
FAMÍLIA E  INCLUSÃO 
 

Roteiro para pesquisa com Familiares e Acompanhantes no Projeto Vida  
 

Apresentação: 
 

Este instrumento tem o objetivo de levantar dados para uma pesquisa de 
conclusão de Mestrado em Educação, sobre o tema da inclusão na visão da 
família de crianças com deficiência, com o intuito de levantar alguns aspectos a 
serem considerados na discussão sobre a Inclusão escolar. Os dados serão 
coletados com familiares e acompanhantes dos participantes do Projeto Vida, 
na Universidade Metodista. São garantidos a todos os entrevistados/as o total 
anonimato e os mesmos não terão custo algum.  
 

I. Dados sobre o/a acompanhante: 
 

1.Nome: .............................................................Idade:...........   sexo................... 

    Escolaridade .......................................... 
2. Profissão........................................       Exerce atualmente: ............................ 
 
3. Estado civil .................................. 
 
4. Grau de parentesco com o/a participante? ..................................................... 
 
 

II. Dados do/a Participante: 
 

1.Nome: .............................................................Idade:...........   sexo................... 

2.Qual a deficiência? ............................................................................................ 

   Adquirida? .............................  ou de nascença ?.............................................. 

3.Quais limitações acarreta ? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4. Participa de quais modalidades no Projeto Vida? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. Tem outros atendimentos fora? .......... 

Quais?....................................................................................................................

............................................................................................................................... 



6. Quem acompanha nos atendimentos? 

............................................................................................................................... 

7. Vive com o pai e a mãe? .......... só com a mãe?.......  só com o pai? .............. 

    Outros? ............     Quem? ................... 

8. Como você tem percebido os diagnósticos e as previsões dos profissionais 

sobre o desenvolvimento de seu filho/a ( tem confirmado, tem  superado, fale 

um pouco) 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

III. Dados sobre a Família 

 

1.Tem irmãos? ................... Quantos? .......................... 

2. Como é a relação com os irmãos? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

3. Quem se envolve mais com ele/ela? ( pai, mãe, irmãos, avós ....) .................. 

     Porquê? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

III. Dados sobre a Escola 

 

1. O/a participante está na escola? ............... Especial (    )  regualar (    )  

    Por que a opção por esta escola? 

...............................................................................................................................



...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

2. Se não está na escola qual a razão para na freqüentar? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

3. Qual a relação da família  com a Escola, que seu filho/a freqüenta?  

    (   ) reunião de pais 

    (   )  contato com professores 

    (   )  encontro individuais 

    

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

4. Que tipo de solicitação a escola tem feito? 

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

5. Para você o que é inclusão? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 



6. O que você acha da inclusão escolar? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

7. Quais os benefícios para a criança? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

8. Quais suas principais preocupações? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 

 

                               São Bernardo do Campo, ...........de ........................de 2009. 



Depoimento 1 

 

 

Flor de Liz mulher, guerreira, participa de todas as atividades propostas  pelo 

projeto, gosta das festas é sempre muito animada. Nasceu em Minas, estudou 

até a 7ª série,  faz pouco mais de 20 anos que veio morar em  São Bernardo do 

Capo. Trabalhou em firma, era gerente de uma lavanderia em São Paulo, teve 

que para de trabalhar para cuidar do filho. Hoje ela vive da pensão que o pai do 

menino repassa das vendas que ele faz: avon, roupas,... 

André tem 20 anos, nasceu saudável, aos 8 meses teve meningite, ficou 10 

dias em coma,  em conseqüência da doença teve paralisia cerebral. Os 

médicos disseram que ele não andaria, nem falaria, seria vegetativo. Hoje o 

diagnóstico atribuído  a ele é paralisia cerebral e distúrbio de comportamento.  

Quando soube da situação do filho o pai falou: “Bem,  como vamos receber os 

amigos com um filho doente?” Então ela chegou em casa arrumou os 

pertences dele e disse: vai morar com tua mãe, que vou cuidar do meu filho e 

ainda você vai se ter orgulho dele. Ele não queria, mas foi embora nunca mais 

viu o filho. O pai reviu o menino quando ele já estava com 19 anos, por acaso. 

Ela precisava fazer um transporte de móveis para o interior e telefonou para 

uma firma transportadora, quando chegou o transporte era ele. Ela contratou o 

serviço tratou-o como um desconhecido e escondeu o menino. Na saída ele o 

avistou, segundo ela ele entrou chorando no carro.  Depois disto ele ligou 

algumas vezes ela, a princípio ela não atendeu. Diante da insistência ela 

atendeu mas não permitiu que ele se aproximasse de André. 

