
 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Educação 
Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

 

 

 

 

 

 

Viver com o Autismo: as necessidades das famílias 

 

 

 

 

 

 

Cristina Isabel Rodrigues Luís 

 

Beja 

 

2020





INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 
Escola Superior de Educação 

Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

 

 

 

Viver com o Autismo: as necessidades das famílias  

 

 

 

 

Projeto apresentado à Escola Superior de Educação de Beja para a obtenção do 

grau de Mestre em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 

 

 

Elaborado por: 

Cristina Isabel Rodrigues Luís 

 

Orientado por: 

Doutora Maria Teresa Pereira dos Santos 

 

 

Beja 

2020





I 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dedico este trabalho a todas as famílias  

que convivem com crianças/jovens ou adultos com autismo  

e cada dia é enfrentado com um sorriso de esperança no rosto.  



II 

 

Agradecimentos 
 

A realização deste trabalho foi possível devido ao apoio e orientação incondicional da 

orientadora Doutora Maria Teresa Santos a quem agradeço. 

Agradeço ainda a todos os professores do Mestrado que contribuíram para a minha 

aquisição de conhecimentos, capacitando-me para que este trabalho fosse possível 

realizar. 

Um agradecimento especial às minhas colegas de Mestrado pelo apoio que me deram 

para a realização deste trabalho. 

Como não poderia deixar de ser, agradeço às famílias que permitiram a realização deste 

estudo disponibilizando informação pessoal e confidencial sobre as suas vidas. Agradeço 

ainda às entidades todo o esforço e dedicação pois ajudaram-me a chegar junto destas 

famílias e sem elas seria muito mais complicado. 

Agradeço ao meu marido pelo apoio e força que me deu nos momentos que pensei que 

não ia conseguir. 

E por fim, agradeço ao meu filho pela compreensão e amor embora o tempo que lhe 

dediquei neste período não fosse o que desejava. Este trabalho é dedicado a ti meu amor. 

 

 

Obrigada a todos  



III 

 

Resumo 
 

O Autismo é um assunto que tem vindo a ser abordado há bastantes anos, despertando o 

interesse de numerosos estudiosos sobre aspetos comportamentais fora do comum 

exibidos por determinados sujeitos, tais como o afastamento social, a falta de 

comunicação, gestos repetitivos, entre outros amplamente descritos na literatura. 

Inicialmente as pessoas com esta problemática eram rejeitadas pela sociedade, mas com 

o passar dos tempos esta foi vendo o Autismo como uma condição que afeta cada vez 

mais famílias, independentemente do seu estatuto social. 

Embora os elementos da sociedade estejam, hoje, mais conscientes e o Autismo seja um 

assunto cada vez mais estudado é necessário perceber como se sentem as famílias que 

convivem com um familiar com Autismo e, até que ponto esta situação interfere nas 

rotinas e dinâmicas familiares. As Pessoas com Autismo têm características próprias e 

singulares às quais os familiares têm de se adaptar e tentar contribuir para uma melhor 

qualidade de vida quer do próprio quer da família onde este está inserido.  

Ciente das dificuldades que podem surgir no seio das famílias e na sua vivência em 

sociedade, pretendeu-se através deste estudo perceber quais os constrangimentos que 

essas famílias podem sentir no seu dia a dia. 

Este trabalho consistiu em perceber as necessidades que as famílias das crianças/jovens e 

adultos com autismo sentem, quer para o familiar com autismo, quer enquanto família no 

seu todo. Pretendeu-se ainda, encontrar possíveis formas de satisfazer as necessidades 

identificadas.  

Através da metodologia e técnicas de investigação utilizadas foi possível perceber o grau 

de satisfação destas famílias, o que as preocupa e as suas necessidades, quer a nível 

pessoal (psicológico), quer a nível das suas crianças/jovens ou adultos (apoios prestados). 

Pretendeu-se ainda conhecer se estas crianças/jovens ou adultos vivem maioritariamente 

com os pais ou outros familiares e se têm apoio por parte de especialistas, adequados ao 

seu estado de evolução. 

A análise dos resultados permitiu perceber que as famílias que participaram no estudo 

mostraram ter maioritariamente necessidade de informação, pois apresentaram 

desconhecimento sobre a problemática e do modo como devem lidar com a mesma, bem 
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como uma grande angústia quanto ao que o futuro reserva para os seus filhos(as). Outra 

das necessidades onde existe incidência é no apoio, porque consideram importante o 

convívio e partilha de conhecimentos e experiências com outras famílias. A discriminação 

e diferenciação são aspetos abordados pelas famílias, bem como a vontade de contribuir 

para uma maior inclusão social dos seus filhos(as). Todas as pessoas com autismo viviam 

com os seus pais e todas estavam a ser acompanhadas por técnicos, ainda que alguns pais 

tivessem dúvidas se teriam feito a opção correta em relação ao técnico. As entidades que 

prestam apoio nos municípios prestam-no de uma forma gratuita e universal, contudo 

algumas famílias optam por ter apoio no setor privado, fora da zona de residência, o que, 

financeiramente, comporta custos elevados.  

Para tentar minimizar estas necessidades nasce o Projeto “Entre Famílias” que pretende 

promover o convívio entre as pessoas com autismo e seus familiares de modo a que estes 

possam transmitir conhecimentos entre si e ao mesmo tempo realizar várias atividades 

em conjunto.  

Como meio de partilha de informação com os pais é criada uma página no Facebook onde 

serão divulgadas todas as atividades bem como sessões de esclarecimento on-line sobre 

a problemática. 

Este projeto “Entre Famílias” não será um plano de atividades ocasional, mas sim um 

plano duradouro e que visa a criação de laços entre as famílias que participam, 

proporcionando-lhe momentos agradáveis e de bem-estar. 

 

Palavras-chave: Autismo, Apoio Social, Entidades, Família, Inclusão, Necessidades  
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Abstract 
 

Autism is a subject that has been addressed for many years, arousing the interest of 

numerous scholars on unusual behavioral aspects exhibited by certain subjects, such as 

social withdrawal, lack of communication, repetitive gestures, among others widely 

described in literature. Initially, people with this problem were rejected by society, but 

over time this has seen Autism as a condition that affects more and more families, 

regardless of their social status. 

Although the elements of society are now more aware and Autism is an increasingly 

studied subject, it is necessary to understand how families who live with a family member 

with Autism feel, and to what extent this situation interferes with family routines and 

dynamics. People with Autism have their own unique characteristics that family members 

have to adapt to and try to contribute to a better quality of life for both themselves and 

their family. 

Aware of the difficulties that may arise within families and their experience in society, it 

was intended through this study to understand what constraints these families may 

experience in their daily lives. 

This work aimed to understand the needs that the families of children/young people and 

adults with autism feel for both the family member with autism and themselves. In view 

of these, it was also intended to find possible ways to satisfy the identified needs. 

Through the methodology and research techniques used, it was possible to perceive the 

degree of satisfaction of these families, what concerns them and their needs, either at a 

personal (psychological) level, or at the level of their children / youth or adults (support 

provided). 

It was also intended to find out if these children / young people or adults live mostly with 

their parents or other family members and if they have support from specialists, 

appropriate to their state of evolution. 

The analysis of the results showed that the families who participated in the study showed 

that they mostly needed information as they were unaware of the problem and how they 

should deal with it, as well as great anguish about what the future holds for their children. 
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Another is the support need, because they consider it is important to interact and share 

knowledge and experiences with other families. 

Discrimination and differentiation were also addressed by the families and they express 

the desire to contribute to greater social inclusion for their children. All people with 

autism lived with their parents and all were being accompanied by coaches, although 

some parents were unsure whether they would have made the right choice in relation to 

the coach. The entities that provide support in the municipalities, do it free of charge and 

universally, however some families choose to have support in the private sector, outside 

the area of residence, which, financially, entails high costs. 

In order to try to minimize these needs, the “Entre Famílias” Project was born aiming to 

promote the interaction between people with autism and their families so that they can 

transmit knowledge among themselves and at the same time carry out together various 

activities. 

As a means of sharing information with parents, a Facebook page is created where all 

activities will be disseminated, as well as online clarification sessions about the issue.  

This “Entre Famílias” project will not be an occasional activity plan, but a lasting long 

one that promotes the creation of bonds between the participating families, providing 

them with pleasant and well-being moments. 

 

Keyword: Autism, Social Support, Entities, Family, Inclusion, Needs 
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Introdução 
 

O ser humano quer queira quer não, acaba por ser afetado por todo o ambiente que o 

rodeia. Os diversos acontecimentos que decorrem ao longo da vida de cada um, 

provocam mudanças que influenciam as suas atitudes. Estas mudanças podem ser 

individuais ou sociais, sendo diversos os fatores que as originam, quer sejam planeadas 

ou surjam repentinamente. As mudanças planeadas causam quase sempre sensação de 

conforto e alegria enquanto as repentinas podem causar stresse e desconforto. Uma das 

mudanças que pode causar estes últimos sentimentos é quando se recebe o diagnóstico 

nunca imaginado de um filho(a) para o qual não se está preparado depois de uma 

gravidez planeada (Silva & Silva, 2009).  

Tendo em conta estas famílias que se deparam com dificuldades em superar uma 

notícia “má” é importante realizar um estudo sobre as mesmas e, como tal, o tema 

escolhido para fazer a investigação - Autismo - é um assunto abordado nos livros e 

redes sociais, mas pouco falado no quotidiano dos indivíduos. Este acaba por ser um 

assunto tabu, como tal é necessário dar-lhe a importância devida porque nos dias de 

hoje cada vez existem mais casos e, a sua incidência é 4 a 5 vezes mais nos rapazes 

que nas raparigas (Bourbon, Conceição, Miranda, Rasga & Vicente, 2016).  

A sociedade precisa ver estas crianças/jovens e adultos com autismo como capazes e 

não, colocando-as de parte porque não fazem a tarefa a, b, ou c. As pessoas podem 

querer mostrar que não são preconceituosas nem discriminam ninguém, no entanto, 

quando se deparam com algumas situações menos comuns, reagem de forma diferente 

e, o autismo tem caraterísticas um pouco difíceis de lidar por parte dos pais, familiares, 

educadores(as), auxiliares e outros (Roriz, 2016).  

Muito já foi estudado, acerca do autismo, contudo, este continua a causar nos 

especialistas um “misto de fascínio e dúvidas” na sua análise do porquê destas pessoas 

rejeitarem as relações sociais e o contacto afetivo (Carvalho & Pires, 2014, p.58).  

O Autismo surge no início do desenvolvimento do indivíduo, mas como não se revela 

através das caraterísticas físicas, o seu diagnóstico pode levar algum tempo, o que em 

geral acontece por volta dos dois ou três anos devido à ausência da fala e à resistência 

na interação social (Carvalho & Pires, 2014). Quando o acompanhamento por parte de 
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especialistas é realizado precocemente (antes dos 3 anos) este pode tornar-se “mais 

eficaz, pois é nesta altura que a criança entra com mais naturalidade no campo dos 

significantes do outro e deles se apropria” (Siqueira, 2013, p. 1). 

É crucial a sua inclusão na sociedade e, perceber que o apoio social por parte de 

familiares, amigos e profissionais devidamente preparados nas diversas áreas 

(psicologia, terapia da fala, terapia ocupacional, educador(a), entre outras) é de 

extrema relevância para os pais que, frequentemente, se sentem sozinhos, perdidos e 

desorientados (Barbosa, Bentes, Bezerra & Fonseca, 2016). 

Relativamente aos pais quando estes se deparam com a notícia que o seu filho(a) tem 

autismo ficam numa situação constrangedora, pois, sentem medo, culpa, entre outros 

sentimentos. Margato (2009) publica na Revista Única/Expresso on-line um artigo 

salientando que “Ter um filho autista não é algo que se possa prever” pois “tendo-o, 

um mundo desconhecido desaba na cabeça dos pais. A vida sucede-se entre barreiras 

e dificuldades.” Uma das formas de minimizar estes sentimentos nos pais, decorre do 

contributo de diversos especialistas/técnicos que apoiam na reabilitação das pessoas 

com autismo nas várias fases da sua vida. Estes são de extrema importância, pois 

ajudam na sua inclusão e mostram à sociedade que as pessoas com Autismo quando 

devidamente acompanhadas podem ter uma vida dentro dos possíveis dita “normal” e, 

quanto mais cedo for o diagnóstico melhores podem ser os resultados, porque estes 

serão os homens e mulheres de amanhã e devem de estar capacitados para 

procurar/criar um emprego, realizar os seus sonhos e serem felizes sem discriminação 

nem diferenciação por parte dos demais (Bosa, 2006). 

Tendo em conta a previsível necessidade de apoio por parte das famílias com 

crianças/jovens e adultos com autismo, esta investigação teve como propósito tentar 

perceber se nos Municípios de Santiago do Cacém e Grândola as famílias se sentem 

satisfeitas ou não e, caso se verifique a existência de necessidades por parte destes 

pais/familiares isso, permitirá criar um projeto de intervenção comunitária de forma a 

colmatá-las ou minimizá-las, contribuindo para uma melhor qualidade de vida destas 

famílias e para as crianças/jovens e adultos com Autismo. Com este estudo pretende-

se planear estratégias complementares às já existentes que vão ao encontro das 

necessidades sentidas e, estas podem variar consoante essas necessidades e as 

sugestões feitas por parte dos familiares. 
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O trabalho aqui apresentado está organizado em três partes. A primeira consiste em 

descrever o autismo e as suas causas, os direitos e o impacto desta problemática nas 

famílias, bem como a importância do suporte social. Nesta consta ainda uma 

abordagem das entidades envolvidas nesta problemática e os apoios prestados pelas 

mesmas. 

Na segunda parte é descrito o modelo e tipo de investigação e as técnicas utilizadas 

para obter respostas às questões e aos objetivos formulados. Já na terceira parte 

procede-se à análise e interpretação dos resultados, a partir dos quais se elaborou uma 

proposta de projeto de intervenção para ajudar as famílias e os seus educandos. 

Finalizamos com a conclusão e as referências bibliográficas que serviram de suporte e 

enquadramento a toda a investigação.  



4 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parte I - Enquadramento Teórico 
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Capítulo 1 – Autismo: contributos para uma visão compreensiva 
 

1.1 O Autismo: evolução conceptual e investigação 
 

A Perturbação do Espectro Autista (PEA) é um tema que tem vindo a ser abordado 

numa multiplicidade de artigos académicos, diversos livros e documentos nas redes 

sociais. Segundo o National Institute of Mental Health, o Espectro do Autismo é um 

transtorno que afeta a comunicação e o comportamento. O termo “espectro” refere-se 

à existência de uma grande variedade de sintomas e com níveis de gravidade variável 

(NIMH, 2018).  

Embora já estudado anteriormente pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler, as primeiras 

publicações sobre o autismo foram realizadas em 1943, pelo psiquiatra austríaco Leo 

Kanner que analisou um grupo de crianças que considerava como casos raros, pois 

tinham incapacidade para relacionamentos interpessoais, desde o início das suas vidas. 

Nessa altura, o psiquiatra designou estes casos como sendo "distúrbio autístico do 

contacto afetivo". Só mais tarde (1944) se passou a designar por "autismo infantil 

precoce" (Bosa & Schmidt, 2003, p.2). 

O termo Autismo deriva da palavra grega “autos”, (o próprio) e foi primeiramente 

utilizado por Eugen Bleuler, em 1908 que ao estudar pacientes com esquizofrenia e 

muito retraídos, lhes atribuiu a designação da doença como “autismo”. Trinta e cinco 

anos depois, em 1943, Leo Kanner observou o comportamento de 11 crianças e 

verificou que as mesmas tinham características particulares, tais como: dificuldades de 

interação social, de mudanças na rotina, uma excelente memória, sensibilidade a sons, 

resistência a alimentos, repetiam as palavras do orador e apresentavam dificuldades nas 

atividades diárias utilizou o termo “autismo infantil precoce”. Para dar a conhecer o seu 

estudo, publicou a obra “Autistic disturbances of affective contact” – Distúrbios 

autísticos do contacto afetivo (Mandal, 2019a; Oliveira, 2005; Pereira, 1998) 

Um ano mais tarde, em 1944, Hans Asperger, ao estudar um outro grupo de crianças 

descreveu características semelhantes às enunciadas por Kanner. Ainda que não 

manifestassem um problema da linguagem tão acentuado, eram desajeitadas e diferentes 

das crianças a nível de habilidades de motricidade fina. Asperger escreve, então, um 
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artigo em alemão, intitulado “A psicopatia autista na infância”, mas não teve o 

reconhecimento pretendido.  

Só em 1980 é que o seu trabalho de pesquisa foi traduzido para inglês, publicado e 

amplamente divulgado (Mandal, 2019a). 

Em 1952 é publicado o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais – DSM-

1 pela Associação Americana de Psiquiatria (AAP). Esta primeira edição serve como 

auxiliar para os pesquisadores e clínicos, pois fornece a informação (nomenclaturas e 

critérios padrão) para fazer o diagnóstico dos transtornos mentais (Mandal, 2019a; 

Oliveira, 2005). 

