelas circunstâncias, as famílias davam um especial 

destaque ao Serviço Social; 

d) A reunião com as pedagogas, além de se buscar associar com as 

atividades dos demais técnicos, buscou elucidar questões que envolviam a 

ansiedade das famílias em relação à preocupação da aprendizagem da leitura e 

escrita; 

e) Foi realizada uma reunião com a Fisioterapeuta, porém como ela já havia 

mantido contato com os demais técnicos da Equipe, não houve dificuldades em se 

conseguir harmonizar sua apresentação com as ideias inicialmente apresentadas à 

Equipe Técnica; 

f) A psicóloga que atende às famílias acompanhou todo o processo, portanto, 

estava bem a par das ideias tratadas nas apresentações anteriores. Em reunião com 

a psicóloga que atende os alunos, ambas não tiveram dificuldades em planejar a 

apresentação. 

 

3.3 Relato do encontro com a Equipe Técnica e relatos dos encontros da 

Equipe Técnica com o Grupo Multifamílias 

 

Relato do encontro com a Equipe Técnica 

 

Com este segmento da pesquisa pretendo apresentar a descrição do 

encontro com a equipe técnica. 

Compareci na instituição às 7h30 e soube por intermédio da diretora 

administrativa da presença de quase todos os membros da equipe técnica, mais 

duas professoras.  

Iniciei a programação, conforme previsto no planejamento e organização dos 

encontros e empreguei o retroprojetor como recurso de apresentação. 

Comentei inicialmente as frases apresentadas pelos pais, que a meu ver 

conseguiam expressar de maneira clara a questão de eles não aderirem às 

atividades desenvolvidas na instituição, como por exemplo: - Hoje não posso...      - 

Não tenho tempo!!!  ou - Tenho muito a fazer em casa!!! 
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Essas frases foram trazidas nos diálogos que mantive com a psicóloga, com a 

qual desenvolvo atividades, bem como nos encontros com a diretora administrativa 

e, exceto, com alguma mudança na sua construção exprimem de maneira 

inequívoca a sensação de que as justificativas são construídas com a finalidade de 

as famílias manterem-se distantes das atividades desenvolvidas pela APAE, 

principalmente as associadas à pessoa com déficit.  

Lembrei durante essa apresentação sobre a devolutiva dos resultados de 

minha pesquisa de mestrado, realizado no final de 2007. Naquela oportunidade foi 

muito significativo para mim, saber que as mães participantes daquele grupo 

mudaram sua postura em relação à instituição, tornando-se mais atentas aos seus 

filhos e tudo o mais que os envolvia na APAE. E essa particularidade foi levantada 

naquela ocasião, em público, por intermédio de algumas professoras cuja 

observação enfática pegou-me de surpresa. Isso foi em decorrência de meu 

desconhecimento do grau de profundidade viabilizado pela atividade de leitura no 

lar, com resultados positivos na qualidade das relações interpessoais das 

participantes da pesquisa.  

Essas lembranças foram oportunas naquele momento, apesar de não 

constarem na programação do dia, principalmente porque ressaltava a existência de 

possibilidades de mudança. Observei quanto ao fato de muitas de nossas ações 

mais diretas, nem sempre surtirem o mesmo efeito, principalmente porque, 

especulei, em relação às famílias, a resistência à mudança esteja presente numa 

condição anterior: superar a condição de cuidar de uma pessoa com déficit 

intelectual.  

A seguir apresentei uma transparência com o propósito de abarcar as frases 

que representam os momentos em que os pais buscam o auxilio da APAE: - Eu... 

preciso, socorro!; - É urgente!; - Encaixa...; - Meu mundo caiu!: - Estou com 

problemas!; - Será que posso marcar um horário?; ou, - Eu estou prá baixo. 

Notei que muitos riam e verificavam que as desculpas também tinham muita 

semelhança com as frases destacadas. Foi um momento de descontração. Observei 

a realização de comentários paralelos, porém deixei solto, sem a intenção de trazê-

los à baila, pois sabia que estavam no sentido do desenvolvimento dos trabalhos 

naquela manhã. 
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Após esse momento inicial, falei sobre as relações interpessoais 

estabelecidas entre a equipe técnica e as famílias, que no fundo significava para a 

instituição uma linguagem que produz dependência. Contudo, importava-me não 

expressar de maneira a desenvolver o sentimento de culpa, de erro, ou qualquer 

outra emoção com sentido de fracasso, mas, sobretudo, destacar que o contexto 

social no qual a instituição está inserida propicia uma comunicação, cuja ênfase do 

público atendido decorre de suas necessidades, muitas vezes associadas a busca 

de benefícios. 

Desse modo, a construção dessa relação tem sua origem na herança pela 

linguagem, cujo caráter assistencialista está presente na busca pelas famílias por 

auxílio às pessoas com déficit intelectual. Muitos estudos sobre esse assunto, no 

Brasil, destacam principalmente o sentimento religioso associado ao atendimento 

dessas pessoas. Portanto, não se trata de apenas corrigir algo de uma maneira 

objetiva, simplória e rasa, pois a questão está associada à maneira como as famílias 

vêem a instituição. Isso também tem a ver com a organização do pensamento de 

cada pessoa que recorre à APAE e da qualidade da comunicação que se 

estabelece.  

Destaquei também as questões associadas ao sentimento de luto, bem como 

as dificuldades de se trabalhar esse tema, principalmente quando as famílias 

mantêm-se afastadas da instituição, aguardando a cura dos filhos atendidos. 

Além disso, o fato de o membro da equipe técnica interpor-se na relação entre 

família e a pessoa com déficit intelectual, isso pode assumir um caráter de incentivar 

o distanciamento entre essa mesma pessoa e a família. Quando explicitei essa ideia 

tive de recorrer novamente à questão da linguagem com o propósito de evitar o 

desenvolvimento de uma reação negativa e reafirmar que outras pesquisas têm 

confirmado o fato de muitas famílias deixarem a pessoa aos cuidados de técnicos, 

aguardando a cura do déficit para aceitá-los como seus filhos. 

Portanto, há uma relação contraditória. Isso porque enquanto a equipe técnica 

busca um aumento da participação das famílias, a mediação propicia um aumento 

do distanciamento entre pais e filhos, ampliando a dependência entre família e 

instituição. Por conseguinte, paradoxalmente segue-se na contramão e a pessoa 

atendida na instituição também não segue na direção da autonomia, mas na direção 

de uma ampliação de condições de dependência. 
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Após isso, deixei bem claro o problema, o foco de nossa atenção: como 

mudar a relação entre as famílias e a instituição? Notei nesse momento a atenção 

concentrada de todos. Deu-me a impressão de que aguardavam uma resposta 

objetiva, pronta. Contudo, busquei ressaltar que pela complexidade do problema não 

poderíamos trabalhar esta questão senão como processo. Em razão disso o 

problema exige não uma resposta objetiva, mas inúmeras ações para se alcançar o 

objetivo de mudar a qualidade da relação. Essas ações seriam realizadas 

observando-se uma maneira de agir coerente com a Teoria Bioecológica. 

Para evidenciar o desenvolvimento dos trabalhos, comentei sobre alguns 

conceitos fundamentais da Teoria Bioecológica, viabilizando um terreno fértil para o 

desenvolvimento de discussões acerca dos conceitos de Processo, Pessoa, 

Contexto e Tempo. Poucos conheciam a Teoria Bioecológica, mas buscaram 

associar a outros teóricos, tornando possível um momento mais acadêmico. Dentro 

desse embasamento teórico, apresentei as ideias norteadoras.  

A seguir, realizei uma avaliação, com a participação de todos os presentes. 

Pude notar o envolvimento do grupo, animado com as novas perspectivas de 

trabalho.  Alguns afirmaram que a conformação do projeto não deixava arestas, 

outros manifestavam uma empolgação como se houvéssemos encontrado um meio 

para atrair as famílias para a participação na instituição. Enfim, o ambiente pareceu-

me bem propício para seguirmos nos andamentos dos trabalhos seguintes, cujo 

início se daria com a primeira reunião com as famílias.  

Ao final, comprometi-me com a Equipe Técnica, quanto ao fato de entregar a 

cada um deles um resumo do projeto e solicitei a observância das ideias 

norteadoras, por ocasião da elaboração das atividades nos encontros com as 

famílias que ocorreriam após o quarto encontro. Desse modo a atividade deveria ter 

o compromisso de levar as famílias à reflexão. 

O cuidado na elaboração das atividades com base nessas ideias iria contribuir 

para uma visão mais sistêmica da atividade apresentada pelo profissional, tendo em 

vista todo o conjunto de profissionais a abordarem a partir do mesmo foco, 

considerando também o fato de estarem diretamente associados aos objetivos. 

Destaquei naquele momento o fato de pessoalmente acompanhar o 

desenvolvimento da atividade de cada profissional, antes de se apresentar às 

famílias. Com isso, o profissional poderia compartilhar suas vivências para a 
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realização dos trabalhos, principalmente com base nas idéias norteadoras, além de 

buscar contribuições para as mantermos vivas durante as apresentações. 

Na sexta-feira daquela mesma semana apresentei doze cópias do projeto, 

solicitando à direção a entrega de uma cópia a cada profissional. Segue um modelo 

no Apendice 1. 

 

Relato dos encontros com o Grupo Multifamílias 

 

Relato do primeiro encontro 

 

O primeiro encontro com as famílias, não fugiu muito das expectativas 

narradas na introdução desta pesquisa. Chegado o dia, compareceram somente as 

mães. Duas delas com crianças muito novas.   

De 14 famílias convidadas, compareceram somente 8. Nada muito animador, 

principalmente porque os motivos da pesquisa referem-se justamente quanto ao 

aspecto de participação nas atividades. Uma das mães justificou  a ausência devido 

a uma consulta médica previamente marcada.  

Nesse encontro foram abordados os temas, conforme planejamento e 

organização das ações com o Grupo Multifamilias.  Procurei apresentar a pesquisa 

comentando em relação ao fato de que elas foram convidadas e que estava sendo 

solicitada a colaboração porque havia um grande investimento, tanto em pessoas da 

equipe técnica, quanto em esforço da instituição como um todo, buscando melhorar 

a qualidade da relação entre família e APAE. Destaquei a importância da presença 

daquelas pessoas naquele primeiro encontro de modo a se sentirem notadas e 

valorizadas pelo seu comparecimento.  

Comentei a seguir sobre o fato de todos sermos capazes de coincidir nossos 

pensamentos em relação a determinadas decisões. Para deixar bem claro isso, 

iniciei uma atividade com uma indagação, nos seguintes termos: Onde poderíamos 

encontrar uma pessoa numa cidade, sendo que nem eu e nem ela possuíssemos 

conhecimento de um local para encontro? 

Dito isso, apresentei um mapa que acabara de desenhar num painel de papel 

em branco. Um pequeno conjunto de casas, árvores, um rio, uma ponte com um 

banco ao lado. 
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Indaguei os presentes sobre qual o local mais provável de encontrarmos 

alguém, partindo da ideia que a entrada da cidade se daria por uma ponte estreita 

sobre um rio em que só se pode passar a pé.  

Perguntei se alguém iria esperar próximo das casas espalhadas no mapa. 

Deveria manifestar isso levantando o braço, sem qualquer comentário. Obtive 

risadas e descontração. 

A seguir indaguei sobre o fato de alguém haver escolhido esperar próximo a 

qualquer das inúmeras árvores espalhadas pelo desenho. Ninguém levantou o 

braço. As pessoas se olhavam, pois as cadeiras estavam em círculo, riam, mas não 

se pronunciavam. Destaquei novamente que não poderiam ser elaborados 

comentários e isso aumentou as risadas.  

Então, por último perguntei se alguém iria esperar na ponte, ou muito próximo 

a ela, de maneira a conseguir ver a pessoa passando. Nesse momento praticamente 

todos levantaram o braço, verificando-se uma coincidência de decisão.  

Partindo daí, afirmei sobre a possibilidade de nos encontrarmos para 

determinado propósito, que a partir daquele momento significaria uma comunhão de 

pensamentos sobre o que faríamos na APAE, significaria um encontro marcado com 

um objetivo muito específico, que iria se iniciar com a realização de uma segunda 

atividade. 

Enfatizei ao final, que os primeiros encontros seriam desenvolvidos por mim, 

com o propósito de formar o grupo para participar do projeto, comentei também que, 

após os primeiros quatro encontros, seriam apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pela equipe técnica. Apresentei as ideias norteadoras, e concluí o 

encontro relembrando as palavras iniciais sobre a importância atribuída pela 

instituição ao projeto, bem como o investimento de muito tempo para chegarmos até 

aquele momento. Na medida em que elaborava esses comentários, notava em mim 

mesmo a busca por uma estratégia envolvendo a emoção com o sentido de 

incentivar a presença no próximo encontro.  

 

Relato do segundo encontro 

 

O segundo encontro contou com a participação de apenas três mães: MR. e 

sua filha N., R. e seus filhos R. e D., e E.  
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Um grupo muito aquém do esperado. Pensávamos na presença de pelo 

menos o dobro. A assistente social, também compareceu para tomar conhecimento 

dos trabalhos. Selecionei como atividades para o dia, prestar todos os 

esclarecimentos sobre a pesquisa, bem como solicitar a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Observei que elas deveriam escolher um nome 

para suas falas serem identificadas, pois não poderia destacar qualquer uma de 

suas falas na pesquisa de modo a propiciar condições para outras pessoas 

identificar quem fez o comentário.  

Após, iniciei os trabalhos com base em algumas perguntas previamente 

elaboradas que ficavam em meu poder. Cada pessoa escolhia um número que 

correspondia a uma pergunta a ser respondida por outro a quem se jogava um 

boneco. Eram 16 indagações que envolviam preferências e gostos dos participantes 

(cor predileta, o que mais gosta de comer, músicas que mais gosta de ouvir, coisas 

que viu e gostou, os passeios que fez e deixou boas lembranças, entre outras). 

Assim que a questão era respondida quem estava com o boneco, jogava para outra 

pessoa, e escolhia um numero, que era a pergunta a ser formulada para quem 

detivesse o boneco. A atividade tinha por objetivo aproximar os participantes de 

maneira a todos serem ouvidos e falarem sobre si mesmos. Então, cada vez que um 

número era mencionado, eu elaborava algumas brincadeiras. 

Surgiu um ambiente de descontração à medida que as perguntas eram 

escolhidas, empregando-se expressões bem humoradas para esse fim. 

  

Relato do terceiro encontro 

 

O terceiro encontro contou com a presença de MR e sua filha N., R. e seu 

filho de colo, S., M, L., Z., A., S., MC. Esta última é mãe de um adolescente atendido 

na instituição e trouxe mais outros dois filhos pequenos, que não participaram das 

atividades.  

Naquele encontro li o poema “Amizadão” de Ulisses Tavares transcrito em 

transparência de maneira que todos pudessem ler. Li por duas vezes, pois estava 

ciente que algumas mães têm dificuldade com a leitura. A poesia trata das amizades 

e o seu significado na vida das pessoas.  
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AMIZADÃO 

                                                               ULISSES TAVARES 

amigo, como o ar: 

some e volta some e volta. 

no peito da gente, fica.  

 

De maneira geral, os presentes lembraram de amigos, puxaram pela memória 

e duas delas apresentaram experiências pessoais com muita emoção. Falaram 

sobre relações com amigos hoje distantes, com um sentimento de saudade, como se 

pretendessem rever tais pessoas. Notava-se claramente a voz embargada pela 

emoção provocada pelo poema, juntamente com os comentários, sugerindo que a 

cada observação realizada pelas pessoas do grupo aprofundava os sentimentos nos 

outros. Vi isso com bons olhos, pois havia um clima de aproximação. Começava a 

surgir o grupo, a partir desses encontros.  

As mães comentaram o quanto foi bom lembrar pessoas amigas. Algumas 

lembraram da juventude, outras da infância.  

Uma das mães destacou que apesar de conhecer aquelas outras mães, a 

atividade significou conhecer um pouco de suas histórias e isso foi significativo, 

tendo em vista que as pessoas não têm esse tipo de diálogo, isso porque, explicou, 

as pessoas conversam sobre assuntos superficiais e evitam comentar sobre suas 

experiências pessoais. Outra mãe comentou que a atividade fez com que 

descobrisse um pouco sobre outra, isso porque eram da mesma região do estado 

em que nasceram. 

Uma delas lembrou o quanto foi auxiliada por uma família que colaborou 

consigo e seus filhos, quando chegou do Nordeste em Francisco Morato. De 

instantes em instantes, sua voz era embargada pela emoção e agradecimento pela 

acolhida que teve. Sozinha e com os filhos, um deles com déficit intelectual, não 

saberia como viver se não fosse essa acolhida. Comentou que talvez estivesse 

morando na rua, caso aquela família não a ajudasse. 

As demais ouviram com muita atenção e emoção, e reafirmaram a 

importância da solidariedade. 
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Relato do quarto encontro 

 

No quarto encontro, compareceram 6 mães: MR e sua filha N., M, Z., S., R. e  

E. 

Apresentei a atividade de leitura no lar. A maneira de apresentar foi a mesma 

empregada na reunião que tive com os pais por ocasião da pesquisa realizada no 

mestrado, em 2006. 

Iniciei os trabalhos comentando sobre o fato de as pessoas sentirem algo 

especial quando ouvimos histórias bem contadas. Aprofundei o assunto e notei que 

os presentes lembravam de alguma pessoa em especial, que os marcaram por suas 

histórias cativantes, por sua maneira especial de narrar e de atrair a atenção dos 

ouvintes. Comentei sobre a possibilidade de todos nós podermos assumir um papel 

com esse caráter, de deixar lembranças agradáveis nos ouvintes recorrendo aos 

livros ricos em imagens, sem necessariamente com grandes trechos escritos. 

Apresentei como exemplo uma obra de Eva Furnari, intitulada “Catarina e 

Josefina”. Uma obra com recursos somente de imagens. Somente na capa vem 

escrito o título, a autora e demais elementos comuns a todas as edições, todavia, a 

história se sucede até o fim recorrendo-se somente à leitura de imagens. Empreguei 

a mesma técnica desenvolvida por ocasião da pesquisa anteriormente mencionada. 

O desenvolvimento dos trabalhos de leitura no lar deve observar três níveis 

diferentes de indagações. Isso porque se trabalha a percepção do que se está 

observando na página de um livro. Trata-se de explorar a imagem, seu colorido, os 

personagens.  

Dessa maneira, expliquei, pode-se indagar à criança com a qual estamos 

lendo, se o personagem já tinha sido visto nas páginas anteriores, sobre algumas de 

suas características e, num outro nível, o que acontecerá com os personagens na 

próxima página. Portanto, trabalham-se a memória, a observação e a imaginação. 

Destaquei o quanto esses elementos são importantes para a aprendizagem e, desse 

modo, podem contribuir significativamente para o desenvolvimento cognitivo dos 

filhos. Destaquei, também, o fato de ser possível realizar a atividade de leitura com 

os demais filhos, porém viabilizar a participação de todos, dando a palavra a cada 

um deles e não a todos de uma vez.  
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Além disso, desenvolvi a atividade de leitura com N., filha da MR. Formulava 

as indagações e ela ia respondendo com sons ou expressões, tendo em vista que 

ainda não fala, apesar de seus 10 anos.  

Em determinado momento ela notou uma diferença entre uma transparência e 

outra, que ninguém havia notado. Conseguimos entendê-la e a mãe ficou muito feliz 

pela perspicácia da filha. Observou várias vezes esse fato, sempre sorrindo cada 

vez que comentava.  

Aproveitei a oportunidade para destacar o conceito de déficit intelectual, 

buscando associá-lo a determinados aspectos da aprendizagem, pois as pessoas 

com déficit intelectual atendidas na APAE podem surpreender e muito, quando os 

pais realizam atividades juntamente com elas.  

Durante aquele encontro surgiram diversos comentários realizados pelos 

presentes sobre como aprender um pouco mais sobre a leitura de livros infantis. 

Desse modo convidei-as para participar do grupo que se encontra nas sextas-feiras, 

pois nesse grupo denominado “Educação e Família” desenvolvem-se também 

atividades referentes à leitura no lar. Deixei bem claro que este trabalho vem sendo 

realizado na instituição desde 2006 e aproveitei para indagar se já conheciam, 

sendo confirmado por alguns dos presentes.  

Finalmente, comentei sobre a importância das outras atividades da instituição 

de maneira a favorecer o desenvolvimento do aluno como um todo, cabendo realizar 

atividades no lar, pois são importantes para o aluno ter melhores condições de 

aprender, como, por exemplo, atividades motoras, de maneira a favorecer as 

atividades de classe.  

Uma das presentes, cuja filha com déficit intelectual acompanhou todo o 

processo, afirmou que iria prosseguir aquele trabalho e pediu alguns livros para 

desenvolver a atividade no lar. Comentei sobre a nossa biblioteca para esse fim que 

funciona, também, desde 2006, e o quanto vem sendo utilizada pelas famílias. 

 

Relato do quinto encontro 

 

Encontro com uma das Musicoterapeutas da instituição. 

 Compareceram no encontro quatro mães: S., M, Z. e L. 

A musicoterapeuta começou os trabalhos trazendo alguns instrumentos 

musicais para a sala, deixou-os sobre uma mesa e iniciou um breve comentário 
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sobre seu trabalho na instituição. A seguir indagou os presentes sobre a maneira 

como a música nos afeta. Destacou a influência da música na vida das pessoas, a 

ativação de funções do cérebro com a música e abordou o campo emocional. 

Solicitou aos presentes que relaxassem e ouvissem uma música calma, gravada. 

Pediu para os participantes lembrarem momentos alegres durante suas vidas, 

observando ao final a possibilidade de se envolver com os sentimentos bons 

surgidos. Uma segunda música teve início e com essa música ela pediu para que se 

imaginasse o retorno ao ventre materno.  

A seguir pôs uma música com sons de crianças rindo e pediu para lembrar a 

infância. Outra música, e surgiu a proposta para lembrar as brincadeiras daquela 

época. Com outras músicas de infantis (cantigas de roda), começou a tocar 

pandeiro, acompanhando. Cessou a música e pediu para manter a lembrança 

agradável daqueles momentos.  Ao final as pessoas comentaram sobre as 

lembranças surgidas com as músicas.  

As participantes lembraram e expressaram-se sobre a infância, das 

brincadeiras de roda (passa anel entre outras) e das canções freqüentes naqueles 

momentos. Destacaram que há muito tempo não se lembravam daqueles momentos. 

A musicoterapeuta observou a possibilidade de se reservar alguns minutos do dia 

para cantar e desenvolver atividades com os filhos, com a alegria de viver, pois 

conforme puderam ver essa alegria está dentro de cada um do grupo.  

Comentou, também, sobre o fato de os alunos ficarem 50 minutos com a 

musicoterapeuta, porém a maior parte do tempo fica com a família, no lar. Quanto a 

isso, a musicoterapeuta deu uma orientação dos trabalhos a serem desenvolvidos 

no lar. Portanto, ouvir música e cantar junto com o filho pode se muito importante 

para o desenvolvimento dele e também favorece outras atividades desenvolvidas na 

instituição.  

Mais adiante, mostrou os instrumentos deixados sobre uma mesa (violão, 

pandeiro, chocalho, reco-reco, triangulo) e as mães escolheram uma música para 

cantar: Peixe vivo. O grupo cantou e tocou os instrumentos. Cessada a música, 

surgiram comentários sobre a infância, um diálogo bem solto, livre, surgiam histórias 

pessoais sobre brinquedos, músicas cantadas na infância, lembranças sobre as 

regiões em que moravam, entre outras.  

Z e S comentaram sobre as histórias de sua região, pois moravam em regiões 

próximas e vieram a se conhecer nesses encontros. 
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Durante a avaliação daquele encontro, uma mãe comentou desconhecer que 

a APAE realizava esse trabalho. Observou, também, que trazia o filho para as 

atividades na instituição, mas desconhecia a atividade desenvolvida pela 

musicoterapeuta junto às crianças. 

   

Relato do sexto encontro 

 

Encontro com as Terapeutas Ocupacionais. 

Participaram do encontro: E, R com o filho no colo, S, A, Z, M, MR e sua filha 

N. 

Iniciaram as atividades com uma apresentação sobre o trabalho que 

desenvolvem dentro de sua área na APAE e observaram que envolvem todos os 

alunos, desde os bebês até os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Indagaram sobre o conhecimento das mães sobre o trabalho da TO. Como 

contrapartida obteve resposta de uma das mães quanto ao auxílio para o 

desenvolvimento de movimento da mão de seu filho e outra comentou sobre a 

questão de sua filha estar num momento diferente, quando se realiza um trabalho 

com jovens, em relação a um outro foco, concernente a uma base para desenvolver 

atividades em empresas. As outras afirmavam desconhecer o trabalho da TO. 

A seguir exibiram algumas transparências sobre a atividade de atendimento a 

bebês de maneira que os exercícios devem ser realizados diariamente. Ressaltaram 

a importância de se promover a atividade no lar porque a maior parte do tempo ficam 

com os pais. Comentaram sobre a qualidade de vida proporcionada pela freqüência 

dos exercícios, destacando essa constância como fundamental para a melhoria das 

condições de desenvolvimento nos atendimentos. 

Destacaram a função das mãos, principalmente quanto ao fato de segurar 

objetos – faca, garfo, usar um guardanapo – bem como a utilização de, por exemplo, 

utilizar o tubo de pasta dental. Foi mencionando o fato de progressivamente se 

estimular a atividade motora, partindo do momento de cada criança, contudo, na 

instituição, os filhos aprendem a colocar pasta dental na escova e não adianta 

chegar em casa e a mãe fazer isso por eles, pois isso compromete o 

desenvolvimento desses filhos. Conforme a condição da criança é necessário 

recorrer a adaptações de maneira que consiga empregar os talheres nas refeições. 
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Desse modo se melhora a condição motora, adaptando o pente ou garfo de maneira 

que fiquem mais curvos, em ângulos.  

Fizeram observações sobre alguns aparelhos que contribuem para sustentar 

melhor a mão da criança de maneira que facilitem o ato de pegar objetos, sendo 

nesse sentido importante o desenvolvimento de trabalhos de alongamento a serem 

realizados no lar. Falaram sobre o brincar e sua importância para aprender e 

intereagir com o outro e com o mundo. 

Uma das mães reforçou essa ideia ao falar que havia uma recomendação do 

médico para sua filha brincar.  

Com o brincar, observaram as TOs, as crianças são estimuladas  pelo lado 

motor e aprendem a nomear as coisas. Quando uma criança é atendida pela TO ela 

brinca, nesse momento são observados os movimentos, testadas suas habilidades e 

verificadas as condições de desenvolvimento motor. 

Na instituição a criança é estimulada a se alimentar usando talheres 

adaptados. Entretanto, há mães que colocam comida na boca da criança 

compromete o trabalho desenvolvido na escola. Outro exemplo diz respeito ao zíper 

de blusa. Isso porque há momentos em que a mãe põe a blusa no filho e fecha o 

zíper. Todavia, quando a criança está na instituição e estiver calor é importante que 

ele saiba tirar a própria blusa. Portanto, as mães não devem realizar as atividades 

de maneira que criem uma dependência, mas buscar estimular a criança a 

desenvolver o aprimoramento motor e, por conseguinte, consiga realizar suas 

atividades de vida diária com maior independência.  

Apresentaram a seguinte atividade: prenderam o polegar de uma das 

presentes de maneira a simular as dificuldades para a preensão de objetos. Pediram 

para a mãe pegar um grão de feijão e todos notaram a dificuldade de realizar essa 

atividade. Foi verificada a dificuldade em realizar a tarefa. Houve muitas risadas face 

à questão da destreza. Pediu a seguir para virar uma folha de caderno, notando-se a 

mesma dificuldade. Então, enfatizou novamente a necessidade de os pais 

colaborarem para a realização dos exercícios para desenvolver a coordenação 

motora fina.  

Exibiram uma colher comum e depois uma colher com adaptação, ficando 

bem evidenciado a necessidade dessa adaptação. Outro exemplo a questão de se 

abotoar uma roupa com a mão, após pedir para uma das mães por o avental, 

usando a mão cujo polegar estava preso. Não conseguiu abotoar a roupa.  
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Desse modo as TOs comentaram que a maioria dos alunos da instituição não 

consegue abotoar a roupa e isso fica ainda mais difícil quando as mães abotoam as 

roupas da criança, ou ainda, relembrou o fato de se abrir um zíper de blusa. Se há 

muita dificuldade, pode-se por exemplo usar roupa com velcro, ou calça de moleton 

se, após muito tempo, a criança não se consegue desenvolver a coordenação para a 

realização dessas tarefas. Finalmente, destacaram a relação familiar como 

importante para proporcionar o desenvolvimento das atividades de vida diária.  

Assim, o papel da TO é ensinar a família a lidar com as dificuldades de maneira a 

proporcionar as melhores condições de realização das atividades de vida diária com 

maior independência. A realização das atividades no lar também viabiliza os 

trabalhos de outras áreas de aprendizagem com o mesmo propósito de 

desenvolvimento.   

As mães comentaram sobre os progressos de seus filhos. MR e  

R. elas observaram dificuldades que estão encontrando em determinados exercícios. 

Também, foi destacado o conflito entre o que é ensinado pelas TOs e o realizados 

no lar. Uma das mães destacou uma independência progressiva com o trabalho 

realizado, principalmente tendo a esperança numa melhoria das condições de seu 

filho.  

Observaram que aprenderam muito e lembraram das atividades realizadas 

nos respectivos lares, pegar um lápis, desenhar, inclusive brincar. Uma das mães 

destacou à respeito da comunicação no lar para realizar as tarefas, pois a 

dificuldade na comunicação inviabiliza a realização dos exercícios.   

As mães, cujos filhos estão há mais tempo na instituição, comentaram sobre o 

que foi feito com seus filhos para as mães das crianças mais novas atendidas no 

Núcleo de Estimulação à Primeira Infância (NEPI). 

 

Relato do sétimo encontro 

 

Encontro com a Assistente Social. 

Participaram do encontro: R. com seu filho no colo, MC. e seu filho J., S., Z., 

M e E. 

A assistente social comentou sobre os trabalhos desenvolvidos na APAE, tais 

como assistir filmes para discutir com as mães, promoção de feiras de exposições 

onde as mães apresentam seus trabalhos e vendem seus artesanatos, clube de 
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mães, grupos que discutem com as famílias temas importantes. Técnicos e outras 

pessoas são convidadas pela instituição para comentar sobre temas de importância 

para as famílias. Por outro lado, falou sobre algumas atividades desenvolvidas pelo 

Serviço Social, como por exemplo, o levantamento sócio econômico das famílias 

também tem a ver com o serviço social, em virtude de saber quem está trabalhando 

ou não, se a família conseguiu superar alguma crise. Também há as questões das 

demandas espontâneas, em virtude de as famílias buscarem atendimento médico 

emergencial e o trabalho do serviço social contribui no sentido de abreviar tempo 

para ser atendido. Falou, também, sobre a existência de outras demandas que 

exigem o atendimento de imediato em virtude de uma necessidade premente. 

Comentou que a base de atendimento do Serviço Social é a família 

diretamente. Esta se constitui no primeiro ambiente socializador da criança, modelo 

da criança. Os assuntos que são trazidos pelos alunos na instituição, surgem a partir 

das famílias.  

Nesse aspecto a família é muito importante na educação dos filhos e 

questões das necessidades especiais da criança exigem uma maior presença junto 

a médicos e técnicos para atendimento. O responsável pela criança sai em busca de 

orientações e organizações que contribuam para uma melhor qualidade de vida.  

Por conta dessa maior exigência de tempo para a criança, algumas mães 

param de trabalhar para atender a essas necessidades, então os benefícios 

decorrem da possibilidade de contribuir para a família manter-se. Desse modo o 

governo, dispõe plano de saúde, transporte, medicamentos sem custos, programa 

do leite, entre outros.  

Esclareceu sobre o fato de que isso foi conseguido pela luta dos pais para 

que as pessoas não ficassem pedindo recursos com o propósito de melhorar a 

condição de vida da pessoa. Desse modo, não é a assistente social que consegue 

esses benefícios, mas faz o encaminhamento para os conselhos municipais, 

conselhos estaduais.  

Comentou também sobre a necessidade de um conselho municipal para a 

pessoa com deficiência. Com isso seria possível atender as pessoas com deficiência 

com uma maior atenção aos direitos. Reafirmou que não é ela a assistente social 

que consegue os direitos, apenas faz os encaminhamentos a partir das decisões da 

Equipe Técnica da APAE. 
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A seguir, a Assistente Social prosseguiu em seus comentários, abriu um 

espaço para perguntas. Duas das mães começaram a falar sobre algumas de suas 

dificuldades pessoais, distantes das questões que envolvessem os trabalhos da 

assistente social. 

Após isso, a assistente social prosseguiu em seus comentários, mencionando 

como exemplo o fato de a APAE e as famílias, conseguirem um eletroencefalograma 

para o município, tão importante para o atendimento dos alunos da instituição. Isso 

foi alcançado há aproximadamente quatro anos e desse modo fica claro a 

importância do envolvimento das famílias com a instituição. Outro exemplo positivo 

foi a ampliação do atendimento de consultas para as crianças da instituição, cujo 

movimento decorreu da união das famílias com a APAE. Tanto a diretoria, a Equipe 

Técnica e as famílias ampliaram com seu envolvimento essas novas conquistas.  

Desse modo a instituição busca contribuir para a melhoria dos atendimentos.  

Um momento muito significativo foi o comentário sobre a utilização dos 

benefícios. Como exemplo, mencionou casos de mães que usam o benefício dos 

filhos com necessidades especiais, não pagarem passagem de transporte. Então, 

alguns pais utilizam esses filhos como se fossem “passagem gratuita” nos 

transportes coletivos, resultando em faltas nas aulas da escola da APAE para levar 

outro filho numa consulta médica. Então, a criança com necessidades especiais 

acaba perdendo a aula com o propósito de atender outras necessidades da família. 

Esse seria apenas um exemplo de desvio do benefício. 

Algumas mães comentaram sobre situações em que os benefícios muitas 

vezes geram dependência. Uma dessas observações referiu-se a pessoas que se 

apóiam nos benefícios e mesmo que possam trabalhar, deixam de fazê-lo para 

receber o dinheiro do Estado. Ou, em outras situações fazem aquisições de coisas 

para a casa, que não têm a ver com as necessidades do filho com déficit intelectual 

e deixam de atender essas necessidades.  

Outra mãe falou sobre o fato de o benefício ser insignificante para atender a 

família. Então, a assistente social observou que os benefícios não são significativos, 

mas atendem principalmente as famílias com uma renda praticamente inexistente. 

Mas há também desvios nesse sentido, pois algumas pessoas da família trabalham 

sem registro para conseguir manter a receita recebida como benefício. 
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A seguir surgiram alguns comentários sobre a questão da separação, ficando 

claro que no caso de separação entre os pais o filho tem direito à pensão durante 

toda a vida, apesar de a mãe receber o benefício do Estado.  

A assistente social mencionou sobre a necessidade de as famílias buscarem 

seus direitos, ao invés de ficar aguardando alguém que o faça por elas.  

S. destacou o fato de a assistente social apoiá-la sempre. Ajudá-la demais, 

pois não sabia sobre os benefícios.  

Imediatamente a assistente social interferiu e afirmou se tratar de sua 

atividade. Era a sua atividade profissional fazer os encaminhamentos. Entretanto, a 

mãe reafirmou sua posição. 

R. destacou sobre a importância de a atividade de assistente social ser 

desenvolvida com amor. No caso dela, os encaminhamentos foram importantes para 

a brevidade necessária no atendimento. Em quatro meses fez os exames 

necessários para sua filha e graças a esses exames conseguiu uma vaga na APAE, 

bem como saber sobre os seus direitos. Portanto, R. entende que a função da 

assistência social muito importante e, gostaria de voltar a estudar para fazer o curso 

de serviço social. 

E. conhecia a atividade de assistente social em virtude de trabalhar em 

empresa e necessitar do serviço social. Afirmou que as pessoas com problemas 

procuravam a assistente social. No caso dela, que possui quatro filhos recorria à 

assistente social em busca de recursos para resolver problemas com seus filhos. 

No caso de E. todos os benefícios são empregados para a manutenção da 

filha.  

 Z. comentou que o trabalho da assistente social é indispensável. Afirmou que 

apesar dos direitos a assistente social é que favorece o trabalho. Destacou sobre o 

fato de as assistentes sociais trabalharem em grupo e isso facilita o acesso aos 

serviços de atendimento.  

MC. comentou sobre o fato de a assistente social conseguir benefícios para 

ela conseguir se manter com seus filhos. Afirmou sobre o fato de não ter a quem 

recorrer, a não ser ao serviço social que viabilizou o atendimento de seu filho na 

APAE.  
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Relato do oitavo encontro. 

  

Encontro com as Pedagogas. 

Participaram do encontro: E., R. com o filho no colo, S., A., Z., M, MR e sua 

filha N. 

Duas pedagogas apresentaram seu trabalho. Uma é a diretora e a outra uma 

das professoras na instituição. 

Inicialmente perguntaram sobre o que faz um pedagogo e uma das mães 

afirmou que é o professor. A seguir uma das mães fez algumas observações 

pessoais sobre a relação entre seu filho e a professora que o atende.  

A pedagoga interferiu e retomou a questão inicial. A mesma mãe comentou 

sobre as observações de uma professora de outra escola acerca de seu filho com 

déficit intelectual e foi indagado se esse tipo de trabalho é desenvolvido pelo 

pedagogo. Outra mãe, sem se contrapor diretamente, afirma que a função do 

pedagogo é ensinar a ler e a escrever, educar as crianças. Nesse caso, para ela, a 

Pedagogia tem por objetivo ensinar também a conviver com outras pessoas.  

A pedagoga comentou sobre a função de diretor da escola, que consiste em 

uma maior especificidade, pois se trabalha mais próximo do aluno e da família. Tem 

nesse caso, um trabalho burocrático, preocupando-se com o planejamento anual, 

com a proposta pedagógica, como o professor trabalha na escola. O trabalho do 

pedagogo também esta ligado ao trabalho dos outros membros da equipe técnica, 

tendo em vista as necessidades de cada aluno.  

A direção pedagógica tem, também, um trabalho maior de orientação dos 

trabalhos com o professor. Verificar se os trabalhos estão de acordo com o projeto 

pedagógico e desenvolvimento dos alunos. Por outro lado, em termos de educação 

especial há uma proximidade maior entre a família e a direção, essa ligação significa 

parceria com a família, pois o pedagogo tem que estar mais próximo da família para 

se pensar melhor sobre o papel da família na educação de modo a melhorar a 

qualidade da relação entre família e escola, tendo por propósito ampliar as 

condições de educação da criança com déficit intelectual. Então esse 

acompanhamento é muito próximo do aluno pela própria necessidade de um maior 

acompanhamento pedagógico do educando. 

Comentaram sobre o tempo de permanência dos alunos na escola, 

observando que permanecem por quatro horas na escola, entretanto, as demais 
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horas do dia os filhos permanecem nos seus lares. Além disso, a escola não 

consegue fazer o papel de família, nem a família consegue desempenhar o papel de 

escola e isso reforça a qualidade de parceria necessária para atender os alunos. Por 

isso quando o professor detecta alguma questão a ser considerada com a família, 

esta é convidada para dialogar sobre qual o melhor encaminhamento, de maneira a 

superar a dificuldade encontrada.  

Uma das mães interferiu na apresentação para indagar se a direção também 

tem a ver com o Núcleo De Estimulação À Primeira Infância (NEPI). A pedagoga 

afirma que não, pois lá o desenvolvimento dos trabalhos observa um programa 

específico desempenhado por outros técnicos, sendo esses trabalhos coordenados 

pela direção técnica.  

Em seguida, a pedagoga mencionou que os trabalhos da apresentação que 

está desenvolvendo, dizem respeito mais especificamente às questões de relação 

entre família e escola.  

Outra pedagoga falou sobre o trabalho desenvolvido com os alunos, cujo 

planejamento das atividades é elaborado anualmente. Após cada aula são feitos 

registros sobre o que foi realizado e espera-se que as famílias dêem continuidade 

aos trabalhos iniciados na instituição, por meio da realização de tarefas específicas 

no lar. Portanto, quando a família é convidada para comparecer na instituição, não 

deve entender que o objetivo é chamar-lhe a atenção ou algo semelhante, mas o 

convite tem geralmente o propósito de verificar se há possibilidade de a família 

desenvolver atividades necessárias à escola. Pode acontecer também da família 

trazer suas questões sobre educação de maneira saber como desenvolver suas 

atividades no lar.  

A pedagoga deixou uma questão no ar: qual seria o papel da família na 

educação? Essa questão seria retomada depois da atividade. 

A atividade consistiu em algo que as mães já conheciam: um bingo com 

desenhos, com o objetivo pedagógico, de maneira que o aluno aprenda algo novo. 

As cartelas continham desenhos e um conjunto de desenhos permanece para 

sorteio.  

