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Resumo Ocupamo-nos em refletir sobre como se expressa a balança de poder na relação família e 

escola em um contexto de escolarização do aluno com deficiência. Assim, estudamos aspectos da 

trajetória de um Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, organizado em uma escola 

pertencente ao sistema municipal de ensino de Vitória/ES, no período de março de 2004 até junho de 

2008. Constituíram sujeitos da pesquisa os familiares de alunos com deficiência e profissionais do 

ensino envolvidos nas atividades desse Fórum. Desenvolvemos o trabalho de campo sob a perspectiva 

teórico-metodológica da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Assim, de março de 2007 até junho de 

2008, utilizamo-nos de observação, de estudos de documentos e de entrevistas, bem como atuamos 

em contexto, participando das atividades e coordenando debates e estudos junto ao grupo, como 

tentativa de compreender a processualidade das e nas inter-relações estabelecidas entre pais e 

profissionais do ensino naquele contexto de escolarização. 

Na sistematização e análise dos dados, tomamos como referência um conjunto de pesquisas e de 

estudos que versam sobre a temática relação família e escola e os pressupostos da Sociologia 

Figuracional, elaborados por Norbert Elias. Das reflexões efetuadas neste estudo, destacamos, entre 

outras considerações, nossa percepção de que, nas interdependências dos familiares de alunos com 

deficiência e profissionais do ensino, emergiram tensões que favoreceram, a uns e a outros, a 

construção de crenças mais positivas quanto à educabilidade do aluno com deficiência. Observamos 

que, pouco a pouco, ao longo da trajetória do Fórum de Famílias de Alunos com Deficiência, as 

crenças dos profissionais do ensino relativas à inclusão escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais e as expectativas dos familiares acerca da escolarização de seus filhos 

concorreram para a produção de outros referentes de poder que, então, passavam a explicar os 

sentimentos de pertencimento e de empoderamento e também de inclusão, de escolarização, de 

aprendizagem e de deficiência. Emergia, assim, uma outra “ordem” nos discursos e encaminhamentos 

do Fórum e da escola, bem como na figuração que pais e profissionais de ensino formavam. 
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