Nos anos 70, o autismo começou a ficar mais conhecido. Isto sucedeu quando o 

psiquiatra Michael Rutter, em 1978, classificou o autismo como “um distúrbio do 

desenvolvimento cognitivo” utilizando para tal, 4 critérios: 

1. Atraso e desvio sociais não só como deficiência intelectual; 

2. Problemas de comunicação não só em função de deficiência intelectual 

associada; 

3. Comportamentos incomuns, tais como movimentos estereotipados e 

maneirismos;  

4. Início antes dos 30 meses de idade. 

Os estudos realizados por este psiquiatra contribuíram para que a 3ª edição do DSM-3 

em 1980 sofresse algumas alterações e o autismo fosse reconhecido como uma 

“condição específica e colocado numa nova classe – Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID)” (Mandal, 2019a). A psiquiatra e mãe de uma criança com 

autismo, Lorna Wing desenvolve o conceito “autismo” utilizando o termo Síndrome de 

Asperger, tendo como referência Hans Asperger alterando assim o modo como era visto 

o autismo na sociedade. Wing foi uma grande defensora na compreensão desta 

problemática e na prestação de apoios para crianças com TEA e as suas famílias. Com 

o intuito de ajudar estas crianças e os seus familiares, fundou a National Autistic Society, 

juntamente com Judith Gold, e o Centro Lorna Wing (Mandal, 2019a; Oliveira, 2005).  

A 5ª versão do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-V) 

foi publicada em 2013 e, nesta versão as subdivisões deixam de existir, passando a ser 

chamado “perturbação do espectro do autismo”, localizado no grupo dos “transtornos 
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do neurodesenvolvimento”. Os níveis de comprometimento são classificados, agora, 

como leve, moderado ou grave (Candido, Dias & Moita, 2016, p.610). Segundo este 

manual o “transtorno do espectro autista somente é diagnosticado quando os déficits 

característicos de comunicação social são acompanhados por comportamentos 

excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistência nas mesmas coisas” (DSM-

5, p.72).  

Segundo Sean Cohmer (2014), Kanner explicava no seu artigo "Autistic Disturbances 

of Affective Contact" publicado em 1943, na revista Nervous Child, que via o transtorno 

autista como a incapacidade da criança de se relacionar com os outros e como solidão 

extrema e, estes reagiam a ruídos altos e objetos em movimento com horror, bem como 

pareciam relacionar-se muito melhor com objetos inanimados do que com pessoas. A 

definição de autismo pode ser encontrada em diversos documentos e sites de entidades 

que prestam apoio a pessoas com esta problemática. 

Roberto Ornelas (2017) e Guimarães (2019) referem que o autismo (Perturbação do 

Espectro Autista - PEA) é um distúrbio neurológico que prejudica o indivíduo quanto 

ao desenvolvimento da comunicação e das relações sociais. 

A APPDA - Norte considera que “Autismo é uma perturbação do desenvolvimento 

global da criança, caracterizada pela presença simultânea de uma tríade de perturbações 

(tríade de Wing): défice na interação social; défice da comunicação e défice da 

imaginação/capacidade simbólica (comportamentos, interesses e atividades repetitivas 

e estereotipias” e, “O autismo é uma perturbação crónica e complexa do neuro-

desenvolvimento, mais concretamente, no sistema nervoso central, caraterizada por 

uma tríade de dificuldades: comportamento adaptativo, comunicação/linguagem e 

interação social” (Associação PARA, 2019). 

Com o passar dos anos, as pessoas começaram a encarar o autismo de uma forma mais 

positiva e como forma de conscientizar e sensibilizar a opinião pública para esta 

problemática foi criado o filme RAIN MAN, em 1988, que foi um sucesso. Este tinha 

uma personagem que interpretava uma pessoa com autismo e através desta mostrou que 

estas pessoas apesar da sua disfunção, têm aptidões para certas áreas (Ramos, 2011).  

Dando a devida importância ao assunto, em 2007 a ONU “instituiu o dia 2 de abril como 

o dia mundial da conscientização do autismo” e, em 2018, no Brasil este dia passa a 
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fazer parte dos calendários – Dia Nacional da conscientização sobre o autismo (Mandal, 

2019). Ao assinalar este dia, pretende-se lembrar a comunidade que este problema existe 

no seio de inúmeras famílias e que os números de casos continuam a ser diagnosticados 

com maior frequência.  

O Autismo é uma problemática que embora abordada socialmente não impossibilita o 

modo como as pessoas diferenciam um elemento da sociedade com estas caraterísticas 

pois, a informação sobre o assunto deveria ser transmitida às pessoas de uma forma 

mais clara e de fácil compreensão de modo a promover uma maior aceitação (Moraes 

& Rodrigues, 2014). 

A Perturbação do Espectro Autista (PEA) provoca no indivíduo prejuízos nas áreas 

sociais, ocupacionais e em outras para a sua funcionalidade (Pereira, Fernandes, & 

Relva 2018). A pessoa que tem Autismo tem-no a vida toda e, este pode ser 

identificado nos primeiros meses ou anos de vida do indivíduo, mas com a intervenção 

adequada à pessoa em concreto, a mesma pode ter uma vida normal, variando de 

acordo com o nível de gravidade (APPDA - Norte, 2020a; Siqueira, 2013). 

As pessoas com Autismo parecem ver o mundo de uma forma diferente, mas, o que 

pode causar essa diferença e quais podem ser os fatores influenciadores da mesma, são 

questões ainda em debate. 

 

1.2 As principais causas e características do Autismo 
 

As causas do autismo ainda são desconhecidas, no entanto diversos estudos sugerem 

que pode ser provocado por fatores genéticos e fatores de natureza externa (exemplos: 

complicações durante a gravidez ou a sequela de uma infeção provocada por um vírus) 

(Mandal, 2019b). 

Entre os anos 50 e 60 do século XX, houve muita contradição sobre o que era o autismo 

e quais as suas causas. Enquanto Asperger via o autismo como uma “deficiência 

biológica de contacto afetivo inata, congénita, análoga a uma deficiência física ou 

intelectual”, Kanner via-o como um “distúrbio psicogénico, um reflexo de maus pais e, 

mais especialmente, de uma mãe geladeira, distante, fria e, com frequência, 

profissional” (Sacks, 1995, p.169).  
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A causa era atribuída, à época, às mães, por serem mais distantes levando algumas delas 

a tratamento psiquiátrico e mesmo suicídio (FPDA, 2020a) e, nos anos 60 essa ideia cai 

por terra ao perceber-se que o autismo era um transtorno cerebral e que podia surgir em 

qualquer grupo da sociedade ou país (Sacks, 1995). 

Na ânsia de perceber a causa do autismo surgem diversas teorias. Uma das teorias é o 

facto de a vacinação poder provocar o Autismo nas crianças. Foi o que aconteceu em 

1998 quando a revista Lancet publica um artigo do cientista Andrew Wakefield em que 

este salientava que determinadas vacinas podiam causar o autismo, mas logo foi 

desacreditado por outros cientistas e através de estudos realizados posteriormente. Estes 

últimos mostraram que as vacinas não tinham qualquer tipo de associação com o 

autismo. Como tal, esta revista fez questão de retirar o artigo, pois não existiam mais 

dados que comprovassem o que Andrew tinha dito no mesmo (Barboza & Martorano, 

2017; Benedicto, 2012). 

Contudo, “infelizmente, ainda é prevalente a crença entre algumas pessoas de que a 

vacinação (e.g., a vacina tríplice viral ou sarampo/caxumba/rubéola), ou os 

conservantes utilizados em programas de imunização (e.g., timerosol), possam causar 

autismo. Essa crença levou muitos pais a retirar os seus filhos dos programas de 

imunização. Como resultado disso, acumulam-se dados no Reino Unido e nos EUA 

sugerindo a perigosa reaparição dessas doenças graves, particularmente o sarampo, que 

pode levar ao retardo mental ou até à morte” (Klin, 2006, p.5). No entanto, e 

contrariando esta ideia anterior, um estudo realizado na Dinamarca publicado no Annals 

of Internal Medicine, em 2019 que, ao testar cerca de 600 mil crianças nascidas entre 

1999 e 2010, acompanhando-as até 2013 consegue demonstrar que não existe qualquer 

relação entre a vacina conjunta contra rubéola, varicela e sarampo (VASPR) e o autismo 

(Hviid, Hansen, Frisch & Melbye, 2019; DN, 2019). 

Consegue perceber-se que as pessoas com Autismo podem manifestá-lo através de 

diversas características podendo variar de indivíduo para indivíduo, mas não se percebe 

exatamente porque elas “ficam com Autismo” para o resto das suas vidas. Como tal, é 

importante os estudos que se têm feito ao longo dos anos sobre o autismo com a 

expectativa de perceber as suas possíveis causas.  

Esta problemática pode manifestar-se de diversas maneiras, entre elas: Comportamento 

agressivo; falta de contacto visual com outras pessoas; irritabilidade; repetição de 

https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
https://annals.org/aim/article-abstract/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
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palavras (sem que haja um sentido); imitação involuntária de movimentos; 

hiperatividade; ansiedade; falta de empatia; dificuldade de aprendizagem; atraso na 

capacidade da fala; depressão; dificuldade em lidar com a mudança (de planos, de casa, 

de horários, de escola, etc); manifestação de emoções extremas (em ocasiões em que 

não deveriam acontecer); perda da fala; falta de atenção; interesse intenso em coisas 

específicas; andar na ponta dos pés; tiques e manias nervosas (Pago, 2019). 

Estas crianças são muito resistentes à mudança e quando lhes são impostas regras novas, 

elas muitas vezes reagem mal e o seu modo de reagir pode ser de diversas formas, tais 

como: birras enormes, chorarem alto, jogarem-se ao chão entre outras e quando têm que 

ser forçados a fazer determinada tarefa que eles não querem ficam “super” irritados 

causando stresse e depressão no familiar. Perante estas situações de stresse causadas 

pelo desenvolvimento atípico é necessário que os familiares “sejam capazes de 

estabelecer um relacionamento tão normal quanto possível, de forma a lidar com um 

funcionamento inadequado e conseguir uma boa coesão e adaptabilidade familiares” 

(Dixe & Marques, 2011, p.66). 

Estas características estão descritas em sistemas internacionais de diagnóstico e 

classificação: o DSM-5 da Associação Americana de Psiquiatria e o ICD 10 da 

Organização Mundial de Saúde (FPDA, 2020a). 

O autismo é uma problemática com algumas características um pouco difíceis de lidar 

por parte dos pais, familiares, educadores, auxiliares e outros. Frequentemente, estas 

crianças são vistas de forma diferente e sentem-no, pois, elas são na maioria das vezes 

bastante inteligentes e conseguem perceber a diferença no tratamento entre eles e os 

colegas porque “em algumas ocasiões, sabem perfeitamente” quando algo é agradável 

ou não em sala de aula e demonstram-no através de gestos e sons o que querem e como 

querem (Lira, 2004, p16). O modo como uma pessoa com autismo fala, age parece 

afastar os outros e ele não entende o porquê “não conseguia entender o que estava 

fazendo de errado” (Sacks, 1995, p 183). 

Isto sucede por parte dos professores/educadores devido ao desconhecimento de como 

lidar com esta problemática e partem do princípio de que estes alunos não são capazes 

de realizar as tarefas pretendidas e, a criança deixa de desenvolver a sua aprendizagem 

(Camargo & Bosa, 2009, Tuchlinski, 2019).  
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As crianças/jovens e adultos com estas características têm de ter um ambiente tranquilo 

em que não existam muitas alterações, uma vez que, na sua maioria, são sensíveis a 

situações imprevistas. Como tal, se tiverem as tarefas todas organizadas, tornam-se 

mais recetivas ao que lhes é solicitado por parte de educadores pois “a inclusão nem 

sempre é possível, mas deve ser sempre a meta a atingir, através de um trabalho 

programado, intensivo e persistente” (Correia, 2013, pp. 90-91). 

Cada criança que tem autismo é única e cada qual à sua maneira tem os seus dons, a sua 

personalidade, um conjunto de coisas ou tarefas que gosta de fazer e outras que detesta. 

No entanto, quase todos têm algumas características em comum tais como a dificuldade 

em interagir com os outros e a sua forma de brincar com os brinquedos é diferente, pois 

a maior parte das vezes dão-lhe todos os fins menos aquele para o qual o brinquedo foi 

construído. Utilizam-no de uma forma invulgar e a maior parte das vezes muito 

repetitiva.  

Outra das dificuldades destas crianças é o modo como lidam com os sentimentos, 

reagindo muitas vezes de uma forma estranha ao que esperamos deles e, em relação ao 

compreender os outros e imitá-los, também não é uma tarefa fácil (Dawson, Rogers & 

Vismara, 2012; Klin, 2006). 

Como forma de acalmar as pessoas com autismo, Temple Grandin, ela própria uma 

pessoa diagnosticada com autismo, mundialmente conhecida, criou em 1965 uma 

máquina que simulava os abraços com a designação “máquina do abraço”, apelidada 

inicialmente por “máquina de espremer”. Esta ideia surgiu quando Grandin se 

apercebeu que os animais (vacas) da fazenda da tia se acalmavam ao serem seguras por 

uma “calha” e, incentivada por um dos seus professores de ciências, criou a sua própria 

máquina, que usava em si própria a fim de poder ter a sensação de um abraço, pois o 

contacto humano “aterrorizava-a” (Carvalho & Pires, 2014, p. 67). “A máquina de 

espremer funcionou exatamente como esperava, produzindo aquela sensação de 

tranquilidade e prazer com que sonhava desde a infância” (Sacks, 1995, p.178). Para 

além desta máquina, fazia questão de proferir palestras a explicar a importância de 

ajudar as pessoas com autismo a desenvolver as suas capacidades (Carvalho & Pires, 

2014; Mandal, 2019a). 

O psicólogo Ivar Lovaas, em 1988, publicou um estudo que realizou com 19 crianças 

sobre “a análise do comportamento” e, fez questão de salientar a importância que as 
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terapias têm nas crianças com autismo uma vez que contribuíram para um aumento no 

QI de 20 pontos em média. As terapias, em locais devidamente preparados, são 

consideradas extremamente benéficas, como salientam, também, Gomes, Oliveira, 

Silveira e Souza (2017).  

Todas as pessoas são diferentes e em relação aos sujeitos com autismo isso não muda 

e, de acordo com o guia elaborado pela Associação DAR RESPOSTA, que visa apoiar 

pais fornecendo a estes e aos educadores, informações gerais sobre as perturbações do 

espectro do autismo, bem como recursos e métodos terapêuticos e de intervenção 

disponíveis em Portugal que são uma mais-valia para as famílias.  Salienta-se que os 

sujeitos com autismo têm pontos fortes (coisas em que têm bastante 

capacidade/habilidade) tais como: grande capacidade de memória a longo prazo, 

competências na área da matemática, facilidade na aquisição de conhecimentos de 

matemática, grande capacidade de pensar visualmente, capacidade de descodificar a 

linguagem escrita numa idade precoce, entre outros (Associação DAR RESPOSTA, 

2014). 

 

1.3 Epidemiologia 
 

Foi em 1966 que Victor Lotter realizou o primeiro estudo epidemiológico sobre o 

autismo (Klin, 2006).  

Até aos anos noventa não era possível saber com exatidão quantos casos de autismo 

existiam em Portugal. No artigo publicado por Teresa Firmino em 2005, no Público 

pode constatar-se que o primeiro estudo sobre o número de casos de autismo 

existentes em Portugal foi realizado pela pediatra Guiomar Oliveira do Centro de 

Desenvolvimento da criança do Hospital Pediátrico de Coimbra, juntamente com a 

Bioquímica Astrid Moura Vicente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 

em Lisboa. Esta pesquisa valeu um prémio Pfizer de Investigação Clínica em 2005. 

Deste estudo pôde concluir-se que, em 2001, 1 em cada 10 mil crianças portuguesas 

era autista (Firmino, 2005). 

O estudo desenvolvido por Oliveira (2005) em todo o país foi considerado um dos 

mais completos tanto pelo rigor dos critérios de diagnóstico utilizados, como pela 
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dimensão e representatividade geográfica da amostra, constituída por crianças 

nascidas entre 1990 e 1992, que residiam em Portugal Continental e nos Açores com 

idades compreendidas entre 6 e 9 anos (Oliveira, 2005; Cardoso, 2018).  

As diversas investigações têm identificado uma maior incidência do autismo no 

género masculino e ainda não se percebe o porquê, embora “uma possibilidade é de 

que os homens possuam um limiar mais baixo para disfunção cerebral do que as 

mulheres” (Klin, 2006, p.5). 

Em 2018, foi divulgado um Relatório do Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças, dos Estados Unidos, mostrando um aumento de 15% do número de casos 

diagnosticados com autismo em relação aos 2 estudos anteriores. Enquanto que em 

2012, se referia existir 1 caso de autismo em cada 68 crianças, em 2014, a relação 

era de 1 caso em cada 59 crianças (Dini, 2018). De acordo com estas pesquisas, é de 

notar o crescente número de casos diagnosticados e, consequentemente, o número 

de famílias envolvidas, independentemente do estatuto social ou económico. 