N. foi uma das participantes. Foi sorteado um palhaço e os participantes 

passaram a verificar se o encontravam e suas próprias cartelas. Foram sorteadas as 

figuras: palhaço, cama, igreja, pente, galo, vaca, casa, elefante, creme dental, navio, 

vaso, barco, macaco, cachorro, passarinho. N participava agitada, não somente 
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observando sua cartela, mas as dos demais participantes. N apontava as cartelas 

dos demais, quando apresentavam a figura sorteada. Dessa maneira, à medida que 

iam sendo sorteadas, as figuras provocavam um ambiente de descontração.  Após a 

conclusão, quando uma das mães fechou a cartela, primeiro,  a partir daí foi dado 

início à segunda atividade.  

Essa segunda atividade consistiu praticamente no mesmo exercício, 

entretanto, ao invés de o sorteio dizer respeito a figuras, eram as letras do alfabeto 

que importavam. Assim, foram sorteadas as seguintes letras: B, W, Y, P, U, Q, Z, E, 

F, I, O.  Notava-se claramente que a alegria tomou conta do ambiente. Uma das 

mães observou que era por esse motivo que os filhos gostavam de ir à aula. Esse 

comentário causou risadas.  

A seguir a pedagoga comentou sobre as atividades. Explicou que a primeira, 

com desenhos pode ser realizada desde a Educação Infantil. Porém isso não 

significa simplesmente brincar, mas se está ampliando o vocabulário, no caso do 

barco de navio e barco; igreja de casa; carro de ônibus. A segunda atividade 

começa a trabalhar a diferenciação das letras. Isso faz parte do processo de 

alfabetização, pois se está desenvolvendo os sons, além das imagens. Desse modo 

o bingo contribui também para o professor avaliar o desenvolvimento do aluno.  

Desse modo o objetivo do trabalho do professor da instituição, não é somente 

leitura e escrita, mas tem outros conteúdos, associados à Terapia Ocupacional entre 

outros. Desse modo há uma especificidade cada vez maior na classe de alunos da 

APAE, a ponto de as atividades serem quase específicas para cada aluno. 

Como a criança é vista como única e não fragmentada, o trabalho observa 

uma complexidade. Sob essa perspectiva a família tem um papel de grande 

importância. Nesse momento uma das pedagogas indagou sobre qual seria o papel 

da família. Uma das mães observou que seria importante para dar continuidade aos 

trabalhos. Outra observou que as mães deveriam desenvolver atividades, conforme 

as orientações que são passadas pela família. Outra ainda comentou sobre as 

dificuldades de educar as crianças com necessidades especiais, destacando sobre o 

fato de cada criança ser diferente uma da outra. Uma das mães comentou que sua 

filha não aprendeu a ler e a escrever, entretanto, a mãe entende o ritmo de sua filha, 

apesar de não ler e escrever aprendeu atividades importantes para manter-se, 

comportar-se entre outros.  
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A função da família, conforme destacado pela pedagoga significa educar 

desde o início da estimulação, promover os trabalhos em casa de maneira a dar 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos na instituição. Nesse sentido o 

comparecimento na instituição é importante, tanto nas orientações, quanto no 

compromisso com a escola em participar de tudo aquilo que envolve a educação da 

criança. A participação é importante para melhorar a qualidade dos trabalhos 

direcionados para o desenvolvimento da criança. Como exemplo, foi mencionado 

pela pedagoga o fato de pouco adiantar simplesmente inscrever o filho na instituição 

e deixar de comparecer quando é convidada, pois isso compromete a continuidade 

dos trabalhos a serem realizados no lar. 

Por outro lado, quando a criança está na instituição e não consegue a 

alfabetização, a permanência na escola tem o sentido de trabalhar outros conteúdos, 

como por exemplo, mencionou o fato de a criança aprender a se vestir e outras 

atividades de vida, necessárias para o convívio social, bem como poder desenvolver 

atividades para ingressar no mercado de trabalho. Uma das mães lembrou o fato de 

sua filha não saber ler e escrever, entretanto, sabe passar roupa e isso a deixa muito 

contente. Para aprender demorou muito tempo e é muito cuidadosa em realizar essa 

tarefa. Outra mãe comentou sobre o fato da filha auxiliar a lavar toda a louça e isso 

significa uma grande contribuição para a mãe. 

Foi enfatizado pela pedagoga o fato de a inserção no mercado de trabalho 

nem sempre exige que as pessoas tenham as habilidades para a leitura e a escrita. 

Também não significa que todas as pessoas que sabem ler e escrever possuam 

habilidades que se espera para determinados tipos de trabalho. 

Como última atividade, a pedagoga distribuiu uma folha de papel em branco 

para cada um dos presentes. Pediu para que cada mãe lembrasse sobre o 

nascimento do filho atendido pela instituição, o que o filho aprendeu e foi ensinado, a 

cada lembrança essa folha deveria ir sendo amassada, foi comentando que estamos 

sempre aprendendo e sobre o fato de não haver limite para o aprender. Essa folha 

deveria ir sendo amassada até ficar uma bola de papel, devendo ir amassando até o 

limite possível. Pediu a seguir para que as folhas fossem desamassadas. Quando as 

folhas foram desamassadas, todos notaram a existência das marcadas do 

amassado. Uma das mães comentou sobre a possibilidade de se passar a ferro para 

chegar à condição anterior. Foi indagado se por acaso se chegaria à condição 

anterior. Então chegaram à conclusão de que não se poderia alcançar àquela 
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condição inicial. As marcas significavam os resultados deixados com a 

aprendizagem. Representavam a extensa responsabilidade desempenhada pela 

instituição e família para deixar essas marcas. Comentou sobre o fato de os frutos 

serem colhidos mais à frente.  

Z. afirmou que desconhecia a atividade do pedagogo. Foi importante para 

lembrar inúmeras atividades que foram desenvolvidas com sua filha. Comentou que 

aos dezesseis anos sua filha não tomava banho e hoje realiza muitas atividades.  

R. falou sobre o fato de aprender algo novo a cada encontro que vem sendo 

realizado. 

E. destacou haver aprendido muito e ter lembrado o processo de sua neta. 

Observou a intenção de desejar a independência da neta. Para isso entende a 

importância dos trabalhos da instituição na sua educação. Falou sobre o desejo de 

sua neta em casar e ter filhos. 

MR afirmou sobre o fato de ter aprendido novidades. Falou sobre a 

importância da participação. Trazer para a instituição as dificuldades para saber 

como resolvê-las. Comentou o desenvolvimento da filha, no sentido de estar mais 

próxima e participante nas relações familiares. Sabe agora o quanto é importante 

para a mãe estar envolvida com o desenvolvimento da filha.  

Um dos aspectos importantes levantados por R. foi comentar acerca do 

processo de seu filho durante o tempo que está na instituição. Isso contribuiu para a 

mãe da criança mais nova conhecer outras experiências. Também foram realizados 

comentários por outras mães, com os filhos há mais tempo na instituição, de 

maneira que foi possível saber que nem todos aprendem a ler e a escrever, mas 

podem aprender e muito com o propósito de ingressar no mercado de trabalho. Além 

disso, Z. comentou sobre o quanto importa não ficar ansioso acerca da 

aprendizagem, pois se aprende pouco a pouco, ao longo de muito tempo e lembra 

que há tempo para todas as coisas.  

 

Relato do nono encontro 

 

Encontro com a Fisioterapeuta. 

Participaram do encontro: E., R. com o filho no colo, S., Z., M, MR e sua filha 

N. 
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A fisioterapeuta iniciou comentando sobre o seu trabalho na instituição, 

referindo-se ao fato de seu atendimento ser muito específico por se tratar de 

crianças especiais. Suas atividades estão principalmente associadas ao  Núcleo de 

Estimulação à Primeira Infância (NEPI), atende crianças de 0 a 5 anos. Atende 

também algumas crianças da escola. Falou que o seu trabalho esta voltado para o 

movimento do corpo. Portanto o fisioterapeuta esta preocupado com o corpo como 

um todo e atua em todas as áreas: pediátrica, ortopédica, geriátrica, trabalho, 

neurofuncional (aprender ou reaprender funções), ou cardiológica. Seu objetivo é a 

prevenção e a reabilitação, e busca pela qualidade de vida das pessoas, além das 

questões do corpo. Também tem por preocupação a independência voltada para a 

qualidade de vida, isso porque as limitações têm implicações na auto-estima das 

pessoas. Portanto, viabilizar os movimentos do corpo está associado a uma visão 

mais global do ser humano. Citou como exemplo as dificuldades de um cadeirante 

na cidade de Francisco Morato. Nesse sentido o trabalho do fisioterapeuta é mais 

profundo do que parece a primeira vista.  

Na instituição trabalha-se mais especificamente as atividades 

neurofuncionais. Desse modo trabalha-se certos movimentos que ativa-se 

determinadas áreas do cérebro de modo a ensinar a criança, por exemplo, a 

aprender a segurar o pescoço. Mencionou o exemplo de aprender a fazer crochê, 

pois se aprende aos poucos, com repetição. No caso a fisioterapeuta ensina 

determinados exercícios e com a repetição no lar a criança via aprendendo a realizar 

determinadas tarefas. Nesse caso importa viabilizar as atividades de modo que a 

criança consiga conviver da melhor maneira possível na sociedade. Destacou, como 

exemplo, que era muito comum os pais isolarem seus filhos com deficiência, de 

maneira que não fossem vistos e em algumas culturas, as crianças com deficiência 

eram mortas ao nascer. Atualmente, a fisioterapia busca restaurar os movimentos e 

as funções comprometidas. Entretanto, nem sempre a pessoa consegue fazer os 

movimentos como seria o ideal, pois isso depende também da lesão que a 

compromete. O que se busca realizar os movimentos o mais próximo possível do 

movimento adequado de modo a tornar possível a execução de tarefas com vista à 

sua inserção no mercado de trabalho. Como exemplo mencionou a atividade de 

trabalho num supermercado. Também na hipótese da necessidade da criança 

brincar é importante a realização de movimentos de modo que consiga brincar com 

autonomia de movimentos. Como as crianças são diferentes, as necessidades são 
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diferentes e a organização das atividades para esta ou aquela criança é específica. 

Portanto, cabe ao fisioterapeuta desenvolver atividades de maneira que a criança 

paulatinamente adquira maior independência. 

A seguir comentou sobre as dificuldades encontradas como a questão de 

tocar no outro. Movimentar o outro pode causar incômodos, pois as pessoas nem 

sempre gostam de serem tocadas, conduzidas. Ocorre que as mães, quando vem 

em busca da APAE, nem sempre se dão conta disso. Como atividade pediu a duas 

pessoas participarem, vendou os olhos de ambas e pediu para as outras pessoas 

tocarem em seus braços, ombros e elas afirmaram ao final que se sentiam 

incomodadas. 

A seguir fez outra atividade que consistia em amarrar um braço e uma perna 

de maneira que ficassem imobilizados. Depois disso, teria que buscar um brinquedo 

de seu interesse. A participante reclama da dificuldade e a fisioterapeuta compara 

isso a uma disfunção motora e suas implicações quando a criança quer brincar, 

comenta, também sobre as dificuldades de locomoção ao subir em ônibus, ou 

quando a criança quer pentear uma boneca. Esclarece que o trabalho da 

fisioterapeuta é tornar o movimento o mais próximo possível do ideal. Quanto a isso 

a família pode ajudar muito, principalmente quando não faz as atividades pela 

criança, porque então a criança deixa de realizar as atividades e passa a aumentar a 

dependência dos que estão a sua volta. Além disso, ao pensar que se está 

facilitando, na verdade os movimentos vão ficando cada vez mais comprometidos. 

Por esse motivo o Núcleo de Estimulação á Primeira Infância (NEPI)  atende trinta e 

duas crianças, porque quanto mais cedo houver o estímulo ao movimento, mais 

adiante, o bebê terá condições de ter um melhor desenvolvimento do cérebro. 

Destacou, também, que muitas crianças chegam prematuros, e sofreram muito na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Então o trabalho é mais difícil, 

porque as crianças foram, por exemplo, “entubadas”. Aí então elas se retraem e 

choram muito por essa agressão.  

Comentou sobre o fato de muitos pais chegarem com um sentimento de luto e 

com dificuldades em desenvolver atividades com os filhos, entretanto, esclareceu 

que o trabalho também é realizado junto à família no sentido de notar a importância 

da estimulação, porque não se trata somente da questão do movimento, mas 

mostrar para a família o quanto é importante o desenvolvimento motor no futuro da 

criança. Comentou sobre famílias que chegam e facilmente superar a questão do 
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luto, entretanto, há outras que necessitam de mais trabalho. Desse modo é 

necessário compreender o outro como um ser mais complexo, sendo de caráter 

importante o que diz respeito às questões emocionais.  

Ao final as mães comentaram sobre suas experiências pessoais e Z. contou 

sobre um acidente que aconteceu com ela, quando tinha dezoito anos e comentou 

sobre o trabalho do fisioterapeuta. Destacou bastante que já havia esquecido, mas 

lembrou de tudo durante a apresentação. Outras mães comentaram sobre o fato de 

observarem questões envolvendo pessoas que sofreram um AVC e a importância 

que deve ter o trabalho da fisioterapeuta.  

 

Relato do décimo encontro 

 

Encontro com as psicólogas. 

Participaram do encontro: R., M, E., MR e sua filha N. 

Uma das psicólogas atende as famílias e a outra desenvolve suas atividades 

com os alunos.  

A psicóloga que atende famílias começou sua apresentação indagando os 

presentes sobre o que faz um psicólogo. Uma das presentes comentou sobre o fato 

de as pessoas desabafarem com o psicólogo, comentar sobre o que está dentro 

delas. Falou que elas conseguem mexer com as pessoas. Outra participante falou 

sobre o fato de as pessoas procurarem os psicólogos quando têm algum problema. 

Uma terceira participante falou que as pessoas têm medo dos psicólogos. 

A seguir a psicóloga apresenta no retroprojetor um breve conceito de 

Psicologia e indagou os participantes sobre onde os psicólogos podem atuar. Elas 

responderam que podem atuar nem escola, hospital, Posto de Saúde, empresa.  

Então as psicólogas apresentam uma relação de locais onde o psicólogo pode atuar 

(Psicologia Esportiva, Forense, Clínica, na educação entre outras). Explicam então o 

que significa Psicologia Forense, Esportiva, Clínica, na Educação entre outros. 

Indaga, então sobre qual seria a atividade do psicólogo na APAE e se é importante 

ter um psicólogo na APAE.  

Os participantes afirmam que sim e uma das mães comentou que é onde 

mais precisa, mas muitas mães não aceitam e é necessário que desabafem, 

conversem muito com a psicóloga, sentem culpa e o psicólogo tem uma técnica para 
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a pessoa falar e mexem com a auto-estima das pessoas. Outra participante 

comentou que o trabalho também tem a ver com as famílias, principalmente lidar 

com a família e lidar com  as crianças. Outra participante comenta sobre o fato de o 

psicólogo trabalhar com casais, porque muitas vezes ao nascer uma criança 

especial os pais podem se separar, às vezes é mais difícil para o pai aceitar, então a 

psicóloga faz aconselhamento.  A seguir uma das psicólogas comentou que sempre 

chamam o casal, porque eles são os responsáveis pela educação dos filhos. Por 

isso sempre se manda o bilhete para o casal. Após isso a psicóloga indagou se elas 

sabem o que faz um psicólogo na APAE. 

Uma das mães respondeu presumir que o psicólogo trabalha mais com 

crianças, outra comenta que o trabalho deve ser para a criança se desenvolver, 

mudar o comportamento.  

Então a psicóloga que trabalha com as famílias destacou que o trabalho da 

psicologia é inicialmente fazer avaliação psicológica da criança, denominada 

psicodiagnóstico e isso é feito quando ela chega na instituição, assim como outros 

profissionais também fazem esse trabalho inicial de conhecer a criança, como a 

Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Musicoterapeuta...todas fazem avaliações 

em suas áreas. A avaliação de como é a família, qual o relacionamento com essa 

família, se é uma família em que o pai está presente, se os familiares estão 

próximos, como é o contexto em que vivem.  

A psicóloga que trabalha com alunos acrescentou que ela cuida dos alunos e 

comenta sobre a avaliação psicológica. Observou sobre o que é a avaliação 

psicológica, comentando que inicialmente as crianças chegam como alunos com 

dificuldade de aprendizagem. Geralmente faz uma entrevista com a mãe, ou 

responsável, sobre o desenvolvimento da criança para saber se há atraso na 

linguagem, como ela está na escola, conhecer melhor a criança que será atendida. 

Para fazer a avaliação são utilizados alguns testes e algumas não conseguem 

acompanhar os testes outros sim. Comentou que utiliza a caixa lúdica, que é uma 

caixa com brinquedos e as crianças gostam muito. Esclareceu que a avaliação nem 

sempre é um atendimento, mas às vezes é sim. Às vezes promove sete ou oito 

encontros e somente aí completar a avaliação. Comentou, também, sobre inúmeras 

avaliações que faz e que não são de crianças atendidas pela instituição, mas 

encaminhadas porque no município a APAE é o único lugar onde se faz essa 

avaliação. Então, quando a questão é de déficit, ou mesmo quando avalia que a 
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questão é mais emocional, o assunto é discutido pela Equipe Técnica. Como temos 

limites de vagas, muitas crianças são encaminhadas para a rede pública. Mas, se há 

vagas, analisamos com a Equipe Técnica a possibilidade de atendimento, pois há 

muitas crianças aguardando, além disso, a avaliação não é para somente os alunos 

da instituição.  

A outra psicóloga comentou a seguir que o outro trabalho desenvolvido é no 

Núcleo de Estimulação à Primeira Infância (NEPI). Esclareceu que o trabalho 

desenvolvido diz respeito às crianças que acabaram de nascer. Nesse caso o 

trabalho envolve atendimentos à família, aos pais, e, às vezes, são atendidas duplas 

de mães, ou grupos pequenos de pais. São feitas palestras para esses pais, que 

sabem que seus filhos poderão ter maiores dificuldades caso não saibam 

desenvolver um trabalho com eles. Comenta que são feitas reuniões mensais, com a 

Equipe do Programa, com o fim de discutir o desenvolvimento do trabalho junto a 

cada criança e família.  

Além desses trabalhos a psicóloga que trabalha com famílias esclareceu 

sobre o trabalho que vem sendo realizados nas sextas-feiras, com as famílias, em 

grupo. Comentou que nesses grupos são realizadas atividades de discussão sobre 

família e educação, bem como, a seguir, trabalhamos com terapia no mesmo grupo 

de famílias. Esclareceu sobre a necessidade de atendimentos individuais, que 

ocorrem quando há necessidade, ou quando surgem questões junto aos alunos, nas 

salas de aula.  

Tem outro trabalho desenvolvido na instituição que é o grupo de inclusão. 

Esse grupo, comentou, refere-se aos alunos que foram para o ensino regular e são 

acompanhados mensalmente pelas psicólogas. Nesse caso, o aluno passa pela 

psicóloga, e o responsável vai conversar com a pedagoga sobre o desenvolvimento 

do aluno na escola.  

Outro trabalho desenvolvido pelos psicólogos na APAE é o acompanhamento 

junto ao Grupo de Inserção Sócio-profissional (GIS). Nesse caso, explicou, a 

psicóloga que trabalha com famílias, sobre o fato de a atividade dizer respeito à 

discussões, tanto com a Equipe Técnica, quanto com os alunos. Isso porque esses 

trabalhos têm a ver com a atividade profissional desses jovens nas empresas, 

envolvendo, portanto, os filhos e os pais, bem como as empresas. Além disso, as 

psicólogas também vão às empresas nas quais esses jovens estão trabalhando, 

para saber acerca das relações interpessoais deles com os demais funcionários. 
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Essas empresas, conforme explicou, têm convênio com a APAE e é organizado um 

cronograma de visitas junto a elas. Quando recebem um jovem da instituição, são 

feitas visitas semanais e esse tempo vai se distanciando, até chegar um momento 

que não ocorra necessidade de presença do psicólogo. Essa assessoria junto à 

empresa diz respeito ao acompanhamento do desempenho, e, se houver 

necessidade, são feitas reuniões com as famílias. Nessas empresas geralmente são 

feitas apresentações acerca dos trabalhos realizados na APAE. Também pode 

ocorrer que determinada dificuldade provoque a necessidade de um trabalho 

complementar junto às empresas. Também fazem um trabalho complementar, com 

toda a Equipe Técnica, com o fim de discutirem os casos.  

Além desse trabalho, há outro quinzenal, conforme prosseguiu a psicóloga, 

intitulado Projeto de Desenvolvimento Humano. Nesse trabalho é desenvolvido o 

tema sexualidade. Esse tema, esclareceu, é muito importante, tanto para a família, 

quanto para os professores, pois os alunos nem sempre conseguem comentar sobre 

esse assunto e os pais nem sempre sabem como lidar com seus filhos, quando eles 

ingressam na adolescência. Surgem, assim, temas como menstruação, gravidez na 

adolescência, homossexualidade, o desenvolvimento do corpo humano, crescimento 

dos seios das meninas. Comentou que esses temas são trabalhados com os 

professores, com vista a uma abordagem em classe.  

Outra atividade desenvolvida pelos psicólogos na instituição diz respeito à seleção 

de profissionais para trabalhar na APAE. São feitas avaliações, análises com vista a 

contratar funcionários.  

Ao final, a psicóloga desenvolveu uma atividade com o Grupo Multifamílias. 

Consistia em escreverem se gostariam de que algo fosse diferente. Algo que 

gostariam de trabalhar, relacionamento com alguém, algo interno... O que 

escreveram foi colocado numa caixa. Indagou se havia alguém que gostaria de falar 

sobre o que escreveu. Uma das mães comentou sobre o desejo de blindar o coração 

para as coisas ruins e somente recebe o que há de bom. Outra mãe falou que 

gostaria de ter estudado mais. 

Foi desenvolvida uma segunda atividade pela psicóloga. Esta última envolvia 

uma pergunta: olhar dentro da caixa e ver algo muito importante para o trabalho do 

psicólogo, mas não poderiam dizer o que estavam olhando. A caixa foi passando de 

mão em mão. A psicóloga afirmava que era o mais importante para o seu trabalho. 

Ao final, um a um, todos observaram tratar-se de um espelho no fundo da caixa.  
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Relato do décimo primeiro encontro: avaliação 

 

Encontro com o propósito de avaliação dos demais encontros. 

Presentes: Grupo multifamílias, pesquisador, Psicóloga e Diretora 

Administrativa. 

Participantes do Grupo Multifamílias:  M, MR e sua filha N, Z, R e S. 

Esse último encontro foi gravado integralmente e sua transcrição se encontra 

entre os anexos. Apesar da presença do Grupo Multifamílias permanecer pequeno, 

foi intenso e esclarecedor. Notei claramente que os participantes estavam 

empolgados com o resultado dos trabalhos.  

Surgiram questões distantes da maneira como foi concebida a pesquisa, 

entretanto, muito esclarecedoras, como quando as participantes comentam que 

estão com o desejo de voltar a estudar. 

Outra situação decorreu de uma das mães, cujo filho é atendido no NEPI, 

comentar que aprendeu com as outras sobre a necessidade de paciência com o 

desenvolvimento de seu filho. O fato de ouvir do relato de outra mãe, cuja filha tem 

mais idade, resultou numa manifestação clara, bem pronunciada, como se houvesse 

aprendido algo novo e marcante. 

Ao final, notei a empolgação, tanto da psicóloga, quanto da diretora da 

instituição, presentes nesse encontro. Desse modo fizeram suas observações ao 

final do encontro.  

Após os relatos acima, parece-nos oportuno desenvolver a análise e 

discussão dos resultados. Isso é o que cuida o capítulo 4.  

 

 



CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
   

 

“Quando duas pessoas começam a prestar atenção às 
atividades uma da outra, é mais provável que sem empenhem 
juntas nessas atividades. Portanto, as díades observacionais 
tendem a se transformar em díades de atividade conjunta.” 
(BRONFENBRENNER, 1996, p. 48) 

   

A Teoria Bioecológica favorece um pensar mais amplo e profundo, em relação 

ao desenvolvimento da pessoa. Dessa maneira, a análise deve contemplar uma 

dinâmica de modo a abarcar a complexidade das relações. Porém, dada a 

impossibilidade desse intento, tanto quanto possível, importa viabilizar uma análise 

que contemple uma razoável interpretação dos comentários produzidos nos 

encontros, reconhecendo como pano de fundo uma riqueza de amplas 

possibilidades de caminhos a serem escolhidos. Desse modo, as escolhas se 

impõem por necessárias.  

Assim, neste capítulo, será apresentado o contexto da instituição, conforme 

informações obtidas junto à sua administração, bem como nas áreas do Serviço 

Social, Psicologia, Educação entre outras, de maneira a esclarecer sobre o 

microssistema APAE dentro do contexto do município de Francisco Morato. Isso 

importa, tendo em vista que as relações entre a instituição e o município, também, 

contribuem para se pensar nas relações entre o microssistema família e 

microssistema instituição. 

Serão, também, apresentados os principais aspectos das famílias que 

compõem o Grupo Multifamílias, conforme dados declarados à instituição pelas 

mesmas famílias.  

Além disso, serão apresentadas as categorias de análise, bem como 

discutidos os resultados.  

 

O microssistema APAE de Francisco Morato e suas relações com o 

município 

 

Tendo em vista a relação entre famílias e instituição, o mesossistema assume 

um papel relevante, assim, parece-nos oportuno apresentar a maneira como a 

instituição vê sua relação com as famílias, de maneira a contribuir para a análise. 

Consoante informações, obtidas junto às áreas mencionadas a administração da 
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APAE entende que comunicação com as famílias sempre foi um desafio e continua 

sendo, principalmente em razão dos cuidadores dos alunos atendidos pela 

instituição, possuírem pouco ou nenhum letramento. Nesse caso há um desafio, 

principalmente em razão de no regulamento estar prevista a comunicação por bilhete 

e, desse modo, a família tem a comunicação por caderno de bilhete. No  Grupo de 

Inserção Sócio-Profissional (GIS), por exemplo, os alunos levam o bilhete e a mãe 

ou responsável assina o caderno. Há situações em que os bilhetes não foram 

recebidos ou foram perdidos, como em casos de atendimento, ou ainda, famílias que 

perdiam em razão de viver em espaços tumultuados ou não  se lembravam onde os 

colocaram, e compareciam na secretaria da instituição pedindo novo bilhete, essas 

foram algumas situações entre outras.  

Em virtude desses casos, surgiu nas reuniões uma alternativa proposta pela 

Equipe Técnica. Assim, seria reduzido o número de bilhetes, porém a educação 

aprimorada. No caso do NEPI – Núcleo de Estimulação à Primeira infância surgiu o 

cartão de atendimento.  

No caso das famílias, cujos filhos são atendidos na escola, atualmente, a 

família recebe somente um bilhete envolvendo as atividades e os atendimentos 

semanais ou quinzenais, conforme a situação. 

Há ainda casos em que a família tem que ser avisada por telefone. Isso 

decorre de uma constatação de que a família não está atendendo os recados pelos 

bilhetes. Entretanto, há uma particularidade na cidade de Francisco Morato que 

resulta em grave problema ao contado por telefone. No município há um alto índice 

de roubo de fios de telefone. Como a grande maioria das pessoas atendida mora na 

periferia da cidade, onde a região é montanhosa, há grandes problemas com 

celulares, além do roubo de cabos de telefone impossibilitar a comunicação via 

telefone fixo. Mesmo em bairros mais próximos do centro ocorre esse tipo de 

dificuldade.  

O que surgiu como possibilidade nova é que, em inúmeras oportunidades, 

faz-se a reunião na entrada ou nas saídas dos alunos e isso tem surtido um bom 

resultado. Por exemplo, em relação ao Concerto de Natal foram feitas reuniões na 

entrada e na saída. Como a maioria vem de ônibus isso favorece esse tipo de 

comunicação.  

Há também períodos que dificultam a ida dos alunos para a escola, quando, 

por exemplo, épocas de chuvas intensas, em que muitas ruas permanecem sem 



Análise dos Dados e Discussão dos Resultados          101 

 

condições de acesso, dificultando o trânsito de pedestres. Nesses casos, há ainda 

uma complicação, que consiste no fato de existir inúmeras ruas sem asfalto. Então, 

nessas ocasiões, há famílias que ficam isoladas, principalmente quando o aluno tem 

dificuldades de locomoção. Portanto, há meses no ano, principalmente nos meses 

iniciais, cujas presenças nem sempre são possíveis.  

Atualmente são atendidas 177 famílias, desse total 33 são atendidas no 

Núcleo de Estimulação à Primeira Infância (NEPI), crianças pequenas ou bebês, 

trazidos por seus cuidadores à instituição. Nesse caso há uma maior facilidade de 

comunicação. No caso do Grupo de Inserção Sócio-Profissional (GIS) é diferente, 

pois, são 30 alunos que não vem com seus pais.  

Há, também, o caso dos alunos do coral. Nesse caso, são 15 alunos que não 

vem com seus pais. Em relação à escola, a situação é mais diversificada, pois dos 

85 alunos, alguns vem acompanhados de seus pais, outros não, e isso tem a ver 

com a faixa etária da criança.  

Então, cada programa tem um coordenador e é ele quem conversa com as 

famílias no horário de entrada na escola, dá os avisos sobre o que vai acontecer. 

Essa comunicação mais direta tem dado bons resultados, principalmente quando se 

refere à rotina escolar. O técnico também usa desse recurso de comunicação direta 

na entrada e, em determinados casos, a diretora usa desse expediente, 

principalmente quando há uma necessidade mais institucional. 

Quando a atividade a ser realizada na instituição, não pode ter ausências dos 

pais, o bilhete solicita confirmar a presença na recepção, mas isso pode dar margem 

a justificativas, entretanto, a recepcionista anota. A direção tem ficado atenta e 

convida para a pessoa falar com o coordenador. Por exemplo, certa ocasião houve 

um encontro para palestra com pessoa externa à instituição, com convite para 50 

pessoas sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Não se podia ter 100 

pessoas, porque o local não comportava, e também não poderia ter 10, pois 

necessitava-se de alto comparecimento. Em situações como esta há uma lista que 

fica com a diretora da escola e outra com a assistente social. Nesses casos todos 

que elas atendem são lembrados do evento e elaborados os registrados sobre o fato 

de haverem comentado. 

Mas, há a questão do interesse, pois quando o interesse é das famílias, como 

por exemplo, foi discutido sobre o passe escolar, o comparecimento foi alto, 

chegando a 90%. Quando há uma atividade em que se verifica o alto 
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comparecimento dos pais como, por exemplo, reunião de pais bimestral, cujo 

comparecimento gira em torno de 75 a 85%, nesses casos alguns temas do Serviço 

Social são incluídos nesse momento, aproveitando-se o momento para se discutir 

esses outros assuntos. Ao longo do tempo tem sido realizadas reuniões com o 

propósito de se aproximar as famílias, incentivando-as a participar dos eventos, 

como por exemplo, nas festas, quando poderia haver um maior comparecimento das 

famílias.  

Observa-se ainda na instituição que há uma diversidade de famílias, como por 

exemplo, pessoas com problemas com alcoolismo ou drogadição, famílias com 

problemas psiquiátricos, famílias com déficit intelectual (marido e/ou mulher), 

famílias com problemas de pessoas presas, famílias que se encontram 

desorganizadas, famílias cujos filhos com déficit perderam seus pais e são criados 

por outros, então muitas vezes o fato do pouco comparecimento tem a ver com essa 

diversidade de condições das famílias. Entretanto, tem-se que adotar providências, 

pois essas dificuldades podem acabar resultando em prejuízo para o 

desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual.  

Portanto, ainda que essas famílias com problemas sejam por volta 20%, 

conforme estimado pelo Serviço Social da instituição, ainda assim são significativos 

dada essa diversidade e complexidade dos quadros familiares. Por exemplo, num 

encontro com autoridades foram convidadas as famílias mais participativas, que se 

reuniram previamente com a administração da APAE e se organizaram para 

discutirem sobre questões a serem levadas no encontro com essas autoridades. 

Esse encontro foi um sucesso, pois a participação das famílias foi bem marcante, 

estavam preparadas porque haviam discutido previamente muitos assuntos 

abordados. Desse modo essas famílias desenvolveram uma importante estratégia 

de participação nesses eventos. 

No que se refere à comunicação, o porteiro e a recepcionista são vistos como 

aliados e desse modo as pessoas conversam com a recepcionista, ambos têm uma 

boa relação com outras mães. Há muitas trocas de favores entre as mães que 

muitas vezes envolvem a recepção, como por exemplo, guardar coisas enquanto 

fazem outras atividades ou têm que sair brevemente enquanto aguardam a saída do 

filho. Tanto a recepcionista como o porteiro, são considerados como autoridades 

pelas mães.  
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Há também um fluxo de informações que surge da recepcionista e do porteiro 

na direção da administração. Isso ocorre quando esses funcionários comentam com 

a administração sobre algo que ouviram. Por exemplo, em casos de abuso ou 

violência, não somente o porteiro e a recepcionista, mas todos os funcionários que 

ouvem, comunicam a direção, sendo que a família é convidada a falar com a 

psicóloga ou assistente social.  

Em algumas oportunidades, a própria diretora senta no banco com as mães e 

observa sobre o que falam. Ela notou nessas oportunidades a existência de 

inúmeras trocas de favores entre as mães, dicas diversas, brincadeiras sobre 

questões de dieta, vendem coisas, falam sobre levar ou buscar algo, advogado que 

conseguiram, fazem comentários sobre benefícios, desgraças nas cidades, ou 

manchetes nos jornais, entre outros assuntos. Há uma rede social muito bem 

estruturada na cidade e as pessoas são muito solidárias.  

Há, também, casos em que o pai comparece na instituição, e isso ocorre 

quando a mãe está doente ou faleceu. Relativamente à situação de mães doentes, 

verifica-se a existência de inúmeros casos.  

Da totalidade das famílias, 123 recebem os benefícios assegurados pela Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), a renda familiar é de aproximadamente 1 a 

3 salários mínimos. Há nove famílias cujos pais ou mães, têm déficit intelectual e 

alguns pais já comparecem na instituição alcoolizados ou drogados. 

Os recursos para manter a instituição são escassos. As APAES tem o 

certificado de entidade beneficente e firmam convênios com órgãos públicos e 

privados, então a APAE de Francisco Morato paga uma taxa e segue as diretrizes 

desse tipo de entidade, uma delas é que somente pode captar recursos em 

Francisco Morato. Desse modo, promove eventos onde se arrecada por volta de R$ 

300,00, chegando a R$ 1.000,00, quando são eventos com muito sucesso, mas para 

isso há muita energia despendida. 

Tendo em vista que o poder público deve apoiar a instituição, então a direção 

resolveu partir para a busca de recursos, cuja demanda é alta na região. Por 

exemplo, os alunos precisam de muito investimento e a possibilidade de captar da 

comunidade é remota. A prefeitura deveria atender os alunos. Então foi feito 

convenio com a Secretaria Estadual de Educação para pagar professores. Com as 

verbas advindas da prefeitura pagam-se a manutenção da instituição, os 
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profissionais e o convenio com o Sistema Único de Saúde (SUS) para os serviços de 

saúde crianças de 0 a 5 anos, que resulta no atendimento de 33 crianças. 

Os recursos da Prefeitura do Município cobrem somente 20% das despesas 

da instituição. Desse modo, a APAE encaminha para atendimento público, mas, a 

prefeitura afirma que não há redes de serviços. Quando as pessoas retornam ao 

Serviço Social, este reafirma sobre os direitos e a necessidade de atendimento, 

criando-se assim um impasse entre a Prefeitura e APAE, e falta de atendimento para 

quem necessita. Então, mais recentemente (2011), a prefeitura propôs que a APAE 

atendesse todas as demandas de todas as 33 crianças e isso resultou num déficit 

atual que a prefeitura deverá arcar.  

A criança ficará na APAE se ele precisar de uma escola especializada, em 

casos mais graves de déficit intelectual. Se houver vaga na escola a criança é 

encaminhada. Então fica na escola se tiver os critérios de escola especializada. A 

criança passa pela avaliação e se houver possibilidade é sugerido à família receber 

essa informação. Desse modo a família pode optar, recebendo o comentário de que 

há ganhos em ingressar na escola pública.  

Porém, quem decide é a família. Quando a necessidade é do ensino 

especializado e a APAE não tem vaga é feito o encaminhamento para o município. 

Estando em idade escolar a criança é encaminhada. Na instituição a criança 

atendida no NEPI, mas também tem a sugestão de encaminhamento para a escola 

pública. Inclusive, quando sai são feitos acompanhamentos, são feitas reuniões com 

a escola. Hoje o atendimento tem que ser dentro da escola e tem que se contar com 

salas de apoio, pois as escolas têm a verba do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) para cada criança com deficiência no ensino público, inclusive 

a verba é dobrada nesse caso.  

Mesmo os casos de maior comprometimento ficam na escola pública, mas o 

que acontece é que o aluno por ser de inclusão pode ainda sofrer discriminação, por 

exemplo, o aluno de inclusão não faz tarefa, não tem caderno.  

Atualmente por causa do FUNDEB, a criança pode pedir todos os apoios 

multifuncionais, sala de recursos fora o destinado ao aluno (o dobro do aluno 

comum). A escola pública tem que garantir transporte, fisioterapeuta, fonoaudióloga, 

entre outros. A Prefeitura de Francisco Morato não possui todos esses recursos, 

além disso, se os pais pudessem escolher não escolheriam manter seus filhos na 
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APAE, principalmente porque ser aluno dessa instituição implica numa série de 

preconceitos. Somente alguns pais desejam que seus filhos estudem na APAE, pois 

eles desejam o atendimento terapêutico. Esse atendimento é somente para os 

alunos matriculados no NEPI ou na escola.  

Um exemplo das dificuldades financeiras encontradas pela instituição diz 

respeito à avaliação. Em 2010 havia quatro horários de avaliação de diagnóstico e 

15 crianças que iriam se beneficiar. Como o município não cobre os gastos para os 

atendimentos acima de cinco anos, o serviço é feito gratuitamente para o município. 

Então, a instituição encontra sérias dificuldades em atender a população que a ela 

recorre. Desse modo, busca-se agendar essas avaliações, muitas vezes 

postergadas por meses.  

Com relação à participação das famílias ela é maior no coral. Isso porque a 

atividade agrega as pessoas. No caso do coral, as mães e os filhos vão aos 

passeios. Além disso, quando há um aniversário dentre os participantes do grupo do 

coral, eles se mostram mais unidos. Nas outras áreas de reabilitação precisam ser 

revistas estas questões de participação, pois as famílias têm um conhecimento 

acerca de seus filhos, que os profissionais não têm. Entretanto, aproximar-se das 

famílias continua sendo um desafio.  

 

Considerações elaboradas a partir da Teoria Bioecológia 

 

A Teoria Bioecológia propicia uma maior atenção, às relações, situações, 

condições, atitudes, comportamentos, ambientes e ideias, entre outros. Essa teoria 

também convida a compreender o que está presente em múltiplas dimensões 

associadas, que levam em consideração processo, pessoa, tempo e contexto. Por 

isso, parece-me bastante adequado buscar outros trabalhos com o fim de avançar 

nesse momento da análise.  

A instituição é constituída por uma estrutura física, recursos materiais, normas 

de administração entre outros, contudo o que dá vida e o que viabiliza o 

relacionamento são as pessoas que a constitui. Estas pessoas estão voltadas para o 

atendimento de pessoas com déficit intelectual, e é justamente na maneira na 

qualidade da comunicação entre família e instituição o foco da presente análise. 

Do lado do microssistema APAE, nota-se claramente a busca por alternativas 

com o propósito de aproximação das famílias, envolvendo convites sucessivos para 
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dialogar com as mesmas sobre disso, entretanto, sem obter êxito. Há nesse sentido 

um ar de decepção em relação aos insucessos, mas, também, ânimo na busca de 

novos caminhos com o fim de melhorar a comunicação com as famílias. Inclusive a 

instituição tem se mostrado bastante animada com a presente pesquisa por significar 

uma visão sistêmica, que envolve professores, técnicos e direção.  

Fica evidente que a relação estabelecida com as famílias padece, do lado da 

instituição, de uma compreensão mais adequada acerca de como ela é vista pelas 

famílias, manifestando-se a necessidade de se verificar isso na análise. 

Relativamente à contribuição da Teoria Bioecológica para compreender o 

microssistema APAE, parece-me oportuno lembrar dos comentários  da equipe 

técnica a respeito do comparecimento dos pais nas ocasiões e festividades a convite 

da instituição, ou nos momentos em que as necessidades de atendimento individual 

se impõem. Nesses momentos, cabe observar alguns fatos importantes.  

Primeiro, as festas na instituição ocorrem em determinadas datas (Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Festas Juninas, entre outras) e por suas características 

essenciais, surge a distribuição de algo. Pressupõe a distribuição de doces, 

salgados, brindes, sorteios, homenagens entre outras. São eventos que trazem a 

descontração e alegria. Em contrapartida, não há atividades que levem à reflexão 

sobre as relações interpessoais, entre pais e filhos. Mesmo quando essas atividades 

ocorrem não se consegue uma freqüência maior que metade das famílias.  

Em segundo lugar, quando a demanda é das famílias, a Equipe Técnica tem 

observado que a busca por auxilio vai resultar num aumento de freqüência nas 

atividades da APAE, principalmente quando o problema pessoal pode receber algum 

auxílio da instituição. Um casal em crise resulta num aumento da participação da 

esposa na instituição, buscando serviços de psicologia, serviço social, entre outros, 

bem como a atenção de qualquer outro técnico que esteja ao alcance, e, além disso, 

em muitas das atividades da instituição. Quando a situação, por exemplo, está 

resolvida, a Equipe Técnica observa na maioria dos casos um novo afastamento da 

APAE. Portanto, ao que parece a atenção no mesossistema parece emergir como 

uma necessidade de investigação com maior atenção nesta pesquisa. 

