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Objetivos

Caracterizar e relacionar as necessidades, o nível

de estresse, a estimulação oferecida no ambiente

familiar e o nível de empoderamento dos pais de

crianças com deficiência.

Avaliar a eficácia de um programa de intervenção

com pais de crianças PAEE, sobre o

desenvolvimento infantil e os recursos, o nível de

estresse, as necessidades, a qualidade da

estimulação oferecida a criança e o nível de

empoderamento familiar.

Facilidades e 
Dificuldades



Resultados principais



Estudo 1 

Objetivo: Caracterizar e relacionar as

necessidades, o nível de estresse, a

estimulação oferecida no ambiente familiar e o

nível de empoderamento dos pais de crianças

PAEE.



Desenho do estudo
Comitê de ética;

Contato com secretaria de educação de dois municípios;

Contato com instituições, unidades de saúde escola, pré-escolas

e com os pais das crianças com deficiência;

Preenchimento:

Questionário sobre as necessidades

das famílias
Inventário EC Home 

Questionário de recursos e estresse
Escala de empoderamento 

familiar  



Participantes:

 60 pais/responsáveis de crianças público alvo da educação

especial;

 57 mães, 2 pais e 1 avó;

Média de idade = 33 anos;

 Escolaridade = fundamental incompleto a pós-graduação;

 Poder aquisitivo (Critério Brasil)=

- 3 D

- 25 C1 e C2

- 29 B1 e B2

- 7 A2.



DADOS DAS CRIANÇAS:

 Idade média = 2 anos e nove meses;

 Sexo = 21 ♀ e 39 ♂.

 Necessidades especiais:

20 atraso no desenvolvimento/diagnóstico não concluído;

20 síndrome de Down;

11 deficiência física;

07 autismo;

01 deficiência intelectual;

01 com deficiência múltipla. 



Caracterização das 
famílias



Necessidades= Apoio, informacional e financeira

Estresse = Incapacidade física da criança, 

pessimismo e características da criança

Estimulação = responsividade (HSE) e 

linguagem

Empoderamento = competência e 

autoeficácia



Relação entre as variáveis 

familiares



Nível de Estresse 

Total
Necessidades 

totais

Nível de 

Empoderamento 

total

-

-

Estimulação recebida pela 

criança (Linguagem, materiais, 

acadêmica e de rotina)

+

-
-



Estudo 2

Objetivo: Avaliar a eficácia de um programa de

intervenção com pais de crianças PAEE, sobre

os recursos, o nível de estresse, as

necessidades, a qualidade da estimulação

oferecida a criança e o nível de

empoderamento.



Participantes

Método

7 mães de crianças com deficiência ou autismo

 Média de idade de 32,6 anos

Crianças:

 Síndrome de Down, autismo, mielomeningocele e

artrogripose

 Faixa etária -11 meses a três anos

 Média de idade – dois anos e um mês.



Questionário sobre as necessidades

das famílias
Inventário EC Home 

Questionário de recursos e estresse
Escala de empoderamento 

familiar  

Instrumentos pré-teste e 
pós-teste

Validade social
1- Avaliação da estrutura da intervenção 

2- Opinião das participantes sobre o programa de 

intervenção para mães



Programa de intervenção 

Programa de Intervenção para mães

Grupos No de 

Encontros

Frequência Duração Estrutura

G1 – 4 

mães

9 encontros:

 2 dias para 

as coletas de 

dados e,

 Aplicação 

dos 

instrumentos 

de pré/pós-

teste

1 x por

semana

120/150     

minutos 

aprox.

(a)Práticas 

parentais e 

desenvolvim

ento infantil;

(b) 

Temáticas 

de interesse 

das mães

G2 – 3 

mães



RESULTADOS

DADOS DO PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

Teste de Mann-Whitney e Kruskal-Walllis



Necessidades de 

informação

Necessidades de 

apoio

Estresse em relação 

ao Pessimismo e as 

Características das 

crianças

Estimulação em 

relação a aceitação = 

menos punições

Enpoderamento em 

relação ao 

conhecimento



AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA 
DO PROGRAMA DE 

INTERVENÇÃO



Avaliação do programa de intervenção Sim

Recomendaria o programa de intervenção para algum 

amigo?

100%

Participaria novamente de um programa de 

intervenção?

100%

A intervenção ajudou nos cuidados e na educação do 

seu filho?