A família e a importância desta na qualidade de vida de uma pessoa com autismo é 

indiscutível. Como tal, é importante não só perceber no que consiste esta 

problemática e as consequências que causa nestes indivíduos, como também 

perceber o que sentem os pais/familiares e como vivenciam a experiência de criarem 

e educarem uma criança/jovem com autismo.  
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Capítulo 2 – As Famílias e o Autismo: dinâmicas relacionais e 
mecanismos de apoio 
 

2.1 A Família: lugar primeiro de socialização 
 

O conceito de família é um termo que ao longo dos anos tem sofrido alterações 

devido às mudanças nas relações entre as pessoas influenciadas por diversos fatores: 

economia, progressos tecnológicos e a globalização (Centa & Meira, 2003). Existem 

diversas definições para o termo família de acordo com diversos autores.  

A família é um sistema que é criado e condicionado pelas relações que existem entre 

os seus membros como tal os tipos de família não são estanques e imutáveis existindo 

assim diversos tipos das mesmas: família nuclear, família alargada, família com 

prole extensa, família reconstruída, entre outras (Bairrada, Caniço, Carvalho & 

Rodríguez, 2010). Esta pode ser considerada como um organismo em que os pais 

pretendem promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos 

mesmos na sociedade. É neste seio familiar que são transmitidos os valores, as 

tradições e os costumes que serviram para a criança ter uma boa convivência no meio 

onde vive (Site Significados, 2015).  

A família pode ser classificada em dois tipos de laços: as pessoas que se conhecem 

através da convivência que existe socialmente (casamentos ou adoções) e as pessoas 

que têm um laço de sangue (pais e filhos). Estes são laços que se criam entre as 

pessoas devido ao grau de parentesco que passa a existir entre os “membros desse 

grupo” (Site Conceito, 2019, 2020). 

O que havia com mais incidência na sociedade eram as famílias tradicionais (pai, 

mãe e filhos) mas, hoje a quantidade de famílias tradicionais está a diminuir devido 

ao aumento de pessoas que se separam e que, entretanto, se voltam a casar ou a viver 

em união de facto. Existem ainda as famílias em que é somente um elemento a cuidar 

dos filhos e, atualmente os casais que existem que já têm filhos de uma relação 

anterior é muito maior.  

Esta situação também altera a personalidade de quem passa por este tipo de 

situações, principalmente as crianças. Pode dizer-se que estas fazem parte de 2 

famílias, a família do pai e a família da mãe (Expresso, 2017). 
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De muitas das funções que são desempenhadas pela família, o “processo de 

parentalidade surge como principal, através do qual os pais, enquanto principais 

educadores da criança, influenciam e promovem o desenvolvimento da mesma” 

(Sousa, 2014). 

A família, independentemente da sua formação e função, é o “local de aconchego” 

onde cada indivíduo sente segurança e proteção e, a união desta permite superar 

dificuldades que possam suceder. Quando um dos elementos da mesma é 

diagnosticado com perturbações do espectro de autismo, este laço é essencial, pois 

representa uma grande ajuda no processo de aceitação da situação. 

 
2.2 O impacto do Autismo nas Famílias 
 
As caraterísticas do autismo, já referenciadas no primeiro capítulo, afetam diversas 

áreas do desenvolvimento e comportamento da criança, não sendo fácil para uma mãe, 

pai ou familiar lidar com situações desafiantes todos os dias. Por conseguinte, os níveis 

de ansiedade, stresse e angústia podem ser muito elevados. Muitas vezes os 

pais/familiares de crianças com autismo sentem-se culpados, o que bloqueia ainda mais 

a sua ação (Pereira, Fernandes, & Relva, 2018). 

Brites (2017) publicou um artigo no site “Entendendo Autismo” salientando que 

existem "estudos que vêm mostrando que o TEA pode gerar, nos pais da criança, 

sentimentos de baixa autoestima, culpa, perda de confiança no futuro, estresse conjugal, 

crises de ansiedade e pânico". Estes sentimentos surgem porque os pais tentam 

relacionar-se com uma criança que não corresponde e parece alheia a todos os esforços 

que estes fazem, vivendo no seu “mundo inimaginável” (Sacks, 1995). Estes 

sentimentos ocorrem ainda porque quando um casal pretende ter um filho, deseja que o 

mesmo seja uma “criança perfeita, sem anomalias, que se desenvolva saudável (…) se 

torne num adulto com autonomia” (Costa, 2012, p.43) e nesta situação isso não sucede. 

A família é o suporte mais importante para o desenvolvimento do ser humano, para o 

ajudar nas experiências, realizações e até mesmo para o apoiar/confortar nos fracassos 

(Pereira, Fernandes, & Relva, 2018).  
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Quando uma família se depara com um elemento com esta problemática as suas rotinas 

alteram-se por completo e, segundo Nogueira e Rio (2011, p.17) “este diagnóstico será 

a primeira dificuldade com que se confronta a família”. Inconscientemente cria-se 

alguma tensão, uma vez que essa criança/jovem pode apresentar, com frequência, 

padrões repetitivos de comportamento, nível reduzido de comunicação e necessidade 

de cuidados constantes, provocando sentimentos que são inevitáveis: choque, negação, 

depressão, adaptação e reorganização (Pereira, Fernandes, & Relva, 2018).  

Esta situação pode ainda afetar a qualidade das relações entre o pai e a mãe e até os 

irmãos quando existem. As famílias que convivem com crianças com esta problemática 

diariamente têm de enfrentar diversos desafios sociais e emocionais. Segundo Oliveira 

(2005) a criança com autismo é normalmente o primeiro ou o último filho do casal e 

este recusa ter uma nova gravidez após o diagnóstico de ter um filho com autismo. 

Carvalho (2018) aborda o tema autismo e o quanto é crucial os familiares passarem a 

fase da negação para a aceitação o mais breve possível “pois a intervenção precoce é 

extremamente importante”. 

Por vezes, a ansiedade em procurar os apoios adequados para a criança com autismo 

fica com prioridade máxima na família e, esta esquece-se de que necessita manter um 

bom ambiente familiar adaptando-se às novas rotinas que vão surgindo e, acima de 

tudo, valorizar/estimular o que de bom essa criança consegue fazer (Carvalho, 2018). 

Diversos autores salientam como ficam os pais psicologicamente quando se deparam 

com o diagnóstico dos filhos: 

Segundo Massa (2018) são muitas as "Dúvidas, medos, incertezas, preocupações . . .  

Muitas coisas passam pela cabeça dos pais na hora em que recebem o diagnóstico de 

que o filho tem autismo.   Manter a calma, procurar profissionais especializados e 

investir em terapias são dicas fundamentais que ajudam no desenvolvimento do 

pequeno ...".  

Medina (2018) salienta que "Com frequência, os pais se sentem mal pela adversidade, 

intensidade e a contradição de sentimentos a respeito do filho autista e à situação em 

que vivem. Uma ajuda eficaz pode levar a reconhecer estes sentimentos como normais, 

que outros pais já tiveram e que não é vergonhoso ou ruim ter essas reações, nem se é 

uma má pessoa por tê-las."  Sublinha ainda a grande importância que tem o apoio 
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social e institucional sobre os pais, pois ajuda-os de uma forma positiva. Não é 

vergonha aceitar ajuda e os pais nem se devem sentir mal por isso, pois cada família 

vive esta situação (PEA) à sua maneira e não existem duas iguais, no entanto existem 

pontos/fases que são coincidentes em todas. Ou seja, todas passam pelas seguintes 

fases e têm de aprender a superar cada situação: ao receber o diagnóstico, durante os 

anos escolares, na adolescência e na idade adulta. 

Depois do choque, as famílias precisam de apoio quer para a criança com autismo, 

quer para os que convivem com ela no dia a dia.  
 

  

2.3 As necessidades das Famílias  
 

O ser humano procura satisfazer as suas necessidades encontrando soluções/opções para 

a sua obtenção. 

As necessidades das famílias podem ser divididas em dois domínios: as que estão 

diretamente dirigidas às crianças/jovens e adultos com autismo e as que se dirigem à 

família que convive com estas.  

Segundo Basto e Rosa (2009, p.21) “ao falarmos de necessário e de necessidade, apenas 

podemos, honesta e rigorosamente, estar a falar do que é “melhor” ou “mais” possível 

num certo momento e circunstância. O presente, o aqui e agora (e isso é, na verdade, 

“o-que-está-sendo”, o necessário)...”. 

No dicionário de Português on-line Léxico (2009) pode verificar-se que necessidade é 

“Essência daquilo que realmente se precisa; designação do que é imprescindível, 

imperioso ou essencial”.  

Abraham Maslow defendeu em 1943 num artigo chamado “Uma teoria da motivação 

humana” que as pessoas têm necessidades e para tal agrupou essas numa pirâmide, 

designada por Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow. Como se pode 

verificar na Figura 1, desta fazem parte as necessidades fisiológicas (fome, sede, sono), 

necessidades de segurança (emprego, proteção de ameaças, família), necessidades 

sociais (amizade, aceitação do companheiro, troca de afeto e amor), necessidades de 

autoestima (autoconfiança, aprovação social, respeito dos outros) e necessidades de 
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autorrealização (realização do próprio potencial, independência, desafios) (cit. por 

Neves, 2019). 

 

Figura 1 - Pirâmide da Hierarquia das Necessidades de Maslow 

Fonte: Adaptado do Blog André Bona, Elaboração própria 

 

Como já salientado, as necessidades das pessoas surgem porque estas pretendem 

alcançar novos objetivos e todo o ser humano tende, no seu percurso de vida, a satisfazer 

desde as necessidades mais básicas até às de autorrealização. 

Estas necessidades podem não ser apenas individuais e sim familiares, pois as 

necessidades de um indivíduo quando este está no seio de uma família, reconfiguram-

se e assumem outras dimensões (apoio social, respeito dos outros, desafios). 

Uma das necessidades que algumas destas famílias podem sentir é quando se apercebem 

que o serviço público não consegue colmatar a quantidade de apoios que o familiar com 

autismo necessita (criança/jovem e adulto) para uma melhoria mais rápida na sua 

qualidade de vida, provocando uma situação de desconforto e desequilíbrio familiar. 

De acordo com o relatório apresentado por  APPDA-Setúbal  (2013, p. 33)  "alguns 

trabalhos científicos recentes, realizados principalmente nos Estados Unidos da 

América, têm comprovado a existência de problemas e custos acrescidos para as 

famílias de crianças e jovens com PEA, nomeadamente uma alta taxa de divórcio, 

problemas físicos e psicológicos dos familiares, falta de apoio aos restantes membros 

da família, isolamento social dos cuidadores, e problemas financeiros decorrentes dos 

custos elevados das terapias, entre outros". 
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De acordo com a pirâmide das necessidades pode verificar-se que uma delas refere-se 

à sociedade onde cada indivíduo está inserido e, neste caso em concreto o apoio que é 

dado por parte dos amigos, colegas, instituições, entre outros, é uma mais-valia para 

estas famílias que se sentem um pouco à deriva sem saber o que podem ou devem 

fazer para ajudar os seus filhos(as).  

 

2.4 A importância do suporte social 
 

As pessoas foram “criadas” para viver em sociedade, pois os indivíduos ao longo das 

suas vidas precisam de conviver entre si para partilhar ou adquirir conhecimentos. 

Existem diversos sites de partilha de informações em que cada indivíduo adere ao 

assunto com o qual mais se identifica. Neste caso em concreto existem diversas páginas 

na internet ou livros que falam sobre o autismo onde se pode verificar a opinião de 

diversos autores, pais e especialistas. Este pode ser um meio de comunicação ao qual as 

famílias podem aceder para obter algumas informações sobre o autismo quando se 

deparam com o diagnóstico, mas continuam isolados do mundo e o diálogo “cara a cara” 

é importante para os indivíduos.  

Daí a importância do suporte social para as famílias que muitas vezes vivem esta 

situação sozinhas e frequentemente não conhecem outras famílias que passam pelo 

mesmo momento de angústia e sentimento de impotência.  

Um dos fatores que mais “magoa” os pais é o facto da sociedade ver os seus filhos como 

uns “coitadinhos” e daí, advém a discriminação e o preconceito. Este fenómeno faz com 

que se isolem e isolem o seu filho(a) - isolamento social, provocando assim altos níveis 

de stresse e depressões.  

O suporte social vem combater esta situação, pois este é fundamental no equilíbrio da 

saúde mental dos pais e, quando a criança com autismo tem irmãos, também estes, se 

focam no irmão(a) e todos tentam proporcionar-lhe o melhor, de forma a satisfazer as 

suas necessidades. Este apoio social não vem só ajudar a criança, mas também toda a 

família (Pereira, Fernandes, & Relva, 2018). 

Estas famílias necessitam de apoio quer a nível de terapias (criança/jovem e adulto) quer 

a nível psicológico e não é só lendo livros ou sites na internet que se consegue esse 
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apoio e conforto, pois na maioria das vezes a informação é tanta e tão diversificada que 

já nem se consegue perceber o que realmente deve de ser validado ou rejeitado.  

A harmonia familiar e o apoio dado pelos amigos, colegas é de extrema importância 

para quem se sente sem ânimo e com poucas forças para continuar. Neste momento, 

pode existir preocupação por parte dos especialistas em relação aos adultos/jovens, mas 

a maior atenção está dirigida para as crianças.  

Joana Capucho publicou um artigo no Diário de Notícias, em 2017, sobre a importância 

do acompanhamento a pessoas com autismo na idade adulta, descrevendo a história de 

um jovem (Pedro de 20 anos) que naquele momento frequentava o Centro de Atividades 

Ocupacionais da APPDA, em Lisboa, mas, que a maioria destes não consegue 

trabalho/ocupação quando se tornam adultos. Esta salienta ainda que segundo a 

presidente da APPDA (Isabel Cottinelli) para os jovens “é muito difícil arranjar e 

manter o emprego, porque têm características que não facilitam a comunicação e a 

interação social”. Não deixa ainda de fora o facto das entidades/centros ocupacionais 

estarem lotados e que muitos jovens ficam em casa sem nenhum tipo de ocupação e, 

muitas das vezes, os pais têm de deixar os empregos para ficar com eles. A presidente 

da APPDA aborda ainda o tema da família onde faz questão de frisar que “a resposta 

também é completamente insuficiente” (Capucho, 2017). 

Embora seja do conhecimento geral que o apoio a uma pessoa com autismo deve de ser 

realizado ao longo da sua vida, o apoio atribuído por parte do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS) acaba por ter algumas limitações. As crianças que começam a ser 

acompanhadas pelo SNIPI deixam de sê-lo quando fazem 6 anos, pois segundo o 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na infância (SNIPI) "A intervenção precoce 

junto de crianças é feita até aos 6 anos de idade, com alterações ou em risco de 

apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo, tendo em linha de conta o seu 

normal desenvolvimento …”. Contudo, quando estas começam a frequentar uma escola 

regular, quando possível, continuam a ser acompanhadas por técnicos, consoante as 

necessidades específicas de cada um, mas, caso os familiares considerem este 

insuficiente e pretendam reforçar o mesmo por parte de especialistas no particular 

devem pagá-lo, o que não é monetariamente barato. 

A psicóloga Jenifer Carvalho considera que é muito importante o apoio psicológico a 

familiares que se deparam com uma criança com autismo, pois estes necessitam de 
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orientação, através de “grupos de pais/cuidadores ou até mesmo na terapia individual, 

auxiliando na informação sobre o autismo para que consigam cuidar da pessoa com 

TEA e também para que consigam futuramente serem acolhedores de outros familiares” 

(Carvalho, 2018). 

A intervenção psicossocial em grupo pode ser uma maneira de ajudar as famílias, uma 

vez que promove competências sociais e parentais. “É nas figuras parentais que estão 

os recursos e o sentido de proteção para colmatar as necessidades essenciais das 

crianças.  No entanto, é com frequência que estas figuras necessitam de apoio para levar 

a cabo a sua função, sobretudo em situações de adversidade psicossocial” (Faria & 

Serpa, 2016, pp. 366-367). 

De acordo com o estudo realizado por Pereira, Fernandes e Relva (2018, p. 337) estes 

salientam a importância da convivência entre famílias, pois seria bom criar grupos de 

autoajuda (grupos de apoio e interajuda entre pais que têm filhos com PEA). Estes 

grupos serviriam para partilhar experiências e estratégias utilizadas em determinadas 

situações ocorridas no dia a dia.  

O apoio sentido com a partilha é fundamental, todavia o papel das entidades particulares 

ou públicas que apoiam estas situações não podem ser esquecidas, uma vez que 

constituem uma mais-valia para as pessoas com autismo, transmitindo conhecimento e 

prestando serviços diversos que ajudam a enfrentar as dificuldades que surgem 

diariamente, promovendo o desenvolvimento de diversas competências académicas, 

práticas e sociais, absolutamente cruciais para uma vida com mais autonomia e 

qualidade. 