A relação entre família e instituição, também, leva-nos e buscar compreender 

na dimensão do macrossistema, cujo conteúdo está subjacente às relações. Essa 

dimensão contribui para se pensar na maneira como as famílias dispõem da 

instituição. Não se trata de se promover um julgamento no quadro das questões 
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éticas, mas, compreender a qualidade das relações mantidas com as famílias. Saber 

como foram constituídas.  

Evidentemente as pessoas são diferentes, tanto as que compõem a 

instituição, quanto as que compõem as famílias, todavia, não se pode deixar de levar 

em conta a existência de uma postura advinda com as crenças e valores, de um 

lado, e de outro, isso cria um campo de relações que se afasta das possibilidades de 

construção e de um conjunto de novas perspectivas para as pessoas com déficit 

intelectual de maneira a não propiciar uma maior autonomia e independência dessas 

pessoas. Nesse sentido, vemos o quão complexo é atuar nesse campo, 

principalmente se as pessoas presumem-se confortáveis com suas ideias e atitudes.  

A necessidade de se tocar nessas questões tem um significado para a 

instituição, contudo, não se constitui uma exigência das famílias. Todavia, a maneira 

de se abordar o assunto, respeitando o processo e o tempo de cada um, torna 

possível o desafio de se viabilizar condições para mudanças no sentido de as 

famílias participarem mais nas atividades da instituição e contribuírem com o 

desenvolvimento de seus filhos.   

Aos poucos, com base na qualidade das relações evidenciadas pelas 

pessoas nota-se como está sendo tratada essa questão por parte da instituição. 

Verifica-se que o foco tem sido deslocado para os pais, com um aumento das 

exigências de adesão aos atendimentos prestados pela instituição. Desse modo, há 

de se ter a devida cautela, que exige desta pesquisa uma atenção especial, tendo 

em vista promover uma mudança na possibilidade de se interpretar as relações 

construídas com as famílias. Nesse aspecto, o conceito de processos proximais, 

conforme a teoria bioecológia, viabiliza compreender a necessidade de “[...] como a 

pessoa se envolve em uma dada situação, ou seja, é necessário identificar e 

analisar como as características da pessoa influenciam e são influenciadas em suas 

interações” (POLONIA, DESSEN E SILVA, 2005, p.83). A percepção que as pessoas 

têm acerca das relações, torna-se, portanto, fundamental para o desenvolvimento 

dos trabalhos, bem como pensar sobre as mudanças de maneira que as famílias 

saibam da necessidade de realizá-las.   

Isso leva à questão levantada inicialmente acerca da relação do 

microssistema APAE com as famílias, considerando-se à maneira dos técnicos se 

relacionarem com elas. Por se constituírem em sistemas distintos, a relação entre 

família e a instituição deve ser amplamente favorecida de modo a viabilizar essa 
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participação das famílias. Entretanto, além de se considerar o que existe, torna-se 

necessário construir um processo para estabelecer uma melhoria na qualidade da 

relação, considerando-se, também que isso pressupõe, antes, uma possibilidade a 

ser iniciada com uma mudança de atitude, tanto da equipe técnica, quanto das 

famílias, sendo em relação a estas, mais dificil, porque se encontram numa situação 

cômoda. Por exemplo, nota-se claramente que as famílias se apegam a um ou outro 

técnico em razão de suas necessidades de momento. Então, o que se observa em 

termos do microssistema família a relação com a instituição significa um 

reducionismo a fragmentos de interesse, algo mais imediato, conforme amplamente 

observado pela Equipe Técnica. 

Portanto, fica claro que não foi construído com as famílias um processo com o 

propósito de elas compreenderem o funcionamento da instituição como um todo, 

numa perspectiva sistêmica, mas de recorrerem a ela, conforme seus interesses 

mais imediatos.  

Numa perspectiva sistêmica, deveria haver um processo, de maneira que a 

família compreendesse os objetivos da instituição e a APAE também 

compreendesse os das famílias. O momento em que se encontram, atualmente, 

revela muito sobre as bases sobre as quais foram erigidas essas relações. Nota-se 

que a maneira de pensar advinda com a linguagem, passou a compor 

sistematicamente o processo da relação entre ambas, e todo o conjunto de 

dificuldades foi se agravando em função da condição de uma alta vulnerabilidade 

social. A vida comprometida muito mais com a sobrevivência, com a busca de 

recursos voltados para a dinâmica do cotidiano, pode nos auxiliar a compreender 

com maior profundidade essas dificuldades na comunicação. Isso não significa ir à 

busca das causas primárias, mas saber sobre o processo, sobre as condições em 

que se encontram, com o propósito de desenvolver ações voltadas para uma 

melhoria da qualidade das relações entre os microssistemas.  

Conforme informações obtidas junto à instituição, o ingresso dos alunos na 

instituição ocorre a partir do atendimento pela assistência social, portanto, um 

caminho que gera expectativas, uma visão das famílias acerca da APAE. Passam a 

buscar direitos, benefícios, num processo em que as condições dos filhos com déficit 

garantem em muitos casos uma melhor condição das famílias.  

Em inúmeras oportunidades ouve-se na contribuição financeira, decorrente de 

benefícios advindos do Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e recebidos pelos 
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alunos da instituição. Esses recursos são significativos, principalmente quando os 

pais estão desempregados há muito tempo. Desse modo a dimensão relativa aos 

benefícios recebidos pelo Estado tem um caráter de sobrevivência ou melhoria das 

condições da família. Ainda mais, inexiste uma relação entre a melhora das 

condições da pessoa com déficit e a geração dos benefícios. Não é algo 

mensurável. Portanto, filhos cuidados ou não pelas famílias recebem os mesmos 

benefícios financeiros. Também há situações na legislação, cuja renda familiar 

superior ao salário mínimo implica em redução do valor a ser recebido pela família e, 

dessa forma, não são raras vezes em que a família busca ocultar o fato de estarem 

empregados, pois isso resulta numa redução dos valores recebidos do INSS. Há 

outras situações, como o fato de o filho, ao conseguir emprego resultar em perda de 

benefícios. Com isso, alguns pais não se preocupam com o fato de seus filhos terem 

um emprego na iniciativa privada. Isso porque, caso sejam dispensados, terão que 

dar início a todo um procedimento burocrático para voltar a receber esses 

benefícios.  

A depender do momento em que a família busca a instituição os objetivos 

podem mudar. Junto ao Serviço Social, obtivemos informação de que nos casos em 

que os pais chegam à instituição logo nos primeiros anos, constata-se sua 

preocupação geralmente mais voltada para a atenção à criança, a questão da cura, 

como exemplo. Mas, mesmo assim, há uma grande maioria de pais que não trazem 

seus filhos para os atendimentos, mesmo ocorrendo um ajuste de horários entre o 

cuidador e a Equipe Técnica. A grande maioria das famílias atendidas no Núcleo de 

Estimulação à Primeira Infância (NEPI) têm grande número de faltas. 

Já nos casos em que a criança se encontra em fase escolar, o Serviço Social 

tem observado que os pais chegam mais preocupados com os benefícios. Isso não 

significa ocorrerem em todos os casos, mas seriam duas posições que mais se 

destacam.  Essas preocupações engendradas pela questão financeira deixam claro 

como interpretam o desenvolvimento intelectual de seus filhos, alimentado pelas 

inúmeras observações de parentes ou amigos, sobre o fato de não ocorrem 

condições para esse desenvolvimento. Indagamos inúmeras famílias sobre esse 

fato, e quase todas afirmaram sobre essa decepção em relação a seus filhos. Muitas 

acomodam-se à ideia de insucesso em relação a seus filhos e comentam que se o 

filho não aprender a ler e a escrever, não vai conseguir emprego e permanecerá 

dependente da família pelo resto de seus dias de vida. Quanto a esse aspecto, 
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observamos casos, cujos comentários dos pais sobre os filhos, na presença deles, 

sobre o sentimento de decepção que possuem, sem se preocuparem com o fato de 

seus filhos compreenderem o teor emocional de suas observações. Quando 

ocorreram esses momentos, indagávamos se seus filhos poderiam compreender 

seus comentários, principalmente o conteúdo emocional presente nas suas palavras 

e, desse modo, percebíamos que as pessoas eram levadas a pensar.  

Ao se refletir sobre a relação entre família e instituição não se pode deixar de 

oferecer uma análise mais cuidadosa acerca do exossistema, por envolver o 

contexto social e político em que vivem as famílias. Não se trata apenas de 

descrever as condições de vida, mas o subjacente a essa maneira de viver e se 

relacionar. A cidade de Francisco Morato, onde vive as famílias dos atendidos pela 

instituição, pertence ao quadro de pessoas com alta vulnerabilidade social, conforme 

índice do Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 

A cidade praticamente não possui lazer, com baixa condição financeira. Hoje 

conta com aproximadamente 160.000 habitantes (censo de 2005), cuja população 

maciçamente sai para trabalhar fora de seus limites, retornando ao final do dia, 

favorecida principalmente pela linha ferroviária que propicia o acesso a centros 

urbanos com melhores condições de trabalho. A cidade possui um grande número 

de pequenos estabelecimentos comerciais e poucas indústrias. Por todo esse 

contexto, não é difícil presumir que estamos falando de uma população que possui 

uma maior demanda por serviços públicos, tais como educação e saúde.  

Nesse contexto, a APAE encara sérios desafios, que vão desde as 

dificuldades financeiras para manter-se até sérias dificuldades para atender uma 

população com baixo índice de escolaridade. Por exemplo, havia até 2004 um curso 

de alfabetização para os pais, encerrado por falta de professores, além do fato de 

esses pais poderem ser atendidos no Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 

cidade. Assim, deve-se levar em consideração que as famílias atendidas no contexto 

da cidade de Francisco Morato possuem uma linguagem bem próxima da ideia de 

necessidades básicas. Não são raros os casos em que o Serviço Social da 

instituição promove visitas aos candidatos a uma vaga e constata a precariedade de 

condições de vida. Portanto, torna-se imprescindível ter claro que as possibilidades 

de desenvolvimento dos trabalhos junto às famílias, devem levar em consideração à 

maneira como lidam com cotidiano, suas expectativas, crenças e valores. 
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Ao longo do tempo temos observado que os alunos da instituição chegam e 

saem após um lapso de tempo, com um desenvolvimento ainda muito 

comprometido. Mas, a situação mais complexa reside no fato de que muitos estão 

voltando, ou ainda, permanecem na idade adulta envolvidos em atividades 

desenvolvidas na instituição por falta de perspectivas proporcionadas pelo Estado e 

pela comunidade. 

Quanto ao desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual, uma questão 

pertinente a essa pesquisa diz respeito ao fato de os técnicos ressaltarem que 

muitas famílias não aderem às atividades propostas. Deixam de realizar as 

atividades, por exemplo, físicas com seus filhos nos lares, então, se uma atividade 

física é proposta para ser realizada diariamente e volta-se no dia marcado com 

fisioterapeuta ou com terapeuta ocupacional, não é difícil constatar que os exercícios 

recomendados por mais de uma semana, não foram realizados. Desse modo, o 

processo de desenvolvimento do aluno é muito lento e, muitas vezes, não encontra 

o clima necessário para que ocorra.  

Assim, temos situações de famílias com necessidade algumas poucas 

reuniões com os técnicos para produzirem grandes mudanças para viabilizar o 

desenvolvimento dos seus filhos, e outras que seguem com as mesmas dificuldades. 

Esse é um grande desafio e está vinculado ao problema desta pesquisa, pois 

justamente sobre essas famílias cabe um olhar de atenção e  manifesta necessidade 

de acolhimento.   

O microssistema família (participantes) 

 

 A apresentação dos participantes nesse momento, leva em consideração os 

principais aspectos apurados junto ao serviço social da instituição. Além disso, um 

aspecto muito importante, associado aos encontros consiste em apresentar como foi 

essa participação a partir da observação nos encontros.  

Se, por um lado, havia pessoas que participavam das atividades, por outro, 

houve casos em que as pessoas estavam alheias às atividades desenvolvidas nos 

encontros. Então pareceu importante trazer essas informações observadas durante 

os encontros, de maneira a conseguir enriquecer a análise e discussão dos dados.  

R tem 41 anos, estudou até a 1ª. Série do antigo Primeiro Grau e realizava 

atividades do lar. Reside em casa própria com 3 cômodos em rua não asfaltada, 

possui água encanada e luz elétrica. O bairro em que moram, situa-se na periferia 
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da cidade de Francisco Morato. A mãe R mora com o marido e mais 5 filhos. O filho 

mais velho tem a mesma profissão do pai que é trabalhar como encanador. A filha 

de 11 anos, quarto filho, é atendida na instituição. A família não tem convênio 

médico e não recebe benefícios de programas (Lei Orgânica da Assistência Social - 

LOAS, Bolsa Família, Programa Leite, Renda cidadã). A família freqüenta as festas 

de igrejas e tem como outro lazer passeios em parques. R teve dois casamentos. No 

primeiro, teve um filho que permanece juntamente com os demais quatro filhos do 

segundo casamento. Este segundo casamento ocorreu há vinte e um anos. A mãe 

trabalhava como empregada doméstica e, a filha, atualmente atendida pela 

instituição, ficava com a irmã mais velha. Desse modo as pessoas da casa 

buscavam atender as necessidades da criança com déficit intelectual. 

Posteriormente, R deixou de trabalhar e, atualmente, cuida de seu filho mais novo, 

criança de colo, que a acompanhava durante os encontros.  

 Nos encontros, R sempre esteve acompanhada de seu bebê de colo e estava 

constantemente com um ar de seriedade e atenção em relação aos demais. 

Apresentou muitas observações importantes sempre associadas aos respectivos 

encontros. Raramente sorria, porém falava com calma sem se apressar em seus 

comentários. Esteve especialmente envolvida quanto á participação da Assistente 

Social. Naquela oportunidade, bem como no último encontro, salientou em inúmeras 

oportunidades o desejo de voltar a estudar com o propósito de exercer a atividade 

na área de Serviço Social. Havia muita empolgação e persistência em sua fala.  

MR tem 36 anos e estudou até a 6ª. série do antigo Primeiro Grau. Exerce a 

atividade sem vínculo empregatício, em sua residência. Na casa moram somente ela 

e sua filha N. atendida na instituição. Antes de N. conseguir atendimento na 

instituição, MR reclamava que sua filha inviabilizava o desenvolvimento de sua 

atividade profissional. Portanto, aproveita a oportunidade em que N está na 

instituição para conseguir trabalhar. A família não tem convênio médico e não recebe 

benefícios de programas (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Bolsa Família, 

Programa Leite, Renda cidadã) e residem num bairro na periferia de Francisco 

Morato. N tem nove anos. Na avaliação ao ingressar na instituição, constatou-se que 

se tratava de uma criança com problemas de comunicação e com grandes 

problemas de concentração nas atividades apresentadas.  
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 MR teve um olhar atencioso e uma postura muito participativa nos encontros, 

estava sempre acompanhada de sua filha N, pela qual tem um profundo respeito e 

manifesto amor. Observei um claro amadurecimento, durante suas participações no 

grupo. Comentou não raras vezes sobre o fato de realizar exercícios com o propósito 

de melhorar a condição de sua filha e demonstrava atenção e zelo ao ouvir 

comentários sobre as atividades que poderiam resultar em favorecimento das 

condições de desenvolvimento. Identificou-se com a apresentação das pedagogas, 

comentando, inclusive, o desejo de ser professora. Sua voz era muito nítida, falava 

com desenvoltura, de maneira que todos compreendiam seus comentários e 

geralmente havia uma aceitação de suas observações.  

Z tem 49 anos, estudou até a 2ª. Série do antigo Primeiro Grau e realiza 

atividades do lar. Reside com o marido, que exerce a atividade de vigilante, mais 

quatro filhos. A filha mais velha, com 20 anos, é atendida na instituição.  

A residência de Z está situada em rua asfaltada, possui água encanada e 

esgoto. As seis pessoas da família moram numa casa com dois cômodos, mais um 

banheiro. A família não tem convênio médico, porém recebe benefícios de 

programas (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Bolsa Família. Quando o 

marido estava desempregado, o LOAS e o Bolsa Família, constituíam-se na renda 

familiar. A família é evangélica e nos finais de semana frequentam a igreja. Foi 

observado nos atendimentos, que a mãe observa sua filha como carente de 

amizades e atribui grande importância à presença da filha na instituição. Espera que 

no futuro ela seja independente por estar na APAE. Destaca que a filha se preocupa 

muito com a questão da independência. A mãe chora quando pensa no futuro de 

sua filha e o pai não sabe o que fazer, porém demonstra preocupação pela esposa.  

Com relação aos encontros, Z identificou-se com S, em razão de virem da 

mesma região fora de São Paulo. Z buscava identificar sua experiência pessoal, 

como uma maneira de fazer suas observações acerca da apresentação do técnico. 

Tinha uma fala bastante ponderada, e sua participação foi muito marcante nos 

encontros, principalmente para A. Isso porque numa das reuniões demonstrou 

preocupação com o fato de A comentar sobre suas preocupações acerca de seu 

filho, ainda muito pequeno. Ao fazer seu comentário, A manifesta um olhar, atento, 

uma expressão e algum breve comentário, não captado pelo gravador, como se 

houvesse compreendido um novo conjunto de possibilidades para o 

desenvolvimento de seu filho. Ficou claro, naquele momento, o quanto é importante 
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o encontro de famílias com diferentes momentos em seus processos, de maneira 

que uma contribua para outra conseguir vislumbrar novas alternativas na educação 

de seus filhos. Em outro momento, Z demonstrou-se surpresa com o fato de a 

instituição ter um trabalho com fisioterapeuta. Isso também foi muito marcante tendo 

em vista que Z teve um momento na juventude que necessitou muito desse 

profissional. Desse modo, a apresentação da fisioterapeuta foi muito importante por 

favorecer essas lembranças.  

M tem 74 anos, estudou até a 3ª. Série do antigo Primeiro Grau. É 

aposentada, separada do marido há vinte e dois anos e sua filha, com 38 anos e a 

única da família, atendida na instituição. M reside com seis filhos. A filha atendida na 

instituição é o décimo primeiro filho. Há outros dois filhos mais novos, sendo a mais 

nova com vinte e seis anos. Todos residem em casa própria, em rua asfaltada, na 

periferia de Francisco Morato. Além disso, M tem outros oito filhos, que não moram 

com ela por estarem casados, e afirma que a convivência entre os irmãos é boa. Em 

relação ao marido, a separação foi encarada como sendo boa, pois ele bebia muito. 

Desse modo, os filhos assumiram as despesas da casa após a separação. A filha, 

atendida na instituição, cuida de uma sobrinha e recebe um salário mínimo por mês. 

Uma das preocupações de M diz respeito aos comentários da filha sobre namoro.  

Nos encontros, M tinha uma participação muito discreta. Alegava que estava 

sempre aprendendo, mas não deixava claro o conteúdo do que aprendeu, ou o 

processo em que se encontrava.  

E tem 54 anos e atualmente exerce atividades no lar. É avó de  uma aluna 

atendida na instituição. Essa neta tem 13 anos e a filha de E, mãe da menina, 

trabalha em São Paulo e mora com parentes na Capital. Visita a filha uma vez por 

mês, portanto, a neta fica permanentemente aos cuidados da avó. E reside com o 

marido, avô da menina, que tem 50 anos e exerce a atividade de pedreiro. A família 

mora numa casa de 2 cômodos cedida para o casal.  

Nos encontros, E expressava suas opiniões com muita calma, pensando 

sobre o que iria falar. Sua voz tinha uma tonalidade mais baixa. Geralmente 

procurava observar o ambiente, olhava atentamente a todos quando tecia suas 

observações, sempre sorria. Quando fazia referências à sua neta, atendida na 

instituição, associava também à sua filha, que a deixava a seus cuidados. E 

aparentava sempre alguma contrariedade nesses momentos, porém voltava a 
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acalmar-se e ponderava com mais tranqüilidade acerca de sua relação com sua 

neta.  

A tem 19 anos e tem um filho de 1 ano e oito meses,  atendido no NEPI. Ela 

tem como formação o Ensino Médio completo, exerce atividades no lar e esta 

separada do marido.  A e seu filho residem com sua mãe e um irmão solteiro.  Têm 

casa própria de três cômodos, água encanada, rua asfaltada e luz elétrica. Tem 

ponto de ônibus próximo à residência. Da residência até a instituição levam 

aproximadamente 20 minutos. O filho de A tem problemas que exigem a ida 

frequente até a Santa Casa em busca de atendimento neurológico. A criança não 

tem lazer, fica constantemente na casa da avó, brinca com a mãe. Quanto à 

possibilidade de estudar, A. declara a intenção de estudar Enfermagem. Tem acesso 

à internet em casa. Indagada sobre como a família compreende e como trata a 

criança com déficit A respondeu que cuidam como se cuidaria de uma “criança 

normal”. Recebe benefício do LOAS, possui bilhete especial de ônibus.  

 A esteve presente em poucos encontros, porém sua participação foi muito 

marcante, como mencionado acima. Seus comentários evidenciavam uma mãe com 

muitas preocupações, tendo em vista que seu filho contava com aproximadamente 1 

ano e oito meses. Por esse motivo, em alguns momentos notei nela algumas 

expressões de agradável surpresa, principalmente por vir a conhecer outras 

atividades desenvolvidas na instituição. Por ocasião dos encontros seu primeiro e 

único filho havia iniciado o atendimento no NEPI – Núcleo de Estimulação à Primeira 

Infância.  

SE  tem 27 anos e como formação possui Segundo Grau completo. Mora com 

a mãe de 53 anos, que é separada, e que exerce a atividade de funcionária pública. 

Juntamente com elas reside uma irmã de SE que trabalha.   

SL teve uma única participação no grupo. Alegou posteriormente que não 

poderia vir e não retornou. 

L tem 31 anos, estudou até o segundo ano do Ensino Médio. A filha de 3 anos 

é atendida no NEPI. L também tem outra filha, com 9 anos que está na terceira série 

do Ensino Fundamental. O marido possui o primeiro grau e exerce a atividade de 

gerente em estabelecimento comercial. A família não tem convênio médico.  

L teve uma única participação no grupo. Alegou posteriormente que não 

poderia vir e não retornou. 
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MC tem 34 anos, reside com o marido, que conta com 33 anos e com seus 

quatro filhos. O mais velho, com quinze anos, é atendido na instituição. Os outros, 

têm as idades de 12, 07 e 02 anos. O filho com 12 anos está na quinta série e o de 

07 anos está na segunda série do Ensino Fundamental. MC não estudou, não sabe 

ler, nem escrever. Mora na casa de um cunhado, emprestada e somente paga a 

conta de água. A casa tem água encanada, luz elétrica e rua asfaltada. Demora por 

volta de 15 minutos da casa até a instituição. O filho com déficit intelectual fica a 

maior parte do tempo com sua mãe e irmãos menores. A família recebe benefício do 

LOAS e tem bilhete de ônibus especial.  Uma observação em destaque é que a 

família manifesta a impressão de que é muito unida. Ao ser indagada sobre os 

assuntos que conversam em casa, a mãe afirmou que falam de vários assuntos, 

porque os filhos são compreensíveis e, desse modo, conseguem falar dos assuntos, 

por exemplo, financeiros com eles.  

 MC esteve presente, acompanhada de seus filhos. Notei a grande dificuldade 

em conseguir acompanhar os demais comentários, muito provavelmente porque não 

havia comparecido nos demais encontros. Alegou que não poderia vir nos futuros 

encontros por não ter com quem deixar seus filhos menores.  

S tem 63 anos, estudou até a 5ª. Série, reside com o marido de 47 anos de 

idade, padrasto do aluno da instituição, de 31 anos de idade. Esse aluno freqüenta o 

coral da instituição. O padrasto trabalha de segurança em estacionamento e a mãe 

exerce as atividades no lar. A mãe tem outros três filhos do primeiro casamento, 

todos casados e não residem com ela. A casa é própria, possui água encanada, luz 

elétrica e rua asfaltada. O ponto de ônibus é longe da casa. Demora 15 minutos para 

chegar ao ponto de ônibus, mais 30 minutos de ônibus até a instituição. O rapaz 

atendido na APAE faz tratamento médico, com neurologista e com 

otorrinolaringologista. O acompanhamento médico é feito pelo SUS, tanto na APAE, 

quanto na UBS da região de residência. O rapaz não tem outro lazer, além de ir à 

casa de parentes, assistir TV, ouvir música na própria casa. A mãe declarou não ter 

interesse em fazer curso na instituição. A mãe alega que não sente necessidade de 

conversar com os filhos. A família não recebe benefícios assistenciais, porém tem 

bilhete de ônibus especial.    

 S tinha uma participação muito animada nos encontros, porém seus 

comentários mantinham-se distantes do que estava sendo tratado. Por vezes 

presumi problemas de audição, entretanto, pareceu-me fora de cogitação, haja vista 
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compreender alguns de meus comentários em voz baixa. Pareceu haver certa 

dificuldade de interpretar o que estava ocorrendo e, desse modo, fazia muitas 

observações engraçadas que pouco acrescentava nas avaliações e isso ficou claro 

durante as transcrições.  Um fato muito interessante diz respeito ao fato de ela ficar 

muito surpresa em virtude de N, filha de MR, manifestar suas ideias acerca da 

atividade de leitura no lar que desenvolvi com N no quarto encontro. S comentou em 

inúmeras oportunidades que as manifestações de N haviam-lhe causado surpresa e 

isso me intrigava, principalmente quanto ao fato de ter um filho com déficit 

intelectual, em idade adulta. Além disso, era frequente o emprego de uma linguagem 

infantil quando comentava sobre seu filho.  

  

Análise dos dados e discussão dos resultados 

 
 

As categorias e subcategorias emergiram dos comentários do Grupo 

Multifamílias e serão analisadas com base Teoria Bioecológica. Além disso, serão 

aduzidos outros autores que contribuam para um pensar afinado com essa teoria de 

maneira a ampliar a análise.  

 

 As categoria e subcategorias são as seguintes: 

 

Categoria: O surgimento da comunicação a partir dos encontros entre Equipe 
Técnica e Grupo Multifamílias 
 
 
Subcategoria: A construção de um percurso 
 
Subcategoria: Vale a pena vir aqui, lembrar, conviver, aprender... 
 
Subcategoria: Aprendemos uns com os outros 
 
Subcategoria: Agora eu sei o que se passa dentro da APAE 
 
Subcategoria: O desejo de voltar a estudar 
 
 
Categoria: A família favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit 
intelectual 
 
Subcategoria: Caminhar juntos significa, também, estar atento ao outro. 
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Subcategoria: Sementes foram lançadas... 
 
 

Cumpre destacar que tendo em vista o grande volume de comentários, foram 

considerados aqueles mais significativos em relação a cada categoria, de maneira a 

expressar com clareza conteúdos das falas, sem que isso representasse uma 

consideração menor às demais observações realizadas pelo Grupo Multifamílias, 

mas deveu-se essencialmente a uma necessidade de organização no 

desenvolvimento da análise dos resultados.  

 
Categoria: O surgimento da comunicação a partir dos encontros entre Equipe 

Técnica e Grupo Multifamílias 
 
 

  
 Ao se refletir sobre comunicação, importa considerarmos esse momento no 

processo de sua construção, cabendo destacar o seu inicio, conforme destacado 

pelo Grupo Multifamílias. Aqui, também, cabe compreender se o Grupo Multifamílias 

manifestou interesse pelos assuntos tratados.  

 
 
 Considerando essa categoria, vamos analisar as cinco subcategorias que 
emergiram dos comentários. 

 
 
Subcategoria: A construção de um percurso 
 
 

 O enfoque inicial acerca dos comentários deve necessariamente contemplar a 

interação entre os participantes do Grupo Multifamílias e entre esse mesmo grupo e 

a Equipe Técnica, por ser a base do conjunto de relações interpessoais que se 

constituíram durante os onze encontros. Desse modo, essa subcategoria de análise 

surgiu a partir das falas dos participantes do Grupo Multifamílias e seu destaque 

nesse momento da análise busca apresentar como foram as manifestações acerca 

do início do processo, que favoreceram o desenvolvimento de processos proximais 

do Grupo Multifamílias. Cabe, também, pensar a formação do grupo, conforme 

Cerveny (2000), lembrando que “quando duas ou mais pessoas se encontram e 

iniciam uma relação, vão definindo essa relação e decidindo o tipo de conduta 

comunicativa que vão adotar.”(p.58). Quanto a esse aspecto os comentários dos 
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participantes do Grupo Multifamílias contribuem para compreender o percurso do 

grupo.    

Inicialmente, as questões de comunicação e convivência foram destacadas 

pelos participantes. Nesses comentários, verifica-se uma abertura para a formação 

de um grupo com possibilidades de desenvolverem atividades entre eles. 

 

 
E,2,4: Foi uma oportunidade da gente conviver e aprender. 
Convivência é isso. E eu sou assim, sou tímida. Sou assumida, mas 
assim a gente vai se soltando mais. Então, eu vou aprendendo com 
cada um. Eu tenho muita coisa para passar também, mas, aos 
pouquinhos a gente vai se soltando.  
 

R,2,5: Porque a gente também, às vezes a gente não se conhece. 
Então quando tem pergunta assim a gente pensa “Nossa, mas eu 
estou me conhecendo melhor”. Cada um aqui tem opiniões 
diferentes. Cada um gosta de uma coisa, outro de outra. E a gente 
acaba se conhecendo, também. Porque às vezes você nunca parou 
para pensar e numa pergunta dessas, você vai ver o que tem lá 
dentro de você. Então é muito interessante. E também é muito bom, 
porque é como fazer comunicação. É como você estudar 
comunicação. Para a gente aprender a se comunicar com as 
pessoas. Aqui tem gente mais tímida, tem gente que fala mais. Eu 
acho que eu não sou tímida, eu falo um pouquinho mais. Mas é muito 
gostoso a gente aprender a se comunicar também. Para saber se a 
pessoa pensa diferente, ou pensa de outro jeito. Uma tem um gosto 
e outra tem o outro. E a gente acaba se conhecendo melhor Então é 
muito bom. 
 
Z,4,15: Eu tenho uma ideia, você tem outra, cada um de nós aqui 
somos diferentes. 
 

M,4,16: Ah, eu achei muito bom. Quando a gente vê as ideias das 
pessoas. 
 

Z,11,19: Eu achei muito interessante e você acaba conhecendo um 
pouquinho de cada um é a convivência né? 
 
S,11,20: É que nem as crianças, quando falta uma as outras ficam 
perguntando para o outro cadê o fulano não veio e aqui é assim, 
cadê aquela mãe, o que aconteceu com ela porque ela não veio 
hoje? 
 

  

 Os comentários acima dizem respeito, e desperta interesse, principalmente 

quanto à importância de se compartilhar experiências, ouvir o outro, sentir-se 

considerado em suas observações, enfim um encontro de pessoas com propósitos 

afins. Quanto a esse aspecto, cabe lembrar que o ambiente extrapolou 
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simplesmente o local de encontro, tendo em vista que todos os encontros ocorreram 

numa sala dentro da instituição. Entretanto, o favorecimento para que ocorressem, 

ao longo do tempo, com a busca efetiva da consideração ao outro, propiciou 

manifestações que valorizavam a convivência. Isso ficou evidenciado de maneira 

que as pessoas passaram a valorizar o Grupo Multifamílias e as apresentações, bem 

como os trabalhos desenvolvidos.  Quanto à questão de o ambiente ser dentro da 

própria instituição, Bronfenbrenner (1996) comenta sobre o fato de o importante não 

se resume ao ambiente, mas atribuir a uma pesquisa a devida orientação ecológica, 

cuja análise das características é capaz de dizer acerca dos fatores que exerceram 

influência nos resultados.  

Conforme se pode verificar dos comentários do Grupo Multifamílias, 

anteriormente destacados, não se trata de observações iniciais, dos primeiros 

encontros, mas de falas durante os encontros e na avaliação final. Portanto, há um 

sinal positivo de valorização do espaço, criado por todos para a convivência. Esse 

seria o ambiente, a criação desse momento, em que as pessoas sentem-se ouvidas 

e com possibilidades de contribuir com suas experiências pessoais. Essas condições 

foram essenciais para a realização das apresentações da Equipe Técnica. Por mais 

que os participantes ouvissem os comentários da Equipe Técnica, e chegassem a 

reproduzir o que ouviram, foi fundamental a existência desse espaço de convivência 

criado pelo Grupo Multifamílias.  

Um fato anotado durante os encontros, diz respeito a um determinado 

momento no terceiro encontro. Durante as atividades, Z fica sabendo que S é de sua 

mesma região: sul de Minas Gerais. Ao descobrirem que moraram na mesma região, 

elas passam a compartilhar isso, inclusive destacaram esse fato no quinto encontro 

ao comentarem sobre as músicas da infância. Isso viabilizou vários momentos em 

que sorriam uma para a outra, ao longo dos encontros. Notei esses momentos 

explícitos em várias oportunidades. Apesar de não constar nas avaliações, torna-se 

imprescindível destacar a aproximação entre as pessoas do Grupo Multifamílias, 

considerando as vivências passadas.  

Esse vínculo nascido das histórias comuns à região que habitaram, pareceu 

assumir um papel muito significativo a ponto de uma buscar complementar as ideias 

da outra, sobretudo, favoreceu um processo de colaboração entre ambas. É possível 

notar isso, quando se observa que o comentário de Z,11,19 ensejou a observação 

de S,11,20, portanto, um após o outro.  
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O encontro de histórias comuns convida a pensar sobre um processo bem 

vivo e se refere ao que é comum entre famílias na instituição. Trata-se das 

colaborações, trocas, comuns a esse município muito pobre. Conforme observado 

no levantamento obtido junto à direção da APAE, as pessoas do município são muito 

solidárias.  

Essa possibilidade de criação de novas relações interpessoais, empregando o 

que é comum aos microssistemas das pessoas – originárias da mesma região, 

mesma cultura, atualmente com mesma condição familiar e mesmos problemas 

sociais – merece atenção, principalmente porque são encontros com chances de 

proporcionar, pela via emocional, uma ampliação das condições para se refletir 

sobre a melhoria da relação entre família e instituição. Desse modo, o encontro de 

histórias comuns aproxima as pessoas, viabilizando um compreender o outro.  

A Teoria Bioecológica destaca que os processos proximais têm, entre outras 

características, o caráter de a pessoa estar engajada em uma atividade. Nesta 

pesquisa essa atividade consistiu nos diálogos mantidos entre o pesquisador, o 

Grupo Multifamílias e a Equipe Técnica, bem como na realização de trabalhos da 

equipe com o grupo. Além disso, a Teoria Bioecológica considera importante que a 

atividade seja cada vez mais complexa. Desse modo, a partir da reunião inicial entre 

pessoas que não se conheciam, conseguiu-se chegar a um grupo, cujas pessoas 

sentem-se ouvidas e gostam de compartilhar suas vivências. Essas atividades foram 

planejadas, com ações que, pouco a pouco, viabilizaram a interação das pessoas, 

propiciando condições de, o Grupo Multifamílias, contribuir com as apresentações da 

Equipe Técnica.  

Verificando o contexto como um todo, nota-se nas transcrições das 

avaliações o quanto as famílias passaram a dialogar com a Equipe Técnica. Neste 

ambiente, o Grupo Multifamílias foi progressivamente se assumindo como grupo e 

crescendo em direção ao diálogo, criando pessoalmente uma identidade de 

interesses com o membro da Equipe Técnica, conforme iam acontecendo as 

apresentações.  

 

Subcategoria: Vale a pena vir até aqui, lembrar, conviver, aprender... 

 

Os motivos que atraiam os participantes do Grupo Multifamílias foram os mais 

diversos e puderam ser localizados ao longo das avaliações. Contudo, parece-me 
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profundamente marcante algumas falas mais pronunciadas acerca desses motivos, 

que afiançavam o vínculo entre o ato de vir e a manifestação por palavras.  

Desse modo, a apresentação da fisioterapeuta fez com que Z lembrasse 

experiências remotas, esquecidas por anos e criasse um vínculo, consoante 

comentou na avaliação final.  

 

Z,11,1:  Prá mim foi assim, vivendo passado. Coisas que estavam 
adormecidas há muito tempo, que eu nem lembrava mais, aí veio a 
tona, vemos muitas coisas, foi muito interessante, porque tinha coisa 
que estava escondido lá longe, que eu não lembrava mais, aí na 
convivência foi vindo, foi uma coisa muito espetacular. Eu gostei 
muito. 
 

Z,11,2: O convívio também junto com todos aqui, foi muito bom. Eu 
acho que foi isso, relembrar tudo, coisa que já não tinha mais 
importância, mas aí, vendo todos aqui, eu vejo que tudo é muito 
importante, cada dia que a gente teve de reunião foi muito 
importante, cada segundo é muito importante. Eu acho que é isso. 

A relação entre a história pessoal e a experiência presente, conforme 

comentado por Z, provoca a necessidade de um pensar acerca dessa possibilidade 

de aproximação. Isso porque claramente ocorreu uma atenção especial de Z à 

apresentação da fisioterapeuta, em razão desse vínculo com o passado esquecido 

por ela. Esse fato foi tão importante, que Z destacou suas lembranças na última 

reunião. Portanto, emocionalmente ligada àquela apresentação, manifestando uma 

possibilidade de pensar sobre a criação desses vínculos nos contatos da instituição.  

Ao se verificar alguns comentários de R, parece haver percorrido o mesmo 

caminho em relação à apresentação da fisioterapeuta, tendo em vista sua 

experiência pessoal. Vejamos 

 

R,8,28: [...] toda vez que eu olho para a minha mão eu lembro da 
fisioterapeuta, como é importante, eu nunca tinha olhado para esse 
lado.  

 

 Entretanto, no caso de R, a apresentação da fisioterapeuta tem a ver com o 

momento que estava vivendo, porém isso ela somente comentou no último encontro.  

 

R,11,6: [...] A minha mãe teve começo de derrame ano passado e ela 
ficou com uma mão imobilizada, eu nunca parei pra pensar o quanto 
é dificultoso isso [...] 
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 Essa associação à atividade da fisioterapeuta envolveu condições emocionais 

para o surgimento da comunicação. O conhecimento passou a assumir um papel de 

importância para R em decorrência dessa abertura favorecida pela relação 

estabelecida entre a experiência vivida atualmente e a maneira como foi abordada 

sua atividade junto ao grupo.  

Num outro momento, vemos o quanto ficou gravado o contato entre R e a 

Equipe Técnica.  

 

R,8,28: Eu estou gostando muito do aprendizado e para a gente vai 

ficar marcado, vale a pena deixar tudo em casa e vir porque a gente 

está aprendendo bastante então a gente também vai ficar com 

marcas com esses encontros [...] 

 

Mas, há outros vínculos possíveis, por exemplo, MR construiu uma ligação 

com a psicóloga e a assistente social, quando evidenciou que suas escolhas seriam 

iguais, mais que isso, quando descobre que ambas não sabiam das preferências de 

uma e de outra, e esse comentário foi realizado, tanto no segundo encontro, quanto 

no último encontro. 

 

MR,2,2: [...]  E quando ele comentou, eu lembrei que igual a resposta 
da psicóloga, eu responderia a mesma coisa que ela respondeu. Ela 
estava respondendo e eu estava pensando, eu teria respondido a 
mesma coisa. Acho legal. 
 

 
MR,11,21: Eu achei interessante aquele dia das perguntas e toda vez 
eu lembro que a psicóloga e a assistente social gostam do amarelo. 
Aquele dia a gente descobriu, aquele dia das perguntas, a gente 
descobriu o gosto de cada um e toda vez que eu vejo amarelo só 
vem as duas na minha cabeça que as duas trabalham aqui e não 
sabiam que uma gostava de amarelo, e a outra também, e toda vez 
que eu vejo amarelo eu lembro de vocês. 

 

 

 Verifica-se assim, que a comunicação favoreceu uma vivência marcante para 

MR ao comentar sobre o quanto foi importante verificar a coincidência de escolhas, 

bem como compreender que, apesar de a psicóloga e a assistente social 

trabalharem juntas, uma não tem pleno conhecimento das escolhas da outra. Essa 

observação promove uma aproximação de MR em relação a ambas. 
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Essas aproximações favorecidas pela comunicação assumem um caráter de 

grande importância principalmente quando consideramos a perspectiva da 

comunicação segundo a Teoria Bioecológica.  

A questão de aprender sobre as atividades desenvolvidas na instituição, 

também envolve outras situações, como por exemplo o momento que cada um dos 

participantes esta vivendo, tanto nas relações interpessoais dentro da família, 

quanto nas relações com a instituição, bem como os processos e contextos, como é 

possível verificar no segmento de transcrição à seguir 

 

E,11,4: Eu aprendi muito porque no começo eu coloquei minha neta 

aqui, mas como eu estava trabalhando fora eu achava que ficava 

muito distante da APAE, porque a gente que trabalha fora, a gente 

fica muito por fora das coisas, então agora eu tive a oportunidade de 

entrar pra ver como funciona, daí eu entrei e achei legal [...] 