 

Flor de Liz buscou todos os recursos que pudesse ajudar no seu 

desenvolvimento. André, hoje com 20 anos, anda, fala ( com dificuldade, mas 

consegue se comunicar), é um menino alegre, muito afetivo. Estou por 5 anos 

na pré- escola. Saiu do pré  para uma escola especial, onde está até agora, é 

bolsista nesta escola. Até 2010, deverá permanecer nesta escola, após deverá 

ser encaminhado para a inclusão, segundo a mãe. O que a preocupa muito, 

pois considera que ele não tem condições de ir para uma escola regular: ele 

não tem condições de acompanhar, é hiper ativo, não acredita na inclusão para 

ele. 



André esta na escola pela manhã, a tarde participa do Projeto faz: natação, 

basquete, dança, futebol e judô. Uma vez por semana participa de atividades 

recreativa na CREBA, um atendimento do município.  

 

Flor de Liz sempre cuidou de André sozinha, a família dela mora em Minas, 

tem pouco contato. Tem algum contato com a avó paterna do menino. Segundo 

ela  vida não foi fácil e continua sendo difícil, ele é muito teimoso, 

desobediente, hiper ativo. Tem dias que tenho vontade de enfiar a cabeça 

dentro de um buraco e esquecer tudo. A vida social se restringe em 

participação em eventos relacionados as atividades em que André participa, 

festas, passeios, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depoimento 2 

 

 

Nice é uma das mães participantes do Projeto Vida. É uma mulher alegre, tem 

um sorriso largo, uma gargalhada gostosa, de quem está de bem com a vida. 

Mulher guerreira está sempre disposta a participar e a regimentar outros para 

que façam o mesmo. 

 

Nice nasceu no Ceará, veio para São Paulo com 16 anos (há 32 anos) Estudou 

até a 8ª série. Morou com uma prima por 12 anos, cuidou dos filhos  dela, 

ajudou a criá-los. Depois foi morar sozinha. Hoje trabalha como doméstica para 

esta mesma prima. 

 

Teve o Jadilsom, o pai só foi morar com eles o menino tinha 5 meses. Hoje 

está separada, há 7 anos. Ele é seu único filho. O pai tinha 3 filhos de um 

relacionamento anterior. Ele quase não tem contato com os irmãos. Quando o 

menino nasceu eles não sabiam nada sobre Síndrome de Down, houve 

aceitação por parte dos pais. 

 

O médico lhes disse que a criança nasceu Down, que era leve e que ele teria 

um desenvolvimento lento, teria dificuldades de aprender mas que se 

desenvolveria. Durante os primeiros 8 meses ele passou várias internações, 

fazia 10 inalações diárias, durante a noite era de hora em hora. Quando não 

estava hospitalizado era preciso leva-lo ao médico todo dia para avaliação. 

Frequentemente tinha febre alta. Uma vizinha cuidava dele para que ela 

pudesse trabalhar. A vizinha era muito descuidada, ela saia do trabalho no 

intervalo para o almoço e ia em casa para ver como ele estava. Por meses não 

almoçou. 

 

Quando o menino estava com nove meses conseguiu uma escolinha particular 

que tinha berçário e o matriculou. No primeiro dia, quando voltou para buscá-lo 

o encontro amarrado no carrinho. Foi conversar com a diretora e ela lhe disse 

que se quisesse que o filho ficasse ali seria assim, porque ali não era lugar 



para ele, não tinha quem pudesse tomar conta dele. Ele levou o menino para 

casa e não voltou mais. 

 

Quando ele estava com 2 anos conseguiu vaga na APAE de Santo André, 

permaneceu lá até os 4 anos. Aos 4 anos foi para um pré até os 6 anos. A 

experiência foi boa, professora dava atendimento  individualizado. Durante este 

período tinha atendimento especializado em Diadema. Eles moravam em São 

Bernardo, a escola era em Santo André e o atendimento era em Diadema. Ao 

final deste período a escola avaliou que ele teria condições em uma escola 

regular. Em um primeiro momento  matriculou-o  em uma escola regular, não 

deu certo. Era um classe com 40 crianças, a professora não soube trabalhar 

com ele, ficava muito solto. A professora se queixava que ele era muito 

agitado. Desde o inicio demonstrou desconforto em recebê-lo na classe. Ficou 

3 meses, não houve por parte da direção em providenciar alguma solução, 

auxilio à professora ... As outras crianças o incomodavam, um dia quando 

chegou para busca-lo a professora disse que a mãe de uma menina o 

esperaria na saída da escola para bater nele  pois ele havia furado o braço da 

menina com o lápis. Então ela tira-o da escola. 

 

Ela consegue uma bolsa par uma escola especial e um bom desconto no preço 

da pirua e alguém que pagasse o restante. Ficou nesta escola dos 6 aos 8 

anos, quando conseguiu vaga em uma escola municipal, esperou por esta vaga 

pó 5 anos, onde está até agora.  O município esta reformulando sua política de 

atendimento e esta escola passará a atender só 3 dias por semana, a partir do 

próximo ano. Hoje o menino esta com 15 anos, pela manhã está na escola 

enquanto ela trabalha, a tarde participa de algumas atividades do Projeto: 

basquete, futebol, judô e natação e ainda tem atendimento na clinica de 

fonoaudiologia da Metodista.  