 

2.5 Direitos das pessoas com Autismo e Familiares 
 

Tal como todos os cidadãos, as pessoas com autismo também têm direitos e deveres 

perante as diversas leis criadas, salvo raras exceções (incapacidade) - nº 1 do Artº 71º 

da Constituição da República Portuguesa (CRP, 2005, p. 25).  

Perante a Lei Portuguesa todos os seres humanos são iguais de acordo com o nº 1 do 

Artº 13º que aborda o princípio da igualdade (CRP, 2005, p. 4) e em que não pode existir 

qualquer tipo de diferenciação independentemente das suas ideias, crenças, género ou 
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até mesmo estatuto social e não deve de existir qualquer tipo de discriminação como é 

destacado no nº 1 do Artº 26º “A todos são reconhecidos…proteção legal contra 

quaisquer formas de discriminação” (CRP, 2005, p. 7). 

Como forma de inserção na sociedade, as pessoas com esta problemática têm 

necessidade  que a sua integração no mercado de trabalho ou permanência num local de 

trabalho não seja feito de forma discriminatória, de acordo com a Lei nº 3/2011, de 15 

de Fevereiro do Diário da República (DR) e as Diretivas: a nº 2000/43/CE, do Conselho, 

de 29 de Junho, a nº 2000/78/CE, do Conselho, de 27 de Novembro e a 2006/54/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho (Diário República 32, 2011). 

Outro ponto em que as pessoas com autismo devem ser apoiadas, é a nível educacional 

e para tal foi criado o Decreto-Lei 3/2008, de 7 de Janeiro, revogado pelo Decreto -Lei 

54/2018 de 6 de Julho, que regula as medidas para uma educação inclusiva e o quanto 

esta é importante implementar nas escolas para que nenhuma criança seja deixada de 

parte (Diário República 4, 2008; Diário República 129, 2018).  

A questão da deficiência e a quantidade de pessoas que precisam de apoio fizeram com 

que diversas entidades se preocupassem com esta problemática e para evitar 

determinadas situações foram criados documentos defensores dos seus direitos, tais 

como “a carta para as pessoas com autismo” que foi apresentada no 4º Congresso 

Autism-Europe, em 1992, e adotada sob forma de Declaração escrita pelo Parlamento 

Europeu em 1996, na qual se salientam 19 direitos das pessoas com autismo, colocando-

as em igualdade com qualquer outro cidadão (FPDA, 2020c).  

https://dre.pt/pesquisa/-/search/279786/details/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0043
https://dre.pt/pesquisa/-/search/279786/details/eurlex.asp?ano=2000&id=300L0078
https://dre.pt/pesquisa/-/search/279786/details/eurlex.asp?ano=2006&id=306L0054
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Capítulo 3 – Entidades de Apoio a Pessoas com Autismo em 
Portugal 
 

Como já salientado anteriormente, tem sido crescente o número de pessoas a quem é 

diagnosticado Autismo e esta situação começa a preocupar os que tentam melhorar as 

condições de vida destas crianças/jovens e adultos e ao mesmo tempo apoiar as famílias 

que precisam desse apoio desde o início quando recebem a notícia que menos 

esperavam. Estas pessoas que criam entidades/instituições para prestar o devido suporte 

conseguem perceber que este grupo da nossa sociedade ainda não é muito bem aceite e 

que, por exemplo, numa escola nem todos os professores/educadores estão preparados 

para no dia a dia terem de conviver e ensinar uma criança com as características do 

autismo.  

Estas famílias precisam muitas vezes de apoio psicológico por parte de técnicos 

especializados que as ajudem a minimizar essa dor e sofrimento. Pensando em tudo isto, 

existem diversas entidades no país que contribuem para colmatar algumas dessas 

insuficiências. No entanto, as instituições que apoiam as crianças e pais com esta 

problemática estão mais localizadas a norte do país e, no Alentejo existem 2 entidades 

em Setúbal que são APPDA – Setúbal e a Inovar Autismo que também abrange Évora, 

Beja e Portalegre, criada por pais e cuja missão visa a integração destas pessoas na 

sociedade. 

Todas as outras instituições de apoio à deficiência, equipas de intervenção precoce e 

escolas regulares participam no processo de inclusão de crianças/jovens e adultos com 

autismo. 

Uma das Associações que tem maior abrangência no país é a Associação Portuguesa 

para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA). 

Em 1971, um grupo de pais e técnicos juntaram-se para criar a Associação Portuguesa 

para Proteção às Crianças Autistas (APPCA), em Lisboa, constituindo-se como APPDA 

(Associação Portuguesa para a Proteção aos Deficientes Autistas) em 2002. 

Esta Associação tem como missão “prestar serviços às pessoas com perturbações do 

desenvolvimento do espectro do autismo (PEA) e às pessoas com elas 

significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos respetivos 
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direitos e a aquisição e melhoria de qualidade de vida e, como visão pretende “ser uma 

organização de referência no que respeita ao conhecimento do autismo e à qualidade 

dos serviços prestados às pessoas com PEA e às pessoas com elas significativamente 

relacionadas”. Esta presta uma grande diversidade de serviços a sócios e não-sócios tais 

como, consultas externas realizadas por técnicos especializados com vários anos de 

experiência no diagnóstico do espectro do autismo e, um centro de recursos para a 

inclusão (CRI) que “visa apoiar a inclusão das crianças e jovens com PEA através da 

facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social 

e à vida autónoma” (APPDA – Lisboa, 2020). 

Na sua sede tem ainda a valência de educação especial que pretende ser uma resposta 

para alunos com espectro do autismo abrangidos pela escolaridade obrigatória (maiores 

de 18 anos) mas que não conseguem frequentar o ensino regular devido às suas 

características comportamentais e competências individuais. Com o intuito de ajudar na 

autoestima, autonomia pessoal e social de pessoas com autismo e, que já não estejam 

sujeitas à escolaridade obrigatória foi criado o Centro de Atividades Ocupacionais onde 

são realizadas um grande número de atividades ocupacionais, educativas e formativas 

quer na Associação, quer fora desta através de visitas a jardins, exposições entre outros. 

A APPDA – Lisboa tem ainda 2 lares residenciais, um na sede e o outro no Zambujal e 

estes têm como fim acolher pessoas com autismo com idades superiores a 16 anos que 

por impossibilidade de estarem no seio familiar devido a comportamentos inadequados 

ou por dificuldades da família têm todo o apoio desde a alimentação aos serviços de 

saúde e higiene. São igualmente acompanhados por todos os técnicos de que tenham 

necessidade, consoante o diagnóstico de cada um. 

Onze anos depois (1982) foi criada uma delegação no norte de Portugal constituída 

também por pais de crianças e técnicos especializados. Esta última, foi apoiada por 

diversas entidades da zona, passando a designar-se por Associação Portuguesa para 

Proteção aos Deficientes Autistas (APPDA). Em 1996 construiu instalações próprias 

com capacidade no Centro de Atividades Ocupacionais para 30 utentes e num Lar 

Residencial com capacidade para 20 utentes.  

Em 2002 passou a designar-se APPDA-Norte - Associação Portuguesa para as 

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, sendo uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos. 
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A sua missão é “promover a qualidade de vida das pessoas com Perturbações do 

Espectro do Autismo (PEA), de todos os grupos etários e suas famílias” e em relação à 

visão esta pretende “possuir uma estratégia de crescimento, orientada para a criação de 

serviços e equipamentos especializados no apoio e acompanhamento de pessoas com 

PEA, alcançar e manter uma imagem de competência e credibilidade e por último, 

assumir-se como instituição de referência a nível nacional e internacional. Diagnóstico 

e intervenção nas áreas de psicologia, psiquiatria, social, ocupacional e da comunicação; 

apoio a pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo; apoio às famílias; ações de 

formação para as famílias e técnicos; divulgação; sensibilização e atualização da 

problemática do Autismo” (APPDA-Norte, 2020b). 

Esta tem um Centro de Estudos e Apoio à Criança e Família (CEACF) com diversos 

especialistas onde presta apoio a crianças dos 0 aos 6 anos, fazendo uma avaliação e 

acompanhamento à criança nas várias fases da sua vida (infantário, escola, casa) em 

conjunto com a família das mesmas. 

Para além deste apoio inicial recebe ainda jovens/adultos a partir dos 16 anos no  CAO 

- Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial, nos quais “pretende 

proporcionar aos seus clientes um espaço familiar, onde exista conforto, e onde se 

desenvolvam atividades que promovam, junto dos seus utentes, o bem-estar físico e 

emocional, a autonomia e independência, a autoestima, a interação e participação social, 

traçando-se para tal uma intervenção adequada às necessidades/especificidades de cada 

um.” (Plataforma saudemental pt., 2020). 

Tal como no Norte, também em Setúbal, foi fundada em março de 2005 a APPDA - 

Setúbal por pais e técnicos pois estes “consideram indispensável a constituição de uma 

Associação que promova o desenvolvimento, a educação, a integração social e a 

participação na vida ativa das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo 

(P.E.A.), no Distrito de Setúbal.” (APPDA - Setúbal, 2014). 

A sua visão consiste em querer ser uma “referência no Distrito de Setúbal para as 

pessoas com PEA e para as pessoas com elas significativamente relacionadas, criando 

um centro de competências que ofereça terapias e metodologias atualmente 

reconhecidas, de acordo com a especificidade da problemática” e, como missão esta 

pretende “criar um projeto de vida com qualidade e dignidade para as pessoas com PEA 
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e para as pessoas com elas significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o 

exercício dos respetivos direitos e a melhoria da sua qualidade de vida, assim como 

tornar a sociedade mais consciente da solidariedade inclusiva e da cidadania ativa” 

(APPDA - Setúbal, 2014). 

Tal como a Associação do Norte, esta também tem os seus apoios divididos em 2 

centros: o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação Para Pessoas com 

PEA e suas Famílias e o Centro de Competências para o Autismo, tendo para tal um 

gabinete de apoio psicossocial, um grupo de autoajuda para utentes e seus familiares, 

promove ações de sensibilização e proporciona aos jovens terapias especializadas para 

esta patologia tais como: natação, musicoterapia, atividades de treino de competências, 

avaliações psicoeducativas e de diagnóstico (saudementalpt, 2020). 

A grande preocupação desta Associação é ajudar os familiares quando se deparam com 

o diagnóstico e informar sobre o tipo de apoios sociais que podem solicitar e onde se 

dirigir para solicitar o pedido, quer no serviço público ou privado. Como tal, prestam 

apoio aos familiares (atendimento e acompanhamento psicossocial) onde explicam no 

que consiste a PEA e quais as dificuldades que os familiares podem sentir no 

desenvolvimento da criança/jovem e adulto. 

Outro dos passos bastante relevante nesta Associação é promover sessões de 

esclarecimento/ações de sensibilização e workshops de modo a tentar ajudar 

profissionais e mostrar à sociedade em geral que as pessoas com autismo merecem as 

mesmas oportunidades. 

Com estas iniciativas, a Associação tenta promover “mudanças na forma de pensar das 

pessoas, de ver e agir sobre o mundo, nos seus preconceitos e atitudes, de forma a 

melhorar a qualidade de vida das pessoas com PEA e suas famílias e consequente 

inserção na sociedade, para que tenham as mesmas oportunidades que as outras 

pessoas” (APPAD - Setúbal, 2014). 

No entanto, a aceitação na sociedade não é assim tão fácil e para ajudar estes jovens, a 

Associação tem alguns projetos que lhes permitem ter mais autonomia e adquirir mais 

capacidades como, por exemplo, o projeto Ateliers Funcionais para jovens adultos com 

PEA que são maiores de 18 anos, e não conseguem ter outra forma de ocupação. Estas 

atividades proporcionam uma sensação de bem-estar nestes jovens, bem como uma 
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melhor qualidade de vida para eles e as suas famílias e, O Projeto “Vida Ativa” que 

consiste em integrar pessoas com PEA no mercado de trabalho, possibilitando que estas 

mostrem as suas capacidades e interesses, promovendo a inclusão no trabalho, em que 

a “monitorização e as avaliações serão constantes para que o apoio aos jovens seja feito 

com maior qualidade e precisão” (APPDA-Setúbal, 2014). 

No ano de 2010 foi fundada a Associação para a Inclusão e Apoio ao Autismo (AIA) 

com sede em Palmeira e, pretende ser “uma facilitadora entre famílias, técnicos e 

sociedade em busca da melhor forma de apoiar e incluir essas  pessoas, em especial as 

portadoras de perturbações do espectro autista” tendo como visão ser uma “Associação 

de excelência que acompanha os clientes no seu projeto de vida de modo a que eles 

possam desenvolver ao máximo o seu potencial” e, como missão o “apoio a pessoas 

com perturbações do desenvolvimento e autismo (PDA), de todos os grupos etários. 

Secundariamente propõe-se desenvolver atividades no âmbito da Saúde e Formação 

Profissional” (AIA, 2020). 

A Associação Inovar Autismo - Associação de Cidadania e Inclusão foi constituída em 

2016 como IPSS com sede em Setúbal e tem como grande meta a inclusão social das 

pessoas com autismo e para tal “nos projetos que desenha, procurar incluir as pessoas 

com AUTISMO nas estruturas já existentes ou desenvolver e organizar atividades para 

TODOS (pessoas com e sem deficiência), não cedendo à tentação fácil de conceber 

projetos à parte e destinados apenas aos seus utentes” (Inovar Autismo, 2017). 

Como sucedeu com as Associações já mencionadas, também neste caso foi um conjunto 

de pais que de acordo com a opinião da presidente Ana Nogueira à Agência Lusa 

“tinham como principal objetivo a inclusão dos filhos e que as associações no âmbito 

da deficiência não criassem respostas exclusivas para os seus filhos, mas que se 

preocupassem com a sua inclusão na comunidade" (Media, 2017). 

Esta tem como missão “promover a inclusão das crianças, jovens e adultos com autismo 

nas suas comunidades de pertença, constituindo-se igualmente como um apoio de 

excelência no âmbito da habilitação e capacitação destas pessoas, ao longo do seu ciclo 

vida, de acordo com as suas necessidades e com as necessidades das suas famílias” e, 

como visão esta tem o conceito de “sociedade para todos”, em que “todas as pessoas, 

ocupam por direito o seu lugar, independentemente das suas incapacidades ou 

funcionalidades” (Inovar Autismo, 2017). 
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A Associação Inovar Autismo presta apoios nos distritos de Setúbal, Évora, Beja e 

Portalegre, pretendendo constituir-se como uma referência ao nível do apoio às crianças 

e jovens com autismo e suas famílias.  

Depois de um diagnóstico de autismo feito ao seu filho, Viviana Mendes e Patrick 

candidataram-se ao Projeto de Apoio e Recursos para o Autismo (PARA) porque 

começaram a surgir muitas dificuldades em encontrarem apoios para ajudar no 

“normal” desenvolvimento do seu filho e aperceberam-se que no setor público não havia 

quase nada adequado ao autismo, e que no setor privado havia pouco, e o que havia era 

muito caro. 

A criação deste centro passou por um processo de candidatura um pouco demorado, 

mas em 2019 foi criada a Associação PARA - Projeto de Apoio e Recursos para o 

Autismo com sede em Pombal. Está a funcionar com pessoas devidamente qualificadas 

para acompanhar estas crianças nas diversas dificuldades do seu dia a dia e, o que 

pretende é “possibilitar, na medida do possível, uma vida integrada na comunidade às 

pessoas com PEA e às suas famílias, promovendo a sensibilização, aceitação e 

valorização do autismo” (Associação PARA, 2019; Luz, 2018).  

Devido à inexistência de uma instituição para representar as outras entidades surgiu a 

Federação Portuguesa de Autismo (FPDA) fundada em 2003 iniciando a sua atividade 

só em 2004 tendo como missão “a representação das Instituições suas filiadas por forma 

a defender incondicionalmente os direitos das pessoas com Perturbações do Espectro 

do Autismo e das pessoas com elas significativamente relacionadas e a promover e 

garantir o exercício desses direitos” (FPDA, 2020b). Esta é uma pessoa coletiva de 

direito privado com a natureza de instituição particular de solidariedade social. 

Existe ainda uma plataforma de Saúde Mental e Neurológica em Portugal onde se pode 

obter informação sobre diversas Associações existentes no país permitindo pesquisar-

se as Entidades por concelho e Distrito, bem como a área de saúde mental pretendida. 

Este procura “ser um espaço para que o cidadão comum e o profissional de saúde esteja 

mais, e melhor, informado e esclarecido sobre as respostas que existem a nível de saúde 

mental e neurológica no nosso país” (Plataforma saudementalpt, 2020).  

O Autismo é uma problemática que pode afetar qualquer família, independentemente 

do seu estatuto social. A maior parte das entidades existentes são instituições 
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particulares e no setor público a opção de escolha é muito reduzida. Normalmente, a 

escolha recai sobre a Intervenção Precoce que presta serviço ao longo de todo o país.  

Este serviço consiste num “conjunto de apoios que podem ser prestados por uma rede 

articulada de serviços e recursos da comunidade onde a família reside e que devem ser 

proporcionados sempre que é detetada uma situação que põe em risco grave o 

desenvolvimento harmonioso de uma criança” (Bernardo, Gronita, Marques, Matos & 

Pimentel, 2016, p. 8). 