 

 Compreender a existência de obstáculos pessoais para o comparecimento 

nas atividades deve integrar o conjunto de possibilidades de se aproximar das 

famílias. No caso de E, ela destacou justamente a dificuldade de comparecer na 

instituição em decorrência de sua atividade profissional. Seu momento de vir a 

conhecer as atividades desenvolvidas na instituição coincidiu com o momento em 

que a presente pesquisa buscava essa aproximação. Esse momento é 

imprescindível de ser considerado, principalmente se considerarmos que a 

instituição está localizada numa cidade, cuja maioria das mães têm que trabalhar. 

Assim, os momentos de aproximação entre instituição e famílias, também deve estar 

afinado com o momento que vive a família. Esse momento também tem a ver com a 

relação entre os cônjuges, se estão juntos ou separados, ou em processo de 

separação, há de compreender como se constituiu a família, se há novos 

companheiros, se há boicote ao novo companheiro, ou companheira, a participação 

dessa família na rede de amigos, entre outros aspectos, que viabilizam compreender 

melhor a relação familiar (Cerveny, 2006). Com isso em relevo, cabe levar em 

consideração essas relações familiares, com o propósito de compreender melhor a 

contribuição da família para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual.  
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Subcategoria: Aprendemos uns com os outros 

  

 Essa subcategoria surgiu a partir da observação de uma sequência de 

comentários, bem como manifestações de comportamento durante um encontro. 

Pelo fato de ser um momento marcante, não poderia deixar de ser considerado. 

Além disso, não seria possível reduzir os comentários, sem se correr o risco de 

comprometer sua compreensão.  

Mais do que simplesmente um participante do Grupo Multifamílias ouvir o 

comentário do outro, esse momento foi marcante porque a maneira como foi 

abordado um assunto proporcionou condições para outra pessoa compreender 

melhor o momento presente, e abriu possibilidades em relação ao futuro. Apesar do 

contexto de sua realização ser extenso, os comentários abaixo destacam a 

compreensão que uma mãe (A), passa a ter em relação ao seu filho (1 ano e oito 

meses) atendido no NEPI após os comentários de Z, cujo filha (16 anos) se encontra 

no GIS. 

 

A,8,4: Que nem o meu filho, ele tem 1 ano e 8 meses ele ainda está 
no NEPI só que eu já penso assim quando ele tiver o seus 5,6 anos 
porque a criança que tem a deficiência é mais complicado as 
pessoas darem a educação é mais difícil. Que nem as crianças sem 
nenhuma deficiência já é complicado, imagina uma criança especial? 
Então eu já penso, ainda não porque ele ainda está muito no 
estimulo, mas só que eu ainda penso, ele ainda não entende se eu 
falar com ele, eu acho que ele não entende, mas daqui um tempo 
quando chegar lá pelos seus 5,6 anos como que vai ser? Assim bem 
antes, né? Se ele já estiver entendendo, mas eu penso assim 
quando tiver 5,6 anos como eu vou educar? Ele com a deficiência eu 
penso sim quando ele for para a escola eu penso muito nisso. 
 
Z,8,5: A minha filha ela ingressou aqui no lugar errado. A minha filha 
não estuda, mas ela tem uma professora que orienta também lá né 
de estar incentivando, só que o problema dela ... Igual a dona E 
disse da menina dela, a minha menina ficou 8 anos na escola ela tem 
a 7 serie completa no histórico dela, mas ela não sabe ler de jeito 
nenhum. Só que ai, não é questão de não educou ela, é que a 
capacidade dela, cada um tem uma capacidade ninguém aqui é 
igual, todos aqui são especiais, eles são diferentes, a minha filha não 
tem a capacidade nessa área de ler, mas de aprender as coisas ela 
tem facilidade, aprender as coisas rápido. Então todas as letras que 
mostrar pra ela sabe com certeza, se mandar ela copiar coisa ela 
copia, mas ela ler ela não consegue então como a professora 
educou. Ai então ela começou a ter muita dor de cabeça e conversei 
com a assistente social, mas ela mandou o Dr. Paulo para ela, o Dr. 
Paulo pediu de urgência o encéfalo dela, ai o Dr. Paulo falou que deu 
anormalidade no encéfalo dela, ai ela começou a reclamar de dor de 
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cabeça e ele falou que isso ai estava encostando na área de ler. E 
quando ela começa pensar muito a cabeça dói, entendeu? Ai então 
eu falei pra ela assim: “Olha filha, muitas coisas que você ver que 
não dá, não se esforça. Não precisa se esforçar que mais tarde que 
chega ali todos nós temos um limite, então não adianta você querer 
esforçar o limite, que cada um de nós temos um”. Então no caso 
dela, graças a Deus minha filha é uma moça muito ativa, muito 
inteligente, não tem nada do que reclamar e os profissionais aqui na 
APAE é muito bom ela tem se desenvolvido bastante ela tem sabe, 
tem tido mais vontade de fazer as coisas, porque ela não tinha, mas 
fazer as coisas ela sempre fez na minha só que de um tempo para cá 
também é Deus é Deus também na minha vida porque ela não tinha 
assim aquela vontade de me ajudar nem nada de um tempo para cá 
Deus tem trabalhado, ela me ajuda em tudo em casa. Ela ajuda viu! 
E ela não fazia nada, ela está bem quando ela está aqui. 
 
 
A,8,9: É que pra mim eu não estou entendendo bem, porque como o 
meu filho tem 1 ano e 8 meses eu ainda não sei direito. Como elas já 
tem o filhos grandes e eu fico aqui pensando... 
 

Z,8,18: A minha menina com 16 anos de idade ela não tomava 
banho sozinha, aquela moça até os 16 anos de idade, ela não 
tomava banho sozinha, hoje se eu falar para vocês que Deus 
abençoou grandemente a minha vida, que a minha filha passa toda a 
roupa da minha casa, agora eu to deixando, ó minha filha... demora, 
ela faz aquilo com tanto cuidado, ela quer fazer perfeito e ela passa 
toda roupa, olha, tem um mês mais ou menos que ela começou, você 
tem que deixar. 
 
E,8,21: Também tem dificuldade de ler e escrever, mas em casa á 
uma beleza, ela me ajuda a lavar a louça, ela quer fazer a comida. 
 
A,8,22: O meu filho tem dificuldades maiores ainda, o meu filho não 
senta sozinho... 
 
Z,8,23: Olha A, seu filho é muito pequeno, mas ele  vai sentar, vai se 
desenvolver, ele vai chegar lá, mas tem que ter paciência.  
 
A,8,27: Eu gostei muito dessa parte, que eu não entendia muito bem, 
o meu filho está começando. Eu sei mais lá do NEPI. Eu aprendi 
muita coisa nessa reunião. 

 

 

Conforme se verifica na seqüência de comentários, uma das mães (A) estava 

atenta às observações do grupo. Ela tem um único filho com 1 ano e oito meses, 

atendido no NEPI – Núcleo de Estimulação à Primeira Infância.  

A partir de determinado momento Z conseguiu fazer comentários muito 

oportunos acerca do desenvolvimento de filha de 16 anos. Durante esses 

comentários, A manifestava suas preocupações com seu filho e lançava questões 
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acerca do seu desenvolvimento, comentava, sobretudo, a respeito do momento que 

estava vivendo e das dúvidas que possuía.  

Em determinado instante Z menciona o tempo de desenvolvimento do outro e 

conclui com a expressão “[...] seu filho é muito pequeno, mas ele vai sentar, vai se 

desenvolver, ele vai chegar lá, mas tem que ter paciência”. Nesse momento A 

manifestou, pelo seu olhar atento, e pelo gesto de movimentar a cabeça em sinal 

positivo, que aquelas palavras a haviam tocado profundamente.  

Mencionou algumas palavras, em voz baixa, não captadas pelo gravador, 

como se repetisse a observação realizada por Z, cuja experiência com sua filha, 

dava-lhe uma confiança para fazer aquele comentário objetivo, dirigido a A. Esse 

instante foi captado somente pela observação, mas evidenciou a possibilidade de 

trocas de experiências entre pessoas que se encontravam em momentos diferentes. 

Experiências pessoais, cujos comentários favorecem outra pessoa a compreender 

melhor seu próprio processo. Uma mãe com o filho no NEPI e outra com a filha no 

GIS. Naquele momento, uma das mães soube elaborar um comentário pertinente, 

num instante que a outra estava atenta para ouvir.    

A possibilidade de trocas de experiências entre os participantes surge como 

uma possiblidade quando se trabalha com o Grupo Multifamílias. Assim, pareceu 

bastante oportuno pensar na diversidade de momentos que as famílias daquele 

grupo estavam vivendo. Mais que isso, durante os instantes que antecediam a 

conclusão de A, ocorreram outros comentários, entretanto, foi justamente a fala de Z 

que a tocou. Os comentários dos demais participantes não falaram tão alto a seus 

ouvidos e, desse modo, uma determinada observação contribuiu para A passar a ter 

uma referência no futuro, a partir do momento que  outra pessoa o vive.  

A interação entre os participantes também está prevista na pesquisa com 

base na bioecologia, principalmente se lembrarmos dos processos proximais 

(CECCONELLO e KOLLER, 2005). Isso porque, para ocorrerem processos 

proximais é necessário que a pessoa esteja engajada em uma atividade, e isso foi 

acontecendo com essas interações, além disso, a regularidade decorrente dos 

encontros semanais, viabilizou um conjunto de relações interpessoais com maior 

complexidade. Isso foi possível observar, levando-se em consideração o tempo, bem 

como o aprofundamento das trocas entre os membros do grupo. Essas trocas 

podem ser associadas à ideia de reciprocidade num movimento de bidirecionalidade, 

pois as trocas no Grupo Multifamílias criaram condições desenvolvimentalmente 
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instigadoras (BRONFENBRENNER, 1996), considerando a maneira como 

avançaram os trabalhos.  

Subcategoria: Agora eu sei o que se passa dentro da APAE 

 

 A presente subcategoria surgiu a partir de um comentário muito marcante de 

E,11,14. Essa fala envolve tempos e processos e está associada ao 

empoderamento da pessoa.   

Com o desenvolvimento dos encontros, notava-se haver um desconhecimento 

do Grupo Multifamílias, sobre algumas atividades desenvolvidas na instituição. As 

manifestações acerca disso foram se apresentando e despertavam a atenção. Como 

um primeiro exemplo é possível destacar o seguinte comentário, realizado por uma 

mãe, cuja filha participa do Núcleo de Estimulação à Primeira Infância (NEPI). 

 

L,5,8: É que nem eu. Fico lá na outra casa (NEPI) com minha 

filhinha, mas aqui eu não sei como que é o trabalho delas? Lá eu já 

sei, não é? Então foi bom pra mim conhecer esse trabalho. 

 

 O comentário de L diz respeito ao processo de cuidado da instituição, 

relativamente à pessoa com déficit intelectual que se encontra nos primeiros anos de 

vida. Ao afirmar que sua filha é atendida no NEPI – Núcleo de Estimulação à 

Primeira Infância e que agora passa a conhecer os demais trabalhos desenvolvidos 

na instituição. Isso significa que passou a ter conhecimento do processo mais amplo. 

Cabe lembrar que esse comentário realizado por L ocorreu no encontro com a 

musicoterapeuta. Além disso, essa atividade foi desenvolvida de maneira aos 

presentes saberem a respeito da importância da música em relação ao 

desenvolvimento da pessoa, especificando sobre o reconhecimento sobre a ativação 

de áreas do cérebro com a música. Naquela oportunidade, também foi comentado 

sobre inúmeras possibilidades de trabalho no lar empregando a música. 

Pode ser observado, também, a partir dos destaques a seguir, que o Grupo 

Multifamílias desconhecia inúmeras atividades desenvolvidas pelos técnicos que 

apresentaram seus trabalhos que realizados na instituição. Conforme as falas 

destacadas pode-se notar algumas ideias que manifestaram em momentos 

diferentes como o fato de aprenderem algo novo em relação à APAE.   
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Z,8,29: Eu desconhecia o trabalho do pedagogo. Às vezes o que foi 
passado aqui, teve gente que não veio, teve uma reunião com a 
assistente social porque tinha coisas que eu sabia, mas a gente 
acaba esquecendo e é bom a gente sempre estar convivendo, 
sempre estar alerta e o caso da educação, no meu entender, que eu 
acho que é o que eu penso, eu penso assim, a minha menina... Eu 
penso assim há tempos para todas as coisas, nada acontece por 
acaso, tudo tem um propósito em cima de tudo isso eu vejo assim a 
minha filha até os 16 anos não tomava banho e hoje ela faz tudo, ela 
passa até a minha roupa, então o que eu posso falar que ela 
cresceu, eu posso falar que ela está evoluindo, não posso falar que 
ela voltou para trás, ela está seguindo em frente, graças a Deus ela 
está mudando para melhor.   
 
MR,10,6: Eu gostei também, porque é mais conhecimento porque 
tem áreas que a psicologia atua que eu não conhecia. Muita coisa eu 
não sabia nem o que era isso. Então pra mim é importante porque é 
mais conhecimento que eu adquiri hoje né. 

 
R,10,13: Essa reunião de hoje foi importante porque muita gente às 
vezes, a gente conversa e ela não sabe distinguir o que é psiquiatra, 
o que é psicólogo, então fica aquela confusão. Porque muita gente 
acha que quem está passando em psiquiatra é doido. Por isso que 
muita gente às vezes tem até medo. Então, essa reunião, o que 
aprendemos hoje, é pra gente separar bem, né o que significa 
psicólogo. Psicólogo eu acho que todo mundo deveria passar. Acho 
que todos deveriam passar. É porque na Rede também não tem. 
Mas acho que todos precisam. Todos nós precisamos. E já com o 
psiquiatra já é área diferente. Mas no dia a dia, pra gente ir vivendo, 
pra trabalhar, no casal, no dia a dia precisava ter o psicólogo pra 
orientar. Talvez não haveria tanta separação, talvez não haveria 
tanta violência dentro de casa. Se todos nós pudéssemos passar 
pelo psicólogo. Talvez fosse diferente, né? 
 
M,11,5: Olha, eu gostei muito também viu, porque eu sempre vim 
aqui na APAE e não tinha aquele conhecimento e agora eu tenho 
mais. A Psicóloga, a Assistente social, a Terapeuta Ocupacional. 
Então eu ganhei mais conhecimento aqui. Tudo aquilo que ela estava 
falando da mão eu achei muito interessante aquilo lá a história do 
polegar que a TO falou. A gente está aprendendo depois de velho. 
Aprendi que nunca é tarde pra aprender. 

  
Z,11,10: Eu jamais imaginaria que aqui na APAE tivesse esse tipo de 
trabalho eu não sabia. Os outros tudo eu sei, né. Da TO, da 
Psicóloga, eu sempre soube assim, mas saber que tinha 
fisioterapeuta, que ajudava, que ensinava a criança a desenvolver os 
movimentos eu não sabia disso, eu nunca imaginei e achei isso 
interessante. 

 

  As manifestações sobre a compreensão acerca de outras atividades 

desenvolvidas pelos profissionais da instituição significou, expressamente, como 
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algo favorável, que faz diferença e, também, faz sentir a importância dos 

atendimentos, sobretudo, como as pessoas com déficit que são atendidas por uma 

equipe compromissada com o desenvolvimento desses alunos. Isso também pode 

ser compreendido a partir da perspectiva em que se buscou viabilizar um 

conhecimento das famílias mais afinado com o atendimento do aluno, numa 

abordagem sistêmica, de maneira a apresentar ao Grupo Família o trabalho da 

fisioterapeuta relacionado com o trabalho do pedagogo.  

O comentário de R expressa o desconhecimento que possuía em relação ao 

trabalho da psicóloga, Z destaca jamais imaginar o trabalho da fisioterapeuta, bem 

como desconhecia o trabalho do pedagogo. Cabe pensar sobre os momentos que 

estão vivendo e sua relação com o fato de desconhecerem atividades desenvolvidas 

na instituição. Quanto a esse fato podemos pensar que a necessidade de cada 

aluno, nem sempre leva suas famílias a buscar conhecer plenamente a instituição, 

entretanto, conforme os comentários anterirore o surgimento de uma oportunidade 

viabilizou conhecerem outras atividades, ainda que fora do seu campo de 

necessidades mais imediato.  

Além do mais, como as famílias alegam que não possuíam conhecimentos 

acerca das atividades na instituição, fica evidenciada uma ausência de compromisso 

desses pais com a participação por desconhecer os propósitos da instituição, por 

não ter sentido comparecer às reuniões e ouvir sobre atividades que desconhecem. 

Com o tempo e a comunicação, o Grupo Multifamílias passou a desenvolver 

uma aproximação com a Equipe Técnica, desse modo observou-se claramente 

inúmeros momentos de trocas e a ideia de que os atendimentos prestados a pessoa 

atendida na instituição estão voltados para o seu desenvolvimento em todas as 

áreas. Desse modo o Serviço Social está vinculado ao trabalho de equipe. Vejamos 

alguns comentários.  

 

E,6,12: Eu aprendi muita coisa, como é atendida aqui a minha neta. 
 
S,7,1: Pra mim, foi muito bom ter vindo. Como a assistente social 
ensinou, tem muita coisa boa aqui. Eu não sabia quando cheguei 
aqui nas reuniões e sempre estou aprendendo. 
 
Z,7,14: Ah eu acho assim, que o trabalho da assistente social é 
indispensável, ela tem um trabalho mesmo, tá cumprindo com o 
trabalho, mas sem a assistente social, não tem como a gente 
chegar... pra conseguir certas coisas, porque uma andorinha só não 
faz verão, faz muita falta, por causa da equipe, ela trabalha em grupo 
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pra poder descobrir o que é melhor pra sociedade. Então eu acho 
que a assistente social é indispensável pra comunidade, não tem 
como não ter uma assistente social. E ela desenvolve esse trabalho 
muito bem. Viu, parabéns de verdade.  

 

 Nos comentários as manifestações foram no sentido de compreender que o 

trabalho da assistente social não se resume ao objetivo mais imediato, mas está 

inserido no trabalho de equipe da instituição. Consoante se pode verificar de 

maneira mais ampla, na transcrição do conjunto de comentários da apresentação da 

assistente social, esta deixou clara a importância da apresentação das atividades da 

instituição numa perspectiva mais complexa. Desse modo o trabalho da assistente 

social se insere no quadro dos atendimentos à pessoa com déficit intelectual de 

maneira a proporcionar melhores condições para o atendimento, inclusive na rede, 

bem como viabilizar condições para as famílias obterem diversos benefícios 

previstos em lei. Essa perspectiva, bem afinada com as necessidades manifestadas 

nas avaliações do Grupo Multifamílias, tem um destaque ainda maior no comentário 

abaixo, senão vejamos:  

 

R,7,2: Como foi explicado hoje, o trabalho da assistente social, é 
muito importante. [...]. Aí até os 9 anos ela estava dentro de casa, 
então é muito importante, cada função tem o seu e pra mim  a função 
da assistente social foi o começo dela entrar pra sociedade. Pra ela 
poder entrar, se enturmar, ter o direito dela estar no meio das 
pessoas. Porque a gente não sabe o que pode com a criança, antes 
de passar aqui, e hoje a gente sabe dos direitos, tem direito que a 
gente ainda não esta sabendo e vai sabendo mais pra frente. [...] 

 
 Nota-se a importância que R atribui à função da assistente social. Para ela foi 

o “começo dela (filha de R) entrar pra sociedade”. A profundidade desse comentário 

requer uma atenção especial às relações estabelecidas com o  serviço social.  

 

Com a assistente social, conforme R, sua filha passou a ter o “direito de estar 

no meio das pessoas”. Como não sabia sobre os encaminhamentos necessários 

junto aos órgãos públicos, o Serviço Social passou a assumir esse caráter de 

inestimável valor na relação de R, viabilizando os recursos de atendimento 

disponíveis para sua filha.  

Desse modo, saber acerca da relação da assistente social com a Equipe 

Técnica, reconhecer a integração desse profissional ao conjunto de outros 

profissionais, de maneira às decisões possuírem um condão de equipe, para R, isso 
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não tem o mesmo grau de importância porque o vínculo criado com a assistente 

social significou para ela, o fato de sua filha “entrar pra sociedade”.  

Para R constituiu-se numa experiência pessoal profundamente marcante, 

singular. Ter alguém com esse nível de credibilidade junto a R leva a pensar sobre a 

possibilidade de outros casos análogos, cuja organização favorecida pelo serviço 

social proporcionou condições para a família ver seu filho com déficit intelectual, nas 

palavras de R, “entrar, se enturmar, ter o direito de estar no meio das pessoas.”  

Nesse momento os comentários de R manifestaram uma perspectiva de 

grande dependência, restando possibilidades para prosseguir em direção a 

propósitos para favorecer instrumentos voltados para o empoderamento dessas 

famílias. Isso significa criar novas condições, a partir de uma experiência com alto 

grau de importância para as pessoas atendidas, como nesse caso, no sentido de 

essa experiência pessoal não ficar encerrada em si mesma, inacessível a outras 

famílias. Isso significa aprofundar os diálogos com as famílias acerca do 

desenvolvimento de seus filhos e a importância dessas famílias se reconhecerem 

como importante para se avançar nesse sentido, valorizando elas mesmas como 

instrumentos para isso.  

Num outro prisma de análise é possível ver na sensibilidade de R a existência 

de um momento anterior, cujo contexto, antes de seu acolhimento na instituição, 

comprometia o desenvolvimento de sua filha. O fato de ser atendida na instituição, 

em última análise, viabilizou manter contato com outros microssistemas, de modo a 

proporcionar um salto nas condições de desenvolvimento da pessoa.  

Todavia, além de compreender sobre as atividades desenvolvidas na 

instituição, importa saber sobre o significado disso para o cotidiano do Grupo 

Multifamílias. Na hipótese de um conhecimento com propósitos de promover 

melhores condições para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual, é 

importante que as implicações de seus resultados sejam referendados pelo convívio 

com dessas pessoas em seus lares, cabendo também às demais pessoas com as 

quais se relacionam. Vejamos alguns comentários acerca disso.  

 

M,6,6: Eu achei importante, viu? É bom porque a gente aprende um 
jeito de cuidar dos filhos.  
 
E,11,4: [...] hoje eu sei o que está passando dentro da APAE, daí eu 
aprendi bastante coisa pra mim, mais pra ela. Porque eu nunca tive 
uma criança especial, ela é a única que eu tenho de neta. Achei bom, 
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aprendi muita coisa, tenho paciência com ela, se antes eu não tinha 
aquela paciência com ela, agora eu estou tendo e ela vem conversar 
comigo eu converso com ela, quer alguma coisa eu explico pra ela, 
parece que me abriu mais com ela. Foi bom, gostei. Na verdade é 
que cada reunião que eu participei aqui eu aprendi um pouquinho de 
cada, coisa que eu não sabia, mas aprendi agora, se continuasse é 
que era bom. Porque aqui é que nem escola, vai aprendendo. Tem 
coisa que a gente não sabe, mas aprende e vai fazer em casa. 
 
MR,9,7: [...] Eu conheço muita gente que precisa de fisioterapia. 
Mas, as pessoas que tem dúvidas que eu posso passar, pra outra 
mãe, ela falou sobre a questão da criança estar, chorando, eu já vi 
mãe reclamar pra que o filho andasse rápido, que a criança tem 
problemas nos pés, agora a gente tendo conhecimento é mais fácil 
de passar para a pessoa do que repreender que não resolve né. Aí o 
que eu ouvi eu posso estar passando, a questão que nem ela falou 
do cérebro, precisa entender aquelas informações aos poucos a 
longo prazo, aí a mãe no dia a dia por exemplo, por falta de 
informação fica maltratando os filhos, porque ela também não tem o 
conhecimento pra mim foi bom por isso também.  
 
E,10,14: Bom né. Assim a gente fica mais por dentro, porque muita 
gente ignora. Acha que todo mundo é doido. [...]Aqui dentro a gente 
aprende muita coisa. 
 
E,8,30: Eu achei bom, porque a gente vai aprendendo. A cada 
reunião que eu venho, vejo que cada apresentação é muito 
importante. [...] eu só tenho ela de especial no meio da família (E é 
avó da pessoa atendida na instituição), ela é a única que eu tenho 
em casa, então eu presto atenção em tudo,  então ela tem 
dependência e eu não vou ficar por toda vida, mas eu quero que ela 
seja independente, dela participar da vida dela mesmo, cada dia que 
vai passando ela vai me surpreender mais que minhas outras filhas, 
ela vai me surpreendendo cada dia,[...] ela fala assim “eu quero 
casar e ter dois filhos”, ela já fala assim. Porque a mente dela já está 
bem evoluindo, só o problema dela mesmo é aprender a ler e 
escrever, porque o resto eu estou vendo que ela vai bem. 

 

 Saber o que se passa na instituição manifesta-se como algo significativo. Isso 

deixa clara a necessidade de a instituição ao viabilizar a comunicação, propiciar 

condições para as famílias saberem o que se passa nessa instituição, como são os 

atendimentos, quais as relações entre os diversos membros da Equipe Técnica, 

como eles vêem os alunos, como uma atividade se relaciona com outra. Ao estar 

atento ao que se passa na instituição, isso também significa estar atendo ao filho ali 

atendido, de maneira a saber situar melhor passo a passo as atividades, seus 

benefícios para o desenvolvimento da pessoa com déficit. Significa, por outro lado, o 

empoderamento do Grupo Multifamílias com o propósito de possíveis mudanças. 

Uma possível mudança depende também de uma avaliação pessoal, um pensar 
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sobre o que se está vivendo. Analisar o desenvolvimento de sua neta, conforme E 

destacou, tem um novo significado por saber o que se passa na instituição e, mais 

ainda, o conhecimento tem implicações na realização de atividades com a pessoa 

com déficit intelectual no lar.   

Vemos ainda, no comentário de MR,9,7, cujo propósito ao final dos encontros 

assumiu um outro papel: colaborar com o outro. O empoderamento, nesse sentido, 

significa poder contribuir com o outro. Entretanto, conforme veremos adiante, ao 

comentar sobre o desejo de voltar a estudar, a opção de um caminho para conseguir 

alcançar esse manifesto desejo de solidariedade. MR defende a volta aos estudos, 

com o propósito de conhecer, sentir-se competente para colaborar com o outro. 

Todavia, esse conhecimento apresenta, também, resultados mais imediatos, 

de maneira ao aluno atendido pela instituição passar a ter uma atenção diferenciada 

da pessoa que cuida. Essa atenção é fundamental para proporcionar melhores 

condições para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. Como exemplo, 

cabe o comentário de MR acerca de sua filha. 

 

MR,8,31: Eu gostei muito e está valendo muito apena, porque desde 
quando começou aqui eu já tenho aprendido bastante coisas, aqui 
mesmo em um dos encontros foi identificado que minha filha 
precisava de atendimento... 

 

 A observação de MR tem a ver com a sua busca por recursos com o propósito 

de atender sua filha N. Esse momento expressa um caráter de atenção, um olhar 

mais atento em relação ao outro e a seus cuidados. Significa a aplicabilidade do que 

se aprendeu, voltando o olhar para o outro a seus cuidados, de maneira que esse 

conhecimento passa a estar presente nas relações interpessoais, com o propósito 

de analisar, agir e avaliar.  

Cabe, também considerar, conforme esse comentário de MR, a busca por 

novos recursos, pois apesar da observação, anotou a necessidade de um novo 

atendimento, pois não estava sabendo lidar com a situação naquele momento. 

Consoante se pode notar no conjunto de transcrições, já era percebido por MR a 

existência de dificuldades, entretanto, justamente durante as apresentações ficou 

esclarecida a necessidade de buscar novas alternativas para atender sua filha. 

Portanto, com a Teoria Bioecológica podemos observar que se existiam as 

dificuldades coube aos encontros proporcionar condições para por em movimento os 
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processos proximais, de maneira a produzir competência, entendida como “[...] 

aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e capacidade para 

conduzir e direcionar seu próprio comportamento...” (MORAIS & KOLLER, 2005, 

p.97). Isso significa para MR criar oportunidades para o desenvolvimento de sua 

filha, cujas dificuldades não estavam sendo consideradas no âmbito das questões a 

serem cuidadas, mas permaneciam irresolutas na linha do tempo.  

 

Subcategoria: O desejo de voltar a estudar 

Essa subcategoria surgiu em decorrência de um conjunto de comentários, 

principalmente do último encontro. Nesse conjunto pode-se avaliar a intensidade 

dessas observações acerca do desejo de voltar a estudar. Isso expressa uma 

disposição significativa, sem assumir um compromisso a ser verificado.  

Representa a confiança entre os participantes de se sentirem acolhidos a 

ponto de revelarem seus desejos, sem constrangimento de serem julgados por 

compartilharem aquilo que pensam.   

Constitui-se, sobretudo, numa subcategoria que viabiliza promover a análise 

do manifesto desejo de reproduzir o que desperta o interesse. Esses comentários se 

destacaram, nem tanto pelo tempo de emprego das palavras, mas porque envolviam 

projetos pessoais.  

Isso fica bastante pronunciado em relação a R, cujos comentários foram 

profundos e externavam um desejo de solidariedade em relação às pessoas que 

buscam a assistente social.  

 

R,7,2: [...] Então (Assistente Social) é uma função muito importante, 
eu falo que eu vendo essa função hoje, eu tenho vontade de estudar, 
porque é uma função muito boa e muito gostosa. Porque atender as 
pessoas, vocês têm que correr atrás, vocês encaminham a gente, 
vocês têm que conversar com outras pessoas também, tem que ligar. 
Então eu acho muito, muito importante a assistente social. 
 
R,10,4: Eu gostaria de ter estudado mais. Gostaria de ter estudado 
mais. Tenho vontade de voltar a estudar né. É uma coisa que, no 
momento, eu sinto falta. 
 
R,11,6: Mas pra mim também significou conhecimento e desperta o 
desejo da gente querer conhecer mais, despertou e todos nós aqui 
falamos como a gente percebe, despertou mais ainda, tanto pelo 
conhecimento, mas despertou mais o desejo da gente conhecer mais 
e ajudar, porque esse conhecimento vai muito além do que um filho 
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da gente, do que a casa da gente, a gente teve um conhecimento 
que dá pra gente ajudar muita gente, gente idosa, eu achei muito 
interessante o negócio da mão também, eu nunca parei pra pensar 
como é importante o dedo da gente, nunca parei pra pensar, e aquilo 
despertou muito. [...] então tem todo o conhecimento, nós 
conhecemos, mas ficou com aquela sede de que quer conhecer 
mais, quer se envolver mais nisso mesmo pra gente poder ajudar as 
pessoas, não é só aquele desejo, por isso que ela disse que queria 
que continuasse, porque as reuniões mexeram com nós todas. 
 
R,11,8: E é gostoso quando você vê uma pessoa precisando e você 
poder ajudar, você saber como ajudar. Você ir na pessoa e você ter o 
conhecimento e você vai na pessoa e consegue ajudar porque você 
tem conhecimento e nesse conhecimento tem que se envolver 
mesmo, não tem jeito, tem que se envolver, prestar atenção, ter 
desejos, é muito gostoso.  
 
R,11,24: Eu também estou com a vontade de estudar a noite e isso 
do atendimento me despertou o desejo de ocupar certas funções em 
despertar aquelas vontades de fazer também que eu gostei, e 
despertou o desejo de entrar na escola e eu estava falando para as 
pessoas que não tem idade, ainda dá tempo, quem sabe que até os 
50 anos eu me formo. Isso me despertou o desejo, esse 
conhecimento da gente foi ao ponto de despertar o desejo de eu 
querer ocupar uma função dessas de tanto que eu gostei, então eu 
estou pensando. Vou voltar a estudar e depois que eu terminar o 
estudo e eu vou atender. O que me despertou foi a assistente social, 
de lidar com o povo porque eu achei que é muito interessante, e ao 
mesmo tempo é muito gratificante e você conseguir ajudar, fazer os 
telefonemas, conseguir ajudar as pessoas. Isso me despertou o 
desejo de ser assistente social não sei se vai dar tempo e quando 
chegar aos 41 anos e ter que estudar e você fica pensando. 
 

 

 Ao se observar os comentários de R, nota-se claramente um envolvimento da 

atividade do Serviço Social. O desejo de voltar a estudar tem a ver com um 

propósito, um objetivo claro, reproduzir algo muito significativo de maneira a 

contribuir para o outro alcançar os benefícios advindos com essa relação para ela 

tão significativa. Ao longo de seus comentários surge a motivação pessoal para o 

estudo porque “desperta o desejo da gente querer conhecer mais e ajudar”  e isso 

“vai muito além do que um filho da gente, do que a casa da gente”. O desejo de 

auxiliar o próximo tem um valor para R, marcante em suas falas, que vai além da 

casa e de seu filho, e encontra guarida na dimensão da solidariedade.  

Ocorreram outros comentários quanto ao desejo de estudar, sentirem-se 

dispostos a isso. Vejamos: 
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MR,11,22: Eu achei incrível também aquela participação porque 
assim eu tinha muita dificuldade, preguiça de pensar ou dificuldade 
de expressar o que esta dentro de mim, vamos supor eu até entendo 
o que estão passando pra mim, mas a dificuldade passar aquilo que 
eu entendi então é o exercício da minha memória e daquele dia pra 
cá eu senti mais interesse de ter o conhecimento. Então eu estou 
com vontade de fazer um supletivo pra terminar, mas eu tenho 
dificuldade de deixar a N na escolinha, mas ai tudo tem um jeito nem 
se for por correspondência eu vou dar um jeito de fazer. 
 
MR,11,23: Exatamente tem muitos assuntos aqui que eu fico assim 
saber o que falar sem o conhecimento, que nem eu falei em 
desenvolver a memória que nem aquele dia foi bom aquele 
atendimento sobre as perguntas, porque ali foi exercitando a minha 
memória, foi um exercício e deu assim uma boa desenrolada. 
 
 
E,11,26: Então eu quero me ocupar com alguma coisa também, eu 
vou estudar e vou terminar, eu faço alguns cursos, mas é pouco, 
então eu posso me ocupar mais. 
 
E,11,27: Porque é aquele caso se a gente ficar velha e encostada, 
não é porque você esta velha que tem que ficar encostada, a gente 
tem que renovar o espírito da gente. 

 

 Os comentários dizem respeito a um conjunto de experiências pessoais 

marcantes, significativas e positivas. As observações realizadas pelo Grupo 

Multifamílias foram contagiantes pela disposição manifestada naquele momento. 

Todavia, independente de isso se realizar no futuro, seu significado é muito 

expressivo, em razão do desejo de reproduzir algo, sentir-se capaz de aprender e 

ensinar. Esse sentido da experiência revela o quanto foi marcante o convívio entre o 

Grupo Multifamílias e a Equipe Técnica.  

Entretanto, o desejo de voltar a estudar não foi um pensamento comum a 

todos os participantes do Grupo Multifamílias. Por exemplo, foram realizados 

extensos comentários, concernentes ao exercício da atividade dos membros da 

Equipe Técnica. Ocorreram momentos marcados por uma emoção, como no caso de 

Z, em relação aos seus atendimentos na juventude, buscados na memória. Nesse 

caso, a lembrança não teve implicações para o desejo de reproduzir, mas, sim no 

reconhecimento da importância do trabalho da fisioterapeuta.  

A Teoria Bioecológica faz referências quanto aos processos proximais, 

relativamente a questões envolvidas com as disposições que favorecem esses 
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processos. Dessa maneira, as disposições concernentes à tendência a iniciar 

atividades e engajar-se nelas, são desenvolvimentalmente geradoras (COPETTI e 

KREBS, 2005), tendo em vista o ambiente dos encontros, proporcionarem o 

sentimento de acolhimento, confiança e demais condições adequadas para essas 

disposições.   

 

Categoria: A família favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit 

intelectual. 

 

 Essa categoria cuida das questões pertinentes às novas condições para o 

favorecimento do desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. Não se trata 

aqui de analisar as atividades realizadas com a Equipe Técnica, mas, as 

repercussões das atividades nas relações interpessoais, dentro do lar. Em relação a 

essa categoria foram construídas duas subcategorias. 

 

 Subcategoria: Caminhar juntos significa, também, estar atento ao outro. 

 

 Os comentários destacados nessa subcategoria expressam sentimentos e 

ideias afinados com um olhar voltado para a pessoa com déficit intelectual. Um olhar 

mais reflexivo, um reconhecimento de suas próprias possibilidades de agir.  

Inicialmente um comentário bastante pertinente acerca da importância da 

atenção voltada para o outro, a seguir. 

 

MR,4,23: É a questão do livro que ele falou, da comunicação. Porque 

quando a criança percebe que você está dando atenção pra ela, ela 

fica até mais tranquila.  

 

 No comentário de MR nota-se um momento de grande significação. Perceber 

que a atenção promove uma emoção que manifesta a tranquilidade do filho, pode 

representar uma valiosa oportunidade de se considerar as emoções presentes nas 

relações interpessoais com as pessoas com déficit intelectual. Não foram raras as 

vezes notarmos, na nossa experiência, pessoas da família que elaboram 

observações sobre a pessoa com déficit intelectual, sem a menor preocupação com 

a sua presença, como se essa pessoa não conseguisse compreender as emoções 
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presentes na comunicação. Nesse processo de reconhecimento de que o outro 

tranqüiliza-se pela atenção oportuniza condições para pensar nessa manifestação 

de tranquilidade como um momento importante, sobretudo, por MR perceber que N 

sabe reconhecer o conteúdo emocional de sua atitude. 

Entre outros comentários acerca de uma mudança na perspectiva do papel da 

família em relação à pessoa com déficit intelectual, podemos destacar os seguintes: 

 

R,6,4: Não tem porque não fazer. Aquilo que vocês falam, já tá 

facilitando e a gente seguindo direitinho é muito bom para os filhos. 

 

MR,8,6: Como a gente age com a criança em casa, né?  

 

MR,8,1: Vamos supor, participar das coisas que a criança aprende 

aqui, fazer em casa também. Que nem essa mesmo eu já vou fazer 

na minha casa, e também para ela não esquecer e dar a 

continuidade. 

 

R,8,3: Seguir as orientações daqui também, a professora falou que 

cada um tem uma necessidade diferente, uns tem mais facilidade de 

aprender outros tem menos e cada um que chama a gente para 

conversar, ensina a gente é procurar seguir corretamente a 

orientação em casa, em casa você vai fazer... Eu comecei, assim, eu 

não sabia o que fazer em casa também, então fui passando pelas 

reuniões e eu procuro fazer do jeito que eu fui aprendendo a fazer. A 

TO e a fisioterapeuta, tudo, então vou seguindo o que elas passam 

para gente direitinho, dá resultado e está dando. 

 

 As manifestações anteriores, manifestam, sobretudo, uma maneira de 

estabelecer um relacionamento dentro do Grupo Multifamílias. São pessoas que 

estão percebendo de maneiras diferentes as experiências compartilhadas no Grupo 

Multifamílias. Fica evidenciado que, no compartilhamento das atividades, as pessoas 

não compartilham das conclusões, principalmente quando essas conclusões 

envolvem algo além de um conteúdo objetivo. Desse modo manifestam suas 

impressões em patamares distintos, podendo algumas vezes coincidir. Conforme a 

Teoria Bioecológica, as pessoas têm formas particulares de interação, são 
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mecanismos que viabilizam o desenvolvimento e foram denominados por 

Bronfembrenner & Morris (1998) de processos proximais e irão  variar consoante os 

atributos da pessoa, bem como dos contextos e tempo. Esses atributos são  

 

[...] as disposições para colocar os processos proximais em 
movimento... O próximo tipo são os recursos bioecológicos de 
habilidade, experiência, conhecimento e destreza... Finalmente, há 
as características de demanda, as quais convidam ou desencorajam 
reações... (COPETTI E KREBS, 2005, p.77-78).  

 

Nesses momentos a Teoria Bioecológica contribui para compreendermos o 

processo de cada participante. As manifestações podem ter como resultado apenas 

uma resposta mais objetiva, em decorrência da indagação formulada naquele 

instante do encontro. Entretanto, dependerá das características de cada pessoa a 

possíveis mudanças na atitude na relação com a pessoa com déficit intelectual. De 

qualquer modo, observa-se claramente uma disposição para mudança, algo 

desejável na perspectiva desta pesquisa. Isso porque a disposição para a mudança 

se constitui num valioso recurso, consoante essa teoria, que favorece o 

desenvolvimento da pessoa, considerando-se as influências das condições de 

contexto e tempo. 

Com relação ao caráter de mudança, o comentário a seguir manifesta o 

significado, a nosso ver, de uma maneira clara 

 

Z,8,7: Prestar atenção como está prosseguindo a vida dele aqui 

dentro e lá fora, tem que prestar atenção para ver se não está sendo 

prejudicado, se está dando alguma vantagem, se está crescendo 

alguma coisa na vida dessas crianças. Eu presto muito atenção para 

ver se minha filha está evoluindo, alguma coisa que ela aprendeu, 

ela aprendeu coisas novas, se ela chegou com novidades, se ela 

chegou com felicidade porque quando acontece alguma coisa que 

eles sentem contentes eles passam isso pra gente quando chega em 

casa, porque eles falam com alegria e isso daí é o que a gente tem 

que prestar atenção. 