100%

Encontrou o atendimento que procurava? 100%

Nota: * A pontuação varia de 1 ‘muito ruim’ a 5 ‘muito bom’; ** A nota varia de 0 a 10. 

Tabela 1. Avaliação das participantes sobre o programa de

intervenção



ITENS Média Valor 

máximo

Valor 

mínimo

É importante para as famílias aprenderem sobre os direitos

das pessoas com deficiência.

5,00 05 05

Eu indicaria para outras famílias participarem desse tipo de

reunião. 4,86 05 04

Eu gostei de ter trabalhado em grupo com outros pais.

4,86 05 04

Participar das reuniões foi importante para mim.

4,86 05 04

Total 4,48 05 04

Tabela 2. Avaliação da validade social do programa de

intervenção para mães

Nota: * A pontuação varia de 1 ‘’discordo plenamente’’ a 5 ‘’concordo plenamente’’.



Pesquisas/
Aprofundamentos na área

Investigação sobre 
os influenciadores na 
participação de pais 

Desdobramentos – Blog 
e outros programas

Tipos de deficiências 
X intervenção X 

impactos no 
desenvolvimento

Políticas públicas 
para atender as 

famílias

Importância do 
programa 

(delineamentos) 



Disseminação dos resultados

1 artigo no prelo –
Revista Educação 

Especial

2 artigos submetidos –
Revista Brasileira de 
Educação Especial e 
Psicologia Argumento



Disseminação dos resultados

Três trabalhos 
publicados em 

conferência internacional

Lisboa- Portugal



Disseminação dos resultados

16 trabalhos completos 
publicados em 

conferências nacionais 

UEL 

UFSCar
UFRN

Unesp

Unesp



Disseminação dos resultados

Participações em mesas 
redondas

Unesp

UFSCar

UEL 



Disseminação dos resultados

Premiação – IC 
Cariza Spinazola

Melhor relatório de 

IC PIBIC/CNPq -

área de ciências 

Humanas e Sociais 

da UFSCar 



Materiais disponibilizados –
Folders e cartilha

O NÓ 

Em uma reunião de pais numa 

escola de periferia, a diretora 

incentivava o apoio que os pais 

deveriam dar aos filhos. 

Colocava essa diretora também 

que os mesmos deveriam se 

fazer presentes para os filhos; 

entendia que, embora soubesse 

que a maioria dos pais e mães 

daquela comunidade 

trabalhasse fora, deveria achar 

um tempinho para se dedicar e 

atender as crianças. Ela ficou 

surpresa quando um pai se 

levantou e explicou, na sua 

maneira humilde, que ele não 

tinha tempo de falar com o 

filho, nem de vê-lo durante a 

semana, pois quando ele saia 

para trabalhar era muito cedo 

e o filho ainda estava 

dormindo, e quando voltava do 

trabalho, o garoto já estava 

deitado, porque era muito 

tarde. Explicou, ainda que 

tinha de trabalhar assim para 

prover o sustento da sua 

família. Essa história nos faz 

refletir sobre as muitas e 

muitas maneiras de um 

pai/mãe se fazerem presentes, 

de se comunicar com seu filho, 

e esse pai encontrou a maneira 

dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E o mais importante: "a 

criança percebe isso". 

Nós nos preocupamos com 

nossos filhos, mas é importante 

que eles sintam, que eles 

saibam disso. Devemos nos 

exercitar nessa comunicação e 

encontrar cada um a sua 

própria maneira de mostrar ao 

seu filho a sua presença. 

Então, você já deu um nó no 

lençol de seu filho hoje? 

Porém, ele contou também que 

isso o deixava angustiado por 

não ter tempo para o filho, mas 

que tentava redimir, indo beijá-

lo todas as noites quando 

chegava em casa, para que o 

filho soubesse de sua presença, 

ele dava um nó na ponta do 

lençol que o cobria. Isso 

acontecia, religiosamente, 

todas a noites quando ia beijá-

lo. Quando este acordava e via 

o nó, sabia que o pai havia 

estado ali e o havia beijado. O 

nó era o elo de comunicação 

entre eles. Mais surpresa ainda 

a diretora ficou, quando 

constatou que o filho desse pai 

era um dos melhores alunos da 

sala. 
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GGRRUUPPOO  DDEE  PPAAIISS  

 

 
 

O QUE AS FAMÍLIAS PODEM FAZER PARA 

AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

DOS FILHOS? 