As crianças são direcionadas para a Intervenção Precoce quando ao serem consultadas 

pelo médico de família nas “consultas de rotina” for detetada alguma anomalia no seu 

desenvolvimento normal. 

A ELI (Equipa Local de Intervenção Precoce) de Grândola destina-se a apoiar crianças 

dos zero aos seis anos de idade e seus familiares que através das suas ações realizadas 

pelos técnicos em diversas áreas, consoante a situação concreta de cada criança 

“pretende garantir condições de desenvolvimento das crianças, com alterações nas 

funções ou estruturas do corpo que limitam o crescimento pessoal, social, e a sua 

participação nas atividades típicas para a idade, bem como das crianças com risco grave 

de atraso de desenvolvimento. Estas sessões são realizadas no Centro de Saúde Local 

ou na CERCI Grândola pois algumas das técnicas inseridas neste projeto pertencem a 

esta última entidade” (CERCI Grândola, 2020). 

Tal como em Grândola, também algumas das técnicas que fazem parte da ELI de 

Santiago do Cacém pertencem à CERCI de Santiago do Cacém (Cercisiago - 

Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e 

Santiago do Cacém). As sessões podem ser realizadas no Centro de Saúde com extensão 

em Santo André ou preferencialmente nos locais onde as crianças/jovens passam os seus 

dias que podem ser Amas, Creches ou Jardins de Infância. “O objetivo destes apoios é 

promover, assegurar e criar as condições necessárias ao desenvolvimento global das 

crianças” (Cercisiago, 2018) e, tal como em Grândola estes apoios são prestados a 

crianças com idades compreendidas entre os zero e seis anos de idade. 

Esta entidade, tem dois Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) em que o primeiro 

está dirigido aos jovens adultos com deficiências mais graves, pois estes não têm “níveis 

de autonomia e competência que possibilitem a sua inserção no mercado normal de 
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trabalho ou mesmo em regime de emprego protegido e, o segundo está dirigido aos 

jovens a partir dos 16 anos, devido à falta de resposta social que existia para os jovens 

com deficiência e dificuldades menos severas.  

Estes precisavam de acompanhamento por parte de especialistas e foi esse passo que a 

Cercisiago deu, promovendo a qualidade de vida destes jovens com deficiência e suas 

famílias (Cercisiago, 2018). 

Em 2008, um conjunto de mães juntou-se com o objetivo de sensibilizar a sociedade e 

lutar pela inclusão social dos seus filhos com deficiência, criando a Associação “Pais 

em Rede” conseguindo o estatuto de IPSS em 2010.  

Esta Associação tem como missão “Congregar, num movimento de âmbito nacional, 

famílias das pessoas com todo o tipo de incapacidades, mobilizando toda a sociedade 

para a causa comum da sua inclusão, em linha com a defesa dos direitos humanos, 

preconizada pela Convenção dos Direitos das Pessoas com deficiência” (Pais em Rede, 

2020). 

Desde aí, esta tem criado Núcleos pelo país todo, entre eles o “Núcleo de Grândola”. 

A Associação “Pais em Rede” de Grândola foi fundada em 2015 e tem como objetivo a 

Promoção da Inclusão junto da Comunidade. Esta aposta na inclusão através das 

atividades realizadas em que junta crianças com e sem deficiência tem como fim 

sensibilizar a comunidade para esta problemática e promover a relação interpessoal 

(Nunes, 2019).  

É de extrema importância apostar na educação e reabilitação das pessoas com autismo, 

pois estes vão ser os homens e mulheres de amanhã e o desejável é que eles sejam 

capazes de criar os seus empregos, que tenham os seus sonhos e que sejam felizes, sem 

discriminação nem diferenciação por parte dos demais.   
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Capítulo 1 - Investigação: Enquadramento e metodologia 

 
1.1 Problemática e sua Contextualização 
 

A sociedade nos dias de hoje está em constante mudança e as pessoas têm cada vez 

menos tempo para prestar atenção ao que as rodeia. Passam os dias numa correria, 

preocupados muitas vezes com coisas desnecessárias. Contudo, existem famílias com 

problemas diários e que precisam de todo o apoio possível para terem uma melhor 

qualidade de vida. 

A problemática em estudo foca-se nos familiares de crianças com autismo e nas 

dificuldades vividas no dia a dia. Procura-se, assim, compreender que tipo de apoios 

lhes são atribuídos e quais as necessidades que precisam de ser colmatadas. Perceber 

se quando estes se sentem "sem chão" têm algum tipo de apoio a que possam recorrer. 

Esta investigação tem ainda como propósito encontrar formas de apoiar estas famílias 

de modo a que elas possam ter um local como “refúgio” para expor os seus medos e 

dúvidas. É importante perceber como as famílias vivem na sociedade com uma 

criança/jovem ou adulto com autismo e o quanto é essencial a criação de respostas de 

qualidade, que promovam a capacitação dessas pessoas e familiares. 

A maior parte das vezes quando os pais/familiares são confrontados com o facto do 

seu filho(a) ter autismo vivem-no sozinhos, pois os apoios existentes por parte de 

especialistas nas áreas de residência são limitados (Dawson, Rogers & Vismara, 2012, 

p.  XVII). 

Por outro lado, existem familiares que fazem de tudo para proporcionar os melhores 

cuidados possíveis, mas por vezes não é fácil porque frequentemente a falta de técnicos 

no setor público pode dificultar este processo de desenvolvimento dos indivíduos com 

perturbações do espectro de autismo, devido aos altos custos praticados pelas entidades 

particulares. 

Mas não se pode fazer uma investigação se não se compreender o que é o autismo e 

como este é vivido pelas famílias. Como elas superam este problema quando lhes “bate 
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à porta” e em que medida as entidades estão preparadas para minimizar esta situação 

inesperada. 

Já existem algumas entidades que prestam serviços a estes indivíduos com esta 

problemática e aos seus familiares de forma a minimizar os sentimentos de 

incapacidade, stresse e pressão. Contudo, é necessário verificar se os programas de 

intervenção precoce aplicados pelas instituições são os mais adequados e, se esse apoio 

é suficiente ou existe a necessidade de terapia adicional. 

São diversos os estudos que mostram que quanto mais cedo começar a intervenção 

precoce com estas crianças, maior é a possibilidade de recuperarem e conseguirem fazer 

uma vida "dita normal" (Dawson, Rogers & Vismara, 2012, p. XX). 

Outra das análises a fazer é tentar perceber se o apoio que é prestado por parte das 

Instituições existentes nos municípios em estudo tem especialistas suficientes para 

colmatar possíveis necessidades sentidas por parte destas famílias.  

Esta investigação foi realizada com familiares de crianças com autismo a residirem nos 

municípios de Grândola e Santiago do Cacém.  

Grândola é uma das vilas pertencentes ao distrito de Setúbal e, é sede de município 

constituída por 4 freguesias (freguesias de Azinheira de Barros e São Mamede de Sádão, 

Carvalhal, Grândola e Santa Margarida da Serra e Melides) com área total de 825,9 

Km2 (site da Câmara Municipal Grândola, 2020) e, de acordo com dados fornecidos 

pelos Censos em 2011 este município tem cerca de 14826 habitantes (INE, 2019) e, no 

ano de 2013 cresceu para 14954 (Portal Autárquico, 2020a). 

Neste momento a entidade que presta apoio às crianças com esta problemática é a 

CERCI de Grândola coordenada com o Centro de Saúde de Grândola, através da Equipa 

Local de Intervenção Precoce. 

Para além da intervenção precoce, estas pessoas com autismo e seus familiares têm 

acesso ao núcleo de Grândola da Associação Pais em Rede que presta apoio na 

realização de atividades, desde sessões de esclarecimentos ao planeamento de eventos 

onde estas crianças/jovens e adultos podem realizar tarefas/trabalhos com o objetivo da 

inclusão social. Esta Associação não é unicamente dirigida a pessoas com autismo, mas 

a todas as pessoas com deficiência que necessitem de apoio. Para tal, ajudam a 
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esclarecer quais os benefícios a que cada pessoa individualmente tem direito e como 

elaborar a documentação necessária para obtenção dos mesmos. 

Tal como Grândola, o município de Santiago do Cacém também pertence ao distrito de 

Setúbal e é um dos maiores municípios de Portugal, com 1.058 quilómetros quadrados 

de área e segundo dados dos Censos de 2011 tinha 29.749 habitantes (INE, 2019), e no 

ano de 2013 cresceu para 29.833 (Portal Autárquico, 2020b). Este é constituído por 8 

freguesias que são: Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra; Santo 

André; Cereal; Alvalade; Ermidas-Sado; S. Francisco da Serra; São Domingos e Vale 

de Água e Abela (site da Câmara Municipal de Santiago do Cacém).  

É o único município de todo o Alentejo que contém 2 cidades dentro do seu termo 

(Santiago do Cacém e Santo André) e possui ainda três vilas (Cercal, Alvalade e 

Ermidas-Sado). Tal como em Grândola, a entidade prestadora de apoio é a CERCI de 

Santiago do Cacém que, também em coordenação com o Centro de Saúde de Santo 

André promove serviços no âmbito da intervenção precoce.  

O crescente número de pessoas diagnosticadas com esta problemática promoveu o 

aumento de documentos escritos sobre o tema, bem como o modo como as famílias 

vivem com a problemática no seio familiar e na sociedade. Estas famílias quando se 

deparam com esta situação tentam evitar que os conhecidos e amigos tenham 

conhecimento do sucedido provocando o seu isolamento da sociedade. Nestes dois 

municípios isso também sucede e deve de ser contrariado, promovendo a inclusão das 

mesmas em momentos de convívio de modo a que estas se sintam integradas na 

comunidade.  

A motivação pessoal para realizar este estudo está relacionada com o facto de perceber 

como se sentem as famílias quando se deparam com este diagnóstico num elemento do 

seio familiar. Para além dos apoios que estas pessoas têm, que são limitados no setor 

público, não existem ocupações que beneficiem na sua qualidade de vida, capacitando-

as para desempenharem/melhorarem novas tarefas. À exceção da Associação “Pais em 

Rede” que realiza atividades ocasionais, não se encontram mais entidades a fazê-lo. A 

inclusão social tem de passar do papel como objetivo para o terreno, incluindo as 

pessoas com deficiência em atividades onde também estão pessoas ditas “normais”.  
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1.2 Modelo de Investigação 
 
Inscrito num modelo de investigação misto, quantitativo-qualitativo, a tipologia adotada 

é o "Estudo de Caso". Yin (2001, p.32) sustenta que: “Um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenómeno e o contexto 

não estão claramente definidos. A investigação de um estudo de caso baseia-se em 

várias fontes de evidências e beneficia do desenvolvimento prévio de proposições 

teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados”.  

Refere ainda este autor que os estudos de caso “podem incluir (…), e mesmo ser 

limitados às evidências quantitativas” e “na verdade, o contraste entre evidências 

quantitativas e qualitativas não diferencia as várias estratégias de pesquisa” (Yin 2001 

p.33) ou seja, a estratégia de estudo de caso, ao ser uma estratégia abrangente, não se 

deve confundir com pesquisa qualitativa, pois existe uma grande e importante área 

comum entre a investigação qualitativa e quantitativa. 

Neste tipo de estudo, normalmente, o pesquisador consegue uma grande variedade de 

informação que vai ter de ir coletando ao longo da investigação, por isso na maioria das 

vezes utiliza-se a observação e/ou a entrevista (Senger, I., Paço-Cunha, & Senger, C., 

2004), e no entender de Carneiro (2018, p.314) “visa compreender fenômenos sociais e 

psicológicos complexos, em que múltiplas variáveis intervêm”.  

O objetivo desta abordagem de investigação visa o desenvolvimento do conhecimento, 

descrever ou interpretar, mais do que avaliar (Fortin, 1999). 

O estudo de caso tem as suas vantagens e desvantagens/limitações. Como vantagem “o 

estudo de caso é aplicado com o objetivo de se compreender os diferentes fenômenos 

sociais, em que não há uma definição substancial sobre os limites entre o fenômeno e o 

contexto” e, este tem como limitações o rigor, a generalização e o tempo necessário para 

a obtenção dos dados ser demasiado, para tal o “investigador possui um papel relevante, 

pois este deverá ter cuidado com as generalizações e precisa buscar sempre o rigor 

científico no tratamento da questão.” (Santos, 2011, p.344). 

Cientes destas limitações e porque estávamos a tratar de um assunto delicado e de certo 

modo intrusivo da vida familiar, procurou-se não perder de vista a necessidade de nos 



36 

 

pautarmos pelo máximo rigor e ética, que toda a investigação no domínio das ciências 

sociais e humanas deve ter como referencial de conduta. 

 

1.3 Questões e Objetivos da Investigação 
 
Questões orientadoras 

 

Uma vez que foi definido como objeto de estudo as necessidades das famílias de 

crianças, jovens e adultos com autismo a viverem nos Municípios de Santiago do Cacém 

e Grândola, colocaram-se diversas questões condutoras do processo de pesquisa, a 

saber: 

• Quais as necessidades das famílias de crianças/jovens e adultos com autismo 

nos Municípios de Santiago do Cacém e Grândola? 

• Que entidades prestam serviços de apoio a estas famílias nestes municípios? 

• Que tipos de apoio são prestados por estas entidades e de que modo estão 

acessíveis às famílias? 

 

Objetivos: Gerais e Específicos 

 

Pretende-se através deste estudo: 

1- Compreender as necessidades que as famílias das crianças/jovens e adultos com 

autismo possam sentir;  

2- Encontrar possíveis formas de satisfazer essas necessidades. 

 

Assim, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

 
- Analisar as necessidades sentidas por parte dos familiares de crianças/jovens e 

adultos com autismo; 

- Identificar as entidades já existentes que prestam apoio social a familiares de 

crianças/jovens e adultos com autismo; 
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- Perceber o tipo de apoio social prestado por parte das entidades às famílias com 

crianças/jovens e adultos com autismo; 

- Planear estratégias alternativas e/ou complementares às já existentes por forma a 

satisfazer essas necessidades. 

 
1.4 Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 
 

Com vista à resposta aos objetivos propostos, utilizaram-se como instrumentos de 

recolha de dados um questionário de dados sociodemográficos (Apêndice 1) e um 

questionário sobre as necessidades das famílias (Apêndice 2). Foram ainda obtidas 

informações através de conversas informais com familiares e gestores/dirigentes de 

entidades dos dois municípios, sendo que as respetivas anotações integraram o 

conteúdo de um diário de “bordo”. 

A partir do questionário sociodemográfico foi possível conhecer se os familiares que 
acompanham estas crianças são maioritariamente os pais ou outros familiares, qual o 
município onde existe mais participação por parte dos familiares neste estudo, entre 
que idades estão estas crianças/jovens, se todas têm apoio por parte de especialistas, 
entre outros. Por outro lado, o questionário das necessidades das famílias permite 
saber onde incidem as maiores necessidades por parte dos participantes. 

Os instrumentos de recolha de dados foram entregues em formato papel aos pais e 

mães de crianças/jovens e adultos com autismo e também, on-line (recorrendo à 

ferramenta Google Docs). Ambos informam, através de um pedido de colaboração 

aos participantes que as suas respostas são anónimas e confidenciais.  

A opção de colocação dos questionários on-line foi no intuito de alcançar um maior 

número de participantes e pelo facto do afastamento social exigido pelo governo 

português devido à situação pandémica, o que impossibilitou o contacto direto e a 

realização de uma investigação mais próxima das famílias, tendo de ser adotadas 

técnicas alternativas para a recolha de dados. 

Apesar dos períodos de confinamento, ainda foi possível realizar algumas conversas 

informais com familiares que permitiram compreender o grau de satisfação destas 

famílias, o que as preocupa e as necessidades que elas sentem, quer a nível pessoal 
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(psicológico) quer a nível das suas crianças (apoio prestado), bem como perceber se 

apresentavam sugestões para suprir algumas dessas necessidades. 

Os dados obtidos foram tratados utilizando como recursos o Microsoft Excel 2019 e 

o Google docs. onde foi colocado o formulário online. Esta é uma boa ferramenta pois 

já fornece um tratamento estatístico e representação gráfica dos resultados, que facilita 

a análise e interpretação dos mesmos. 

Relativamente ao teor das conversas informais, registadas no Diário de Bordo, as 

mesmas foram sujeitas aos procedimentos de análise qualitativa ao conteúdo, 

sistematizando-se para o efeito a informação mais relevante para responder às 

questões e objetivos da investigação. 

 

1.4.1 Questionário de Dados Sociodemográficos 
 

O questionário de dados sociodemográficos (Apêndice 1) teve como fim conhecer 

as características da amostra e, este está dividido em duas partes. 

Na primeira parte foi possível recolher informação dos participantes, tais como: 

idade, grau de parentesco com a criança/jovem, habilitações literárias, estado civil 

e profissão.  