 

 O comentário de Z constitui-se em uma resposta a uma indagação formulada 

durante a apresentação das pedagogas no oitavo encontro.  
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 Anteriormente Z havia formulado inúmeros comentários pertinentes. Verifica-

se logo no quarto encontro que as observações de Z já contribuíam para os 

encontros. Evidentemente os participantes estão em momentos diferentes, mas esse 

comentário proporciona condições para refletirmos acerca da maneira como percebe 

as relações com sua filha. A atenção de Z em relação à sua filha promove 

oportunidades de desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual.  

 A observação de Z apresenta uma ampliação das ideias expressas por MR, 

conforme destacado no primeiro segmento de comentário (MR,4,23) desta 

subcategoria. Evidentemente, são pessoas diferentes em momentos, contexto, 

processos e tempos diversos, entretanto, vemos uma grande harmonia entre o 

conjunto de expressões manifestadas por Z e a teoria bioecológia. Isso porque essa 

teoria tem como enfoque as relações considerando a sua complexidade. Estar 

atento ao outro, no sentido expresso por Z, significa sob o prisma dessa teoria estar 

atento aos contextos nos quais a pessoa com déficit intelectual participa, às 

transições ecológicas, bem como às ocorrências de mudanças e estabilizações 

(KREBS, 2005). 

 Outro aspecto importante, relativo ao Grupo multifamílias, diz respeito à 

realização das atividades nos respectivos lares, considerando as trocas ocorridas 

durante os encontros, conforme constatado em alguns comentários. Isso é o que se 

observa a seguir, com o comentário elaborado por MR. 

  

MR,8,31: Como a pedagoga perguntou, qual o dever da família? Foi 

aí que eu vi o quanto é importante participar do que acontece, porque 

isso aí dá pra fazer dentro de casa. Eu fazia tudo por ela, depois 

disso eu já comecei a mudar um pouco as coisas, hoje ela já está 

conseguindo se vestir, então já está dando resposta na minha casa. 

É conjunto, o caminhar junto, aí eu aprendo aqui e levo para casa. A 

dificuldade que eu tenho em casa eu trago para cá, então se eu não 

participar das reuniões, eu não vou aprender e quem vai perder é ela 

e eu não quero que ela perca, pelo contrário, eu quero que ela 

evolua. Teve uma palestra que não deu para eu vir, porque eu tive 

que ir fazer exame e quando eu não fico é porque não deu mesmo 

ou porque eu tenho médico, mas fora isso eu quero participar de tudo 

para ela poder evoluir , porque eu já estou vendo a diferença. 
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Ainda quanto às relações interpessoais no contexto da pesquisa, verificou-se 

as díades como constituintes do desenvolvimento. Desse modo, a díade 

observacional, de atividade conjunta e a díade primária, ocorreram, conforme 

mencionado anteriormente, empregando-se a atividade conjunta entre os 

participantes do Grupo Multifamílias e a Equipe Técnica, cuja relação afetiva entre 

os participantes do grupo assumiu um caráter positivo, conforme manifestado pelo 

Grupo Multifamílias. Isso significa, por exemplo, do lado do Grupo Multifamílias 

compreender uma atividade no lar como necessária para o desenvolvimento da 

motricidade (escrita, trabalho, atividades de vida diária, independência na locomoção 

entre outros), e, nesse sentido, a família poderá vir a desenvolver a atividade por 

presumir possível e necessária de ser realizada. Assim, o técnico passa a contribuir 

para um trabalho a ser desenvolvido na família.    

Em outro aspecto, diz respeito ao fato de o Grupo Multifamílias sentir-se 

motivado a desenvolver as atividades com as pessoas com déficit intelectual, como 

no trecho acima do comentário de MR. Mas, para isso, a interação entre o Grupo 

Multifamílias e a Equipe Técnica teve como características atividades molares, em 

decorrência das comunicações interambientes, consoante analisado a partir da 

Teoria Bioecológica (Bronfembrenner, 1996). A construção do percurso teve como 

marco inicial à criação de um ambiente cujas atividades favoreceram para que os 

participantes do Grupo Multifamilias passassem a se sentir como grupo. Isso 

decorre, também, em razão das múltiplas dimensões, como o olhar, o silêncio, o 

movimento, entre outros, presentes na comunicação dentro de um grupo 

(CERVENY, 2000, p.57), que viabilizaram o percurso inicial. Durante os encontros 

entre este grupo e a Equipe Técnica, surgiram novas possibilidades de o Grupo 

Multifamílias passar a desenvolver atividades no lar. Desse modo, a maneira de MR 

buscar novas contribuições para o desenvolvimento de sua filha está impregnada 

desse novo conjunto de relações, inclusive por perceber diferença nas relações 

interpessoais com sua filha N. 

 

Subcategoria: Sementes foram lançadas. 

 

 A expressão “foram sementes lançadas e no futuro vão estar nascendo” 

manifesta um resultado desejado desde o início desta pesquisa, isso porque, 
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conforme veremos nos comentários a seguir, foi engendrado algo além do 

imediatismo dos resultados dos encontros, e tem a ver com a ideia de semente em 

solo fértil.  

 

MR,8,26: N. ficou toda alegre com o bingo vou fazer em casa. 

 

MR,11,3: Pra mim, como eu digo, foram sementes lançadas e no 

futuro vão estar nascendo, porque teve muita coisa legal. Então a 

cada atividade eu fui aprendendo a lidar com a N, vendo a 

importância de participar de cada atendimento aqui da APAE e ficou 

mais claro pra mim o quanto a criança é favorecida, porque eu 

estava perdida na educação de minha filha, como eu comentei com 

você naquele dia, sobre aquela brincadeirinha do bingo. Era uma 

coisa simples mas deu um resultado incrível de ver a minha 

aproximação com a N, se eu  não tivesse vindo, como é que eu ia 

levar essas coisas pra dentro da minha casa, porque é a única coisa 

que e eu tenho pra dar. Eu me considero uma boa mãe, mas a 

criança precisa de muito mais do que isso, quer aquela aproximação 

da mãe ali junto, eu aprendi muito aqui durante essa pesquisa, cada 

atendimento que teve eu fui aprendendo a lidar, ajudou muito, me 

ajudou muito mesmo. E foi identificado no dia da TO que ela 

precisava de um atendimento que eu nem sabia que ela iria precisar, 

foi identificado aqui. E o que ela me ensinou, que vocês me 

ensinaram eu fui levando pra casa, o que a gente aprende aqui, vai 

pondo na gavetinha e levando pra casa e eu estou seguindo esses 

passos. Foi aquela pedagoga. A fisioterapeuta também falou muito 

sobre o treino, que a criança não aprende de minuto pro outro, então 

tudo isso eu fui guardando e de mim eu estou levando pra casa, 

então pra mim foi ótimo, me ajudou muito, me trouxe muitas 

respostas na educação da N. 

 

MR,11,28: Eu fiz dominó de notas para ela conhecer o dinheiro. E de 

outra coisa também da leitura do livro é uma coisa que eu estou 

trabalhando em casa e está sendo uma coisa tão boa, e eu estou 

conversando com a N através do livro. Toda noite eu estou lendo o 

livro pra ela, e eu vou perseverar nisso porque está valendo a pena. 
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E o que eu aprendi é a questão do treino, que não é assim, você lê o 

livro pra criança, mas vai ter dia que a criança não vai se interessar e 

a mãe não têm que desistir, vai devagar até chegar ao ponto. 

 

A,6,5: Eu aprendi que se eu estimular meu filho ele vai crescer e se 

desenvolver como qualquer criança? Não tem como né, se a gente 

não estimular, se não levar ele para conhecer os lugares, se eu ficar 

com ele só dentro de casa preso, meu filho nunca vai melhorar. 

Então é isso. Eu quero o melhor para o meu filho como qualquer mãe 

aqui quer o melhor aqui para o filho de vocês.  

 

 Conforme MR comentou no último encontro, os encontros provocaram 

mudanças na qualidade da relação interpessoal com sua filha. No caso de MR, ela 

busca aproximar-se de sua filha, bem como dos recursos para favorecer o 

desenvolvimento de N e isso significa para MR, a realização das atividades, e 

reconhecer que educar o outro, com déficit intelectual, se constitui em um processo, 

cujos passos dependem de inúmeras variáveis. Nesse sentido, a busca por novas 

maneiras para educar constitui-se numa dimensão de relacionamento com a Equipe 

Técnica viabilizada pela comunicação, sendo essa uma variável de grande 

importância.  

Quando o membro da Equipe Técnica passa a ouvir o Grupo Multifamílias 

nota-se que o Grupo Multifamílias passa a ouvir a Equipe Técnica. Essa interação no 

âmbito da Teoria Bioecológica significa criar oportunidades para o desenvolvimento 

das díades primárias, consoante comentamos anteriormente.  

Desse modo, nos comentários acima, estão destacadas ideias que fazem 

emergir o empoderamento dessas pessoas, porque passam a compreender melhor 

suas relações, sabem o que fazer, porque sabem buscar recursos e farão o melhor 

possível, com uma base mais ampla de possibilidades de agir.  

As categorias e subcategorias que emergiram dos comentários expressam, a 

nosso ver, de modo mais evidenciado uma significativa contribuição da Teoria 

Bioecológica nesta pesquisa para compreender as relações entre a APAE do 

Município de Francisco Morato e as famílias de pessoas com déficit intelectual, 

atendidas pela instituição. Essa contribuição significou, também, compreender as 
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mudanças favorecidas pelas atividades multifamíliares organizadas e desenvolvidas 

com os participantes.  

Finalmente, cumpre esclarecer o grande significado das informações obtidas, 

tanto em relação ao microssistema família, quanto ao microssistema instituição. 

Observar as ideias da Teoria Bioecológica de contexto, pessoa, tempo e processo, 

foram fundamentais para a análise e propiciaram mudar o olhar em relação ao 

Grupo Multifamílias e à Equipe Técnica. 

Com base nas informações dos microssistemas mencionadas no início desse 

capítulo, os comentários assumem uma maior densidade nesse momento final de 

análise. Isso porque conhecemos melhor o contexto de quem fala, o momento que 

vive, o seu percurso na instituição, como vê a instituição, sua maneira de 

compreender as relações com seus filhos, sobretudo, buscamos compreender 

aqueles que falam, por esse motivo, podem sem criadas novas condições para agir, 

tanto em relação às famílias, quanto em relação aos técnicos.  

Assim, conforme a Teoria Bioecológica, os microssistemas estabeleceram 

uma comunicação, proporcionando melhores condições de desenvolvimento para as 

pessoas com déficit intelectual, podendo-se vislumbrar novos caminhos com 

vínculos efetivos, viabilizados por uma comunicação que faz surgir uma confiança 

mutua, com um equilíbrio responsivo, exigindo-se para isso a disposição às 

mudanças, no sentido de a instituição continuar com o compromisso de agir de uma 

maneira transformadora em relação às pessoas que atende.   

Falta, ainda, explicitar nas considerações finais o conjunto de relações entre o 

início dos trabalhos desta pesquisa e a análise que acabamos de apresentar.  

 

  

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como ponto de partida as relações entre as famílias e a 

instituição. As ausências registradas nos atendimentos e nos projetos da instituição 

constituem-se numa busca incessante de novos recursos, há muito perseguido pela 

APAE.  

As medidas adotadas, consoante destacado na introdução desta pesquisa, 

buscam atingir esse mister. Isso fez com que recorrêssemos a novas possibilidades 

de iniciar e desenvolver as atividades multifamíliares, principalmente por notar que a 

passagem do tempo torna certos casos cada vez mais complexos reduzem as 

possibilidades de propiciar condições adequadas para o desenvolvimento da pessoa 

com déficit intelectual. Nesse enfoque, cada dia que passa, os casos de 

comprometimento ficam agravados, mesmo havendo na instituição, técnicos 

compromissados com o trabalho que buscam desenvolver.  

Nesse sentido, a presente pesquisa abriu novas perspectivas, afinadas com o 

compromisso entre famílias e instituição. Portanto, para iniciar as considerações 

retomo os objetivos e enlaçando-os com a análise dos resultados, de maneira a 

observarmos o caminho trilhado até aqui. 

 No início dessa pesquisa definiu-se como objetivo geral analisar as 

contribuições de um conjunto de ações multifamiliares para a qualidade das relações 

entre as famílias de alunos com déficit intelectual e a APAE, na perspectiva dessas 

mesmas famílias. Com isso, a preocupação estava voltada para a maneira como as 

famílias avaliaram cada encontro, bem como o conjunto de encontros realizados. 

Nesse sentido, foi a partir dos objetivos específicos que surgiu uma maior 

complexidade, conforme veremos. O primeiro deles teve o propósito de apresentar a 

proposta do conjunto de ações multifamiliares e seus respectivos objetivos à APAE e 

às famílias. Esse objetivo foi atendido logo no primeiro encontro com a Equipe 

Técnica e no primeiro encontro com as famílias. A complexidade maior ficou por 

conta dos demais objetivos específicos, tendo em vista a necessidade de se analisar 

a participação e os comentários de cada pessoa.  

O segundo objetivo específico foi “analisar se essas ações contribuíram para 

que as famílias compreendessem o papel e os limites da instituição para o 

desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual”. Nesse sentido temos que 

considerar inicialmente as questões envolvidas com a categoria “O surgimento da 
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comunicação a partir dos encontros entre Equipe Técnica e Grupo Multifamílias” e 

subcategorias: “A construção de um percurso”, “Vale a pena vir aqui, lembrar, 

conviver, aprender...”, “Aprendemos uns com os outros”, e “Agora eu sei o que se 

passa dentro da APAE”.  

A compreensão entre as pessoas teve como ponto de partida a comunicação. 

Isso porque a comunicação entre as famílias propiciou condições construir um 

percurso. Os trabalhos desenvolvidos favoreceram esse caminho marcado pela via 

de laços de afeição entre os participantes.  

Por esse motivo chegam a afirmar que valia a pena comparecer nos 

encontros. Isso chegou ao ponto de buscarem compreender como grupo, as 

atividades apresentadas.  

A participação era profundamente marcada pelo compartilhamento de ideias e 

experiências. Nesse aspecto, lembramos duas das participantes que tiveram infância 

em regiões próximas e com alta vulnerabilidade social, gerou-se um laço de amizade 

de maneira a ambas participar ativamente durante os encontros. Essa consideração 

pareceu-nos bastante significativa a ponto de pensarmos em explorar nas reuniões 

as questões regionais, focando como elemento estratégico para aproximar os 

participantes e viabilizar a emoção do encontro de pessoas de regiões próximas. 

Além das possibilidades engendradas pela comunicação a partir da 

proximidade regional, temos também as questões envolvendo a relação entre o 

Grupo Multifamílias e a Equipe Técnica. Isso porque ocorreu uma comunicação 

entre o grupo e os técnicos. O Grupo Multifamílias notou coincidência de escolhas 

nas atividades lúdicas, os participantes perceberam-se ouvidos nos encontros 

manifestaram o que sentiam, as dúvidas eram compartilhadas, promovendo uma 

relação interpessoal de maior proximidade com a Equipe Técnica.   

Verificando ainda as questões de comunicação, a constatação de que uns 

aprenderam com os outros, não somente com os técnicos foi muito significativa. Isso 

ficou evidenciado quando um comentário elaborado por uma participante tocou 

profundamente um dos participantes, de uma maneira mais profunda que os demais. 

Importante ressaltar que a partir de todo esse convívio surgiu a condição de se saber 

os trabalhos desenvolvidos na instituição.  

Esse saber tem como propósito a família conhecer seu papel e o papel da 

instituição para promover o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual, acima 

de tudo, estar mais atenta ao processo de desenvolvimento do outro.  Portanto, tem 
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a ver com o empoderamento da pessoa, na medida que em sua base está o 

conhecimento sobre a instituição e proporciona condições para as ações 

desenvolvidas pela família, no lar. 

O terceiro objetivo específico consistiu em “analisar, segundo a perspectiva 

das famílias, os possíveis ganhos emocionais e a melhoria nas relações 

interpessoais com os filhos atendidos pela instituição, após a participação nas 

atividades multifamiliares”. Esse objetivo foi alcançado na categoria “A família 

favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual”, e a subcategoria 

“Caminhar juntos significa, também, estar atento ao outro”. Essa subcategoria 

expressou um olhar mais atento para as próprias possibilidades de agir.  

Nesse sentido, conforme o comentário de MR, notar que a atenção dirigida à 

criança com déficit intelectual faz com que ela fique mais tranquila, significa um 

passo importante para mudanças na qualidade das relações interpessoais. Em 

relação a isso, também notamos o quanto as pessoas têm maneiras distintas de 

interação e isso pode ser compreendido com base na teoria bioecológica, 

principalmente por considerarmos que as disposições para mudanças seguiram 

rumos diferentes de modo a algumas pessoas serem profundamente marcadas por 

essa atenção ao outro.  

Quando uma das mães do Grupo Multifamílias comentou sobre o fato de 

respeitar as atividades de sua filha, notar seu desenvolvimento, perceber os 

momentos que a filha está desejosa por contar novidades, deixou claro a 

importância da consideração ao outro, e buscar recursos com o propósito de 

favorecer o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual.     

O quarto objetivo específico era “analisar se as ações multifamiliares 

contribuíram para a família compreender a importância da educação no lar para o 

desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual”. Esse propósito foi atendido na 

categoria “A família favorece o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual”, 

mediante a subcategoria “Sementes foram lançadas”. Essa subcategoria expressa 

uma maneira de pensar a relação no lar. Isso porque as manifestações nos 

comentários nos dão conta de um processo. A imagem de uma semente lançada 

assume, nesse caso, o papel de um desejo de fazer o melhor para propiciar o 

desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. Buscar recursos para esse 

propósito, expressa condições de empoderamento, de modo a se aproximar do que 

é significativo para essas pessoas, é ter um olhar atento e crítico, sobretudo, porque 
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os pais passam a vislumbrar novas condições para desempenharem seus papéis de 

educadores. Lembro aqui termos constatado a importância de famílias em 

momentos diferentes trocarem experiências sobre o desenvolvimento de seus filhos, 

de maneira que a família que está chegando ouça a experiência dos outros com 

mais tempo de atendimento, e isso contribui para compreender melhor o 

desenvolvimento do seu filho.  

Então, cabe considerar que a mudança da qualidade nas relações 

interpessoais com os filhos com déficit intelectual teve como antecedentes principais 

os momentos expressos nas categorias anteriores. Isso significa que desde a 

formação do Grupo Multifamílias, até o último encontro ocorreu uma construção em 

grupo. Foram momentos consignados pela criação de vínculos, marcados pela 

consideração às ideias entre os participantes, registradas as lembranças do passado 

remoto, notar-se ouvido e com sua opinião considerada, tanto em relação ao Grupo 

Multifamílias, quanto na relação com a Equipe Técnica. Cada um dos participantes 

percorreu seu caminho, manifestou-se um sentimento de maior competência para 

cuidar do filho, isso porque está mais atento e reconhece hoje sua importância para 

o desenvolvimento de seu filho com déficit intelectual.  

Desse modo verificou-se que as famílias buscaram fazer uma revisão do seu 

papel no desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual, e isso fica claro quando 

os participantes do Grupo Multifamílias notam que os trabalhos dos técnicos 

intercruzam-se e, como por exemplo, o trabalho do fisioterapeuta está associado ao 

trabalho do pedagogo, em diversos níveis.   

O quinto objetivo era “analisar os aspectos que contribuíram para adesão das 

famílias ao grupo, na instituição”. O atendimento desse objetivo ocorreu durante as 

realizações dos encontros com o Grupo Multifamílias. Ao longo do tempo verificou-

se que a atitude das pessoas propiciou que um agrupamento de pessoas se 

tornasse um grupo de pessoas discutindo interesses comuns. Não cabe observar 

aqui apenas uma ou outra categoria, mas todo o conjunto delas. Isso se inicia com o 

fato de as pessoas sentirem-se participantes de um grupo, perceberem que suas 

observações são ouvidas, que técnicos e demais participantes se importam com 

seus comentários, suas dúvidas, mesmo que pareçam distantes da apresentação, 

mas notam uma consideração positiva por suas participações.  

Portanto, cabe considerar esse objetivo alcançado, não unicamente em 

virtude de um ou outro comentário, mas do conjunto de atitudes. Importar-se com a 
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ausência do outro, verificar a coincidência de escolhas, estar atento aos comentários 

elaborados por outra pessoa, contribuir com observações, sem se sentir censurado 

por isso, ter uma sensação de segurança em relação ao grupo, incluindo aqui 

famílias e técnicos. Enfim, estabelecer todo um novo conjunto de relações 

interpessoais, que proporcionem condições para o desenvolvimento do humano 

presente no grupo.  

Nesse momento cabe lembrar, ainda dentro desse quinto objetivo, a categoria 

“o surgimento da comunicação a partir dos encontros entre Equipe Técnica e Grupo 

Multifamílias”, a subcategoria “o desejo de voltar a estudar”.  Conforme analisamos, 

foram prósperos os diálogos mantidos entre o Grupo Multifamílias e a Equipe 

Técnica. O desejo de voltar a estudar, manifestado no último encontro foi muito 

significativo nesse sentido. Essa manifestação pode ser compreendida como o 

desejo de reproduzir algo significativo, uma vivência positiva. Não podemos 

esquecer que essas famílias estão frequentemente imersas, ou melhor, saturadas de 

uma decepção manifestada pela nossa sociedade, em relação aos seus filhos com 

déficit intelectual, conforme pudemos observar no transcorrer desta pesquisa. Então, 

manifestar o desejo de voltar a estudar significa, também, sentir-se acolhido pelo 

grupo. Esse acolhimento foi extremamente significativo para o desenvolvimento de 

todo o trabalho.  

Aliado à Teoria Bioecológica e suas considerações acerca do 

desenvolvimento humano, o acolhimento foi imprescindível para o norteamento de 

toda a pesquisa. Importa ressaltar isso porque foram observadas maneiras de se 

construir esse percurso, sendo cuidadosamente observados os conceitos 

envolvendo a abordagem sistêmica e as atividades multifamiliares. Portanto, os 

resultados expressam um processo, em que as pessoas se envolveram ativamente 

durante o tempo dos encontros, num contexto com amplas condições de frutificar 

com a comunicação entre as pessoas.  

Temos que considerar o quanto foram enriquecedores comentários 

elaborados ao longo dos encontros. Algumas participações evidenciaram 

experiências pessoais que contribuíram significativamente, tanto para o Grupo 

Multifamílias, quanto para a Equipe Técnica. Estamos comentando aqui sobre 

contribuição de Pessoas e não mais de grupo ou equipe, propositalmente escritas 

aqui com letras minúsculas. Pessoas com competência para a vida que se 

encontram e, mais que isso, trocam ideias. Alguns com uma perspectiva técnica, 
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outros com a riqueza de sua experiência pessoal, enfim, comunicam-se e aprendem 

uns com os outros, cada qual com sua maneira particular de analisar suas relações 

com o mundo. Talvez, muito mais simples que a manifesta aparência das coisas, 

ouvir o outro tenha sido uma habilidade que desenvolvemos com o presente grupo, 

de maneira a se adquirir um refinamento da habilidade de analisar suas relações 

dentro do lar e saber que as pessoas da instituição estão ali para dialogar.   

Em relação ao mesossistema, verificamos que a disposição de a APAE 

buscar se aproximar do microssistema família, isso cria condições novas e 

significativas considerando a Teoria Bioecológica. Isso porque, o favorecimento da 

comunicação entre os microssistemas, poderá propiciar condições mais adequadas 

para o desenvolvimento da pessoa com déficit intelectual. É evidente que dependerá 

dos momentos que vivem os microssistemas famílias, seus processos, mas é 

justamente o compromisso da instituição com os propósitos de sua própria 

existência que é capaz de gerar novas oportunidades de aproximação entre o 

microssistema família do microssistema APAE.  

Em face disso, parece-nos oportuno propor pesquisas com o enfoque de 

mudanças na qualidade da relação entre famílias e instituição, pensando, 

principalmente na extensa colaboração da Teoria Bioecológica e das atividades 

multifamiliares, em razão dessa teoria proporcionar uma perspectiva sistêmica, 

abrangente e profunda, à medida que nos leva a pensar sobre a qualidade das 

relações interpessoais entre a instituição e as famílias, viabilizando um pensamento 

atento a características e recursos biopsicológicos, presentes nessas relações. Além 

disso, a complexidade associada às atividades multifamiliares enriquecem ainda 

mais os resultados, proporcionando condições mais amplas de viabilizar o 

empoderamento dos participantes.     

Finalmente, cabe salientar que em 2012 os trabalhos com grupos 

multifamílias e equipe técnica prosseguirão na instituição, com o mesmo enfoque da 

presente pesquisa. A vida germina onde são oferecidas condições para sua 

ocorrência, simplesmente.  
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CONTEÚDO DO CONVITE ÁS FAMÍLIAS 

 
 

 
 

Srs. Pais 
 
Vocês estão sendo convidados a participar de um pequeno 
grupo que vai tratar de assuntos relacionados à melhoria das 
condições de seu atendimento na APAE. 
 
Foram selecionadas apenas 14 famílias para participar deste 
grupo e vocês estão entre eles.  
 
Pedimos confirmar a presença por telefone ou pessoalmente.  
 
 
 
                                                           Atenciosamente, 
                                           
                                                       Benigna Alves Siqueira 
                                                           Diretora da APAE 
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APÊNDICE 3 

 

TRANSCRIÇÃO DAS AVALIAÇÕES 

 

Segundo encontro: 

 

Pesquisador: Bom, agora. Nós vamos fazer a atividade de avaliação. Nós vamos 

terminar daqui a dez minutos. Então eu gostaria que cada um de vocês começasse, 

mas nós vamos alternar. Então, quem está com o bicho de pelúcia está com a 

palavra e vai passar a palavra para alguém. Essa pessoa vai comentar sobre o que 

achou de importante até agora, que ouviu dos outros, o que achou de mais 

importante nesse nosso encontro aqui. Então você passa para alguém. Você passa 

para quem você quiser ouvir falar. Vamos lá. O que você achou de mais importante, 

o que você gostou de ouvir, o que você descobriu, o que você acharia legal 

comentar sobre o que você ouviu? 

 

MR,2,1: Ah eu achei legal porque eu botei minha cabeça um pouquinho para 

funcionar, porque eu tenho preguiça de pensar. E eu ouvi muita coisa, assim, 

construtiva. 

 

Pesquisador: O que mais? Mais alguma coisa? [Inaudível]  

 

MR,2,2: Ah, tipo assim. Ele falou sobre a pessoa que estuda. Aí, vamos supor, ela 

termina e ela quer fazer uma coisa, ai por causa da necessidade ela vai e ela faz 

outra coisa. E isso acontece com muita gente mesmo. A gente vê isso acontecer. Eu 

mesma, eu sou cabeleireira hoje, mas quando eu era mais nova me perguntavam o 

que eu queria ser, eu falava que eu queria ser professora. Só que as circunstancias 

da vida não me deram essa condição, e por necessidade fui ser cabeleireira. Apesar 

de que eu gosto de ser cabeleireira, já tem quinze anos que eu sou cabeleireira. E 

quando ele comentou, eu lembrei que aconteceu isso comigo. E acontece com muita 

gente. Então pra mim foi uma coisa bem legal. É bastante informação, né? E a gente 

ouvir também o que as pessoas pensam e a resposta delas. Igual a resposta da 

psicóloga, eu responderia a mesma coisa que ela respondeu. Ela estava 

respondendo e eu estava pensando, eu teria respondido a mesma coisa. Acho legal. 
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Pesquisador: Passa para outra pessoa. Com quem está a palavra? Para RN. 

 

RN,2,3: Eu achei bom porque a gente conversou mais um pouco sobre o que elas 

gostam. 

 

Psicóloga: Ah eu acho como o RN, eu acho que é uma oportunidade da gente estar 

conhecendo as pessoas e às vezes a gente se encontra com as pessoas, mas não 

sabemos coisas que elas gostam. A gente se vê toda hora, mas a gente não sabe. 

Então é uma oportunidade de saber um pouco mais sobre cada um e isso aproxima 

a gente mais das pessoas. Além disso eu acho que as perguntas também levaram a 

gente a refletir sobre questões. A pergunta feita a outra pessoa também me faz 

pensar. Como eu responderia essa pergunta? Então ao mesmo tempo que a gente 

está se conhecendo mais as pessoas, a gente acaba refletindo sobre questões que 

são importantes. Desde o que eu gosto, o que eu não gosto ou até uma pergunta 

mais ampla que é “Se eu pudesse mudar o mundo, como eu mudaria?”, que é uma 

pergunta muito mais ampla. Então eu acho que foi uma grande oportunidade. Acho 

que deu legal para a gente aproveitar o tempo. Estamos aqui não tem nem uma hora 

e a gente ficou trabalhando o tempo da gente. Eu adoro fazer isso [Inaudível] então 

eu acho muito legal. E a oportunidade de conhecer cada um. O RN é a primeira vez 

– até acho que já vi uma vez – mas saber dele e de vocês também, gostei muito. Foi 

muito valioso e que aproximou a gente.  

 

Assistente social: Eu também, assim, como disse a Psicóloga. A gente está se 

conhecendo, aproxima mais mesmo. E é pra gente refletir mesmo. Enquanto um 

responde você fica pensando “Ah, eu mudaria essa resposta. Eu pensaria assim”. 

Então acho legal isso, eu achei ótimo também vários momentos, [Inaudível] falando 

e conversando, a gente sendo sincero com as coisas. Poder mostrar o que eu 

realmente vou mostrar o que penso. Não pode mentir, tem que ser aquilo que eu 

estou pensando. [Inaudível] achei bem interessante.  

 

Psicóloga: Eu só queria acrescentar que cada resposta, cada escolha que a gente 

faz tem sempre um porque que é bem incrível de se pensar. Eu olho o céu “Por que 

eu olho o céu?”; eu gosto de amarelo “Por que eu gosto de amarelo?”, então tem 

sempre escolhas. Eu, por exemplo, gosto muito de olhar o céu, sabe por quê? 
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Porque eu gosto de ver como as nuvens mudam o mundo. Então me faz lembrar 

que eu estou sempre mudando e que as pessoas estão de mudança. Uma das 

coisas que eu gosto muito é que você fica olhando uma nuvem, daqui um minuto ela 

já está diferente. O céu está sempre diferente. A cada minuto ele está diferente. E 

me faz lembrar isso. Que eu estou mudando e que as pessoas também estão 

mudando. 

 

Pesquisador: Agora E. 

 

E,2,4: Foi uma oportunidade da gente conviver e aprender. Convivência é isso. E eu 

sou assim, sou tímida. Sou assumida, mas assim a gente vai se soltando mais. 

Então, eu vou aprendendo com cada um. Eu tenho muita coisa para passar também, 

mas, aos pouquinhos a gente vai se soltando.  

 

Pesquisador: Agora você passa para frente. R é a sua vez.  

 

R,2,5: Porque a gente também, às vezes a gente não se conhece. Então quando 

tem pergunta assim a gente pensa “Nossa, mas eu estou me conhecendo melhor”. 

Cada um aqui tem opiniões diferentes. Cada um gosta de uma coisa, outro de outra. 

E a gente acaba se conhecendo, também. Porque às vezes você nunca parou para 

pensar e numa pergunta dessas, você vai ver o que tem lá dentro de você. Então é 

muito interessante. E também é muito bom, porque é como fazer comunicação. É 

como você estudar comunicação. Para a gente aprender a se comunicar com as 

pessoas. Aqui tem gente mais tímida, tem gente que fala mais. Eu acho que eu não 

sou tímida, eu falo um pouquinho mais. Mas é muito gostoso a gente aprender a se 

comunicar também. Para saber se a pessoa pensa diferente, ou pensa de outro 

jeito. Uma tem um gosto e outra tem o outro. E a gente acaba se conhecendo 

melhor Então é muito bom. [Inaudível]  

 

Pesquisador: Eu entendi o que você falou, então agora eu vou falar. O que eu achei 

de mais importante aqui é que às vezes tem coisas tão comuns no dia-a-dia 

[Sobreposição de vozes] não são tão profundas, elas são até superficiais, mas 

parece que te deixa envolvido em determinados assuntos do nosso dia-a-dia, que a 

gente não vê comunicação. Então a pessoa fala o que tem muito dessa questão e 
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fica a maior parte do dia discutindo coisas que giram em torno dessas pessoa. A 

questão dos exercícios é diferente. Nós fizemos exercícios que vocês passaram a 

ouvir os outros, pois quem a gente ouve geralmente é a gente. Quando você faz 

uma pergunta, você quer saber uma resposta para você e não para o que o outro 

está pensando. Então funciona como um jeito diferente de ouvir. Então quando você 

fala que “eu responderia de maneira diferente essa pergunta”, você está ouvindo o 

outro, na verdade. Porque é o seguinte, ao invés de você ouvir a resposta do outro, 

você [Inaudível], você faz um exercício mediado pelo outro. É muito legal. É uma 

coisa que falta muito no nosso dia-a-dia, comunicação. Ela é muito ausente. A 

questão assim: o que você vai fazer, o que eu vou fazer. Mas não que eu penso a 

respeito, [Sobreposição de vozes] eu acho que a proposta é mais ou menos o que 

vocês tinham falado. Então, por hoje é só. Pontualmente nove horas. Então vou 

pedir para vocês assinarem esse termo para mim, porque eu preciso 

necessariamente levar para a PUC. Isso é uma pesquisa que estou fazendo tá? 

Também. Meu trabalho tem a ver com essa pesquisa com pesquisa que estou 

fazendo, como falei no início do encontro [Inaudível]. No caso do RN, você tem 

quatorze anos né? Então, no caso a gente vai colocar o nome do RN e a R. Assina 

tá R? Eu vou deixar uma via dessas [Inaudível] aí no próximo encontro eu devolvo 

para vocês isso daqui, e [Inaudível] então vocês assinam e aí na semana que vem 

a gente devolve para vocês. Então são quatro. Por enquanto. Até mais.  

 

Terceiro encontro: (leitura e discussão do poema intitulado “Amizadão”) 

 

Falha no equipamento de gravação. Foram realizadas somente anotações. 

 

Quarto encontro: Pesquisador (atividade de leitura no lar) 

 

Pesquisador: Eu queria saber como foi pra vocês esse encontro aqui.  Isso pode 

ser realizado só com o livro ou com o livro e qualquer outro material. Pode ser com 

qualquer coisa. Mas nós falamos mais de imagens porque temos uma facilidade 

aqui. Então coisas que a gente às vezes imagina que são extremamente simples, 

uma coisa inocente. Mas faz uma diferença, faz diferença. A MR veio com a filha era 

a questão do dedo. Que ela... Conta a experiência pra gente.  
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MR,4,1: Então, eu achei que ela passou a entender por aqui que... Porque não 

adiantava ficar falando, falando, falando... Porque ela continuava, aí numa das 

páginas do livro, mostra ela com os coleguinhas, e os coleguinhas estavam assim 

"aaaah" pra ela, porque ela chupa o dedo. Daí, mesmo depois de eu parando a 

leitura, eu lembrava pra ela, a historinha Bibi não chupa mais o dedo. E aí ela... 

 

Psicóloga: É o livro que ela levou. "Bibi não chupa mais o dedo". Livro pra trabalhar 

com a filha essa questão. 

 

Pesquisador: Aí nós temos livros sobre feira, sobre dia de circo, sobre várias 

coisas... Tinha uma pessoa que tava aqui, que ela fazia fantoches também. Então 

nós temos uma série de possibilidades, desde comparar com a realidade até você 

poder imitar a voz dos animais, algum bicho, algum personagem. Então ela pode 

fazer também essas coisas, pode imitar a voz. Um fantoche você pode fazer com 

uma meia, uma coisa muito simples. 

 

MR,4,2: Esse negócio de bicho eu imito bastante, porque no fundo da minha casa 

tem porco, tem ganso, tem galinha. Daí ela fica mexendo com os bichinhos e eu vou 

falando, imitando pra ela o som de cada um. Ela já conhece o som do ganso, peru, o 

porco ela imita. 

 

Pesquisador: Então pode pegar uma história que tenha esses personagens e fazer 

uma atividade assim. 

 

MR,4,3: É de vez em quando as professoras mandam na mochila deles. 

 

Pesquisador: Esses livros vocês podem usar pra trabalhar dessa maneira. Porque o 

objetivo é trabalhar. Porque você deixar o livro pra você deixar o livro em qualquer 

canto, qualquer lugar não adianta nada. Uma vez eu lembro que fui fazer um 

trabalho desse numa ONG, ai a mulher falou assim: eu pego o livro e guardo bem 

guardadinho. O que o livro guardado em cima do guarda roupa vai ajudar? Qual  é o 

objetivo? Pra que eu faço? A gente faz o trabalho pra você... "ah, mas eu tenho 

medo que rasgue"...  rasgar, rasgou, mas o importante é que faça a atividade.  
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Psicóloga: Mas na maioria dos casos assim não aconteceu de rasgar. Mas o que 

eu mais acho impressionante é que assim, sem nenhuma palavra escrita, só com a 

imagem, o quanto você pode trabalhar com a criança. E lembrando que quando a 

aprendizagem quando vai pra escola, qualquer coisa que a gente aprenda, a gente 

tem que ter atenção, concentração, qualquer coisa que a gente vá aprender, precisa 

de atenção pra perceber. Então esse trabalho vai trabalhando muito qualquer outra 

aprendizagem. Porque a gente observa nos nossos alunos, grande maioria deles 

tem essa dificuldade de atenção, de prestar atenção. Essa é uma forma alegre, leve, 

divertida de você estar trabalhando muito. Chamando para prestar atenção, 

treinando a atenção. Treinando o perceber. Quantas perguntas ele faz com uma 

imagem, né? Porque você estimulando, né? Quando você pergunta, o outro tem que 

pensar. Então aqui, o passarinho... Sem nenhuma palavra, porque até eu antes 

achava que a gente devia ler uma história quando tivesse uma história. Quando tem 

alguma coisa escrita, nem que fosse uma palavra. Essa história do livro não tem 

uma palavra. é só a questão da imagem, e quanta coisa, né? Foi bom o Pesquisador 

lembrar que antigamente a gente tinha mais esse contato, né? As pessoas, os pais, 

com a comunidade, né? Hoje fica todo mundo na frente da TV, é uma coisa 

absolutamente passiva, né? Você fica até hipnotizado. Você fala com alguém que 

está na frente da TV ela  nem escuta, nem percebe. E essa é uma atividade de 

interação mesmo, né? De crescimento, você ta estimulando o pensar, né? O ter 

atenção, concentração... 

 

Pesquisador: Nós temos certeza, mais vale dez vezes, mil vezes mais, você pegar 

uma criança, sentar do lado dela e conversar, contar uma história do que você 

colocar ela na frente da melhor tela de TV. Porque não tem o que substitua o contato 

humano. Vai substituir pelo que? Uma TV, um vídeo, o melhor equipamento de 

vídeo. É insubstituível a relação humana. Mãe com filho, conversar, sentar do lado, 

estar ali. É insubstituível. Todos nós sabemos, não em relação aos nossos filhos, 

mas com relação aos nossos pais. Em relação as nossas mães, se alguém teve ou 

teve alguém que substituiu o papel de mãe? Devem ter percebido que é 

insubstituível. Muito mais vale você sentar e contar uma história pra dormir do que 

você ter o melhor computador do mundo, ter a melhor tecnologia. É insubstituível o 

contato com o humano. 
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S,4,4: Eu vi que os adultos aqui não tinham prestado atenção na bota, ela viu logo a 

bota, né? A bota dela aí... 

 

Pesquisador: A gente se assusta também porque a gente acha que as pessoas não 

percebem, só nós percebemos as coisas.  E as crianças nessa idade percebem 

muito as coisas. 

 

S,4,5: Essas crianças aí é mais esperta que nós, sabia? 

 

Pesquisador: Vocês vão ficar assustados enquanto vocês realizarem essa atividade 

com o que eles são capazes de perceber. As vezes coisas que nós não vemos 

essas crianças são capazes de olhar. Muito bem. 

 

S,4,6: Eu noto meu filho quando tá dentro de um trem ou de um ônibus, como ele 

presta atenção nas coisas, vai apontando, né? Tudo que é diferente né? Eu to ali, 

não to nem olhando pro nada e ele tá prestando atenção nas coisas, né? To aqui 

pensando, né? Na televisão, sobre esses desenhos, ele explica tanta coisa sobre o 

desenho e eu não sei nada daquele desenho que tá passando ali. E ele fala, ele 

explica do desenho e eu não entendo nada. 

 

Z,4,7: Apesar de que com o tempo entende. Presta bem atenção pra você ver. E 

quando ele tem uma deficiência ele tem um grau de conhecimento diferente do 

nosso. O deficiente, no caso assim como a minha menina, ela tem a capacidade 

muito maior que eu de gravar as coisas, que eu não tenho de jeito nenhum 

capacidade. Ela vai num lugar a primeira vez ela nunca esquece aquilo, ela grava. 

Tem um local na mente dela que ela grava mesmo. Ela vê uma pessoa, ela não 

consegue gravar o nome da pessoa, eu não entendo porque ela não grava o nome, 

mas onde é ela nunca esquece. Se ela vê ela diz eu já vi uma vez.  