 

Jadilsom, se desenvolveu bem, hoje tem muita saúde, é um menino alegre, 

gosta muito de música, gravou um CD, com musicas sertanejas.  Ela conta 

com muito orgulho que ele entrou sozinho na gabine, soltaram o playbac e ele 

cantou no ritmo e no tempo certo. Tem dificuldade de dicção mas 

desempenhou muito bem. 



Quando o Jadilsom nasceu, Nice trabalhava em uma firma em São Bernardo 

do Campo, entrava as  4:50 da manhã e saia as 14:40. Durante 8 meses 

passou entre firma . a casa e o hospital. Quando o menino estava com um ano 

e seis meses sentindo que não conseguia mais conciliar o cuidado com o filho 

e o trabalho pediu para ser demitida, a firma não aceitou então ela fez acordo. 

Passou a trabalhar como doméstica. 

 

Nice diz que sua vida foi muito difícil, sempre foi muito só,cuidou do filho 

sozinha. Faz 7 anos que está separada do pai do Jadilsom , mas no cuidado 

com ele sempre foi só. teve muitas lutas, muitas dificuldades. Sempre viveu do 

seu trabalho, hoje ela recebe o benefício do LOAS ( auxilio do governo para 

pessoa com deficiência ) o pai dá alguma coisa quando pode, mas quantias 

irrisórias. 

Para ela a vida melhorou depois do nascimento do Jadilsom Foi muito sofrido, 

passou por muitas dificuldades mas ela deixou de ser só, tem uma companhia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu_____________________________________________________________ 

_____,  RG nº. ___________________ e CPF __________________, consinto 
em participar da pesquisa: Inclusão: o que a família tem a  ensinar à escola?.  
Este trabalho objetiva estudar como a família se relaciona com a deficiência de 
algum de seus membros e em especial com a inclusão escolar. Procurando  
salientar aspectos relevantes para serem considerados pela escola no 
processo de inclusão. 

Fui informado/a sobre a metodologia, que constará da observação participante, 
aplicação do questionário exploratório e de entrevistas de aprofundamento, 
havendo garantias de que receberei os esclarecimentos necessários antes e 
durante a pesquisa. 

As entrevistas serão realizadas de preferência no próprio ambiente acadêmico 
ou em outro local a ser acordado entre entrevistado/a e a pesquisadora. 
Fui informada/o que este estudo, de caráter acadêmico, será conduzido pela 
aluna Vera  Luci  Machado Prates da Silva do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação do 
Prof. Dr. Joaquim  Gonçalves Barbosa .  Ainda, que esta pesquisa não 
implica em risco para a saúde da entrevistada/o mas poderá ocorrer 
desconforto emocional em relembrar fatos relativos à sua história e a de seu/a 
filho/a e da relação com o mesmo/a.  Neste caso a entrevistadora procurará 
expressar apoio e solidariedade, sem comprometer o resultado da pesquisa. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem 
psicológica ou física e que será preservada minha privacidade. 

Concordo que os dados, mantido o sigilo sobre a minha participação, sejam 
publicados com fins acadêmicos ou científicos. 

Estou ciente que poderei, a qualquer momento, comunicar a minha desistência 
em participar do presente estudo, sem qualquer penalização. 
                              São Bernardo do Campo, ____ de ____________ de 20___. 

 

                                                          
_______________________________________    

         Assinatura                                                                                                                                

 

                                                

 
 



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO(A) PESQUISADOR(A) 

 

Eu,  Vera Luci Machado Prates da Silva  pesquisador(a) responsável pela 

pesquisa denominada "Inclusão: o que a família tem a ensinar à escola?” 

declaro que: 

 

- assumo o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo das 

informações que serão obtidas e utilizadas para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

 

- os materiais e as informações obtidas no desenvolvimento deste trabalho 

serão utilizados para se atingir o(s) objetivo(s) previsto(s) na pesquisa; 

 

- os materiais e os dados obtidos ao final da pesquisa serão arquivados sob  a  

Responsabilidade da pesquisadora; 

 

- os resultados da pesquisa serão tornados públicos em periódicos científicos 

e/ou em encontros, quer sejam favoráveis ou não, respeitando-se sempre a 

privacidade e os direitos individuais dos sujeitos da pesquisa, não havendo 

qualquer acordo restritivo à divulgação; 

 

- o CEP-UMESP será comunicado da suspensão ou do encerramento da 

pesquisa, por meio de relatório apresentado anualmente ou na ocasião da 

interrupção da pesquisa; assumo o compromisso de suspender a pesquisa 

imediatamente ao perceber algum risco ou dano, conseqüente à mesma, a 

qualquer um dos sujeitos participantes, que não tenha sido previsto no termo 

de consentimento. 

 

                                                   São Bernardo do Campo,  15 de maio de 2009. 

                                                                                                       

                                                                       Vera Luci Machado Prates da Silva 

                                                                         CPF. 359.736.920-00 

 