Na segunda parte do questionário visou-se apurar dados sobre as crianças com 

autismo, a saber: idade, género, residência (localidade), composição familiar, 

frequência numa Instituição que dá apoio a estas crianças e profissionais que as 

acompanham. 

 

1.4.2 Questionário sobre as Necessidades das Famílias 
 

O questionário elaborado foi adaptado do estudo de Filomena Pereira (1996), que fez a 

tradução e adaptação do “Family Needs Survey” (FNS, 1988), desenvolvido por Donald 

B. Bailey, e Rune J. Simeonsson, da University of North Carolina at Chapel Hill.  

Segundo Pereira (1996) os itens do “instrumento original (FNS) foram selecionados a 

partir de uma cuidadosa revisão da literatura, de uma discussão profunda com 
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especialistas em intervenção com famílias, de dados de questionários anteriores e da 

experiência clínica com famílias por parte dos seus autores” e “os primeiros 

questionários elaborados para serem utilizados no presente estudo foram, entretanto, 

validados por um grupo de especialistas, constituído por doze professores 

especializados e três psicólogos e por dezasseis famílias de crianças com deficiência” 

(Pereira,1996, p.52). 

A utilização deste instrumento para a obtenção de dados torna possível perceber as 

necessidades sentidas pelas famílias. Na elaboração deste questionário foram colocadas 

questões fechadas, ou seja, o inquirido apenas poderia assinalar uma resposta(s) 

mediante as várias opções que lhe foram apresentadas e, uma questão aberta em que 

não havia qualquer limitação à resposta a dar pelos participantes (Rojas, 2001). 

Este instrumento (Apêndice 2) é constituído por 28 itens que, por sua vez, estão 

divididos em seis dimensões: necessidades de informação, necessidades de apoio, 

explicar a outras pessoas, serviço da comunidade, necessidades financeiras e 

funcionamento da vida familiar. 

Como forma de resposta a cada item, o participante tinha três opções: 1 - não necessito 

deste tipo de ajuda, 2 - não tenho a certeza e 3 - necessito deste tipo de ajuda. 

Em seguida, foi solicitada a opinião do inquirido para que este colocasse por ordem de 

um a dez quais as necessidades que considerava com maior prioridade e, no final 

colocou-se uma questão em que os sujeitos podiam salientar outras necessidades 

sentidas e não descritas nos itens do questionário. 

 

1.4.3 Diário de “bordo” 
 

O diário de “bordo” é útil, pois permite descrever a “prática cotidiana de um 

investigador e demonstra passo-a-passo os processos nos quais se desenvolve um 

experimento científico ou a constituição de uma determinada teoria” (Santos, 2018, p. 

2). 

Este instrumento de recolha de dados surgiu, porque os familiares preferiram falar um 

pouco sobre o assunto em análise sem responder a uma entrevista formal que pudesse 

ser gravada e, como tal, havia a necessidade de registar o que sucedeu nas reuniões e 
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encontros informais com as entidades e alguns dos familiares que se disponibilizaram a 

partilhar a sua experiência. 

 

1.5 Participantes no Estudo  
 

Primeiro foi necessário chegar junto dos familiares das crianças/jovens e adultos com 

Autismo a fim de saber se estes estariam disponíveis para participar nesta investigação, 

mostrando-lhes a sua relevância e o quanto eles poderiam beneficiar ao partilhar o seu 

conhecimento e experiências. 

Trata-se de uma amostra por conveniência, constituída pelos familiares com pelo menos 

um elemento com perturbações do espectro do autismo a viver consigo, nos Municípios 

de Santiago do Cacém e Grândola. Disponibilizaram-se a participar nesta investigação 

8 famílias (N=8) em que 7 pertencem ao Município de Grândola e 1 pertence ao 

Município de Santiago do Cacém.  

Colaboraram ainda neste estudo um dos membros pertencentes ao grupo de direção da 

Cercisiago de Santiago do Cacém e por parte do Núcleo Pais em Rede de Grândola a 

Psicóloga e a Assistente Social bem como um membro da direção que é professora de 

Educação Especial. 

Caracterização das Famílias 

A idade dos participantes varia entre os 33 e os 59 anos (Gráfico 1), sendo a média de 

idades M = 45,75. 

 
Gráfico 1: Idade dos participantes 
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Em relação ao grau de parentesco que os participantes têm com a pessoa com autismo 

cerca de 87,5% (N=7) são as mães e 12,5% (N=1) são pais. De salientar que de acordo 

com a amostra só 1 pai respondeu ao questionário (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Grau de parentesco dos participantes 

 

Relativamente às habilitações de cada familiar estas variam (Gráfico 3). No entanto, 

pode verificar-se uma maior incidência em graus de estudo mais altos em que 62,5% 

(N=5) são licenciados e mestres. Os restantes 37,5% (N=3) são participantes que têm 

entre o 2º e o 3º ciclo e o secundário. 

 
Gráfico 3: Habilitações académicas dos participantes 

 

Os participantes na amostra são maioritariamente casados (75% - N=6) apesar de 

12,5% - N=1 ser solteiro e igualmente 12,5% - N=1 ser divorciado (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Estado Civil dos participantes 

 
A amostra é constituída por uma grande diversidade em relação à situação profissional. 

Cerca de 42,9% têm como profissão professora/ explicadora e os restantes 57,1% 

correspondem a outras categorias profissionais tais como ajudante de cozinha, assistente 

técnica, doméstica e trabalhadora auxiliar, representando cada uma 14,3% (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Situação profissional dos participantes 

 
Em relação aos familiares com autismo dos participantes que fazem parte desta 

investigação, as suas idades estão compreendidas entre os 3 e os 24 anos (Gráfico 6) 

sendo cerca de 87,5% (N=7) do género masculino e 12,5% (N=1) do género feminino 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 6: Idade do familiar com autismo do participante 

 

 
Gráfico 7: Género do familiar com autismo do participante 

 

Quanto ao agregado familiar da pessoa com autismo, 5 crianças/jovens e adultos vivem 

com os seus pais e irmãos, 2 vivem com os seus pais e uma vive com a sua mãe e irmãos 

(Gráfico 9).  

De acordo com os dados do Gráfico 9 pode ainda concluir-se que dos seis que têm 

irmãos, 3 deles têm um irmão (50%) e os outros 3 têm 2 irmãos (50%).  

Em suma, cerca de 75% das pessoas com autismo tem irmãos e 25% não tem irmãos 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 8: Percentagem de pessoas com autismo com irmãos 

 

 

 

Gráfico 9: Composição do agregado familiar da pessoa com autismo 

 
De salientar que todas estas crianças/jovens e adultos com autismo têm apoio por parte 

de especialistas (Gráfico 10) sendo o mesmo bastante diversificado como se pode 

constatar nos dados da Tabela 1.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Mãe e 2 Irmãos

Mãe e Pai

Mãe, Pai e 1 Irmão

Mãe, Pai e 2 Irmão
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Gráfico 10: Percentagem de pessoas com autismo com apoio especializado 

 

Pode verificar-se que as crianças entre os 3 e 5 anos têm terapia da fala, à exceção da 

criança da Família C, embora esta tenha Pediatra e Educador(a) de Educação Especial. 

No que se refere ao Psicólogo, o jovem da Família E e o da Família G têm este tipo de 

apoio. Os apoios mais frequentes são a Pediatria e Educador(a) de Educação Especial 

com 27,27% seguindo-se a terapia da fala e o psicólogo com 18,18% e por último a 

psiquiatria com 9,09% (Gráfico 11). 

 

Tabela 1: Idades, género, localidade e apoios dados à pessoa com autismo por cada família 

Famílias 

Dados da pessoa com autismo 

 

Idade Género Residência Designação de apoios 

Família A  3 F Grândola Terapeuta Fala         

Família B  5 M S. Cacém Terapeuta Fala Pediatra       

Família C 5 M Grândola   Pediatra Educador Ed. Especial     

Família D 11 M Grândola     Educador Ed. Especial     

Família E 16 M Grândola   Pediatra   Psicólogo   

Família F 16 M Grândola     Educador Ed. Especial     

Família G 19 M Grândola       Psicólogo   

Família H 24 M Grândola         Psiquiatra 

    
Total 2 3 3 2 1 
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Gráfico 11: Percentagem de apoios que as pessoas com autismo têm presentemente 
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Parte III - Resultados Obtidos e Proposta de Intervenção 
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Capítulo 1 - Apresentação de Resultados 
 

1.1 Opinião dos responsáveis pelas entidades locais 
 

Foram realizadas 2 reuniões com entidades dos Municípios de Grândola e de Santiago 

do Cacém - a CERCI de Santiago do Cacém e a Associação Pais em Rede - Núcleo de 

Grândola. Ambos consideraram este estudo de grande relevância pois permite saber a 

opinião das famílias, porque estas muitas vezes não dizem o que as incomoda à 

organização que acompanha os seus filhos(as). 

Durante as reuniões foi salientada a possibilidade de as famílias não serem muito 

colaborativas na investigação, porque o tema é delicado e pessoal. Esta situação acabou 

por se confirmar, uma vez que os participantes se mostraram bastante reservados em 

falar da sua vida e do seu seio familiar. 

Estas reuniões surgiram com o objetivo de apresentar o estudo que se pretendia fazer 

(perceber as necessidades sentidas pelas famílias) e solicitar apoio para chegar junto 

dessas famílias pois as entidades conseguiam ter maior proximidade com famílias com 

esta problemática devido ao apoio que era prestado ao seu familiar com autismo. Nestas 

reuniões pretendia-se ainda perceber que apoios eram disponibilizados às famílias e 

seus filhos e como se podia aceder aos mesmos. As duas entidades mostraram 

disponibilidade em contribuir para o estudo e falar através dos técnicos com as famílias, 

no entanto este processo não foi fácil devido ao confinamento obrigatório a que o país 

ficou sujeito e devido ao receio que as famílias tinham em falar sobre o tema. 

A reunião com a Cercisiago decorreu na sede da mesma com um dos membros da 

direção onde esta demonstrou disponibilidade e onde ficou acordado realizar uma nova 

reunião com os técnicos mais próximos das famílias, o que acabou por não acontecer, 

devido ao confinamento, apesar da constante solicitação através de e-mails. Durante a 

reunião esta falou dos serviços que eram prestados às pessoas com deficiência (mantê-

las ocupadas com diversas atividades nos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) 

capacitando-as para o mercado de trabalho) e às crianças, através da Intervenção 

Precoce. Salientou ainda que para aceder aos seus serviços (CAO) as famílias podem 

aceder à sede da Cerscisiago e, quanto à Intervenção Precoce é um processo 

reencaminhado após uma avaliação da criança. Depois esta é avaliada pela equipa e é-
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lhe atribuído o apoio que estes consideram mais adaptado no momento da mesma e, 

após alguns meses existe uma nova avaliação e assim consecutivamente. 

Em Grândola foi solicitado apoio à Cerci Grândola e ao Núcleo da Associação Pais em 

Rede. O Núcleo da Associação Pais em Rede disponibilizou-se de imediato para uma 

reunião o que decorreu com as técnicas, um membro da direção e uma das mães que 

pertence à Associação. Nesta reunião o membro da direção apresentou os projetos que 

realizavam, focando a importância da inclusão social e, disponibilizou as instalações 

para o que fosse necessário através de uma visita guiada pelas mesmas. Salientou ainda 

que as técnicas estavam disponíveis para apoiar as famílias que necessitassem de algum 

esclarecimento (direito ou dever) bem como no preenchimento de documentação para 

os quais os familiares não soubessem como preencher por motivos de incapacidade ou 

por não perceberem como é preenchido. A Associação Pais em Rede – Núcleo de 

Grândola disponibilizou ainda o espaço, caso fosse necessário para realizar os encontros 

com os participantes, o que acabou por suceder. 

Como estava uma mãe presente, foi possível falar um pouco sobre o assunto do autismo 

e o modo como esta tem encarado a situação, uma vez que, segundo a própria, foi uma 

das primeiras mães a ter um filho com autismo em Grândola. Esta entidade foi de grande 

relevância para este estudo, pois conhecia diversas famílias que tinham esta 

problemática no seio familiar, embora infelizmente nem todas quisessem colaborar com 

a investigação. 

 

1.2 Opinião dos familiares 
 

Através deste estudo conseguiu-se perceber qual a reação das pessoas a uma situação 

que as “toca” intimamente. O Autismo é um tema para o qual muitas pessoas não estão 

preparadas para falar e ainda continuam com receio de divulgar que têm um familiar 

com Autismo, por medo de discriminação ou só pelo simples motivo “vão falar de mim 

e do meu filho(a)”. Como já salientado anteriormente foi possível chegar a esta 

conclusão quando ao reunir com as entidades e onde estiveram familiares de 

crianças/jovens com autismo, estes expressaram o seu receio. Como tal, estas não 

quiseram gravar entrevistas, mas aceitaram falar sobre o tema em conversas informais. 
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Como forma de distinguir as participantes das famílias serão designadas por Família 1, 

Família 2 e Família 3. 

Esta partilha de informação consistiu em perceber como estas se sentiram desde o 

momento do diagnóstico aos dias de hoje, bem como as maiores dificuldades e as atuais 

necessidades que gostavam de ver resolvidas. Como não era uma entrevista não tinha 

perguntas previamente preparadas e, estas foram surgindo consoante se desenrolavam 

as conversas (da Tabela 2 à Tabela 10). 

Tabela 2: Conversas realizadas com as famílias – Primeiras reações 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

 

 

Como foi no momento 

do diagnóstico? 

 

 

 

Família 1 - “chorar…ainda hoje quando me deito choro” 

Esta mãe disse que não estava à espera pois até aos 2 anos o 

desenvolvimento da sua filha era dito “normal”.  

Família 2 – “tristeza…dúvidas…chorei muito…ainda 

hoje” 

A mãe salientou que o seu filho começou a andar em bicos 

de pés e tinha ausência na fala. 

Família 3 – “diagnóstico com alívio”  

Como já era o seu 3 filho, ela percebeu que este filho 

apresentava características diferentes (chorava muito e não 

deixava dormir e depois hiperatividade). Esta salienta ainda 

que também chorou bastante. 

 

Ao analisar as conversas (Tabela 2) pode confirmar-se o momento de desilusão e 

tristeza que estas famílias sentiram ao receber o diagnóstico de que o seu filho(a) era 

autista. Uma das formas destas extraírem os seus sentimentos é “chorar”. Estas 

salientaram ainda que os seus filhos começaram a mostrar algumas caracteristicas 

deixando as mães alerta. Uma gravidez planeada cheia de sonhos e desejos para a 

criança que está prestes a nascer transforma-se numa sensação de impotência e 

desorientação dos pais após o diagnóstico de que seu filho(a) tem caracteristicas 

especiais (Silva & Silva, 2009). A mãe da menina (Familia 1) afirma que só aos 2 anos 
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ficou a saber o diagnóstico pois esta parecia ter um desenvolvimento normal. Estas 

caracteristicas nascem com a criança, mas só se começam a manifestar por volta dos 

dois, três anos (Carvalho & Pires, 2014). 

Tabela 3: Conversas realizadas com as famílias – Seio Familiar 

Questões Opiniões de participantes 

 

O que mudou no dia a 

dia, criaram rotinas?  

 

 

 

 

Descreva momentos 

bons e menos bons. 

 

 

Família 1 – “tenho dias mais complicados…” 

A mãe salienta que a sua filha adora receber atenção, mas 

quando isso não acontece fica irritada e isso é stressante. 

Família 2 – “ele não gosta de rotinas…” 

A mãe disse que ele é que quebra as rotinas pois de repente 

começa a fazer coisas diferentes e já não quer fazer como 

antes. Esta disse que um momento bom é quando ele acorda 

sempre bem-disposto. “As birras são o pior”. 

Família 3 – “tem um dia normal de um adolescente…” 

A mãe descreveu um dia do seu filho. “levanta-se, vai para 

a formação e quando volta vai para o seu quarto ouvir 

música” 

 

Como a família vive 

esta situação?  

 

 

Como é conviver com 

um elemento com 

autismo? 

 

Família 1 – “Não é fácil…o pai está com dificuldade em 

aceitar” 

A mãe diz que é recente e que ainda é difícil, porque o pai 

ainda não aceitou a situação. 

Família 2 – “Às vezes é complicado…” 

A mãe diz que é complicado, pois muitas vezes não sabe 

como agir quando ele se torna agressivo. 

Família 3 – “um jovem normal…ele é assim ponto…” 

A mãe diz que no início foi difícil, mas hoje já se habituou. 

 



52 

 

A participante da Família 2 salientou que o seu filho não tem muitas rotinas, porque ele 

mesmo as quebra. Outro ponto focado são as birras e teimosia por parte dos filhos(a) 

das participantes, sendo considerado um momento menos bom por parte destas. A 

participante da Família 3 considera que o seu filho tem um dia normal de adolescente. 