 

Pesquisador: Isso pode ser aproveitado nesse momento, que é muito bom. Muitas 

vezes ela tem uma memória boa e uma percepção boa, então falta desenvolver a 

imaginação. Essa a questão, nós vamos desenvolver junto com ela a questão da 

imaginação e a atenção. Porque as vezes a criança tem isso mas tá faltando 

atenção para que possa observar, e tá faltando pelo menos [Inaudível] Nós temos 
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uma memória e a percepção boa, pra dar um passo pra isso, é uma contribuição 

muito grande pro desenvolvimento dela. E o fato de ser mãe, o fato da mãe 

proporcionar isso, ou alguém que substitua esse papel, isso faz uma diferença, 

porque vai estar junto acompanhando. 

 

S,4,8: É que nem hoje eu falei pra uma menina daqui: Hoje eu vou ficar na escola, 

não vou voltar não. Ela falou "Ah, você ta estudando também?" Eu falei, minha filha, 

o pior é que a minha mente não para nada nela. Ela na mesma hora que ela vem ela 

já foge. Depois que eu dei derrame na cabeça, se foi. Olha, eu falo pras meninas, 

minhas colegas. Se eu perguntar pra mim o nome das meninas eu não lembro. Essa 

aqui eu gravei o nome dela, mas o resto foge assim, desaparece, depois só quando 

eu não quero pensar que eu lembro, né? Que volta, mas demora. Se tiver um 

dinheiro dentro de casa e falar esse aqui é pra você pegar o gás amanhã e guardar, 

acabou, pode a pessoa perguntar pra mim onde é que tá aquele dinheiro eu não sei 

mais. E eu tomo remédio direto, que a médica passou. Mas tá demorando, viu? è 

que foi muito forte também.  

 

Pesquisador: E, o que a senhora achou desse encontro nosso? 

 

E,4,9: Isso aí tá sendo válido pra mim, eu tenho que fazer como a menina fez hoje. 

Treinar memória... 

 

E,4,10: Eu lembro né? no meu caso. Eu lembro de coisa de quando eu tinha 5 anos, 

memória boa, né? Nome, a gente lembra, mas fisionomia a gente sempre esquece. 

E as vezes as pessoas ajudam a gente e a gente ajuda as pessoas né? Mas eu 

lembro de muita coisa de passado, de presente... De futuro eu já não sei. 

 

[Vozes sobrepostas] 

 

E,4,11: porque eu fui criada... Minha mãe morreu, meu irmão. Eu não conheci 

ninguém da minha família. A minha família sou eu só. Eu fui criada, eu tenho duas 

irmãs gêmeas que moram em Minas Gerais, lá do norte. Então eu lembro de lá, 

muita coisa, que a gente nasceu na roça. Nós nascemos na roça. Então eu fico 

imaginando aí né? Que a gente vem lá do nada pra chegar aqui hoje. Eu nasci no 
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interior, eu lembro assim, da imagem que eu vinha. Meu pai não teve capacidade de 

criar a gente, né? Então a gente espalhou. Minhas irmãs ficou com um casal, um 

cara rico, né? Teve as que foram pras pessoas mais pobres. Então eu lembro assim 

que eu não conheço meus irmãos hoje, eu via quando era pequenininha. Eu lembro 

deles até hoje de quando eu era pequenininha, depois agora. Quer dizer, de lá de 

Minas mudei pra outra cidade, e de lá vim pra São Paulo. Eu cheguei pra São Paulo 

eu tinha 20 anos. E as imagens eu vou me lembrando, lembrando, lembrando. Até 

hoje. Porque eu já passei muita coisa ruim na minha vida. Principalmente desse 

casal que nunca passou amor pra mim como filha. Então eu não sei o que é um 

amor materno porque eu nunca tive aquele amor do casal comigo. Eles criaram eu 

como se fosse uma coitada que caiu no mundo e teve que ser recolhida.  

 

Pesquisador: Mas você teve suas filhas.  

 

E,4,12: Eu tive minhas filhas, não sei se eu passei pra elas, se eu passei atenção, 

essas coisas todas da vida.  

 

Pesquisador: Pelo que a senhora fala passou. 

 

E,4,13: Só que minhas filhas, uma tem inveja uma da outra, o mesmo problema que 

eu to vendo aí, eu vi nas minhas filhas né? Uma inveja da outra. Eu falo gente, pelo 

amor de Deus, uma pode ser amiga da outra, mas até hoje elas não se unem.  

 

Pesquisador: Tem ciúme de quem? Da mãe? 

 

E,4,14: Eu não sei se eu não passei amor pra elas. Nunca tive contato com a minha 

própria família. A gente foi criado assim como... como um cachorro, né? Cria, dá 

comida. Daí a gente fica com aquela depressão ainda né? Eu falo pra elas, a gente 

tem que passar amor, não inveja. Tudo hoje eu passei pra elas né? Vendo isso aí eu 

vi a minha imagem todinha né? 

 

Pesquisador: É uma possibilidade de você falar com a sua filha dessa questão, 

melhor ainda tendo um livro, o livro vai ajudar muito. Porque vai trabalhar de uma 

maneira diferente essa relação com o outro.  
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Psicóloga: Deixa eu só falar uma coisa pra você. As vezes a gente tem uma idéia 

também, a gente vê uma família, tudo é muito assim tranquilo, tudo é bonitinho. Isso 

é muito passado pra gente. A gente precisa tomar cuidado porque a gente fica se 

sentindo culpado porque tem atritos nos relacionamentos do dia a dia. Isso é normal 

quando a gente convive, ter questões, ciúmes, inveja, briguinhas. Isso faz parte um 

pouco.Como lidar com isso é uma questão. Mas o que eu observo é que essa  

família idealizada só existe na imaginação da gente, só na cabeça, porque eu não 

encontrei nenhuma até hoje, na minha idade, que não tenha questões. Porque acho 

que faz parte do dia a dia, da vida, das diferenças, sei lá, eu gosto de uma coisa... 

Claro que a gente pode criar uma harmonia nessa situação, mas não é essa coisa 

que as vezes passam de tudo muito bonitinho, tranquilo, né? Essa imagem que 

quando eu lembro de família, eu lembro do presépio. O que é o presépio né? Que 

passa...  Jesus, Maria, o menino Jesus ali, tudo bonito, harmonioso. Isso é uma 

idéia. É uma coisa que você pode até conseguir num momento até que todos nós 

conseguimos, mas não é assim 24h por dia, todos os dias. Porque daí a gente fica 

achando que na família do outro que tem essa, que é uma imagem idealizada na 

família. Porque nas relações tem essas questões. São coisas que você tem no dia a 

dia. E que é  também, vamos negar esses sentimentos? Sentimentos fazem parte da 

natureza humana. Tem um pouco de ciúme, tem raiva... Dizer que a gente não tem 

isso acho que é negar uma parte do ser humano. Que a gente pode aprender como 

lidar com isso é claro. Quando me dá uma raiva eu posso puxar uma peixeira ou eu 

posso trabalhar com isso dentro de mim, falar com a pessoa, sei lá existem inúmeros 

jeitos de resolver isso, desde puxar uma peixeira, mas eu acho bom a gente lembrar 

disso, sabe? Se não fica mais difícil ainda. Porque fica mais um peso ainda na gente 

achando que a gente não conseguiu, que a gente falhou. E eu acho que olhar pra 

isso como uma coisa que é assim. Eu acho isso. Eu não conheço nenhum ser 

humano que não tenha momentos de irritação, que não sinta ciúmes.  Isso faz parte 

da natureza. A gente não é anjo. Isso não existe. E a gente achar que é, então, pior 

ainda. Acho que faz parte essas coisas, essas questões, essas relações. Relaxar 

um pouco também. Senão fica sempre "onde eu errei". As vezes não errou também. 

 

Pesquisador: É o que podia ter feito naquele momento.  
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Psicóloga: Eles sofrem influência da gente e de muitas outras coisas também. É o 

que o Pesquisador tá falando, é o que a gente podia fazer. Pode até não ter sido o 

melhor, mas foi o que a gente pode fazer naquela época de vida. Porque também 

nós temos circunstâncias que não são também essas ideais que são colocadas 

como se isso existisse. Eu acho que nem existe. Essa coisa tão assim, todo mundo. 

E eu acho importante também, se eu discordo, eu dizer "você gosta de preto, eu 

gosto de verde". Ninguém é igual. Discordar do outro faz parte também de se 

colocar como pessoa.  

 

Z,4,15: Eu tenho uma idéia, você tem outra, cada um de nós aqui somos diferentes. 

 

Pesquisador: Eu queria ouvir a M falar um pouquinho. Ficou quietinha, não falou 

nada. Fala alguma coisinha M, pra gente ouvir sua voz, ver se a senhora não está 

rouca. 

O que a senhora achou de hoje M? Essa questão da leitura. 

 

M,4,16: Ah, eu achei muito bom. Quando a gente vê as idéias das pessoas. 

 

Z,4,17: Mas isso aí é um caminho muito bom de se pensar, porque é desse jeito 

mesmo né?  Isso aí dá pra trabalhar muito bem a mente, pra desenvolver mesmo. 

 

M,4,18: É principalmente a gente com a idade avançada. Deixa uma coisa no lugar, 

esquece... 

 

Z,4,19: Isso não é idade não, que faz muitos anos que eu sou assim. Uma vez 

passou um carro vendendo fruta, uns anos atrás, não foi agora não, eu era mais 

nova. Eu fui, com dez reais, já era real, mais de dez anos, né? Ai eu fui comprar a 

fruta, não gostei, não comprei. Então eu tenho um pinguim que fica em cima da 

geladeira. Eu coloquei o dinheiro dentro do pinguim. Porque eu tirava o pinguim, 

mas como tava dentro do pinguim eu não olhava. Passava o paninho por cima e 

deixava. Aí um dia eu resolvi hoje eu vou lavar o pinguim, não vou passar o pano.  

Eu tava sem um centavo aquele dia. Pra minha surpresa quando eu viro o pinguim 

aqueles 10 reais. Aí eu lembrei do dia que eu fui comprar e não comprei. E hoje é a 
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mesma coisa, as vezes eu pego uma coisa dos meus meninos "Mãe guarda isso pra 

mim" Aí eu vou lá e guardo. Eu já guardo pra não perder. E depois pra mim lembrar? 

 

Z,4,20 Eu já sou o contrário eu já falo logo, eu vou guardar mas eu vou colocar ali, 

me lembra que eu pus ali. 

 

MR,4,21: Aí é bom trabalhar a mente da gente. 

 

Pesquisador: Então, mas quando se trabalha com a criança, trabalha a gente 

também. 

 

A,4,22: Trabalha com a gente por causa do que? 

 

MR,4,23: É a questão do livro que ele falou, da comunicação. Porque quando a 

criança percebe que você ta dando atenção pra ela, ela fica até mais tranquila.  

 

Pesquisador: Muda tudo com a atenção. 

 

MR,4,24: Porque quando eu paro... Porque as vezes aqui na APAE eles mandam, 

põe na mochila. Ai quando é de noite na hora de ditar, eu ponho a cadeira ela fica 

toda toda. Pra mim ficar perto dela. Ela fica tão quieta. É impressionante como ela 

fica quieta quando eu faço a leitura e eu fico fazendo um pouco disso também, eu fui 

aprendendo, de falar um pouco, voltar atrás pra ela ver o que tava na outra página. 

Porque eu vejo que ela tá pensando, né? Tinha também no da "Bibi não chupa mais 

o dedo", que as crianças tem mais ou menos o mesmo tamanho, são mocinhos já, 

de 10, 12 anos. Daí quando ela tá no meio dos colegas dela, acho que ela deve 

lembrar, como quem diz, eles não podem ver que eu tô chupando o dedo. Mesmo 

quando eu to no ônibus, com uma criança de outra escola também mas da faixa 

etária dela ela já não põe mais. Acho que ela associou. 

 

S,4,25: É acho que a mente dela tá boa porque ela presta atenção... 

 

MR,4,26: É porque ela gosta, ela gosta muito. 
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Z,4,27: É isso aí, que as vezes os desenhos que aparecem... "Ah, mas é deficiente" 

É deficiente em parte, gente. Porque todos nós somos deficiências, só que a nossa 

é diferente. Se todos nós analisarmos bem direitinho vocês vão ver como é todos 

completamente diferentes. Todos nós temos alguma dificuldade. Em algum ponto. 

Pode procurar que tem. 

 

Pesquisador: Muito bem, pessoal. Então essa nossa apresentação, com a 

participação aqui do Sol, né? A partir da semana que vem vem a Mirna, ela vai 

trabalhar com vocês música. Vai propor uma atividade muito legal. Muito legal. 

 

S,4,28: Quinta feira vocês dois? 

 

Pesquisador: Quinta feira nós dois.  

 

R,4,29: Você colocou meu nome aí? Que sexta feira eu não vim porque o nenê não 

tava bom tá? Ele tava gripado, com tosse. 

 

Pesquisador: Sem problema, sem problema. 

 

Quinto encontro: Musicoterapeuta 

 

Musicoterapeuta: Agora a gente vai dar outra atividade não é? Para passar. Vocês 

querem tocar mais? Eu gostei. Muitas pessoas queriam falar. A gente não tem 

tempo, mas isso eu posso fazer em cinco minutos aqui. Que a gente não passou 

cinco, dez minutos...e ficamos cantando. Então o que vocês acharam? 

 

S,5,1: Então, é uma coisa que às vezes no banho gente.  Essa coisa quando toma 

banho na água fria, é um frio danado. Mas num chuveiro quentinho, caindo a água é 

muito bom, não é?  

 

Musicoterapeuta: Aí a gente pode, não é? A gente pode fazer isso. Tem bastante 

gente que canta no banheiro, não é? Pois é. Por isso que é bom, não é? (risos) 

Cantar no banheiro é bom. E lava a alma também. Aproveita, não é? 
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S,5,2: É.  

 

Musicoterapeuta: Lava por dentro e por fora. Agora vocês não podem dizer que 

não vão poder tocar, hein? Então... agora outro dia eu vou pegar uma outra coisa 

viu? Opa. Gostei dessa hein.  

 

Z,5,3: Pois é. 

 

Psicóloga: E a M com o violão.  

 

Musicoterapeuta: Coragem. Já vi que ela já andou pegando o violão. 

 

Psicóloga: Olha na festa junina, vamos ver quem faz um forró, hein M?  

 

Psicóloga: É bom a gente saber.  

 

S,5,3: Ela gosta de um forró. 

 

Musicoterapeuta: Vamos trazer uns forrós e já deixar aqui. 

 

Psicóloga: É aproveitar aqui na festa, olha. Atualizar essa... (risos) 

 

Musicoterapeuta: Pessoal quando bota forró aqui pega fogo, não é?  (Ruídos) É. 

Não é fácil dançar forró não. 

 

L,5,4: Eu também gosto. 

 

S,5.5: É bom. É bom demais. 

(Muito ruídos) [Inaudível] (risos) 

 

S,5,6: Eu danço bem, que nem, essas danças do meu lado. Mas, é que nem 

[Inaudível] 

 

S,5,7: E meu filho também gosta de dançar com a mãe dele também. 
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Musicoterapeuta: Você está falando muito, cantando, dançando... e você diz que 

não é feliz?   

 

Pesquisador: Então, nós vamos encerrar esse... semana que vem é a TO, não é? 

Ela vai falar um pouco com vocês sobre o trabalho dela. 

 

Pesquisador: Cada semana vem um para apresentar o seu trabalho, quero que 

vocês conheçam o que se faz dentro dessa APAE, não é? Por que muitas vezes, a 

gente sabe que as pessoas ficam por aqui, os seus filhos ficam por aqui, mas o que 

eles fazem, não é? Com quais pessoas eles mantêm contato? 

 

L,5,8: É que nem eu. Fico lá na outra casa (NEP – Núcleo de Estimulação à Primeira 

Infância) com minha filhinha, mas aqui eu não sei como que é o trabalho delas? Lá 

eu já sei, não é? Então foi bom pra mim conhecer esse trabalho. 

 

Pesquisador: Está conhecendo. Que legal. É isso mesmo. 

 

Musicoterapeuta: E aqui eles têm um coral não é? Além das [Inaudível] (Ruídos) 

Aqui eles fazem as músicas, compõem, não é? Fazem apresentações, não é? Com 

os maiores. Os pequenos é coisa mais de brincar mesmo, não é? No fim de 

semana, atividades mais adequadas para o nível deles, não é? Eu falo que para os 

jovens que essa é a balada deles. Eles dançam. 

 

Sexto encontro: Terapeutas Ocupacionais 

 

Pesquisador: Achei interessante as TOs falarem sobre as questões de 

independência, como por exemplo, ir ao banheiro, que se o aluno não apreender, 

não consegue tirar a calça jeans, por exemplo...então quem cuida deve ver se a 

calça de moletom não é melhor. A educação é um processo  [Inaudível]  então 

como a TO falou da calça jeans, é muito legal a calça jeans, mas a calça de 

moletom pode ser a mais indicada para a criança [Inaudível] Então é uma coisa que 

tem que ser observado realmente, [Inaudível]. Gostaria de perguntar sobre o que 

vocês acharam do encontro de hoje? 
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Psicóloga: E também tem de estar atento à limitação. Até onde dá para ele ir, né, 

estimular [Sobreposição de vozes ] estimular, experimentar até o máximo que ele 

pode de repente, também aceitar [Sobreposição de vozes] vai adaptar. Mas 

primeiro [Inaudível] também tentar o máximo.  

 

MR,6,1: Desculpa, mas minha filha, é assim, quando ela vai para o banheiro eu 

tenho que ficar limpando ela, mas a mão dela é normal. Aí eu acho um pouco que é 

preguiça. E tem a questão de escovar os dentes. 

 

TO: Eu já identifiquei duas mães para conversarmos sobre como escovar os dentes 

dos filhos. 

 

MR,6,2: Fico preocupada de ela fazer tanto escândalo que as vezes chora por mim 

querendo escovar os dentes, porque só mora nós duas, e ela fica gritando e alguém 

pode pensar que eu estou batendo na menina [Inaudível]. 

 

TO: Eu vou te ensinar uma técnica diferente para escovar os dentes.  

 

MR,6,3: E isso eu estou tendo bastante dificuldade, dela fazer escândalo [Inaudível] 

 

TO: É assim: a colher adaptada, e se por uma colherzinha torta [Sobreposição de 

vozes] a gente orienta na UNESP. Eu orientei bastante, agora a Cíntia, a gente fala 

“ó, compra uma colherzinha torta, que é barato”. Se a gente for comprar uma colher 

adaptada em lojas de reabilitação, é caro. Então, o que a gente faz, [Inaudível] 

então, quando a criança tem colher adaptada aqui na escola, eu falo para a criança 

levar pra casa, então aí não tem desculpa, né, vai ter que usar em casa o que 

aprendeu aqui.  

 

Pesquisador: [Inaudível] tem que correr atrás muitas vezes [Inaudível]  

 

TO: A mãe, a gente pede pra trazer a colher, ela traz, se tiver que entortar a gente 

entorta, temos um “entortador” de colher [Inaudível] 

 

Pesquisador: Então não tem porque não fazer. 
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R,6,4: Não tem porque não fazer. Aquilo que vocês falam, já ta facilitando e a gente 

seguindo direitinho é muito bom para os filhos. 

 

A,6,5: Eu aprendi que se eu estimular meu filho ele vai crescer e se desenvolver 

como qualquer criança? Não tem como né, se a gente não estimular, se não levar 

ele para conhecer os lugares, se eu ficar com ele só dentro de casa preso, meu filho 

nunca vai melhorar. Então é isso. Eu quero o melhor para o meu filho como qualquer 

mãe aqui quer o melhor aqui para o filho de vocês.  

 

Psicóloga: Eu fiquei pensando assim: até a confusão que deve ser na cabeça das 

crianças que aqui na escola, come com a colher adaptada e em casa a mãe dá na 

boca. Além de não evoluir, como é que fica a cabeça das crianças quando vem, né? 

[Sobreposição de vozes] nós vamos para um lado, a família vai para outro 

[Inaudível] desse jeito, né?  

 

TO: [Inaudível] seguir as orientações que a gente passar, né. Então também a 

gente precisa ter uma relação boa para isso, vocês conhecerem a gente, a gente 

conversando, se vocês não entenderem, perguntar quantas vezes forem 

necessárias para ficar bem claro na cabeça de vocês, como é que faz, porque faz, 

para aí sim, vocês conseguirem fazer em casa para não ficarem perdidos.  

 

TO: A gente falou uma coisa agora que eu fiquei pensando: só aqui hoje a gente já 

identificou duas mães que vocês trouxeram. Então é assim [Inaudível]  a vida de 

vocês antes de saberem, vocês precisam passar pra gente [Inaudível] você precisa 

me ajudar em alguma orientação de como fazer em casa para ajudar na escovação, 

você precisa me ajudar na hora da alimentação, o que eu posso fazer na minha casa 

para ajudar [Ininteligível ] é isso.  

 

Pesquisador: Vamos escutar um pouquinho a M, o que a senhora achou, M de 

hoje?  

 

M,6,6: Eu achei importante, viu? É bom porque a gente aprende um jeito de cuidar 

dos filhos.  
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Z,6,7: O meu filho teve meningite [Inaudível] era um menino que [Sobreposição de 

vozes] aí eu viajei [Inaudível] aí ele ficou com a sequela, né. [Inaudível] voltou a 

não andar mais, [Inaudível] eu que colocava a comida na boca, eu fazia tudo por 

ele. E depois ele [Inaudível] o que eu tinha aprendido, era tratar dele. Ele garantiu 

que eu ia conseguir, que [Ininteligível] ia ser o meu companheiro. Eu fiquei tão 

animada [Ininteligível] e ele falou assim: você vai deixar de dar comida na boca 

dele, você não vai [Ininteligível] que nem o rapaz do INSS falou, que ele vai ser um 

menino... Mas eu tinha aquela esperança tão forte né, eu não dou banho nele, ele 

põe a roupinha dele, ele põe o calçado dele, [Ininteligível].  

 

TO: Porque a senhora fez, estimulando... 

 

S,6,8: Eu fui ensinando, eu só. Porque pai [Ininteligível] cuidar dele nessas horas 

não. Então hoje ele consegue fazer as coisas sozinho. 

 

S,6,9: É. Só que uma coisa que ele não gosta, ele faz, eu não vou falar que ele não 

faz. Ele não gosta muito é de por comida, de tirar comida para por no prato. Ele 

gosta que eu ponha a comida dele [Ininteligível]  

 

TO: Vamos pensar então, numa forma diferente. 

 

S,6,10: Aí eu ensino, [Sobreposição de vozes] eu deixo ele [Ininteligível] é uma 

coisa que ele não gosta é de tirar comida. Mas se deixar ele sozinho, ele faz. Os 

meninos do Grupo de Inserção Sócio-Profissional (GIS)  estão se servindo sozinhos.  

 

Z,6,11: [Ininteligível] cheguei, falei “minha filha, vamos esquentar a comida aqui 

rapidinho”, meu filho trabalha e não estava em casa e vamos esquentar a comida 

aqui rapidinho [Ininteligível] comemos e deitamos. Eu e ela. Nós jantamos e 

deitamos. Aí o meu filho chega de lá do Campo Limpo, porque ele trabalha no 

Campo Limpo, ele chega dez e quinze, aí eu tava dormindo, com as e ela também. 

Então [Ininteligível] esperando o seu irmão. Quando eu cheguei, [Ininteligível] e fui 

dormir. Quando foi hoje de manhã eu chamei o meu filho [Ininteligível] eu tava 

deitada, eu não tava lá botando comida no prato [Ininteligível] [Sobreposição de 

vozes] eu sou viúva sozinha só que eu tenho que dar conta de tudo, sabe o que é 
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tudo? Aí eu queria achar um jeito, eu queria descobrir um jeito de ter independência 

dos filhos [Sobreposição de vozes]  

 

Pesquisador: E, fala alguma coisa, o que a senhora achou dona E?  

 

E,6,12: Eu aprendi muita coisa, como é atendida aqui a minha neta. E eu 

acompanhei ela desde que ela nasceu, ela teve um probleminha quando era 

pequena aí descobrimos que ela [Ininteligível] e eu fui tirando aos poucos até ela 

com cinco anos ela... [Ininteligível] ela trouxe ela aqui e falou que ela não tinha 

nada, porque no exame do pezinho não deu nada. Mas ela tem aqueles problemas 

dela. De ela ficar olhando pra cima, até com três anos ela fazia isso. Fui tirando, 

tirando e falava pra ela. Aí a minha filha saiu, abandonou ela e deixou comigo. Saiu, 

foi morar com outro [Ininteligível] Aí eu fui acompanhando ela, fui levando ela ao 

psicólogo, [Ininteligível] mandava ela desenhar pra ver a coordenação motora. Ela 

pegava o lápis bem assim, né. Até os cinco anos. Eu fui ensinando ela a pegar o 

lápis direito comer, ensinei ela a ir no banheiro, tirei a fralda dela com dois anos. Fui 

acompanhando até agora. Agora eu estou ensinando ela a amarrar os sapatos, 

[Ininteligível] até os oito anos [Ininteligível] porque ela não comia, né por causa da 

[Ininteligível] Tudo o que vai falando ela vai aprendendo. Eu estou com uns 

problemas dela brincar, ela chega da escola a primeira coisa que ela faz é guardar 

[Ininteligível] guardar tudo e por na cama e ficar conversando com os brinquedos, 

ela conversa com os brinquedos quando ela tiver [Ininteligível] ela fala o nome dos 

brinquedos, ela fica lá brincando, briga né. [Ininteligível] 

 

Z,6,13:As minhas filhas gêmeas, elas brincam também desse jeito.  

 

Z,6,14: Elas já têm doze anos. Elas brincam e elas conversam [Sobreposição de 

vozes 01:08:28]  

 

TO: Daí é uma questão de comunicação. [Ininteligível] ela não brinca com as 

crianças da idade dela.  

 

TO: [Ininteligível] fase um pouco anterior [Sobreposição de vozes]  
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R,6,15: E ela anda com as crianças da idade dela. Que às vezes as crianças da 

idade dela [Ininteligível] a bebezinho de dois anos [Sobreposição de vozes] 

 

TO: [Ininteligível] pode ser que uma demore mais, com onze ou doze anos para 

conversar, tá colocando nome, e ta conversando [Ininteligível] talvez seria um 

pouco antes, uma criança um pouco menor, mas depende, né?  

 

TO: [Sobreposição de vozes] é até normal eles tem que chegar nessa fase. 

Porque às vezes a criança perde o [Ininteligível] e para ele aquilo é só um objeto 

ela não imagina que é um carrinho [Sobreposição de vozes]. Então ela tem que 

chegar nessa fase que é para a imaginação dela [Sobreposição de vozes] estar 

bem. 

 

Sétimo encontro: Serviço Social 

 

Pesquisador: Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam de hoje, se tem 

alguma duvida, o que vocês acharam de saber algumas coisas. Como que foi hoje 

pra vocês? 

 

S,7,1: Pra mim, foi muito bom ter vindo. Como a assistente social ensinou, tem muita 

coisa boa aqui. Eu não sabia quando cheguei aqui nas reuniões e sempre estou 

aprendendo. 

 

R,7,2: Como foi explicado hoje, o trabalho da assistente social, é muito importante. 

Porque eu também passei a conhecer a função das pessoas há pouco tempo, 

também não sabia quando eu vim aqui me informar. Eu vim pra ver o que eu fazia, a 

minha menina já tinha mais de 9 anos, não tinha conseguido nada, tinha procurado 

um médico em São Paulo, mas não consegui consulta pra ela. Então a função da 

assistente social é muito importante e a gente não vive sem. No momento a gente 

não vive sem a função da assistente social e ser assistente social é um dom mesmo, 

porque tem que ter paciência, tem que ter amor, tem que ir atrás, né? Às vezes as 

mães falam, mas é por causa disso, porque nem todo mundo que exerce a função 

faz com amor. Então é muito importante a assistente social, ela encaminhou e 

quando eu cheguei no encaminhamento da Santa Casa fui atendida logo, com 4 
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meses, já tinha feito todos os exames da minha filha e já tava passando no meu e fui 

encaminhada...[Ininteligível] o importante é que a gente tem que ir atrás 

[Ininteligível]. É o começo de tudo, né? A assistente social  encaminhou ela pra 

poder estar aqui hoje, porque eu já tinha vindo e não consegui vaga pra ela. Ela 

nasceu normal, até 3 anos eu não tinha descoberto nada, não tinha feito exame 

nenhum. Então foi preciso fazer tudo isso, pegar encaminhamento aqui com vocês, 

poder passar ela no medico e o medico mandar marcar pra depois conseguir uma 

vaga aqui pra ela. Aí até os 9 anos ela estava dentro de casa, então é muito 

importante, cada função tem o seu e pra mim  a função da assistente social foi o 

começo dela entrar pra sociedade. Pra ela poder entrar, se enturmar, ter o direito 

dela estar no meio das pessoas. Porque a gente não sabe o que pode com a 

criança, antes de passar aqui, e hoje a gente sabe dos direitos, tem direito que a 

gente ainda não esta sabendo e vai sabendo mais pra frente. Então é uma função 

muito importante, eu falo que eu vendo essa função hoje, eu tenho vontade de 

estudar, porque é uma função muito boa e muito gostosa. Porque atender as 

pessoas, vocês têm que correr atrás, vocês encaminham a gente, vocês tem que 

conversar com outras pessoas também, tem que ligar. Então eu acho muito, muito 

importante a assistente social. 

 

S,7,3: É que nem o meu filho, né. Ele tinha muita preguiça de mastigar a comida, 

essa ultima medica que passou aqui, a de Socorro, Santo Amaro que passou... aí 

ela fez o teste com ele sabe, ela fez o teste da bolacha, o chá... 

 

Assistente Social: A língua dele é ociosa, não é? 

 

S,7,4: Acho que é, aí ela veio lá de Santo Amaro, fez tudo isso com ele e um lado da 

língua ele não movimenta de jeito nenhum e nem mastiga e eu não sabia, ela foi 

fazer isso com ele pra saber como ele mastigava a comida, né. É só esse lado aqui, 

ele puxa... 

 

Assistente Social: [Ininteligível] pra entender, né? 

 

S,7,5: É, aí eu não sabia, né. Eu dizia pro meu filho “você tem tantos dentinhos na 

boca, porque você não mastiga a comida, tudo”, “não consigo, não consigo.” Pois 
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ela foi sozinha na sala com ele e eu do lado, ela pôs a bolacha aqui e mandava ele 

mastigar a bolacha e ele não conseguia, punha ali e ele também não conseguia, a 

língua dele não faz [Ininteligível 00:33:00] e eu não tava sabendo, que ele tava 

com isso aí. 

 

Assistente Social: Vai conhecendo cada um, cada profissão, é importante. 

 

S,7,6: É, vai passando e a gente vai conhecendo, né? 

 

Pesquisador: E M quer falar rapidinho o que você achou? 

 

M,7,7: Eu achei muito bom. 

 

Pesquisador: Por quê? 

 

M,7,8: Eu não gosto muito de falar, mas eu gosto de ficar analisando o que tá 

acontecendo, né. Mas achei muito bom, a gente aprende alguma coisa. 

 

Psicóloga: E aí o que você achou de legal? 

 

M,7,9: Eu achei legal, muito bom viu. A gente vai aprendendo alguma coisa também. 

 

Pesquisador: Dona E, o que a senhora achou de hoje? Tem alguma coisa pra 

falar? 

 

E,7,10: Hoje eu aprendi mais um pouco. Então a gente diz “Ah a assistente social 

resolve” a gente vê, né. A gente vê tudo isso, primeiro a gente vai lá e até chegar em 

nós o processo é demorado. Eu já conhecia um pouco, porque lá onde eu 

trabalhava, lá trabalhavam muitas mulheres e cada mulher tem um problema, então 

tudo elas iam procurar a assistente social pra ajudar. Então desde problemas sérios 

a gente chegava e ela conversava, sobre o que estava acontecendo com a família, 

com filho, principalmente com filho. Eu tinha 4 crianças pequenas na época e as 

vezes eu chegava naquela depressão enorme e eu chegava na assistente social pra 

conversar, né? O que eu deveria fazer, então ela me ajudava muito, dali eu 
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conseguia vencer mais as coisas, eu aprendi muito ali com elas e hoje a gente 

aprende com as crianças especiais, né? Quais os direitos das crianças, porque 

muitas vezes as crianças especiais tem os direitos [Ininteligível]. 

 

E,7,11: [Ininteligível] lá em casa somos em 3 e tem que comprar roupa, comida, 

né? Meu marido faz bicos, e ele cobra tudo, mas sempre falta e às vezes eu faço um 

bico também, né. 

 

Assistente Social: É, pra não ficar dependendo. 

 

E,7,12: Pra não depende pro resto da vida né? Porque uma hora chega 

[Ininteligível ] não acaba quando fica mais velho, continua a vida toda, 

[Ininteligível] a mãe da A não ajuda, ela passa assim e eu pego muito no pé dela, 

ela nem vem ver no caso, ela acha que [Ininteligível] ela não precisa ajudar. Nada 

a ver porque se eu procurar um advogado porque ele precisa pagar a pensão da 

minha neta, porque eu crio ela. 

 

Assistente Social: Com certeza. 

 

E,7,13: Falei pra ela [Ininteligível ]. Eu falei pra ela, você precisa colaborar, ela é 

sua filha e você não tá com ela porque você não tem como criar, levar ela pra 

escola, já tem marido, filho, tudo né. Então eu falei pra ela, pode deixar hoje eu tô 

sozinha, não tô casada, sou só e posso muito bem cuidar da minha neta, mas 

[Ininteligível]. 

 

Pesquisador: Quer falar mais alguma coisa? Todo mundo já falou o que queria 

falar? 

 

Z,7,14: Ah eu acho assim, que o trabalho da assistente social é indispensável, ela 

tem um trabalho mesmo, tá cumprindo com o trabalho, mas sem a assistente social, 

não tem como a gente chegar... pra conseguir certas coisas, porque uma andorinha 

só não faz verão, faz muita falta, por causa da equipe, ela trabalha em grupo pra 

poder descobrir o que é melhor pra sociedade. Então eu acho que a assistente 
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social é indispensável pra comunidade, não tem como não ter uma assistente social. 

E ela desenvolve esse trabalho muito bem. Viu, parabéns de verdade.  

 

S,7,15:Eu nem sei aonde ela mora.  

 

R,7,16: Eu também não... 

 

Z,7,17: Não fala não, hein. 

 

Pesquisador: Mais alguma coisa? 

 

MC,7,18: Queria agradecer a todos, que Deus abençoe, saúde, sossego. 

 

Pesquisador: Como que é? Não entendi. 

 

MC,7,19: Eu quero agradecer a todos vocês porque sem vocês eu não teria 

conseguido nada [Ininteligível]. 

 

Assistente Social: É a nossa organização, a nossa equipe. 

 

MC,7,20: [Ininteligível] só o laudo que o doutor deu, mas o que ele pegou foi o 

laudo e graças a Deus uma coisa que eu nunca esperava, eu consegui, já recebi o 

dinheiro, eu tenho meus 3 meninos mais 4 com ele, eu trago ele aqui e deixei 2 em 

casa peço pra minha vizinha olhar, mas  [Ininteligível] esses 3 anos que eu tô 

tentando aqui, já [Ininteligível]. Eu venho a pé, mas nunca faltei teve um dia que eu 

teve que chegar 4 horas [Ininteligível ] não tinha conseguido nada. 

 

Pesquisador: Muito obrigado, semana que vem vai ter alguém diferente, 

[Ininteligível] diferente de hoje. 

 

Oitavo encontro: Pedagogas 

 

Pedagoga: Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham que é o papel 

da família em relação ao que falamos? 
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MR,8,1: Vamos supor, participar das coisas que a criança aprende aqui, fazer em 

casa também. Que nem essa mesmo eu já vou fazer na minha casa, e também para 

ela não esquecer e dar a continuidade. 

 

Pedagoga: Também, mas tem mais coisas. 

 

E,8,2: O caso da A minha neta, ela tem dificuldade. Quando ela veio para cá ela não 

conhecia letra nenhuma, hoje ela conhece o que eu estou dificuldade é de montar 

pra ela aprender a ler aquela frase, pelo menos duas consoantes ou vogais 

montadas, ela não consegue ler a letra P, A, mas ela não forma o PA a dificuldade 

está ai e para ela aprender... Mas ela gosta, ela pega um papel ela desenha, 

escreve, ela pega uma revista escreve a letra tudo, né? No meio da bandeira todos 

os nomes bem corretos. É um O, R ela vai falando as letras, mas não sabe juntar ela 

não consegue formar as palavras, né? 

 

Pedagoga: E em casa o que vocês fazem? Qual o papel da família? 

 

R,8,3: Seguir as orientações daqui também, a professora falou que cada um tem 

uma necessidade diferente, uns tem mais facilidade de aprender outros tem menos 

e cada um que chama a gente para conversar, ensina a gente é procurar seguir 

corretamente a orientação em casa, em casa você vai fazer... Eu comecei, assim, eu 

não sabia o que fazer em casa também, então fui passando pelas reuniões e eu 

procuro fazer do jeito que eu fui aprendendo a fazer. A TO e a fisioterapeuta, tudo, 

então vou seguindo o que elas passam para gente direitinho, dá resultado  e está 

dando. 

 

Pedagoga: Seguir a orientação, dar continuidade no que é trabalhado aqui. 

 

A,8,4: Que nem o meu filho, ele tem 1 ano e 8 meses ele ainda está no NEPI só que 

eu já penso assim quando ele tiver o seus 5,6 anos porque a criança que tem a 

deficiência é mais complicado as pessoas darem a educação é mais difícil. Que nem 

as crianças sem nenhuma deficiência já é complicado, imagina uma criança 

especial? Então eu já penso, ainda não porque ele ainda está muito no estimulo, 
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mas só que eu ainda penso, ele ainda não entende se eu falar com ele, eu acho que 

ele não entende, mas daqui um tempo quando chegar lá pelos seus 5,6 anos como 

que vai ser? Assim bem antes, né? Se ele já estiver entendendo, mas eu penso 

assim quando tiver 5,6 anos como eu vou educar? Ele com a deficiência eu penso 

sim quando ele for para a escola eu penso muito nisso. 

 

Pedagoga: O que mais? 

 

Z,8,5: A minha filha ela ingressou aqui no lugar errado. A minha filha não estuda, 

mas ela tem uma professora que orienta também lá né de estar incentivando, só que 

o problema dela ... Igual a dona E disse da menina dela, a minha menina ficou 8 

anos na escola ela tem a 7 serie completa no histórico dela, mas ela não sabe ler de 

jeito nenhum. Só que ai, não é questão de não educou ela, é que a capacidade dela, 

cada um tem uma capacidade ninguém aqui é igual, todos aqui são especiais, eles 

são diferentes, a minha filha não tem a capacidade nessa área de ler, mas de 

aprender as coisas ela tem facilidade, aprender as coisas rápido. Então todas as 

letras que mostrar pra ela sabe com certeza, se mandar ela copiar coisa ela copia, 

mas ela ler ela não consegue então como a professora educou. Ai então ela 

começou a ter muita dor de cabeça e conversei com a assistente social, mas ela 

mandou o Dr. Paulo para ela, o Dr. Paulo pediu de urgência o encéfalo dela, ai o Dr. 

Paulo falou que deu anormalidade no encéfalo dela, ai ela começou a reclamar de 

dor de cabeça e ele falou que isso ai estava encostando na área de ler. E quando 

ela começa pensar muito a cabeça dói, entendeu? Ai então eu falei pra ela assim: 

“Olha filha, muitas coisas que você ver que não dá, não se esforça. Não precisa se 

esforçar que mais tarde que chega ali todos nós temos um limite, então não adianta 

você querer esforçar o limite, que cada um de nós temos um”. Então no caso dela, 

graças a Deus minha filha é uma moça muito ativa, muito inteligente, não tem nada 

do que reclamar e os profissionais aqui na APAE é muito bom ela tem se 

desenvolvido bastante ela tem sabe, tem tido mais vontade de fazer as coisas, 

porque ela não tinha, mas fazer as coisas ela sempre fez na minha só que de um 

tempo para cá também é Deus é Deus também na minha vida porque ela não tinha 

assim aquela vontade de me ajudar nem nada de um tempo para cá Deus tem 

trabalhado, ela me ajuda em tudo em casa. Ela ajuda viu! E ela não fazia nada, ela 

está bem quando ela está aqui. 
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Pedagoga: Esses exemplos que vocês deram são coisas que dá para vocês 

ajudarem em casa, ir reforçando não sei se vocês conseguem perceber, mas está 

tudo ligado também a questão da educação da escola. Vocês se lembram, lá no 

começo eu falei tem uma parte que está ligada a escola, mas tem uma outra parte 

que daí é educação mais ligada a família, né? E ai, eu não sei por que a gente falou 

tanto da escola e os exemplos vieram todos focados na escola. Que mais eu sei que 

vocês fazem para o filho de vocês que está relacionado ao papel da família 

enquanto o desenvolvimento do filho de vocês. Agora vamos esquecer a questão da 

escola, da escola a gente teve vários exemplos está certo isso também. Mas o que 

mais? 

 

MR,8,6: Como a gente age com a criança em casa, né?  

 

Pedagoga: O cuidado com o filho, o desenvolvimento com o filho... 