 

 Participar da vida escolar; 
 Estar de acordo com as regras da 

escola; 
 Não aceitar os maus comportamentos 

dos filhos na escola; 
 Entender que as regras devem ser as 

mesmas em todos os lugares onde os 
filhos estão; 

 Ingressar no conselho da escola; 
 Comprometer-se em levar o filho na 

escola; 
 Mostrar interesse pelo que o filho faz 

na escola;  
 Ler junto com os filhos. 

 

 

 

 

 

Referências: BEE (2008); DESSEN; BRAZ 

(2005); DESSEN; SILVA (2008); PANIAGUA; 

PALACIOS (2007),  
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Há os carinhos que se fazem com o 
corpo há os carinhos que se fazem 
com as palavras...E contrariamente o 
que pensam os amantes inexperientes, 
fazer carinho com as palavras não é 
ficar repetindo o tempo todo: " Eu te 
amo"...  Rubem Alves 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

OOSS  DDIIRREEIITTOOSS  DDAASS  FFAAMMÍÍLLIIAASS  

1.O direito de sentir emoções intensas; 
2. O direito de procurar outra opinião; 
3. O direito de continuar a tentar; 
4. O direito de desistir; 
5. O direito à privacidade; 
6. O direito de ser uma família; 
7. O direito de não ser entusiasta; 
8. O direito de se sentir cansada da criança; 
9. O direito de ter tempo livre; 
10. O direito a ser quem melhor conhece a 
criança; 
11. O direito de estabelecer os limites; 
12. O direito à dignidade. 
   
(RAVER; KILGO, 1991)  
 

Referências: DESSEN; BRAZ (2005); DESSEN; 

SILVA (2008); POLONIA; DESSEN (2005), 

PANIAGUA (2004); RAVER; KILGO (1991), 

RAMOS; PIRES; PERES (2008).  
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FAMÍLIAS DE CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

NNEEGGLLIIGGÊÊNNCCIIAA  

  
  CCaarraacctteerriizzaaddaa  ppeellaa  ddeessaatteennççããoo,,  ppeellaa  

aauussêênncciiaa,,  ppeelloo  ddeessccaassoo,,  ppeellaa  oommiissssããoo  oouu  

aattéé  mmeessmmoo  ppeellaa  ffaallttaa  ddee  aammoorr..  

  NNoorrmmaallmmeennttee  aaccoonntteeccee  ddee  ffoorrmmaa  ssuuttiill  ee  

eemm  ffaammíílliiaass  ccoomm  ppaaiiss  mmuuiittoo  ooccuuppaaddooss,,  

qquuee  vviiaajjaamm  bbaassttaannttee  ee  ppaassssaamm  mmuuiittoo  

tteemmppoo  ffoorraa  ddee  ccaassaa..  

  CCrriiaannççaa  nneegglliiggeenncciiaaddaa  ppooddee  ttoorrnnaarr--ssee  

iinnsseegguurraa..  

  

  

AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDOO  EENNSSIINNOO  DDEE  VVAALLOORREESS  

  

  CCrriiaannççaass  pprreecciissaamm  eexxppeerriimmeennttaarr  aass  
ccoonnsseeqquuêênncciiaass  ppoorr  sseeuuss  aattooss  

iinnaaddeeqquuaaddooss..    

  PPaaiiss  ddeevveemm  tteerr  ffiirrmmeezzaa  ssoobbrree  ooss  vvaalloorreess  

mmoorraaiiss  qquuee  eessttããoo  sseennddoo  ttrraannssmmiittiiddooss  aaooss  

ffiillhhooss..  

  AAggiirr  ccoomm  sseennssoo  ddee  jjuussttiiççaa  aauuxxiilliiaa  nnoo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  EEMMPPAATTIIAA,,  qquuee  éé  aa  

hhaabbiilliiddaaddee  ddee  ssee  ccoollooccaarr  nnoo  lluuggaarr  ddoo  

oouuttrroo..  
  

REFERÊNCIA:  

GOMIDE, P. I. C. Pais presentes, pais ausentes. 
Regras e Limites.  Petrópolis: Vozes, 2004 
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LIMITES E EDUCAÇÃO DOS 

FILHOS 

 