Em relação ao seio familiar e de como é viver com uma pessoa com autismo a 

participante da Família 1 focou o facto de o marido ainda não ter aceite a situação da 

filha. Por outro lado, a participante da Família 3 diz que já aceitou o seu filho, 

salientando que “ele é assim ponto”, segundo ela. A participante da Família 2 sublinhou 

que, por vezes, é complicado devido à agressividade que o seu filho tem quando 

contrariado. Esta pode ser uma forma de manifestação por parte da criança devido à 

ausência de fala (Pago, 2019). 

Durante as conversas quando abordadas se o seu filho(a) com autismo tinha irmãos as 

participantes da Família 1 e 2 disserem que não e a participante da Família 3 disse que 

sim e ele era o mais novo. Esta informação enquadra-se no estudo de Oliveira (2005) 

onde esta salienta o facto de que a criança com autismo é normalmente o primeiro ou o 

último filho do casal. 

Tabela 4: Conversas realizadas com as famílias – Viver em sociedade 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

E a convivência com a 

sociedade? 

 

Família 1 – “a inclusão não existe…a sociedade precisa 

evoluir muito, muito mesmo…” 

Esta mãe diz que ainda sente muita diferença no tratamento 

das outras pessoas para com a sua filha. 

Família 2 – “falam muito de inclusão…  mas não existe…” 

A mãe salienta o facto do seu filho ser hiperativo e quando 

vão a algum sítio, este é criticado por não parar sossegado. 

Esta conta ainda um episódio quando a interpolaram 

dizendo “mande-o sentar… ele não pode andar por toda a 

sala…” e ela se sentiu mal, porque ele não parava. 

Família 3 – “a sociedade precisa evoluir muito na 

aceitação…” 
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Esta mãe diz que ainda existe o “estigma perfeito” na 

sociedade. Esta considera que as pessoas ainda não aceitam 

uma pessoa com problemas e rejeitam/evitam conviver com 

ela. 

 

As participantes quando abordadas sobre a aceitação dos seus filhos na sociedade todas 

realçam a não existência da inclusão social e no facto da sociedade precisar de evoluir 

e perder o “estigma perfeito” e, sentem que são tratadas de forma diferente na 

comunidade onde vivem. Segundo (Pereira, Fernandes, & Relva, 2018) o apoio social 

que as famílias recebem por parte dos amigos, especialistas e da sociedade em geral “é 

fundamental” para o equilíbrio mental dos pais e das pessoas com autismo pois facilita 

a inserção destas na comunidade. 

Tabela 5: Conversas realizadas com as famílias – Contribuição para melhor qualidade de vida 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

Como a família 

contribui para 

melhorar a qualidade 

de vida do seu 

filho(a)?  

 

 

E a sua? 

 

Família 1 – “temos os apoios…” 

A mãe salienta que não tem muito tempo, mas quando tem 

faz algumas atividades como jogos. Esta diz que se a sua 

filha está bem, ela também. 

Família 2 – “trabalho com ele o que dão nas terapias...” 

A mãe salienta que tem acompanhado as terapias do seu 

filho e que tenta fazer com ele o que fazem nas sessões, 

comentando ainda que por vezes lhe emprestam materiais 

para ela utilizar com o seu filho até à próxima consulta. 

Família 3 – “tento não chateá-lo, porque é muito 

teimoso…não aceita com facilidade uma ideia ou ordem” 

A mãe diz que fica feliz por ele aceitar tirar uma formação 

apesar de ir sozinho de autocarro e ela ficar preocupada, mas 

que pode ser bom para ele. 
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Como forma de melhorar a qualidade de vida do seu filho(a) enquanto as participantes 

da Família 1 e da Família 2 dizem tentar colaborar com os apoios que estes têm, a 

participante da Família 3 apoia na decisão de escolha do seu filho. Para elas ajudar os 

seus filhos é ajudarem-se a elas. Segundo (Pereira, Fernandes, & Relva, 2018) a família 

é o principal apoio que ajuda nas experiências (participar nos apoios terapêuticos) e nas 

realizações (formação profissional do filho da família 3). 

Tabela 6: Conversas realizadas com as famílias – Apoios 

Questões Opiniões de participantes 

O seu filho(a) tem 

apoios?  Quais? 

Está satisfeita?  

 

Gostava de mudar 

algum apoio ou 

especialista? 

 

Setor público ou 

privado? 

 

Família 1 – “…terapia da fala…estou satisfeita…” 

A mãe diz que a sua filha está no setor privado, porque foi 

aconselhada por outra mãe, “apesar de não ficar barato…” 

Família 2 – “terapeuta ocupacional, da fala e psicóloga” 

A mãe diz que os apoios prestados são do setor público 

(intervenção precoce) e privado (terapia da fala). Esta 

salienta que não existem técnicos suficientes e os apoios são 

uma vez por semana. 

Família 3 – “...quando tem necessidade vai à psicóloga…” 

Esta mãe disse que o seu filho também foi acompanhado 

sempre no setor privado, embora seja muito caro. 

 

Quando questionadas se os seus filhos têm apoios e se estas estão satisfeitas com os 

mesmos as respostas variam. Enquanto que para as Famílias 1 e 3 estas estão satisfeitas 

e os técnicos são do setor privado, para a Família 2 que está no setor público os apoios 

mudam muito de técnicos ou então não existem técnicos suficientes, tendo de optar 

pelo setor privado. Todas as participantes focaram os altos preços que são exercidos 

por parte dos serviços privados. Por vezes os apoios que as crianças necessitam numa 

determinada altura não estão acessíveis no setor público e as famílias têm de optar pelo 

setor privado, embora esta situação acarrete custos muito elevados (Nogueira & Rio, 

2011). Estas famílias têm os seus filhos a ser acompanhados por especialistas o que é 
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uma mais valia para estes (Siqueira, 2013), pois quanto mais precoce começar os 

apoios maior pode ser o aproveitamento por parte destas crianças com autismo. 

Tabela 7: Conversas realizadas com as famílias – Acompanhamento de especialistas 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

 

 

 

A nível médico 

(pediatras, médico de 

família, consultas de 

desenvolvimento) 

considera ter bom 

acompanhamento? 

 

 

 

Família 1 – “…estou satisfeita…” 

A mãe diz que tem gostado do apoio prestado até agora. 

Família 2 – “médio…” 

Esta mãe diz que está descontente com o espaçamento entre 

as consultas de desenvolvimento (anuais) e na forma como 

é feito o atendimento pela médica (frio e distante). 

Família 3 – “tive sorte nos médicos que acompanharam o 

meu filho…” 

A mãe diz que o seu filho sempre foi acompanhado no 

privado e os médicos que o ajudaram “eram ótimos”, 

segundo ela. 

Contou ainda que todas as semanas recebia por parte do 

técnico ocupacional tarefas para realizar na semana seguinte 

para posterior avaliação a fim de saber que ele tinha 

conseguido realizá-las ou teriam de se voltar a repetir até 

conseguir. 

 

Outro dos assuntos abordados é a satisfação com o acompanhamento que é realizado 

pelos médicos (de família, de desenvolvimento, psicólogos). As Famílias 1 e a 3 

mostraram-se satisfeitas, enquanto que a Família 2 mostrou algum descontentamento 

com a médica de desenvolvimento. 
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Tabela 8: Conversas realizadas com as famílias – Percurso académico 

Questões Opiniões de participantes 

 

Como decorre o dia do 

seu (a) filho(a) na 

escola/formação?  

 

 

 

 

Está satisfeita e vê 

progressos? 

 

Família 1 – “sim…fez birra na primeira semana...” 

A mãe diz que no início não foi fácil, mas que agora já se 

habituou à rotina. 

Família 2 – “em princípio foi difícil na pré…” 

A mãe salientou que o seu filho no início não colaborava, 

mas agora já vai participando em algumas tarefas escolares 

e, que ele adora aulas de educação física. 

Família 3 – “está a fazer uma formação profissional e gosta 

muito…” 

Esta mãe contou que quando o seu filho andava na escola o 

colocaram numa turma só com outros meninos com 

deficiência e ela não aceitou a situação, exigindo que ele 

aprendesse com os meninos ditos “normais”. 

 

De acordo com informação das Famílias 1 e 2 os seus filhos andam na pré-escola e o 

filho da participante da Família 3 está a frequentar um curso de formação profissional. 

Segundo as mães, os primeiros dias das crianças na escola não foram fáceis, mas depois 

adaptaram-se, entrando nas rotinas escolares. 
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Tabela 9: Conversas realizadas com as famílias – O futuro 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

 

 

 

Que apoios espera ter 

no futuro para o seu 

filho(a)?  

 

 

 

Família 1 – “...o futuro assusta-me…” 

A mãe diz que a sua filha vai ficar mais um ano na pré, 

porque é possível e ela tem medo de a colocar na escola 

primária. 

Família 2 – “não o quero deixar dependente de outros…” 

A mãe diz que tem medo de ele não evoluir ao ponto de se 

tornar independente. 

Família 3 – “…já me assustou mais…vivo a cada dia...” 

A mãe diz que o medo de ele ficar sozinho já passou, pois 

ele consegue fazer muitas coisas sozinho, fez o 12º ano 

mesmo que com adaptações e agora está a fazer uma 

formação profissional. 

 

Quando questionadas sobre o futuro, estas mostraram insegurança e desconforto e, só a 

participante da Família 3 se mostrou mais confiante. 

Tabela 10: Conversas realizadas com as famílias – Necessidades sentidas 

Questões Opiniões de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Família 1 – “continuar a manter contacto com outras 

famílias...” 

A mãe salienta que gostava de continuar a manter contacto 

com as outras mães, pois tem ajudado muito.  

Família 2 – “…mais informação sobre o desenvolvimento 

do meu filho e como gerir situações complicadas…” 

A mãe diz que os apoios têm tido bastantes oscilações o que 

parece não ajudar na melhoria do seu filho. Disse mesmo 
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Necessidades 

sentidas? 

 

 

 

 

que tem a sensação que ele regride porque deixa de fazer 

coisas que já fazia. 

Família 3 – “falta a partilha com outras famílias…” 

Esta mãe salienta que era importante manter o convívio com 

outros pais, pois ajuda a sentir-se menos sozinha. Diz ainda 

que a Associação Pais em Rede faz algumas atividades, mas 

as famílias não aparecem 

 

As participantes nas conversas, quando abordadas sobre as necessidades sentidas, estas 

variam: enquanto uma salienta a falta de informação em relação ao desenvolvimento do 

seu filho e nas constantes oscilações que existem no apoio dado, as outras abordam a 

importância da convivência com as outras famílias que vivenciam a mesma 

problemática. Esta última necessidade foi também salientada nos questionários e, de 

acordo com o estudo realizado por Pereira, Fernandes e Relva (2018) estes abordam a 

importância da convivência entre famílias e da importância de criar grupos de 

interajuda. 

Durante este estudo foi realizada pela Associação “Pais em Rede” – núcleo de Grândola 

uma atividade com a designação “Oficinas de Pais” onde foi possível realizar 

observação direta dos participantes (familiares de pessoas com diversas deficiências 

onde três eram mães de filhos com autismo). Através desta observação foi possível 

perceber a dificuldade que estes têm em falar sobre a problemática. Após algumas 

sessões, pode verificar-se a diferença no comportamento destes participantes, pois a 

forma como abordam o tema muda porque é feito de uma maneira mais clara e 

descontraída. O diálogo flui de uma maneira mais tranquila e ao aperceberem-se que 

têm muitas situações/experiências em comum nasce uma maior afinidade entre estes. 

 

1.3 Análise de questionários 
 
Os questionários foram utilizados como ferramenta para obtenção de informação sobre 

os participantes bem como da pessoa com autismo que vive com eles. A resposta aos 

mesmos permitiu ainda perceber as necessidades destas famílias. Em primeiro lugar foi 
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realizada uma análise aos questionários das necessidades, de item em item, agrupando-

os de acordo com os seis grupos: 1º - necessidade de informação, 2º - necessidade de 

apoio, 3º - necessidade de ajuda para explicar às outras pessoas, 4º - serviços da 

comunidade, 5º - necessidades financeiras e 6º - funcionamento da vida familiar. 

Como já salientado, o 1º grupo corresponde a questões sobre as necessidades de 

informação e, este é constituído por sete itens (do 1º ao 7º) onde se pretende perceber 

junto das famílias se estas estão devidamente esclarecidas no que consiste o espectro do 

autismo e como lidar com essa situação, as presentes necessidades das suas 

crianças/jovens e adultos e, os apoios que estes podem ter no futuro. 

Na primeira questão, relativa ao conhecimento desta problemática (Autismo), o que a 

ela está associado e, quais são as necessidades específicas de uma pessoa com Autismo. 

Pode verificar-se que, enquanto cerca de 62,5% (N=5) dos participantes consideram que 

necessitam de mais esclarecimentos sobre o Autismo e sobre as necessidades 

específicas do seu filho(a), 37,5% (N=3) não necessitam deste tipo de informação 

(Gráfico 12).  

 
Gráfico 12: Necessidade de informação sobre o Autismo e as necessidades especificas da 

pessoa com autismo 

 

Outras das necessidades que têm bastante relevância é a dificuldade que as famílias 

sentem em como lidar/ensinar os seus filhos(as). Pode observar-se esta informação no 

Gráfico 13 e no Gráfico 14, em que cerca 87,5% (N=7) dos participantes referem 

precisar deste tipo de informação, enquanto que 12,5% (N=1) sabem como lidar/ensinar 

o seu familiar. 
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Gráfico 13: Necessidade de informação sobre o modo como lidar com a pessoa com autismo 

 
Gráfico 14: Necessidade de informação sobre o modo como ensinar a pessoa com autismo 

 

Em relação à maneira de falar com os seus filhos(as), 75% (N=6) dos participantes 

sentem essa dificuldade, enquanto que 25% (N=2) não sentem essa necessidade 

(Gráfico 15). 

 
Gráfico 15: Necessidade de informação sobre o modo como falar com a pessoa com autismo 
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Relativamente aos apoios e serviços que os seus filhos(as) têm ao seu dispor atualmente, 

observa-se, no Gráfico 16, que 12,5% (N=1) não necessita de mais informação, 25% 

(N=2) tem dúvidas e 62,5% (N=5) necessitam de saber mais sobre os serviços a que 

podem recorrer para ajudar os seus filhos(as).  

 
Gráfico 16: Necessidade de informação sobre serviços e apoios que existem presentemente 

para a pessoa com autismo 

 

Quanto aos apoios de que os seus filhos(as) podem beneficiar no futuro, todos os 

participantes (100%), ou seja N=8, manifestaram desconhecimento de informação sobre 

o mesmo (Gráfico 17).  

 
Gráfico 17: Necessidade de informação sobre os serviços e apoios que a pessoa com autismo 

pode beneficiar no futuro 

 

Quanto ao crescimento e desenvolvimento das crianças com autismo 50% (N = 4) dos 

inquiridos revelam não necessitar dessa informação, enquanto que os restantes 50% 
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afirmam precisar de mais informação (37,5%, N = 3) ou têm dúvidas (12,5%, N = 1), 

como consta no Gráfico 18. 

 
Gráfico 18: Necessidade de informação de como a criança com autismo cresce e se desenvolve 

 

Fazendo uma análise geral do 1º grupo correspondente às necessidades de informação 

consegue perceber-se que nos sete itens propostos, as famílias demonstraram esta como 

uma necessidade eminente (Tabela 11). 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 11, pode observar-se uma maior 

incidência de necessidades de informação em 3 Itens: dificuldades na maneira como 

lidar (2º Item) ou ensinar (3º Item) o seu filho(a) e necessidade de informação sobre os 

apoios que o seu filho(a) pode beneficiar no futuro (6º Item) correspondendo este último 

a 100% dos participantes. Verifica-se ainda que a idade das pessoas com autismo não 

está diretamente relacionada com a falta de informação que cada família demonstra, 

pois, o familiar duma pessoa com 16 anos e a sua necessidade de informação está 

presente em todos os Itens, embora nas famílias com crianças dos 3 e 5 anos de idade, 

essa falta de informação também esteja presente. Deve ainda salientar-se o facto do 

participante em que o filho(a) tem 24 anos só ter sentido necessidade em relação aos 

apoios que o seu filho(a) pode beneficiar no futuro. 

As Famílias A, B e F consideraram que necessitavam de apoio em todos os itens 

propostos em relação às necessidades de informação (Tabela 11). 
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Tabela 11: Tabela geral das necessidades de informação 

Família e Idade 

Pessoa com autismo 

Necessidade de informação 

1º Item 2º Item 3º Item 4º Item 5º Item 6º Item 7º Item 

Família A – 3 anos Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família B – 5 anos Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família C – 5 anos Necessita Necessita Necessita Necessita   Necessita   

Família D – 11 anos   Necessita Necessita   Necessita Necessita Necessita 

Família E – 16 anos   Necessita Necessita Necessita   Necessita   

Família F – 16 anos Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família G – 19 anos Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita   

Família H – 24 anos           Necessita   

 
Total 5 7 7 6 5 8 4 

 

Para que as famílias possam colaborar numa melhor qualidade de vida dos seus 

filhos(as) com autismo é necessário que as mesmas estejam devidamente informadas 

sobre o tema, quer a nível legislativo, quer a nível de desenvolvimento pessoal de cada 

um em concreto. Segundo o estudo realizado por Nogueira e Rio (2011) a falta de 

informação sobre o autismo e do modo como lidar com os seus sintomas era uma das 

maiores queixas. Também Costa (2012) citando Febra (2009) aborda as necessidades 

salientando a importância da informação que os pais devem de receber por parte dos 

técnicos especializados sobre a problemática e como gerir a mesma de maneira a 

favorecer o desenvolvimento do filho(a). A incerteza no futuro e como ele irá ser é um 

fator que preocupa todos os participantes. 