 

Z,8,7: Prestar atenção como está prosseguindo a vida dele aqui dentro e lá fora, tem 

que prestar atenção para ver se não está sendo prejudicado, se está dando alguma 

vantagem, se está crescendo alguma coisa na vida dessas crianças. Eu presto muito 

atenção para ver se minha filha está evoluindo, alguma coisa que ela aprendeu, ela 

aprendeu coisas novas, se ela chegou com novidades, se ela chegou com felicidade 

porque quando acontece alguma coisa que eles sentem contentes eles passam isso 

pra gente quando chega em casa, porque eles falam com alegria e isso daí é o que 

a gente tem que prestar atenção. 

 

MR,8,8: A minha também é assim. Ela chega em casa eu pergunto pra ela, eu sento 

com ela, eu converso com ela: “o que você comeu hoje?” e ela vai explicando, né? 

Em casa assim eu presto muito atenção a gente tem que ter aquele cuidado total 

com a criança que nem a N, mesmo ela é uma criança que em casa eu não deixo 

ela brincar na rua porque eu acho que criança nenhuma vai ter uma boa educação 

brincando na rua , tem gente que as vezes acha que eu prendo muito ela não é que 

eu prendo muito ela, mas não é que eu prendo ela, a minha educação com meus 

irmãos a gente somos em 4 e a gente fomos criados dentro de casa e somos 

pessoas normais e crianças que ficam brincando na rua um pouquinho que você 

anda você escuta coisas que nossa, eu com 35 anos eu tenho vergonha, eu não 
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falo. E crianças com 7,8 anos falando, quer dizer o que uma criança  ainda mais ela 

especial, o que vai aprender brincando? Eu não acho que é melhor forma de educar 

uma criança não é brincando na rua, eu prefiro pegar ela e ir na casa do parente que 

tem o priminho dela ou colegas que educam bem os filhos para aprender coisas 

boas, quando ela vai na casa do priminho, eu levei ela  e ela brincou para valer com 

os priminhos dela, ganhou o aniversario surpresa dela lá. Eu penso comigo, eu 

prefiro sair com ela e eu estar junto porque é uma forma, do jeito que as coisas 

estão hoje, eu não tenho coragem de abrir o portão e deixar a N brincando na rua e 

eu estar lavando louça ou lavando roupa, que a criança vai estar aprendendo só o 

que não presta. Ai quando chega na adolescência não consegue impor limites de 

maneira nenhuma perde a criança. 

 

Pedagoga: Você ia falar? 

 

A,8,9: É que pra mim eu não estou entendendo bem, porque como o meu filho tem 1 

ano e 8 meses eu ainda não sei direito. Como elas já tem o filhos grandes e eu fico 

aqui pensando... 

 

Pedagoga: A educação começa desde quando a criança nasce, desde o 

nascimento. Então é isso que a gente chama de educação, de base que está mais 

ligada na questão da família então desde o que vocês ensinam para o seus filhos  o 

que é certo e o que é errado, por exemplo, que o bebezinho vai por o dedo na 

tomada e você fala não ai não pode porque é perigoso então você já está educando, 

você já está mostrando para ele o que pode, o que não pode onde é perigoso e não 

é. A questão do papel da família que eu falo, desde pequenininho já ensinando 

essas coisas básicas, você falou o meu filho ainda está no [Ininteligível], mas você 

está dentro de um programa que já iniciou a questão da estimulação dele e ai você 

tem a orientação dos profissionais para você poder fazer em casa, de estar 

orientando então já começa a questão de estimular a questão da linguagem, então 

de repente ele aponta para os objetos, então você já pega. 

 

A,8,10: Ás vezes quando ele está fazendo alguma coisa eu falo: “não pode fazer”, 

ele já sabe, já fica meio assim, já da pra perceber que a gente acha que as crianças 

especiais não entendem, mas eles entendem muito bem.  
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R,8,11: Então eu queria também falar um negócio. Eu vi ela falando que as crianças 

quando fazem as coisas chegam felizes em casa, acho que também é o contrário. 

Então a minha ela é meio preguiçosa, porque também ela já foi pra escola grande né 

com 9 anos, então a gente não sabia como lidar com ela em casa, então eu tive 

dificuldade a única menina, os meninos todos grandes ela fazia praticamente tudo 

que ela queria se ela quisesse isso a gente dava, então até hoje a gente tem 

dificuldade de a gente falar não, mas ela ainda tem a dificuldade de atender devido 

as dificuldades que ela tem mesmo. Então a gente fala não, a gente não deixa, mas 

esse ano está melhor ainda ela está aprendendo mais esse ano, então ela é assim 

quando ela força fazer as coisas aqui na escola, agora eu sei estão forçando ela pra 

ela aprender, mas ela chega chorando e triste porque ela tem preguiça mesmo, mas 

ela é capaz de fazer porque ela faz sozinha. A minha filha tem capacidade que eu 

não cheguei ainda ver porque ela é novinha não tem a idade da sua então o limite 

dela não dá pra ver até onde ela vai ainda. Por isso que eu estou falando porque 

têm coisas que você não imagina que ela vai fazer, ai ela vai lá e faz. E tem coisas 

que ela faz muito bem e ela não faz então ela está em uma fase que está 

descobrindo o limite dela. Mas ela é preguiçosa, porque em casa ela é ela derruba 

tudo no chão vai pegar, ela pega reclamando comigo ai ela vai pegar as coisas do 

chão, mas ela pega reclamando comigo, mas ela tem um pouco de preguiça mesmo 

então ela faz as coisas e chega meio chorosa porque ela não queria fazer aquilo. 

 

Pedagoga: Então se a mãe não tem esse discernimento e vai estimulando que a 

criança faça por mais difícil que seja esse processo e por mais demorado que seja. 

Então porque é mais fácil eu chegar e fazer, pegar do chão colocar a roupa, sabe 

fazer tudo por ele é mais fácil do que ficar insistindo porque tem um processo que 

demora mesmo não tem como a gente prever. Tem coisas que ela estava falando a 

gente ensina para a criança e ela aprende rápido e tem coisas que a gente vai ter 

que ficar insistindo e tentando ensinar de diferentes formas, e isso dá um pouco de 

trabalho. Então tem família o que não pode acontecer, eu vou pelo caminho mais 

fácil eu vou fazer por ele a gente tem sempre que estimulando para que eles façam 

e essa questão da capacidade a gente não tem como prever. Como eu posso falar 

essa pessoa só pode fazer até aqui, não tem como prever, então a gente vai esta 

estimulando de tudo. 
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Z,8,12: É, mas tem uma hora que a gente tem um limite mesmo, tem uma hora que 

não dá, a minha menina mesmo ela foi, foi... 

 

Pedagoga: Então essa questão que, por exemplo, da alfabetização que ela foi até a 

7ª serie e não se alfabetizou. Então hoje ela não está em um processo de escola 

que está tentando com ela a alfabetização, ela está em outro processo. Tem a 

pedagoga dentro do [Ininteligível] o objetivo do trabalho que é desenvolvido lá que 

é o programa que a filha dela frequenta, não é voltada pra essa questão de 

alfabetização como eu disse nenhum das nossas classes, hoje dentro da APAE é 

voltada pra questão da alfabetização. A gente trabalha outros conteúdos que 

antecedem isso e mais para a vida diária do aluno, para a qualidade de vida dele 

sabe, dessa pessoa. Então assim outras coisas que de repente algumas crianças 

não tem a necessidade especial eles não precisam ir na escola para aprender, mas 

os nossos alunos que tem a deficiência é esses conteúdos que nem a TO falou. Vou 

dar exemplos. Se vestir, por exemplo, os nossos alunos, os filhos de vocês pelo fato 

da deficiência para escolher a roupa e se trocar, vai depender de cada um vai ser 

mais rápido ou vai demorar um pouquinho mais e ele vai precisar de um trabalho 

mais sistematizado e às vezes só o professor e só o que vocês fazem em casa não 

vai alcançar precisa de mais especifico que é quem que vai atuar? O terapeuta 

ocupacional mais especifico para que? Para ele aprender essa coisa a gente vai 

estar ensinando é importante se vestir? Saber se vestir lógico que é, né? Então são 

questões que a gente precisa trabalhar dentro do conteúdo. Eu vou voltar com o 

papel da família e aí como, né, como saiu todos os exemplos, eu vou ditar alguma 

coisa que cabe a gente estar falando também. Então com relação ao papel da 

família, lógico, tudo isso que vocês estão falando entra de estar orientando, de estar 

vendo o que é melhor para o meu filho, de estar definindo “será que para o meu filho 

é legal ele ficar na rua?”. Não é legal ele ficar na rua, então tá, eu não quero que ele 

fique na rua e o que eu faço então para que ele tenha uma atividade, para que ele 

não fique em casa sozinho na frente da televisão? Assistir televisão um pouco é 

bom, será que o tempo todo, todo dia, ele também se cansa, enjoa. Aí vai dar 

trabalho mesmo, vai mexer em alguma coisa, vai mexer, então é pensar então o 

que... Tá, não é legal, vamos ver o que é legal para o meu filho e isso cabe a quem 

decidir? A família, a mãe e o pai, que estão ali mais próximos. Isso que vocês 

falaram é verdade, é valido, é verdade, faz parte do papel da família, quem decide é 
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a família mesmo, essas escolhas que vocês fazem é a família, de acordo com a sua 

crença, de acordo com a sua própria educação que teve, antes que da possibilidade 

de fazer outras escolhas. Agora com relação à educação do filho, por exemplo, da 

para os professores, o diretor ir lá em casa buscar a criança para poder vir na escola 

ou para poder vir nos [Ininteligível] não né? Esse é um papel da família de trazer, 

então a organização tem um papel de ter os profissionais, de abrir no horário, de 

atender no horário, então quem vai fazer esse papel de trazer eles, que são 

dependentes? É da família, então, trazer? Eu estou cumprindo o meu papel quando 

eu trago meu filho na escola, quando eu trago meu filho no atendimento, não adianta 

ter o atendimento, ter a matrícula, se ele não veio, não vai ajudar, vir nas 

orientações quando eu sou chamada, que nem várias de vocês falaram, seguir as 

orientações, mas para mim seguir as orientações eu preciso receber as orientações, 

eu preciso vir.  

 

A,8,13: Participar. Eu acho que, depois que a gente tem um filho especial, a gente 

tem que viver focada a ele. 

 

Pedagoga: Eu acho que, assim, não é viver focado a ele, mas a gente tem que ficar 

atento. 

 

A,8,14: Igual ao meu filho é 24 horas. 

 

Pedagoga: É que ele é pequeno, mas ele vai crescendo, a Z pode dar exemplo, a 

filha dela está um pouquinho maior, então você não precisa ficar em cima dela. 

 

Z,8,15: Apesar dela ser especial não tem mesmo aquele jeito, tem uma dependência 

mesmo. 

 

Pedagoga: Tem uma dependência mesmo, mas não é total. 

 

MR,8,16: Mas pra sempre a gente tem que ficar atenta. 

 

Pedagoga: Mas quem não tem um filho com deficiência não está sempre atenta 

com o filho, ela também não se preocupa com o filho? Então é sempre. 



Apêndices          192 

[Sobreposição de vozes] 

 

S,8,17: Com o meu filho é assim, não podia ligar o ferro que ele ficava curioso com 

aquele ferro de passar roupa, então ele via eu com a mão no ferro, um dia ele 

queimou os dedinhos, não queria saber mais do ferro, mas agora ele desliga o ferro 

para mim, quando eu paro de passar roupa ele corre e desliga a tomada. Tem vez 

que eu deixo panela no fogo, nem é hora de desligar, ele vem e desliga para não 

queimar a panela, porque que você desligou isso e brigar com ele fez isso pensando 

que ia queimar é bom que ele vai aprendendo. 

 

Z,8,18: A minha menina com 16 anos de idade ela não tomava banho sozinha, 

aquela moça até os 16 anos de idade, ela não tomava banho sozinha, hoje se eu 

falar para vocês que Deus abençoou grandemente a minha vida, que a minha filha 

passa toda a roupa da minha casa, agora eu to deixando, ó minha filha... demora, 

ela faz aquilo com tanto cuidado, ela quer fazer perfeito e ela passa toda roupa, 

olha, tem um mês mais ou menos que ela começou, você tem que deixar. 

 

Pedagoga: Então ela não aprendeu a ler ou escrever, mas ela já ajuda em casa. 

 

Z,8,19: Tem coisa que tem que deixar. 

 

Pedagoga: Ela não sabe nem ler e nem escrever, mas ela ajuda. 

 

Z,8,20: Tem coisa que não dá e não tem como.  

 

Pedagoga: Eu sei ler e escrever, mas tem coisas que eles fazem que eu não 

consigo fazer. 

 

E,8,21: Também tem dificuldade de ler e escrever, mas em casa á uma beleza, ela 

me ajuda a lavar a louça, ela quer fazer a comida. 

 

A,8,22 ,O meu filho tem dificuldades maiores ainda, o meu filho não senta sozinho... 

 

[Sobreposição de vozes] 
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Pedagoga: Mas assim, independente do que ele está aprendendo, onde ele está, 

onde ele vai chegar, o que é importante é a gente ficar atento, é a gente estar 

fazendo um trabalho com eles, o trabalho passa por isso que vocês falam, que tem 

que fazer em casa, mas passa também pelo o trabalho que a gente faz aqui ou que 

também que eles têm outro lugar, mas tem criança que vem aqui no [Ininteligível] e 

fica em casa com a família, mas também vai na escola da rede regular, né, nós 

temos casos aqui, mas, assim, estar atenta a tudo isso e estar levando para esses 

diferentes lugares é um conjunto.  

 

[Sobreposição de vozes] 

 

Psicóloga: E às vezes tem a sutileza voce chegar até aqui, gostei muito quando a 

Rose observou  que ela chega reclamando, que ela chora e entender que é porque 

aqui está sendo feito uma exigência que não era feita em casa, porque pela história, 

né, ela fazia só o que ela queria e de repente ela resmunga lá em casa porque ela 

foi exigida aqui, muito legal essa sutileza dela ter percebido isso, isso também é um 

trabalho da família. Porque aí a mãe poderia falar assim “nossa, ela só chega 

chorando, o que ela está fazendo na escola? Estão maltratando minha filha” e não, 

ela percebeu o que estava acontecendo e queria falar para a Z que ela já deve até 

saber, mas eu gostaria de enfatizar é que na verdade o [Ininteligível] tem por esse 

objetivo maior mesmo de estar desenvolvendo as qualificações para o trabalho 

mesmo. A gente fala, como a pedagoga falou, não é só ler e escrever, a pessoa 

pode não saber ler ou escrever e o trabalho do [Ininteligível] é muito focado para o 

trabalho que eles podem varrer, que eles podem trabalhar e que muitos trabalhos 

que podem ser feitos, é só olhar no nosso quadro que temos alunos que estão 

trabalhando no mercado de trabalho, quase todos que estão nesse quadro são 

funcionários com o piso salarial e praticamente todos aí, só tem um aí que sabe ler e 

escrever, os outros não sabem ler e escrever, mas estão no trabalho muito bem e 

ótimo e não sabe ler e escrever, então cada um tem a sua capacidade e lembrando 

que o GIS – Grupo de Inserção no Trabalho tem esse objetivo mesmo. 

 

Pedagoga: A gente está falando do diferencial dentro daqui dos atendidos, que são 

atendidos aqui, se a gente for olhar a sociedade é mais discrepante essa diferença e 

tem pessoas também que não tem nenhuma deficiência, mas não sabem ler ou 
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escrever, alguns por falta de oportunidade e outros porque já não fizeram parte 

desse processo, passou por todo esse processo e também estão atuando dentro da 

sociedade, formaram famílias, pais de famílias, dona de casa, né, constituiu família e 

estão aí desenvolvendo seus papéis de diferente forma. 

Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa? 

 

Z,8,23: Olha A, seu filho é muito pequeno, mas ele  vai sentar, vai se desenvolver, 

ele vai chegar lá, mas tem que ter paciência.  

 

[Ininteligível] 

 

Pedagoga: Então, só para reforçar a importância do trabalho de vocês e do nosso 

trabalho, e como eu disse ele é coletivo, ele é conjunto, o que vocês fazem eu não 

consigo substituir, não conseguimos fazer mesmo com toda essa equipe, com 

profissionais diferenciados dentro uma escola especializada, a gente não dá conta 

de fazer a parte de vocês e é lógico que a gente conversou um pouquinho antes e 

vocês também, é lógico, que não dá pra fazer a nossa parte, é um trabalho em 

conjunto. Então só para reforçar, então a gente vai finalizar com uma dinâmica, que 

de repente vocês até conheçam ela é uma dinâmica bem usada, principalmente na 

nossa área, né. Então só para reforçar isso, como é importante isso, o nosso papel, 

a nossa atuação, a nossa intervenção com relação aos filhos de vocês, os nossos 

alunos como um todo. Então a gente vai fazer uma dinâmica que dá pra gente 

visualizar bem isso, tá? Eu vou dar uma folha de papel pra cada um de vocês, é bem 

rapidinho. Como eu disse pra vocês, é um conjunto, tá, então assim, vamos dar uma 

olhada no papel, o que será que tem nesse papel aí? Tem uma coisa que vocês 

conseguem perceber, visualizar alguma coisa?  Tem alguma coisa aí, S? 

 

S,8,24: Está limpinha. 

 

Pedagoga: Então a gente vai pensar na criança quando ela nasce, ela sabe alguma 

coisa, tem noção de alguma coisa? 

 

M,8,25: Não. 
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Pedagoga: Aí nasceu, a mãe começa a cuidar, começa a orientar, vocês podem 

amassar também o papel de vocês, vão pensando lá trás, quando o filho de vocês 

nasceram, tudo o que vocês ensinaram para ele, que inclusive colocou na escola, 

tudo o que já teve, tudo que já fez, mesmo vocês, que tem um filho que tem 1 ano e 

8 meses, tudo o que ele aprendeu, o que você já ensinou e tudo o que ele aprendeu 

nas terapias, então a gente vai pensando tudo isso nas evoluções, no que já foi 

passado para ela e a gente vai pensando em tudo isso e vai amassando cada vez 

mais forte esse papel e aí será que dá para amassar mais? Está bem amassadinho 

aí? Então se já está meio que nesse limite, será que não dá pra amassar mais um 

pouquinho? Será que não dá pra amassar mais um pouquinho? Será que está no 

limite mesmo? De repente se a gente tivesse uma ferramenta, a gente conseguisse 

amassar mais, alguma coisa mais específica, um martelo, eu acho que ainda não 

está no limite, a gente pode até achar que está no limite, mas não está, não. Mas 

vamos fazer o seguinte, vamos começar a desamassar o papel, está bom, deixa o 

limite para depois, porque a gente aprende uma coisa nova a cada dia, seja com os 

pais, seja com o professor, seja com os colegas, seja lendo um livro, uma história, 

no caso com o nosso filho, muito bem, a gente está aprendendo constantemente, 

não tem limite para aprendizagem, não tem idade, até na hora da morte, não tem 

limite e agora o que vocês conseguem visualizar? Tem que deixar a folha bem 

lisinha de novo. Ela ficaria mais lisa essa folha? Conseguiram abrir a folha?  

 

Psicóloga: Mas isso que a Z falou é tão legal, assim, que na aprendizagem tem a 

coisa de errar e às vezes a gente fica querendo que saia já perfeito na primeira vez, 

nunca ninguém vai passar uma roupa perfeita na primeira vez. Faz o primeiro feijão, 

é capaz de queimar. 

 

Pedagoga: Conseguiram desamassar a folha de vocês? Não tem um tempo, mas 

será que se eu passasse um ferro ela vai voltar como era antes, será que existe 

algum instrumento aí fora? Vocês conhecem alguma coisa para voltar novamente 

como a folha era? Nem se a gente passasse pelo processo de reciclagem, vocês já 

viram o papel reciclado? É um papel mais escurinho, mas a gente consegue ver que 

é um papel que já foi usado, então quando eu disse, quando a gente começou a 

amassar a folha, vocês começaram a pensar no filho de vocês, não foi? E daí foi 

amassando, pensando em tudo o que eles aprenderam na escola, com vocês, 
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independente de onde eles aprenderam. Então a mesma coisa, o papel já ficou 

marcado, né? A gente chegou à conclusão que não existe nada que tire essas 

marcas, então é a mesma coisa  que vocês ensinam para o filho de vocês, né? O 

que a gente faz aqui, então todos nós temos a responsabilidade, então o que a 

gente ensina fica marcado, fica marcado para sempre, para o resto da vida, não tem 

como voltar atrás. Então eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa reflexão: 

que marcas eu quero deixar no meu filho? Porque, assim, é obvio que se a gente for 

falar, olhar a nossa vida, a gente tem marcas que são boas, que são maravilhosas e 

tem marcas que de repente não é tão assim, mas, assim, a gente, quando a gente 

tem essa função de educar, essa função é do pai, primeiramente, da família, do pai, 

mãe e responsável, então quando a gente tem essa responsabilidade em mãos, aí a 

gente tem como educar aqui na escola, por isso que a gente somos muito exigentes, 

aí vocês falam aí como o pessoal da APAE, é chato, eu mandei o meu vizinho 

buscar o meu filho na escola, eles não entregaram, não, eu tive que voltar lá para 

poder pegar a criança, porque não entregaram a criança para o meu vizinho, mas é 

complicado, é nossa responsabilidade. Às vezes a gente é chamado de chato, 

somos taxados porque a gente tem aí uma coisa maior, um compromisso maior, que 

é com a criança, com o aluno. A partir do momento que entra aqui, a 

responsabilidade é nossa. A mesma coisa, a responsabilidades deles sempre é de 

quem? Do pai e da mãe. Então nós que somos responsáveis por ele e estamos no 

papel no momento de responsabilidade, então a gente tem que pensar muito que 

marcas que eu vou fazer, porque é pra sempre, então eu quero que vocês saiam 

com essa reflexão. Então, assim, às vezes parar um pouco meus afazeres para vir 

na reunião, pra atender um chamado aqui da APAE e qualquer outro lugar onde o 

filho de vocês estão, então de repente eu vou parar, mas espera aí, eu estou 

fazendo isso pelo meu filho, pelo desenvolvimento do meu filho e isso é minha 

função. Se eu não vou, quem é que vai? Se eu não faço, quem é que vai fazer? É a 

nossa responsabilidade e o fruto a gente vai ver lá na frente, o que a gente viu, a 

palavra da Z que a filha é uma adolescente, é uma moça é lá na frente, no começo é 

diferente, a gente vê a fala da mãe que está começando, porque a criança esta com 

1 ano e 8 meses ainda, então pra ter resultado a gente vê lá na frente. Está bom, da 

nossa parte é isso, vocês que fazem a avaliação se querem. 
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Pesquisador: Algumas de vocês querem fazer algum comentário? Como é que foi 

hoje? 

 

MR,8,26: N. ficou toda alegre com o bingo vou fazer em casa. 

 

A,8,27: Eu gostei muito dessa parte, que eu não entendia muito bem, o meu filho 

está começando. Eu sei mais lá do  NEPI. Eu aprendi muita coisa nessa reunião. 

 

Pedagoga: Então já sabe que é desde agora. 

 

R,8,28: Eu estou gostando muito do aprendizado e para a gente vai ficar marcado, 

vale a pena deixar tudo em casa e vir porque a gente está aprendendo bastante 

então a gente também vai ficar com marcas com esses encontros, toda vez que eu 

olho para a minha mão eu lembro da fisioterapeuta, como é importante, eu nunca 

tinha olhado para esse lado.  

 

Z,8,29: Eu desconhecia o trabalho do pedagogo. Às vezes o que foi passado aqui, 

teve gente que não veio, teve uma reunião com a assistente social porque tinha 

coisas que eu sabia, mas a gente acaba esquecendo e é bom a gente sempre estar 

convivendo, sempre estar alerta e o caso da educação, no meu entender, que eu 

acho que é o que eu penso, eu penso assim, a minha menina... Eu penso assim há 

tempos para todas as coisas, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito em 

cima de tudo isso eu vejo assim a minha filha até os 16 anos não tomava banho e 

hoje ela faz tudo, ela passa até a minha roupa, então o que eu posso falar que ela 

cresceu, eu posso falar que ela está evoluindo, não posso falar que ela voltou para 

trás, ela está seguindo em frente, graças a Deus ela está mudando para melhor.   

 

Pesquisador: Gostei do seu otimismo. 

 

Pesquisador: E, eu queria que a senhora falasse alguma coisa pra gente ir embora. 

 

E,8,30: Eu achei bom, porque a gente vai aprendendo. A cada reunião que eu  

venho, vejo que cada apresentação é muito importante. Eu criei todas as minhas 

filhas e elas estão casadas hoje. Eles vão crescendo um pouquinho, o nascimento, 
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vai crescendo depois casa e vem os filhos, eu vou passando para elas tudo aquilo, 

porque eu só tenho ela de especial no meio da família, ela é a única que eu tenho 

em casa, então eu presto atenção em tudo,  então ela tem dependência e eu não 

vou ficar por toda vida, mas eu quero que ela seja independente, dela participar da 

vida dela mesmo, cada dia que vai passando ela vai me surpreende mais que 

minhas outras filhas, ela vai me surpreendendo cada dia, quem olha ela assim é 

como se fosse uma [Ininteligível] ela fala assim “eu quero casar e ter dois filhos”, 

ela já fala assim. Porque a mente dela já está bem evoluindo, só o problema dela 

mesmo é aprender a ler e escrever, porque o resto eu estou vendo que ela vai bem. 

 

Pesquisador: MR o que você achou do encontro de hoje? 

 

MR,8,31: Eu gostei muito e está valendo muito apena, porque desde quando 

começou aqui eu já tenho aprendido bastante coisas, aqui mesmo em um dos 

encontros foi identificado que minha filha precisava de atendimento. Como a 

pedagoga perguntou, qual o dever da família? Foi aí que eu vi o quanto é importante 

participar do que acontece, porque isso aí dá pra fazer dentro de casa. Eu fazia tudo 

por ela, depois disso eu já comecei a mudar um pouco as coisas, hoje ela já está 

conseguindo se vestir, então já está dando resposta na minha casa. É conjunto, o 

caminhar junto, aí eu aprendo aqui e levo para casa. A dificuldade que eu tenho em 

casa eu trago para cá, então se eu não participar das reuniões, eu não vou aprender 

e quem vai perder é ela e eu não quero que ela perca, pelo contrário, eu quero que 

ela evolua. Teve uma palestra que não deu para eu vir, porque eu tive que ir fazer 

exame e quando eu não fico é porque não deu mesmo ou porque eu tenho médico, 

mas fora isso eu quero participar de tudo para ela poder evoluir , porque eu já estou 

vendo a diferença. 

 

Pedagoga: Mas amanhã você vem? 

 

MR,8,32: Ela acorda para vir pra cá. Tem dois dias que eu estou preparando ela, “a 

gente vai na APAE de manhã, mas a tarde não vai dar tempo, porque é longe daqui 

para lá é 1h40, se não atrasar”. 

 

Pesquisador: Faltou agora a S. 
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S,8,33: Maravilhoso, muito bom. 

 

Pesquisador: Porque a senhora gostou? 

 

S,8,34: Foi uma maravilha, quando meu filho veio ao mundo perfeito e maravilhoso, 

depois aconteceu o que aconteceu, mas não foi por mim e nem por ele. 

 

A,8,35: Eu conheço tantos casos de pessoas que fazem de tudo para tirar seus 

filhos e usam droga na gravidez e os filhos saem perfeitos e eu fico perguntando por 

que o meu não, acho que eu fui escolhida para passar por isso, fazer o quê? 

 

Z,8,36: O pessoal lá fora não entende, eles não sabem que uma mãe especial, 

porque nós somos especiais, muitos falam “olha a situação”, ela vai todo dia, eu levo 

todo dia o pessoal fala o que aquela menina está fazendo, eu não estou vendo nada. 

Só que eles não entendem o que nós estamos passando e porque nós estamos 

passando.  

 

L,8,37: E se nós vamos falar alguma coisa, eles falam que problemas todo mundo 

tem.  

 

S,8,38: Outro dia alguém chamou ele de doido dentro do ônibus, ele disse que o que 

mais tem é doido, eu fico louca da vida, as pessoas que dizem que não gostam 

quando os idosos e doidos dão o sinal. 

 

R,8,39: Isso não é preconceito, isso já é racismo, porque a gente tem o direito de 

reclamar, isso não é preconceito, porque eu passei... um dia desses eu estava 

passando com a minha menina com o cobrador e eu sentei no banco da frente, 

porque ela tem a dificuldade para o  segurar, o motorista sai como igual a um doido, 

então eu pensei vou sentar rapidinho para ela não cair e eu fui pedir para ele passar 

o cartão, ele me olhou toda e olhou para a cara dela com ar de nojo e no outro dia 

ele fez a mesma coisa, mas eu não falei nada, eu estava só esperando para ver, 

sorte é que ele saiu da linha, mas isso não é preconceito, isso é racismo. Se chegar 

além a gente já tem o direito de reclamar, mas ele olhou com uma cara de nojo para 

a menina e ele ficou reclamando para passar o cartão, eu até perguntei para a outra 
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cobradora se eu podia e ela disse que eu tinha todo o direito de passar o cartão, eu 

falei com a outra cobradora, só que Deus é tão bom que tirou o homem lá da linha, 

ela voltou, é uma cobradora que é do primeiro ano que eu vim aqui, então ela é um 

amor de pessoa, mas se a pessoa fizer isso você tem o direito de reclamar, isso já 

passa do limite. 

 

Z,8,40: Eu fui, assim, eu ia descer do ponto, eu fui passar e um homem tomou 

distância e quando eu fui descer, eu pedi para o cobrador passar o cartão e ele 

disse assim “eu não estou aqui para passar o cartão, eu estou aqui para receber a 

passagem”. Naquela hora eu vou te falar uma coisa, eu entreguei na mão de Deus, 

ele falou desse jeito para mim “eu não estou aqui para passar o cartão, não, estou 

aqui só para receber a passagem”. 

 

Pesquisador: Bom, então agora vamos encerrar. 

 

Nono encontro: Fisioterapeuta 

 

Pesquisador: Pessoal agora eu quero saber de vocês como foi o dia de hoje e 

vocês responderem a uma pergunta: como é que foi, por que, [Ininteligível]  

 

E,9,1: Eu achei válido. Foi uma aula, tem que aprender e viver também. Vivendo e 

aprendendo, né. Na minha família só tem minha neta com problema no cérebro 

mesmo, a gente sofre, sofre eu e sofre ela porque eu carreguei ela desde que ela 

nasceu hoje ainda tem problema, mas até eu aprender [sobreposição de vozes] 

uma escola, né [Inaudível] problema que a gente carrega até hoje. Sofre ela e sofre 

eu aprendi como os médicos. Minha filha mais nova quer outro filho, mas “pelo amor 

de Deus, não vai querer ter outro filho com dificiência. É um problema que a gente 

carrega até hoje”.  

 

Z,9,2: Eu cheguei a recordar uma época quando eu tinha dezoito anos de idade, eu 

cheguei a sofrer um acidente de cavalo e eu fiquei em coma por sete dias, então eu 

perdi o movimento do lado esquerdo todinho, perdi o movimento do braço, da perna 

e esqueci também, mas a gente reaprende... Eu nunca fui uma pessoa assim que 

não foi muito... eu não tenho muito estudo mas eu já tinha aprendido, sabe, eu já 
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tinha me alfabetizado, mas aí, aquilo sumiu tudo. Foi apagado da minha mente, né, 

por causa do acidente da minha lesão que eu levei, então aquilo afetou todo o meu 

cérebro, o lado direito inteiro... o esquerdo. Fiquei totalmente... sabe, a vista tudo, 

naquela época lá foi muito difícil pra mim porque a gente tem que passar pela mão 

dos outros, não é fácil. Minhas irmãs elas que me levava no banheiro, colocava uma 

roupa em mim porque o movimento foi total perdido assim daquele lado, então a 

minha perna doía muito aí, eu fazia a fisioterapia toda a manhã, eu fiquei internada 

no Hospital aí eu fiquei internada por quarenta dias, aí ele toda a manhã, vinha 

assim um grupo de médicos, né, eles, eles primeiro ensinavam a andar,  não é fácil 

reaprender a [sobreposição de vozes] aí a fisioterapeuta, eles conversavam 

comigo e faziam com que eu fizesse aqueles movimentos pra fazer movimentar todo 

o corpo, os braços, os dedos, tudo, e foi muito difícil, mas aí com o tempo foi 

passando, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e aí eu fui readquirindo todos os 

movimentos, foi aos poucos, muito bom. O meu pé doía, a mão doía, perna doía, 

tudo doía. Deus abençoou que eu voltei totalmente aí eu reaprendi também a tocar a 

vida e eu creio que eu reaprendi, a parte física voltou, só que aquilo aconteceu 

quando eu tinha dezoito anos e hoje eu tenho 42, então tem muito tempo, aí esses 

dias atrás, assim do nada, do nada, até eu queria te perguntar, repete? Ali, no meio 

do nada o movimento... um dia eu tava lavando a minha louça, lavando a minha 

Marinex, assim quando eu tava lá na torneira lavando, do nada, ela caiu, do nada,  

por que isso assim do nada.  

 

Fisioterapeuta: Tem que ver porque isso está acontecendo. 

 

Z,9,3: Então, aconteceu duas vezes comigo [Inaudível ]  

Fisioterapeuta: Precisa fazer alguns exames para saber o que está acontecendo. 

 

Z,9,4: Aí eles falam que é [Ininteligível] que não sei o que! O que quê dá, tipo uma 

cãibra na mão, uma coisa assim que do nada [sobreposição de vozes]  

 

MR,9,5: Existe algum órgão público, se a pessoa não tem condições de ir numa 

clínica particular [Ininteligível], mas existe na rede pública uma área dessas?  

 

Fisioterapeuta: É obrigado ter.  
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MR,9,6: Mas não tem, né?  

 

Fisioterapeuta: Tem em alguns lugares, mas como o tratamento é muito a longo 

prazo, é difícil [sobreposição de vozes] é obrigado a ter em todos os lugares o 

difícil é conseguir esse acesso ao público. [sobreposição de vozes] é muito difícil 

mesmo de conseguir, pela lei é diz que sim até o PS tem que ter pessoal capacitado 

[Ininteligível ] olha como é o caso dela, ela ficou internada mas hoje em dia eles 

dão alta, né, a pessoa fica em casa, deitada e aí não consegue sair para fazer o 

tratamento [Ininteligível ] ele recebe alta e fica acamado [sobreposição de vozes] 

mas em alguns lugares eles não tem  profissionais formados [Ininteligível ] 

[sobreposição de vozes] principalmente idoso, também, né que fica acamado 

[sobreposição de vozes] então a gente brinca e pergunta, então a criança acaba 

entendendo porque ela não sabe o que é não ter aquilo [sobreposição de vozes] 

porque é idoso, teve um derrame, é obrigado a [Ininteligível] esperando pra ser 

alimentado, esperando pra ir no banheiro que é uma coisa tão básica né 

[sobreposição de vozes]  

 

MR,9,7: Ela falou o porquê. Eu conheço muita gente que precisa de fisioterapia. 

Mas, as pessoas que tem dúvidas que eu posso passar, pra outra mãe, ela falou 

sobre a questão da criança estar, chorando, eu já vi mãe reclamar pra que o filho 

andasse rápido, que a criança tem problemas nos pés, agora a gente tendo 

conhecimento é mais fácil de passar para a pessoa do que repreender que não 

resolve né. Aí o que eu ouvi eu posso estar passando, a questão que nem ela falou 

do cérebro, precisa entender aquelas informações aos poucos a longo prazo, aí a 

mãe no dia a dia por exemplo, por falta de informação fica maltratando os filhos, 

porque ela também não tem o conhecimento pra mim foi bom por isso também.  

 

R,9,8: Eu conheço um pouco desse trabalho né. Eu tenho uma amiga que ela teve 

um filho que nasceu com um braço menor do que o outro, então foi através do 

fisioterapeuta hoje o menino tá com sete anos, foi através da fisioterapia que o braço 

dele se alongou mais, que quando nasceu, eu nem sabia, porque eu nunca tinha 

prestado atenção no menino, aí eu vi ela com carteirinha de ônibus, deficiente, de 

trem, aí eu fui perguntar, ela falou que  tem que fazer fisioterapia pra alongar o 

braço, porque o bracinho ficava assim, ó, eu nunca prestei atenção, eu nunca tinha 
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prestado atenção, e ele vivia assim, ó, aí através da fisioterapia ele foi alongando o 

braço [sobreposição de vozes] [Ininteligível ] aí eu nunca tinha percebido, quando 

ela falou é que eu percebi que na época que ela falou ele ainda tava com o braço 

[Ininteligível] aí ela falou que precisa fazer a fisioterapia, né, prá ir  esticando o 

braço pra ele ter mais movimento [Ininteligível ] aí ele hoje em dia você olha e nem 

fala que ele passou pela fisioterapia. Aí a minha vizinha, a menininha que é filha da 

... veio de um caso que a mãe dela teve ela e ela mora perto da minha casa, e aí 

perceberam que a menina tinha algum problema mas ela nunca falou nada e aí eu 

assisti uma reportagem sobre fisioterapia e falei pra minha mãe [Ininteligível ] e 

tudo é fisioterapia [Ininteligível ] porque dói mesmo, vai doer mesmo mas a dor é 

insuportável agora é a mesma coisa que  tinha mandado pro fisioterapeuta fazer 

então, eu digo que a fisioterapia é uma coisa muito importante e pra pessoa seguir 

mesmo e tem muitas condições de voltar ao normal então tem que seguir mesmo a 

pessoa tem mesmo condições de voltar ao normal, lógico que eu sei que uma 

criança que tem uma deficiência no cérebro é mais difícil pra uma pessoa...eu acho 

mais difícil que uma pessoa que teve começo de derrame.  

 

Pesquisador: Obrigado pela presença de todos e na próxima semana tem mais.  

 

Décimo encontro: Psicólogas 

 

Psicóloga: Agora, a gente queria fazer uma atividade. Vamos fazer o seguinte: a 

gente vai aproveitar esse papel, viu gente. Que vocês colocassem no papel alguma 

coisa que você acha assim que, vamos dizer assim, você gostaria de mudar em 

você mesma. Não cirurgia plástica [Ininteligível ]. Alguma coisa que vocês 

gostariam de mudar em vocês e que vocês colocassem aqui no papel. Pensassem... 

eu gostaria de mudar isso em mim. Então que vocês escrevessem no papel algo que 

você gostaria de mudar em você. Olha, tem caneta... 

 

R,10,1: E se eu não quero mudar nada? 

 

Psicóloga: Então deixa em branco. Então deixa em branco. Tem caneta aqui. Algo 

que você gostaria de mudar em você mesmo. No seu interno. Será que tem alguma 

coisa que eu gostaria que fosse diferente? Alguma coisa que eu gostaria de 
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trabalhar no meu... pode ser... sei lá, uma coisa no meu relacionamento com alguém 

ou no meu interno... algo que eu gostaria de estar mudando. 

 

E,10,2: Escreve o nome? 

 

Psicóloga: Não. E depois que vocês colocarem, coloca dentro dessa caixa aqui. 

Não precisa... pode ser mais de uma coisa também. Não precisa ser só uma coisa. 

Se quiser colocar, assim, às vezes uma palavra, não quiser escrever tudo. Uma 

palavra que transmita a situação né. 

 

Psicóloga: Bom, então agora que vocês colocaram. Alguém gostaria de comentar o 

que escreveu ou não? Fiquem à vontade. 

 

MR,10,3: É assim, eu gostaria de comentar porque eu escrevi assim: Eu gostaria de 

blindar o meu coração pras coisas ruins. Pra eu só absorver coisas boas, porque às 

vezes as pessoas... às vezes até sem motivo ofendem a gente e ás vezes abalam 

nosso coração. E assim, eu quero blindar meu coração, sabe pra bater, escorregar e 

cair e [Ininteligível]. Porque quando a gente recebe só o que é bom até o nosso 

corpo fica bem. Dificilmente você até adoece. E eu to tentando fazer esse exercício 

na minha mente, sabe pra eliminar tudo o que é coisinha ruim. Outro dia eu 

comentei com meu irmão. Falei: no meu coração vai ficar só em primavera, vai ficar 

florido, eu não quero nada ruim dentro de mim. Porque é verdade mesmo se você 

sente alguma coisa, coisa ruim você fica ruim o dia inteiro, você trava. 

 

Psicóloga: E as outras pessoas gostariam de comentar? Não é obrigado. Se você 

quiser, mas não se sentir à vontade pra comentar, mesmo porque o nosso objetivo 

não vai ser muito trabalhar ou comentar o que vocês escreveram, fiquem bem à 

vontade e não precisam colocar. Alguém quer colocar? Não há necessidade... 

 

R,10,4: Eu gostaria de ter estudado mais. Gostaria de ter estudado mais. Tenho 

vontade de voltar a estudar né. É uma coisa que, no momento, eu sinto falta. 

 

Psicóloga: Então, a gente fez esse exercício porque isso que vocês estão 

colocando, na verdade tem um material pro psicólogo trabalhar. Só que agora nós 
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não vamos fazer isso né. No momento o objetivo não é. Mas por exemplo, se eu for 

te atender, se nós formos te atender, nós íamos pegar isso que você... que é o 

que...vamos dizer, que você está pegando, o que você gostaria de aprofundar, 

iríamos ajudar. Aí, alguém falou... o psicólogo vai ajudar... eu vejo assim, o psicólogo 

ajuda a pessoa a fazer uma viagem pra dentro. Mas quem faz a viagem é a própria 

pessoa. O psicólogo é como se ele fosse ajudando a pessoa a poder fazer isso né. 

