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Resumo As famílias constituem o contexto em que as crianças estabelecem suas primeiras relações, 

sendo um dos principais ambientes promotores do desenvolvimento infantil. No caso de crianças 

público alvo da educação especial (PAEE), muitas famílias podem passar por momentos de estresse, 

em decorrência das necessidades que podem surgir no decorrer do desenvolvimento da criança, 

principalmente na faixa etária de zero a três anos, em que os pais estão se adaptando as características 

da mesma. Assim, este estudo teve por objetivo o de analisar a relação entre as necessidades e o nível 

de estresse de famílias de crianças público alvo da educação especial de zero a três anos de idade. 

Participaram deste estudo 30 mães de crianças PAEE. As mães tinham média de idade de 30 anos, 

com nível socioeconômico médio a médio baixo e as crianças tinham média de idade de um ano e 

quatro meses. As mães responderam a dois instrumentos, em forma de entrevista: Questionário sobre 

as necessidades das famílias (composto pelos fatores: necessidades de informação, apoio, explicar a 

outros, serviços da comunidade, financeiras e funcionamento da vida familiar) e Questionário de 

Recursos e Estresse na forma resumida (composto pelos fatores: problemas dos pais e das famílias, 

pessimismo, características da criança e incapacidade física). Para analisar os dados foi utilizado o 

teste de correlação de Pearson. Notou-se que quanto maior o nível de estresse total das mães maior 

era a necessidade total e de explicar a outros. Quanto maior o nível de estresse em relação ao Fator 1 

“Problemas dos pais e das famílias”, maior era a necessidade total e de apoio das mães. Além disso, 

quanto maior o nível de estresse em relação ao Fator 2 “Pessimismo”, maior era a necessidade total, 

de informação, apoio, explicar a outros, serviços da comunidade, financeiras e funcionamento da vida 

familiar das mães. Por fim, quanto maior o nível de estresse em relação ao Fator 3 “Características 

da criança”, maior era a necessidade financeira das mães. O nível de estresse relacionado ao Fator 4 

“Incapacidade física” não apresentou correlações com as necessidades das mães. Tais resultados 

apontam para a necessidade de intervir com mães de crianças público avo da educação especial em 

relação as suas necessidades, a fim de diminuir o nível de estresse das mesmas e, por consequência, 

melhorar o relacionamento familiar.  
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