Então quando vocês falam, é uma viagem pra dentro que a pessoa faz e o psicólogo 

tem a função um pouco de... 

 

Psicóloga: É um suporte né. [Sobreposição de vozes] dando corda pra pessoa 

poder entrar. Então se alguém diz assim: “Ah eu gostaria”, como vocês falaram: “Eu 

gostaria de voltar a estudar”. Nós vamos ver isso, é uma oportunidade. Eu gostaria 

de me fechar para as coisas ruins. Então aí, nós iríamos nos aprofundar. O que é 

coisa ruim pra você? O que é negativo pra você? O que está acontecendo que você 

considera negativo? Aí nós vamos aprofundar. No seu caso: eu gostaria de estudar. 

Não estou, mas vamos ver né. M gostaria de ser mais nova. Ela quer trabalhar. Ser 

mais nova a gente não vai poder fazer milagre, né. Apesar que, eu acho, que mais 

novo ou mais velho é dentro né. A gente tem uma data lá na certidão de nascimento, 

né. Mas a gente sabe que tem pessoas com vinte anos muito velhas e pessoas com 

oitenta muito novas. De cabeça, de estar na vida, vamos dizer assim né. Então o 

psicólogo iria trabalhar isso né. Quer trabalhar, vamos ver, quer se sentir mais 

jovem, e daí, como? Então é um trabalho pro psicólogo estar fazendo. A gente só 

quis dar um exemplo que aí seria o material que nós iríamos trabalhar. Seriam essas 

questões que vocês colocaram [Ininteligível]. 

 

Psicóloga: Tá bom. E pra fechar... tem mais alguma coisa? Nós vamos, dentro 

dessa caixa. Vocês vão abrir a caixa. Tem algo dentro dessa caixa que é assim... 

sem isso que está dentro dessa caixa o nosso trabalho não anda.  A coisa mais 

importante do nosso trabalho. Então eu vou pedir assim, cada um olha o que tem 

dentro da caixa e não volte pro que está do lado. Olhe feche e passe a caixa pra 

outra pessoa. Essa pessoa vai ver o que tem dentro da caixa e passa pro outro, tá? 

 

Psicóloga: Então peça aí pra não olhar dentro da caixa da outra não. 
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Psicóloga: Não é pra olhar. Olha o que tem dentro da caixa, vê, fecha a caixa e 

passa pra pessoa que está do lado. Tá bom? Vamos começar? Olhe e não deixe o 

do lado ver. Olhe bem o que tem dentro. 

 

Psicóloga: Isso é a coisa mais importante do nosso trabalho... é o que tem dentro 

dessa caixa. 

 

Pesquisador: Então eu queria saber de vocês né, o que vocês acharam. Vocês 

gostaram? Se não, por quê? Alguém quer falar? Começar a falar. 

 

M,10,5: Ah, eu gostei sim, é bom aprender alguma coisa, às vezes tem alguma coisa 

que a gente não sabe. 

 

Pesquisador: E a senhora aprendeu alguma coisa hoje? Quem mais? 

 

MR,10,6: Eu gostei também, porque é mais conhecimento porque tem áreas que a 

psicologia atua que eu não conhecia. Muita coisa eu não sabia nem o que era isso. 

Então pra mim é importante porque é mais conhecimento que eu adquiri hoje né. 

 

Psicóloga: Qual foi a área que você falou que não conhecia? 

 

MR,10,7: “Forenza”, eu nunca nem tinha ouvido falar. “Forenze”, né? 

 

Psicóloga: Forense 

 

MR,10,8: Que é que atua na família. 

 

Psicóloga: No caso de uma adoção, por exemplo, de uma criança... [Sobreposição 

de vozes] pra saber quem são os pais, pra avaliar a família...  

 

R.10,9: Divórcio também? 

 

Psicóloga: Divórcio. 
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MR,10,10: Eu já não sabia que o psicólogo atuava junto. 

 

Psicóloga: [Inaudível] faz avaliação pra ver se a pessoa tem distúrbio psicológico e 

isso pode abrandar a pena da pessoa. 

 

Psicóloga: A pessoa pode alegar que tem algum transtorno mental. Aí faz a 

avaliação pra saber se tem realmente um transtorno mental ou não. Então o 

psicólogo estaria atuando. 

 

R,10,11: Então todos esses casos que a gente vê... 

 

Psicóloga: Todos passam por avaliação. Passam por avaliação psicológica. 

 

R,10,12: Eu queria fazer uma pergunta. Psiquiatra não tem nada a ver com 

psicólogo? 

 

Psicóloga: Psiquiatra é um médico. É um médico que tem especialização em 

psiquiatria. O psicólogo não é médico, o psicólogo não medica. O psicólogo pode 

dar um suporte. Tem muito assim. Tem psiquiatra que fala que o trabalho do 

psiquiatra é vinte por cento e do psicólogo é oitenta. Eu já ouvi isso de psiquiatra, 

mas também tem muitos casos que são tratados só com psiquiatra. A medicação. A 

medicação assim, tem uma medicação, mas o que tem por debaixo, por detrás, o 

que leva a pessoa a ser medicada. Essa é a questão né. O que leva a pessoa a ser 

medicada. Você tem um quadro de depressão, toma medicação. Tudo bem, pode-se 

controlar, mas o que te levou a ter depressão? É onde existe o questionamento, é 

onde o psicólogo vai estar atuando. Na verdade, o ideal é um trabalho em conjunto. 

Trabalho em equipe, assim como é feito aqui na APAE, mas também com um 

médico psiquiatra. [Ininteligível] é necessário uma avaliação com psiquiatra. 

 

Psicóloga: Às vezes há necessidade da medicação pelo menos temporariamente 

até pra pessoa suportar o tratamento com o psicólogo. E às vezes não há 

necessidade da medicação. 
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R,10,13: Essa reunião de hoje foi importante porque muita gente às vezes, a gente 

conversa e ela não sabe distinguir o que é psiquiatra, o que é psicólogo, então fica 

aquela confusão. Porque muita gente acha que quem está passando em psiquiatra é 

doido. Por isso que muita gente às vezes tem até medo. Então, essa reunião, o que 

aprendemos hoje, é pra gente separar bem, né o que significa psicólogo. Psicólogo 

eu acho que todo mundo deveria passar. Acho que todos deveriam passar. É porque 

na Rede também não tem. Mas acho que todos precisam. Todos nós precisamos. E 

já com o psiquiatra já é área diferente. Mas no dia a dia, pra gente ir vivendo, pra 

trabalhar, no casal, no dia a dia precisava ter o psicólogo pra orientar. Talvez não 

haveria tanta separação, talvez não haveria tanta violência dentro de casa. Se todos 

nós pudéssemos passar pelo psicólogo. Talvez fosse diferente, né? 

 

Psicóloga: Quando a gente faz um trabalho a pessoa vai se dando conta né, e se 

conhecendo. E no geral, eu concordo com você, R. No geral, as pessoas se 

conhecem muito pouco. Nós nos conhecemos muito pouco. Às vezes a gente não se 

conhece então o trabalho do psicólogo ajuda a pessoa a se conhecer. A se dar 

conta de como ela funciona mesmo. 

 

Psicóloga: E não é fácil, né, esse auto conhecimento. Não é fácil. Porque é muito 

mais fácil você colocar no outro, nas circunstâncias da vida. É muito mais difícil você 

assumir a sua parte, vamos dizer, na vida e essas coisas que você faz de uma forma 

mais consciente, dando... 

 

Psicóloga: E o processo [Ininteligível] muitas vezes demora anos. Demora muito 

tempo, porque, assim realmente não é fácil. Tem pessoas que abandonam no meio 

do processo porque não conseguem dar conta. Não conseguem suprir isso, não 

conseguem sustentar o tratamento. Porque tem muitas pessoas aí fragilizadas com 

isso, precisando de apoio. 

 

Psicóloga: Por isso que às vezes, assim, o psicólogo, às vezes a pessoa passa no 

psicólogo até mais de uma vez na semana. 

 

Psicóloga: Mas também é muito bom quando você percebe que você pode ser mais 

maestro de você mesmo do que deixar que as coisas comandem você. Eu acho que 



Apêndices          209 

o sabor bom, vamos dizer, de se conhecer um pouco mais. Isso é um trabalho pra 

vida toda, não é nem [Ininteligível] mas eu acho que é bem saboroso estar na vida 

quando você percebe que você tem condições e um pouquinho mais de 

conhecimento de você... percebe um pouco mais. Eu acho que há mesmo uma 

consciência, né. 

 

Psicóloga: E às vezes a própria mudança incomoda o outro. ”Você está indo no 

psicólogo e não está adiantando, está piorando”. Eu já ouvi muito isso. 

[Sobreposição de vozes] 

 

Psicóloga: Porque a pessoa está assim... embora quando você muda o seu 

comportamento o outro acaba se modificando, mas no começo assim... 

[Ininteligível] “antes você ficava em casa, depois que começou a ir na APAE tá toda 

soltinha...”[Sobreposição de vozes] porque está justificando, está argumentando, 

né. 

 

Psicóloga: Quando um muda... [Sobreposição de vozes] é um quebra cabeça né. 

Um mudou muito não encaixa mais, né. Ou você muda ou você acha que o outro 

está muito diferente. E às vezes a mudança do outro incomoda a gente né. Vou 

contar uma historinha pra vocês. A minha irmã ela viajava e trazia presente pra todo 

mundo. Era uma coisa assim... ela começou a fazer terapia, então, ela fez uma 

viagem e não trouxe presente pra ninguém. Eu me lembro que pra mim foi uma 

surpresa e eu vi que era do processo terapêutico dela. Que estava fazendo muito 

efeito, no caso dela. Ela não precisava mais agradar tanto... [Ininteligível] eu achei 

bem interessante. Foi a primeira viagem que ela fez e não trouxe nada pra ninguém. 

Era tão diferente, era tão diferente. Eu vi isso como o processo terapêutico que ela 

estava fazendo e vi que tinha melhorado, mas, por exemplo, se ela estivesse vendo 

isso ia ficar [Ininteligível] e agora não trouxe nada de presente. Porque? 

[Ininteligível] nem conversamos, mas eu vi assim, foi uma diferença tão drástica, 

então é isso. O outro, ou ele muda ou vai ter confusão. E precisa mudar porque não 

encaixa mais. O quebra cabeça não encaixa mais. 

 

Pesquisador: E aí, E? 
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E,10,14: Bom né. Assim a gente fica mais por dentro, porque muita gente ignora. 

Acha que todo mundo é doido. Tem uma sobrinha minha... [Ininteligível] aí o 

médico mandou passar no psicólogo. Aí ela ficou brava [Ininteligível ] aí eu falei 

com ela: “Doido é psiquiatra, psicólogo... [Ininteligível ] porque tem que avaliar ele. 

E ela ficou brava e não levou. Aí minha filha trata com psicólogo. É até bom né que 

ela precisava desabafar. E no começo ela ficava assim meio ignorante. Achava que 

estava levando na loucura. Eu falei pra ela: “Não é né, porque se fosse pra doido 

passava remédio”. Vai fazer uma avaliação com ela e se ela precisar de algum 

calmante, porque eu sempre falo pra ela né. Que ela é muito nervosa. É que ela 

mexe muito na cabeça dela... [Ininteligível] porque trabalhar com filho não é mole 

né. Que cada criança tem uma cabeça né. Então eu falei com ela que é melhor ela 

tomar um calmante pra relaxar mais e cuidar desse filho aí. Porque eu acho bom 

isso. Aqui dentro a gente aprende muita coisa. 

 

Pesquisador: Bom pessoal, até a próxima semana. 

 

Décimo primeiro encontro: avaliação final 

 

Pesquisador: Então agora nós vamos ver, o importante agora pra nós porque nós 

vamos saber o que significa sinceramente pra vocês, no período em que a 

[Ininteligível] foi bom, o que significou pra vocês esse processo. Como é que foi 

isso pra vocês? O que vocês acharam de toda essa experiência? Do convívio? Isso 

é importante porque com base nele, nós vamos avaliar o nosso próprio trabalho. O 

que a gente pode melhorar, o que a gente pode ampliar, é sempre importante a 

gente ter a [Ininteligível]. Esse é o momento agora de abertura, nós vamos tentar 

ver no que nós podemos crescer. Lembra que ela falou do degrau, é sempre um 

degrauzinho, a gente sobe a escada, porque vai subindo degrau e é importante que 

as pessoas vão crescendo juntas. Então não é só chegar aqui e dizer acabou, o 

objetivo é esse. Não. Que esse trabalho se desenvolva em conjunto [Inaudível ]. 

Então, o que foi importante pra você, o que ficou pra vocês? Quem gostaria de 

começar a falar? 

 

Z,11,1:  Prá mim foi assim, vivendo passado. Coisas que estavam adormecidas há 

muito tempo, que eu nem lembrava mais, aí veio a tona, vemos muitas coisas, foi 
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muito interessante, porque tinha coisa que estava escondido lá longe, que eu não 

lembrava mais, aí na convivência foi vindo, foi uma coisa muito espetacular. Eu 

gostei muito. 

[Ininteligível] 

 

Z,11,2: O convívio também junto com todos aqui, foi muito bom. Eu acho que foi 

isso, relembrar tudo, coisa que já não tinha mais importância, mas aí, vendo todos 

aqui eu vejo que tudo é muito importante, cada dia que a gente teve de reunião foi 

muito importante, cada segundo é muito importante. Eu acho que é isso. 

 

Pesquisador: Nós vamos prosseguindo e vocês podem falar novamente. Se 

sentirem vontade de falar, podem pedir a palavra novamente, está bom? 

 

MR,11,3: Pra mim, como eu digo, foram sementes lançadas e no futuro vão estar 

nascendo, porque teve muita coisa legal. Então a cada atividade eu fui aprendendo 

a lidar com a N, vendo a importância de participar de cada atendimento aqui da 

APAE e ficou mais claro pra mim o quanto a criança é favorecida, porque eu estava 

perdida na educação de minha filha, como eu comentei com você naquele dia, sobre 

aquela brincadeirinha do bingo. Era uma coisa simples mas deu um resultado 

incrível de ver a minha aproximação com a N, se eu  não tivesse vindo, como é que 

eu ia levar essas coisas pra dentro da minha casa, porque é a única coisa que e eu 

tenho pra dar. Eu me considero uma boa mãe, mas a criança precisa de muito mais 

do que isso, quer aquela aproximação da mãe ali junto, eu aprendi muito aqui 

durante essa pesquisa, cada atendimento que teve eu fui aprendendo a lidar, ajudou 

muito, me ajudou muito mesmo. E foi identificado no dia da TO que ela precisava de 

um atendimento que eu nem sabia que ela iria precisar, foi identificado aqui. E o que 

ela me ensinou, que vocês me ensinaram eu fui levando pra casa, o que a gente 

aprende aqui, vai pondo na gavetinha e levando pra casa e eu estou seguindo esses 

passos. Foi aquela pedagoga. A fisioterapeuta também falou muito sobre o treino, 

que a criança não aprende de minuto pro outro, então tudo isso eu fui guardando e 

de mim eu estou levando pra casa, então pra mim foi ótimo, me ajudou muito, me 

trouxe muitas respostas na educação da N. 

 

Pesquisador: Ok. Vamos lá. Quem vai falar agora? 
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E,11,4: Eu aprendi muito porque no começo eu coloquei minha neta aqui, mas como 

eu estava trabalhando fora eu achava que ficava muito distante da APAE, porque a 

gente que trabalha fora, a gente fica muito por fora das coisas, então agora eu tive a 

oportunidade de entrar pra ver como funciona, daí eu entrei e achei legal, hoje eu sei 

o que está passando dentro da APAE, daí eu aprendi bastante coisa pra mim, mais 

pra ela. Porque eu nunca tive uma criança especial, ela é a única que eu tenho de 

neta. Achei bom, aprendi muita coisa, tenho paciência com ela, se antes eu não 

tinha aquela paciência com ela, agora eu estou tendo e ela vem conversar comigo 

eu converso com ela, quer alguma coisa eu explico pra ela, parece que me abriu 

mais com ela. Foi bom, gostei. Na verdade é que cada reunião que eu participei aqui 

eu aprendi um pouquinho de cada, coisa que eu não sabia, mas aprendi agora, se 

continuasse é que era bom. Porque aqui é que nem escola, vai aprendendo. Tem 

coisa que a gente não sabe, mas aprende e vai fazer em casa. 

 

M,11,5: Olha, eu gostei muito também viu, porque eu sempre vim aqui na APAE e 

não tinha aquele conhecimento e agora eu tenho mais. A Psicóloga, a Assistente 

social, a Terapeuta Ocupacional. Então eu ganhei mais conhecimento aqui. Tudo 

aquilo que ela estava falando da mão eu achei muito interessante aquilo lá a história 

do polegar que a TO falou. A gente está aprendendo depois de velho. Aprendi que 

nunca é tarde pra aprender. 

[Sobreposição de vozes] 

 

R,11,6: Mas pra mim também significou conhecimento e desperta o desejo da gente 

querer conhecer mais, despertou e todos nós aqui falamos como a gente percebe, 

despertou mais ainda, tanto pelo conhecimento, mas despertou mais o desejo da 

gente conhecer mais e ajudar, porque esse conhecimento vai muito além do que um 

filho da gente, do que a casa da gente, a gente teve um conhecimento que dá pra 

gente ajudar muita gente, gente idosa, eu achei muito interessante o negócio da 

mão também, eu nunca parei pra pensar como é importante o dedo da gente, nunca 

parei pra pensar, e aquilo despertou muito. A minha mãe teve começo de derrame 

ano passado e ela ficou com uma mão imobilizada, eu nunca parei pra pensar o 

quanto é dificultoso isso, então tem todo o conhecimento, nós conhecemos, mas 

ficou com aquela sede de que quer conhecer mais, quer se envolver mais nisso 
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mesmo pra gente poder ajudar as pessoas, não é só aquele desejo, por isso que ela 

disse que queria que continuasse, porque as reuniões mexeram com nós todas 

 

MR,11,7: Como explicou a  psicóloga, falou da forense que foi comentado na 

televisão e eu não sabia. 

 

R,11,8: E é gostoso quando você vê uma pessoa precisando e você poder ajudar, 

você saber como ajudar. Você ir na pessoa e você ter o conhecimento e você vai na 

pessoa e consegue ajudar porque você tem conhecimento e nesse conhecimento 

tem que se envolver mesmo, não tem jeito, tem que se envolver, prestar atenção, ter 

desejos, é muito gostoso.  

 

Z,11,9: Eu por exemplo, eu nem lembrava mais daquela fisioterapia que eu não sei 

como ela é pra falar, eu já fiz há 20 anos então eu não consigo nem mais lembrar, 

de repente, aí vem tudo assim a tona mesmo. Tudo assim, né? Porque a fisioterapia 

é importante, porque quem passou pelo processo de acidente, ficar assim né. 

Demora pra outra aprender totalmente o movimento pra poder andar. É muito difícil. 

Aí, eu lembro, às vezes aquela equipe inteira, sabe? E eles me punham para andar 

e subia escada, descia escada, mesmo que eu tava vendo aquilo, sabe?  

 

Z,11,10: Eu jamais imaginaria que aqui na APAE tivesse esse tipo de trabalho eu 

não sabia. Os outros tudo eu sei, né. Da TO, da Psicóloga, eu sempre soube assim, 

mas saber que tinha fisioterapeuta, que ajudava, que ensinava a criança a 

desenvolver os movimentos eu não sabia disso, eu nunca imaginei e achei isso 

interessante.  

 

S,11,11: Esse ano ele está se desenvolvendo, a gente chegava pegava os dois 

braços e empurrava as perninhas e agora ele já está caminhando a gente solta ele e 

não tem medo dele cair, só que eu vi chegando, mas não sabia que eles faziam isso 

ai com ele. O pai da criança disse assim pra mim "Ô mãe, esse menino seu parou de 

andar, de falar e tudo e tornou a andar", mas só com 10 anos que ele começou a 

caminhar de novo a minha esperança era dele caminhar e eu falei "O seu também 

vai" e ele falou "Será"? Você vai ver daqui alguns dias você vai ver a mão dele e ta 

mesmo olha a mãozinha dele e eu falei a gente não pode desanimar com as coisas, 
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ai porque do jeito que o povo falava do meu menino e eu pedi até a Deus que ele o 

levasse, porque eu ia ter que trocar a frauda de rapaz velho, dar banho comida na 

boca e fazer isso e aquilo [Sobreposição de vozes]. A fisioterapeuta falou que nós 

tínhamos que ver ela falou ó mãe você está de parabéns seu filho eu estou gostando 

muito tem dia que ele está muito animado para fazer as coisas tem dia que não, mas 

para ajudar a cuidar das crianças ele é bom ele botou a roupa errado, ele vai e 

amarra os cadarços dos meninos, ele vai e arruma todinho, ele não pode ver a calça 

desdobrada dos meninos que ele vai e arruma a calça dos meninos. Aí eu falei "É 

meu filho você vai ajudar muito a professora desse jeito". Aí ele falou pra minha filha 

que vem aqui olha tem que cuidar dos pequenos, tem que colocar a roupa direito, eu 

puxei a calça da minha filha e a do meu filho [Sobreposição de vozes]. 

 

Pesquisador: E agora eu quero saber da senhora como é que foi esse processo de 

convívio nosso o que a senhora achou? Quais foram as suas impressões? 

 

S,11,12: Eu achei maravilhoso ele vai continuar mais ou vai parar? 

 

Pesquisador: Não. Agente precisa saber o que a senhora achou? 

 

S,11,13: Eu acho maravilhoso continuar com as minhas filhas, sabe nossa é muito 

bom igual teve aqueles problemas [Ininteligível] estava esquecendo de tudo né e 

passar muito as tribulações que eu passei com o meu pai com o meu irmão e graças 

a Deus isso me tirou muito da depressão. 

 

Pesquisador: De quê? 

 

S,11,14: De eu ficar aqui assim muita depressão e eu entrei aqui e nossa fiquei tão 

aliviada sabe de participar dos grupos de quarta-feira. 

 

S,11,15: Eu gostei muito, eu gostei demais viu eu falei sempre com a minha filha, eu 

não comecei antes porque eu não estava sabendo ela falou pra mim que ia me 

avisar e tudo não é porque não veio é porque eu não estava sabendo ai ela me 

avisou e eu não falto mais não é uma maravilha. 

 



Apêndices          215 

S,11,16: É bom, a gente meditou o dia inteiro sobre aquela reunião da leitura. A 

história das duas menininhas, aquilo ficou na minha mente uma combinava com a 

outra de arrumar a casa, do varalzinho e foi aquela confusão e eu fiquei pensando e 

a filha dela, a N, dando orientação para nós, aquela de cima é a mais ruim a de 

baixo é mais boa ela explicava direitinho como é que era. Ai eu fiquei olhando olha o 

jeitinho que a N tava falando. Ela falava que a de baixo era boa e a de cima que era 

ruim.  

 

Pesquisador: A da atividade de leitura? 

 

S,11,17: É. Eu falei a filha dela, N, consegue desenvolver tanto a mente da gente 

hoje e ela não fala é só o jeito dela explicar que não está gostando né ela fala assim 

para o não esse não e você falava essa é a boa? Não! E aquilo ali ficou na minha 

cabeça cheguei em casa e só pensava na menina dela e pensei: como é que pode 

como ela sabe que aquelas duas não se davam bem, né? Até as crianças fazem 

com que a gente fique com a mente desenvolvida né? 

 

Pesquisador: O que mais vocês gostariam de comentar? Mais alguma coisa que 

vocês queriam falar sobre as atividades? Como é que foi? Uma atividade especial? 

Fisioterapeuta foi marcante, o interessante que pra cada pessoa uma foi especial, 

pra M foi a do violão [Sobreposição de vozes] 

 

S,11,18: O meu foi o do pandeiro com a minha filha lá, eles estão fazendo muito 

pandeiro, pandeirinho dois pratinhos fundo com fundo e eles colocam tampinhas, eu 

levei 500 tampinhas trabalhei o domingo o dia todo pegando garrafa tira o fundo e 

tira em cima e fica um trabalho diferente e fica um copinho fica a coisa mais linda e 

tentei fazer o pandeiro e não deu muito certo, mas o da garrafa eu vou tentar fazer 

tanta coisa em casa e ficou bonito de mais eu trabalhei pra ela pra ela levar na 

segunda pra escola e ai mãe quanta coisa bonita que as crianças conseguem 

trabalhar. 

 

Pesquisador: E você estava falando uma coisa interessante aqui, eu queria que 

vocês falassem um pouco. E em relação a vocês mesmo assim o conjunto como é 

que foi para vocês? 
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Z,11,19: Eu achei muito interessante e você acaba conhecendo um pouquinho de 

cada um é a convivência né? 

 

S,11,20: É que nem as crianças, quando falta uma as outras ficam perguntando para 

o outro cadê o fulano não veio e aqui é assim, cadê aquela mãe, o que aconteceu 

com ela porque ela não veio hoje? 

 

MR,11,21: Eu achei interessante aquele dia das perguntas e toda vez eu lembro que 

a psicóloga e a assistente social gostam do amarelo. Aquele dia a gente descobriu, 

aquele dia das perguntas, a gente descobriu o gosto de cada um e toda vez que eu 

vejo amarelo só vem as duas na minha cabeça que as duas trabalham aqui e não 

sabiam que uma gostava de amarelo, e a outra também, e toda vez que eu vejo 

amarelo eu lembro de vocês. 

 

MR,11,22: Eu achei incrível também aquela participação porque assim eu tinha 

muita dificuldade, preguiça de pensar ou dificuldade de expressar o que esta dentro 

de mim, vamos supor eu até entendo o que estão passando pra mim, mas a 

dificuldade passar aquilo que eu entendi então é o exercício da minha memória e 

daquele dia pra cá eu senti mais interesse de ter o conhecimento. Então eu estou 

com vontade de fazer um supletivo pra terminar, mas eu tenho dificuldade de deixar 

a N na escolinha, mas ai tudo tem um jeito nem se for por correspondência eu vou 

dar um jeito de fazer. 

 

Pesquisador: Você quer voltar a estudar por causa da atividade ou por quê? 

 

MR,11,23: Exatamente tem muitos assuntos aqui que eu fico assim saber o que falar 

sem o conhecimento, que nem eu falei em desenvolver a memória que nem aquele 

dia foi bom aquele atendimento sobre as perguntas, porque ali foi exercitando a 

minha memória, foi um exercício e deu assim uma boa desenrolada. 

 

R,11,24: Eu também estou com a vontade de estudar a noite e isso do atendimento 

me despertou o desejo de ocupar certas funções em despertar aquelas vontades de 

fazer também que eu gostei, e despertou o desejo de entrar na escola e eu estava 

falando para as pessoas que não tem idade, ainda dá tempo, quem sabe que até os 
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50 anos eu me formo. Isso me despertou o desejo, esse conhecimento da gente foi 

ao ponto de despertar o desejo de eu querer ocupar uma função dessas de tanto 

que eu gostei, então eu estou pensando. Vou voltar a estudar e depois que eu 

terminar o estudo e eu vou atender. O que me despertou foi a assistente social, de 

lidar com o povo porque eu achei que é muito interessante, e ao mesmo tempo é 

muito gratificante e você conseguir ajudar, fazer os telefonemas, conseguir ajudar as 

pessoas. Isso me despertou o desejo de ser assistente social não sei se vai dar 

tempo e quando chegar aos 41 anos e ter que estudar e você fica pensando. 

 

Pesquisador: Olha sei de gente que se formou aos 65 anos. De acordo com a 

vontade a pessoa se forma em qualquer área, tem que ter dedicação às vezes você 

tem mais tempo, e a questão mais importante é você estar maduro para aquilo que 

você vai fazer. 

 

R,11,25: Eu estou com muita vontade. 

 

E,11,26: Então eu quero me ocupar com alguma coisa também, eu vou estudar e 

vou terminar, eu faço alguns cursos, mas é pouco, então eu posso me ocupar mais. 

 

E,11,27: Porque é aquele caso se a gente ficar velha e encostada, não é porque 

você esta velha que tem que ficar encostada, a gente tem que renovar o espírito da 

gente. 

 

Pesquisador: De qualquer forma eu acho que a psicóloga gostaria de falar, vocês 

gostariam de ouvir o que ela tem a falar. 

 

Psicóloga: Então eu acho que uma coisa que foi falada aqui que eu acho bem 

importante é mesmo a proximidade que a gente teve com esse grupo, mas a gente 

acabou sabendo particularidades de cada pessoa, historia de cada pessoa nesse 

grupo a Dona M contando e eu fui conhecendo a pouco essa coisa da aproximação 

de estar mais próximo e eu acho isso muito importante o que a gente esta 

trabalhando com o filho de vocês, nós estamos atendendo o filho de vocês então 

essa proximidade eu acho muito importante para ela estar refletindo mesmo para 

cada uma das pessoas, das crianças das pessoas que nós atendemos aqui. Achei 
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muito importante de vocês falarem desse despertar para o conhecimento e você 

quer coisa melhor porque eu costumo dizer que nós estamos na vida para aprender 

eu tenho o objetivo a cada dia eu estou aprendendo eu acho que até a hora da 

minha morte eu vou aprender. Eu achei interessante que você falou quanto mais a 

gente está querendo saber sobre certas coisas mais a gente pode ajudar o filho da 

gente porque as coisas estão mudando muito rapidamente e acho que quanto mais 

a gente estiver preparados quanto mais a gente estiver refletindo sobre as diversas 

situações de trabalho e tudo mais, a gente vai poder estar perto do nosso filho e 

acho que essa cumplicidade de fazer parte do grupo eu acho que essa coisa mesmo 

de nós de funcionários que trabalham aqui de estar mais próximo de vocês a gente 

tem enfatizado isso porque os filhos de vocês fica muito mais com vocês do que 

conosco e os que ficam mais aqui ficam 4 horas por dia e o dia tem 24 horas então 

fica muito mais além de ter vindo da barriga de vocês então eu acho que a família é 

mais importante na educação dos filhos do que a escola, tem a participação dela 

mas eu acho que quem esta com o filho, eu acho que a instituição ela ajuda na 

formação do filho, mas o principal mesmo é a casa, a educação que a gente vai 

dando e esta ali desde que nasceu e até a idade que esta agora e a escola entrou 

em um determinado momento muito depois que a criança tinha nascido então eu 

acho que essa coisa de saber trocar e eu também acho bem importante que vocês 

falaram já ter esse espaço que as pessoas podem falar das coisas, então a gente 

tem as questões da vida, ter um espaço um lugar onde a gente confia nas pessoas 

em que a gente pode estar falando dessas questões e eu saio melhor eu saio mais 

leve porque é importante então a vida hoje é muito acelerada a gente quase não tem 

tempo de parar e refletir sobre algumas coisas então ter esse espaço , pra gente 

seguir ter força pra gente estar educando porque educar é uma tarefa muito 

complexa é uma responsabilidade muito grande e quando a gente tem filho com 

necessidades especiais eu acho que essa tarefa é mais complexas muitos desafios, 

então eu achei importante vocês falarem o que vocês aprenderam e eu vou ser 

franca até eu aprendi e mesmo com os profissionais que eu trabalho junto que eu sei 

o que eles fazem eu soube de detalhes que no dia a dia a gente nunca teve um 

espaço pra estar falando com mais detalhes sobre o trabalho de cada um , então 

assim tanto vocês aprenderam e como a gente aprendeu e aprendeu também 

ouvindo as experiências de vocês. 
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Pesquisador: Muito bom. Benigna quer falar alguma coisa? 

 

Diretora: Só dizer que foi muito legal ouvir que deu tudo certo que todo mundo 

aproveitou eu estou muito feliz é o investimento né foram quantos encontros né? 

Foram 11 encontros. Vocês foram campeãs chegaram na reta final e estão firme e 

forte né então eu acho muito legal é um investimento importante e também uma das 

questão fazendo referencia nos encontros eu estou pensando no critério que a gente 

tem quando a gente vai contratar pra trabalhar aqui, a pessoa tem que ter feito 

faculdade, especialização a pessoa tem que ter conhecimento porque cada área é 

muito especifica então a gente tem que ter muito cuidado e além disso a gente 

estuda bastante então a gente pega casos e casos né crianças e crianças e ai a 

gente vai estudar para daí fazer um programa de tratamento de reabilitação escolar, 

então eu to muito feliz ouvindo vocês porque eu acho que deu certo os profissionais 

vieram aqui cada um na sua área especifica e conseguiram compartilhar um 

pouquinho do que eles fazem e não foram todas as áreas porque ainda faltaram a 

gente estava sem apoio, então é um trabalho bem complexos, mas estou muito feliz 

de estar ouvindo o depoimento de vocês muito bom. 

 

Pesquisador: Então eu posso falar um pouco, eu gostei muito dos encontros. 

Quando você começa esse tipo de atividade é interessante porque você acha que 

vai atingir um objetivo e você começa abrindo novos caminhos. Então vocês 

trouxeram bastantes elementos novos que eu não tinha pensado. Em primeiro lugar 

vocês se conhecerem melhor e segundo, que foi muito interessante, vocês se 

associarem as atividades que foram apresentadas e foi muito interessante pra mim 

ouvir experiências pessoais e de outro, abriu a visão de vocês em determinadas 

atividades que são desenvolvidas aqui na APAE. Foi muito importante a formação 

do grupo que eu acho que vocês comentaram que gostaram das atividades e cada 

final dos encontros vocês faziam uma avaliação se identificavam então foi criando 

um ambiente de troca um ambiente de conhecimento e ao mesmo tempo em que 

viabilizaram a amizade de vocês conhecerem as pessoas, igual a atividade do que 

você gosta a pessoa sorteava uma pergunta e eram coisas assim pessoais do que 

gostam, que tipo de comida, tipo de coisas que a gente não ouve. A gente ouve 

muito no dia a dia a gente ouve muito falar sobre eu preciso fazer aquilo e são 

diálogos que as pessoas não trocam entre elas. As pessoas ouvem uns aos outros, 
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mas não estão atentas ao que o outro esta falando, são necessidades, são coisas 

muito superficiais e a gente desenvolveu atividades que foram mais ao encontro de 

ouvir vocês nos primeiros encontros, depois foram técnicos com o objetivo de 

despertar a questão da responsabilidade pelo desenvolvimento dos filhos de vocês, 

e também a mudança da relação e saber o que faz a APAE isso é muito importante 

saber que vocês tomaram conhecimento do que se faz na APAE e é uma maneira 

de se aproximar. 

 

Diretora: Posso fazer uma observação eu achei interessante o que elas falaram 

dessa coisa de ajudar uns aos outros, então um tem mais conhecimento e pode 

ajudar ao outros então eu acho que vocês serão mais parceiras então a gente pode 

contar com vocês pra ajudar especialmente quem esta aqui , porque as vezes pra 

família é difícil entender porque é preciso vir na fisioterapia, na fono porque é legal 

vir no grupo então a ajuda de vocês para essas pessoas podem ser 

superimportantes independente mesmo do grupo estar aqui de vocês estarem se 

encontrando nesse espaço eu acho que vocês podem ajudar bastante. 

Concretamente a MR fez um jogo e continua a atividade em casa. 

 

MR,11,28: Eu fiz dominó de notas para ela conhecer o dinheiro. E de outra coisa 

também da leitura do livro é uma coisa que eu estou trabalhando em casa e está 

sendo uma coisa tão boa, e eu estou conversando com a N através do livro. Toda 

noite eu estou lendo o livro pra ela, e eu vou perseverar nisso porque está valendo a 

pena. E o que eu aprendi é a questão do treino, que não é assim, você lê o livro pra 

criança, mas vai ter dia que a criança não vai se interessar e a mãe não têm que 

desistir, vai devagar até chegar ao ponto. 

 

Psicóloga: As crianças com necessidades especiais tem que ter mais essa função 

,mais dedicação tudo mais da nossa parte mas principalmente da parte de vocês. 

 

R,11,29: É importante falar de etapa, se ela não esta na etapa de ler livro não 

adianta porque a minha filha não esta nessa etapa não adianta eu pegar um livro 

porque ela vai querer tomar da minha mão ela esta estudando muito a etapa do 

corpo humano, e ela fica assim escreve no braço direito e da cola de colar papel 
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então ela esta nessa etapa, então se eu pegar um livro pra eu ler pra ela nessa 

etapa ela não presta atenção.  

 

Psicóloga: Eu acho que tem as duas coisas uma coisa que ela sabe e uma coisa 

também da insistência porque geralmente não tem muito o parar pra ler então a mãe 

vai respeitando. 

 

Pesquisador: Eu falei uma vez aqui que em termos de  comunicação você vai 

primeiro pro emocional então a criança quando vê a mãe que brinca, ou o pai as 

crianças vão pelo emocional como exemplo pra entendermos sobre isso, você vê a 

palestra de uma pessoa que você tem antipatia você não aprende nada, porque o 

tempo todo você vai ficar pensando, como é antipática , como fala bobagem ai essa 

pessoa vai falar a coisa mais importante do mundo e a questão emocional é tão forte 

que você não consegue ver o que ela esta falando pode ser um pastor de igreja um 

cara metido, então se você tem uma antipatia pela pessoa você não consegue 

aprender nada, então quando você tem proximidade, mãe, pai avó qualquer pessoa 

a questão emocional fala muito alto, então o que te interessa passa a interessar pra 

ela também, mas isso não é imediato e quando você faz um convite... A educação é 

sedutora né, para a pessoa aprender tem que estar atento no outro é um processo, 

assim você fala vem cá olha que interessante essa figura então tem uma maneira de 

você ensinar pra ele, as mães ela tem a sensibilidade para esse processo é muito 

normal é muito mais fácil do que para os homens e na mãe é mais desenvolvido 

essa sensibilidade esse processo de como conduzir saber vem cá vamos ver isso 

aqui então esse elemento emocional que vai com o tempo vai fazer com que a 

criança desperte pra aquilo que é a atividade que você quer desenvolver, então de 

imediato tem um processo de rejeição como tudo então é com o tempo, é o 

processo de observar o outro que vai desenvolver, um processo de contornar as 

situações, nunca de impacto agora senta aqui que você vai ler o livro, então ai você 

vai ficar... porque a criança ela vai saber que aquilo chama atenção da mãe. 

Bom eu acho que o grupo foi muito rico eu aprendi muito com todo mundo eu acho 

que foi mais que eu pensava, muito mais que eu pensava inicialmente e a 

colaboração de vocês foram imprescindível e se vocês não estivessem presente 

aqui nesses encontros efetivamente... todo o nosso empenho porque eu estou 

fazendo essa pesquisa [ininteligível] pra atenção para esse trabalho porque ficamos 
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projetando atividades que tem relação a isso e foi muito importante a presença de 

vocês pra gente poder trabalhar. 

 

Psicóloga: Eu tenho uma coisa pra comentar que não tem haver com a pesquisa 

mas como vocês falaram da leitura eu tenho uma amiga que esta assim muito mal 

ela esta falecendo mas ela esta bem consciente, e eu achei muito lindo os netos 

delas estão indo todo dia no hospital e eles estão lendo os livros que ela leu para 

eles então é lindo, ela está tendo uma despedida muito bonita. Eles estão 

agradecendo dessa forma. 

 

Pesquisador: Demoramos mais de uma hora, semana passada sei que teve a 

chuva... 

 

[sobreposição de vozes]  

 

Psicóloga: Vamos lembrar aqui que esse grupo vai finalizar porque a gente está 

terminando, mas vocês se encontram nas sexta. Eu acho que é muito legal. 

 

Z,11,30: Eu não posso vir, porque eu tenho muita coisa pra fazer, porque eu sou pai, 

mãe e eu não tenho ninguém que me ajude. 

 

[Sobreposição de vozes] 

 

Pesquisado: Então tudo bem a senhora vê se é possível. Dona M as sexta feiras dá 

pra senhora vir? Não dá tudo bem tem compromisso. 

 

Psicóloga: Então assim... se você é da tarde, e quem é da manha tem o clube de 

mães é ... de manha e também é gostoso a gente conversa também as vezes a 

gente tem uma atividade ou um curso. 

 

Z,11,31: O clube de mães é com quem? 

 

R,11,32: É com a assistente social e a psicóloga, então você vem e se não pode 

ficar até meio dia você vê até que horas você pode ficar e depois você vai e também 
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até as nove a assistente social sempre conversa com a gente algo e depois das 

nove a gente faz alguma atividade do grupo de mães, mas sempre tem algum 

assunto que a gente vai discutir e aprender uma com as outras. Eu trago a neném 

ela fica as vezes ela dorme no chão mas é rapidinho é bom pra você porque a sua 

mente ela vai abrir mais, você vai sentir alivio, vai ter mais alivio vai poder ajudar até 

mesmo a sua casa com seus filhos , é bom pra você mesmo pra sua família é um 

conhecimento que você vai por em pratica na sua casa, as vezes as dificuldades 

que você tem ou as vezes a dificuldade não é tão grande você vai descobrir que não 

você tem que tirar uma hora pra você aprender você tem que tirar um tempo pra 

você aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 