 

No 2º grupo, constituído por sete itens (do 8º ao 14º) visa compreender se as famílias 

têm necessidades de apoio por parte de familiares, amigos ou ainda a partilha de 

conhecimentos e experiências com outras famílias que convivam com a mesma 

problemática (Autismo). Como é visível no Gráfico 19 os participantes necessitam de 

um elemento da família com quem possam falar sobre o seu filho(a), pois 37,5% (N=3) 

afirmam isso mesmo e 25% não têm a certeza, logo 62,5% demonstram esta necessidade 



64 

 

apesar da dúvida de alguns (N= 2). Só cerca de 37,5% (N=3) têm um familiar com quem 

possam falar sobre a problemática do seu filho(a). 

 

Gráfico 19: Necessidade de apoio por parte de um familiar com quem falar 

 

Enquanto que no Gráfico 19 se evidencia que a maioria dos participantes necessita de 

um familiar com quem falar sobre o seu filho(a) em relação aos amigos o mesmo não 

sucede. Pode verificar-se que cerca de 62,5% (N=5) tem amigos com quem podem 

partilhar os acontecimentos/experiências vividas no seu dia-a-dia. Os restantes 25% 

(N=2) necessitam de ter amigos e só 12,5% (N=1) têm dúvidas (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20: Necessidade de ter amigos com quem falar 

 

Outra das lacunas sentidas por estas famílias é o facto de não existirem muitas 

oportunidades para a partilha de conhecimentos. A partilha de experiências pode ajudar, 

pois existem pais com filhos(as) de diversas idades e, este fator proporciona 
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experiências mais diversificadas e enriquecedoras. De acordo com a amostra, cerca de 

62,5% (N=5) sentem essa necessidade, enquanto que 37,5% (N=3) afirmam não 

precisar de se encontrar com outras famílias (Gráfico 21).  

 

Gráfico 21: Necessidade de partilhar experiências e conhecimentos com outras famílias 

 

Cerca de 62,5% (N=5) das famílias revela que o tempo dispensado para conversar com 

professores e terapeutas não é o adequado, enquanto que 37,5% (N=3) não veem essa 

necessidade (Gráfico 22).  

 

Gráfico 22: Necessidade de conversar com professores e terapeutas 

 

O apoio que é realizado por parte dos médicos, psicólogos e até técnicos de serviços 

social permitem que as famílias se sintam mais apoiadas e compreendam como podem 

agir em determinada situação que, entretanto, possa ocorrer (birras ou agressividade 

repentinas, apoios sociais, entre outos). Das famílias que responderam ao questionário, 
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cerca de 87,5% (N=7) realçam essa necessidade. Só 12,5% (N=1) dos participantes não 

a considera (Gráfico 23).  

 

Gráfico 23: Necessidade de apoio por parte de técnicos especializados com quem possam falar 

sobre a problemática 

 

Por outro lado, as famílias não demonstram muito interesse em ver informação escrita 

por outras famílias sobre os seus filhos(as) como se pode verificar no Gráfico 24.  Cerca 

de 50% (N=4) não mencionam essa necessidade, 12,5% (N=1) não têm a certeza e só 

37,5% (N=3) sentem essa necessidade.  

 

Gráfico 24: Necessidade de informação escrita por parte de outras famílias 

 

Em relação ao tempo que os participantes dedicam a si próprios, pode perceber-se no 

Gráfico 25, que a maioria não consegue fazê-lo (62,5% - N= 5. Ainda assim, 25% (N=2) 

afirma ter tempo para si e somente 12,5% (N=1) não têm a certeza. 
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Gráfico 25: Necessidade de tempo para o participante 

 

Tabela 12: Tabela geral das necessidades de apoio 

Famílias 
 Necessidade de apoio 

 8º Item 9º Item 10º Item 11º Item 12º Item 13º Item 14º Item 

Família A           Necessita     

Família B   Necessita   Necessita Necessita Necessita   Necessita 

Família C    Necessita Necessita Necessita Necessita     

Família D  
 

  Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família E  Necessita   
 

Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família F    Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita Necessita 

Família G  Necessita   Necessita   Necessita   Necessita 

Família H                

 
Total  3 2 5 5 7 3 5 

 

Pode concluir-se (Tabela 12) que os participantes preferem contactar presencialmente 

com outras famílias (item 10) do que ler documentos/comentários feitos por parte destas 

(item 13). 

O contacto entre os professores e terapeutas e as famílias deve de ser uma comunicação 

bidirecional, de modo a que a criança/jovem e adulto tenha um melhor aproveitamento, 

quer a nível escolar, quer a nível de qualidade terapêutica. Os pais das crianças/jovens 

e adultos com autismo vivem numa luta constante por encontrar “melhores opções 
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educativas e intervenções adequadas às necessidades dos seus filhos, levando-os a um 

constante desafio e fonte de preocupações” (Dixe & Marques, 2010, p. 66).  

No 3º grupo, constituído por quatro itens (do 15º ao 18º), constam questões sobre a 

necessidade de ajuda para explicar às outras pessoas a problemática dos seus filhos(as). 

Ao analisar as respostas de cada item, conclui-se que: a maioria (62,5%, N=5) não têm 

dificuldade em falar com os seus amigos sobre os seus filhos(as), 25% (N=2) não têm 

a certeza e 12,5% (N=1) tem necessidade deste apoio (Gráfico 26).  

 

Gráfico 26: Necessidade de apoio para explicar aos amigos a situação do filho(a) 

 

Quando questionados sobre se o(a) companheiro(a) tem necessidade de apoio para 

compreender e aceitar a situação do seu filho(a), cerca de 75% (N=6) não necessita 

deste apoio, no entanto 25% (N=2) afirma precisar do mesmo (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27: Necessidade de apoio ao marido/mulher para compreender e aceitar a 

problemática do filho(a) 
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Cerca de 62,5% dos participantes não sentem necessidade de apoio quando precisam 

explicar aos seus amigos, vizinhos ou estranhos como estão os seus filhos(as), 25% 

(N=2) têm dúvidas se o sabem fazer e 12,5% (N=1) precisam de ajuda para fazê-lo 

(Gráfico 28).  

 

Gráfico 28: Necessidade de apoio para responder a amigos, vizinhos ou estranhos a situação 

do filho(a) 

 

Grande parte dos participantes (62,5% - N=5) refere não necessitar de apoio para 

explicar como o seu filho(a) é, a outras crianças (Gráfico 29). Contudo, 37,5% 

necessitam desse apoio (25% - N= 2) ou estão indecisos (12,5% - N=1). 

 

Gráfico 29: Necessidade de apoio para explicar a outras crianças a situação do filho(a) 
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Tabela 13: Tabela geral das necessidades - explicar a outras pessoas 

Famílias 
Explicar a outras pessoas 

15º Item 16º Item 17º Item 18º Item 

Família A      Necessito Necessito 

Família B          

Família C  indeciso    indeciso Necessito 

Família D      

Família E    Necessito   
 

Família F   indeciso 
 

  indeciso   indeciso 

Família G Necessito       

Família H   Necessito     

 
Total 1 2 1 2 

 

De um modo geral, os participantes não sentem muito esta necessidade de apoio neste 

grupo de questões (Tabela 13), ainda que 2 famílias (Família C e Família F) se mostrem 

indecisas. Pode ainda concluir-se que onde não existem dúvidas sobre a existência ou 

não de necessidade, é no item 16º, que corresponde ao facto do marido/mulher 

necessitar de apoio para compreender e aceitar a situação do seu filho(a).  

A maioria dos participantes é casado e a certeza nesta resposta pode querer indicar a 

aceitação desta situação no seio familiar. 

 

O 4º grupo, constituído por 3 itens (do 19º ao 21º) corresponde às necessidades 

relacionadas com os serviços da comunidade. Pretende-se perceber se os participantes 

estão satisfeitos com os serviços que têm à sua disposição na sociedade. 

Uma criança/jovem e adulto com autismo tem características próprias e estas podem 

causar ansiedade nos pais, como tal, estes devem de ter o melhor acompanhamento 

possível por parte dos médicos. Estes devem de ter alguma sensibilidade para lidar com 

os pais/famílias. Dos participantes 37,5% (N=3) necessitam de apoio para encontrar um 

médico que considerem adequado para o seu filho(a), 25% (N= 2) têm dúvidas e 37,5% 

(N=3) não necessitam deste tipo de apoio (Gráfico 30). 
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Gráfico 30: Necessidade de apoio para encontrar o médico adequado para o meu filho(a) 

 

Os participantes não demonstraram necessidade de encontrar um serviço onde possam 

deixar os seus filhos(as) caso precisem para realizar alguma tarefa na qual estes últimos 

não participem (75% - N = 6), no entanto 25% (N =2) consideram que necessitam desse 

serviço na sociedade (Gráfico 31).  

 

Gráfico 31: Necessidade de apoio para encontrar um serviço onde possa deixar o seu filho(a) 

ocasionalmente 

 

O mesmo se aplica na necessidade de encontrar um serviço de apoio social ou educativo 

para os seus filhos(as), embora a percentagem de participantes que se manifestam neste 

sentido tenha aumentado para 37,5% (N = 3). Não necessitam deste último apoio, 62,5% 

(N =5) dos participantes (Gráfico 32).  
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Gráfico 32: Necessidade de apoio para encontrar um serviço de apoio social e educativo 

 

Tabela 14: Tabela geral das necessidades de serviços da comunidade 

Famílias 
Serviços da comunidade 

19º Item 20º Item 21º Item 

Família A  Necessito     

Família B   indeciso   Necessito 

Família C  indeciso Necessito Necessito 

Família D       

Família E  Necessito 
  

Família F 
 

Necessito   Necessito 

Família G Necessito     

Família H       

 
Total 3 2 3 

 
De acordo com os dados constantes na Tabela 14, pode verificar-se que a questão do 

item 19º correspondente à necessidade de ajuda para encontrar o médico indicado que 

compreenda a família e o seu filho(a) é onde incide maior necessidade, pois para além 

das 3 famílias que dizem necessitar de apoio, existem 2 que estão indecisas, ou seja não 

têm a certeza que o médico que as acompanha seja o adequado. Outro ponto (item 21º) 

onde se nota que as famílias necessitam de apoio é em encontrar o serviço de apoio 

social e educativo ideal para o seu filho(a). É necessário um “maior interesse e empenho 

por parte dos profissionais de saúde, para com as necessidades vivenciadas por estas 
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famílias” e “o papel do enfermeiro poderá ser relevante para estas famílias, podendo 

servir como ponte para uma comunicação categórica entre a equipa médica e a família 

que nunca deverá ser renegada” (Nogueira & Rio, 2011, p.20). 

 

O 5º grupo constituído por quatro itens (do 22º ao 25º) corresponde às necessidades 

financeiras. Neste grupo visa-se compreender se as famílias que responderam ao 

questionário têm dificuldades financeiras para fazer face aos apoios, cuidados médicos 

e terapias de que os seus filhos(as) necessitam. A melhoria na qualidade de vida destas 

crianças/jovens e adultos exige diversas terapias e para as quais, muitas vezes, é 

necessário a aquisição de materiais específicos. De acordo com o Gráfico 33, cerca de 

87,5% (N=7) não necessitam de apoio para despesas de alimentação, cuidados médicos 

ou transportes e, 12,5% (N=1) têm dúvidas. 

 

Gráfico 33: Necessidade de apoio para pagamento de despesas com alimentação, cuidados 

médicos, transportes 

 

Quanto à aquisição de materiais ou equipamentos especiais de que os seus filhos(as) 

possam precisar para a realização das terapias, 75% (N = 6) dos participantes não 

necessitam desse apoio e 25% (N = 2) não sabem se precisam (Gráfico 34). 
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Gráfico 34: Necessidade de apoio para aquisição de materiais ou equipamentos especiais 

 

No que se refere a ajuda para pagar despesas terapêuticas, estabelecimentos de educação 

especial ou outros serviços para os seus filhos(as) cerca de 62,5% (N=5) dos 

participantes mencionam essa necessidade e, 37,5% (N=3) não consideram necessário 

(Gráfico 35). 

 

Gráfico 35: Necessidade de ajuda para fazer face a despesas com o seu filho(a) 

 

Em relação ao pagamento de um espaço onde os seus filhos(as) possam ficar, 

ocasionalmente, 75% (N=6) dos participantes não sentem essa necessidade, 12,5% 

(N=1) estão indecisos e 12,5% (N=1) necessitam desse apoio (Gráfico 36). 
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Gráfico 36: Necessidade de ajuda para pagar despesas ocasionais com o seu filho(a) 

 

Tabela 15: Tabela geral das necessidades financeiras 

Famílias 
Necessidades Financeiras 

22º Item 23º Item 24º Item 25º Item 

Família A      Necessito   

Família B      Necessito   

Família C     Necessito   

Família D         

Família E     Necessito 
 

Família F    indeciso Necessito  Necessito 

Família G         

Família H         

 
Total     5 1 

 
Ao analisar a Tabela 15 pode verificar-se uma grande incidência no item 24º, 

correspondente à necessidade de apoio para pagamento de várias despesas (terapias, 

estabelecimento de ensino especial). Uma criança com esta patologia necessita de 

imensos apoios/serviços para ajudar na sua recuperação tais como: serviços de saúde: 

médicos, suplementos, terapia da fala, terapia física e ocupacional etc… e, quando estes 

não podem ser adquiridos no setor público, é necessário procurar os mesmos no setor 
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privado, mas o valor dos gastos não estão acessíveis a todos os pais (Nogueira & Rio, 

2011). 

 

O 6º grupo constituído por 3 itens (do 26º ao 28º) corresponde à análise do 

funcionamento da vida familiar e tem como fim perceber se as famílias estão a saber 

ultrapassar as dificuldades que acarreta ter uma pessoa com autismo, no seio familiar. 

Um dos itens consiste em saber se as famílias conseguem ultrapassar os problemas, 

encontrando soluções em família ou se necessitam de apoio nessa área. Neste aspeto, os 

participantes mostraram que 50% (N=4) não necessitam deste apoio, 25% estão 

indecisos e os restantes participantes (25% - N=2) necessitam de apoio para resolver 

problemas e encontrar soluções (Gráfico 37). 

 

Gráfico 37: Necessidade de ajuda para solucionar problemas 

 

A união entre todos os membros do agregado familiar é bastante importante, pois 

quando surgem momentos difíceis estes têm maior facilidade na sua superação. De 

acordo com os participantes, a maioria tem uma boa união familiar, uma vez que 62,5% 

(N=5) não necessita de apoio. No entanto, 25%(N=2) dos participantes estão indecisos 

e 12,5% (N=1) necessita de apoio (Gráfico 38).  
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Gráfico 38: Necessidade de ajuda para a existência de uma maior união familiar 

 

Outra das situações que deve de ser coordenada é a divisão de tarefas, visto facilitar o 

dia a dia e evita situações de stressse. Como se pode verificar no Gráfico 39, cerca de 

75% (N = 6) dos participantes têm as tarefas definidas, no entanto, 25% (N=2) necessita 

de apoio para definir as tarefas por cada elemento do agregado familiar.  

 

Gráfico 39: Necessidade de ajuda para distribuição de tarefas no agregado familiar 
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Tabela 16: Tabela geral das necessidades referentes ao funcionamento da vida familiar 

Famílias 
Funcionamento da vida familiar 

26º Item 27º Item 28º Item 

Família A        

Família B    Indeciso     

Família C   Indeciso   Indeciso   

Família D       

Família E Necessito Necessito Necessito 

Família F Necessito   Indeciso Necessito 

Família G       

Família H       

 
Total 2 1 2 

 
Ao analisar a Tabela 16 consegue perceber-se que a Família E tem necessidade de apoio 

em relação ao seio familiar. O participante da Família C apresenta alguma indecisão. 

Esta informação pode querer dizer que a notícia seja ainda recente. 

 

No questionário das necessidades está uma questão a solicitar para que cada participante 

coloque por ordem de prioridades de necessidades, segundo a sua opinião, os itens 

respondidos anteriormente. 
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Tabela 17:  Necessidades Prioritárias das Famílias 

 

3

5

Pontuação

Funcionamento Vida Familiar

42 - Necessito de mais informação sobre a maneira de lidar com o meu
filho/filha.

35 - Necessito de mais informação sobre os serviços e os apoios que
atualmente estão mais indicados para o meu filho/filha.

3

17 - Necessito de mais informação sobre a maneira como a criança cresce e se
desenvolve.

4

4

10 - Necessito de mais oportunidades para me encontrar e falar com os pais
de outras crianças com a mesma problemática.

8 - Necessito de ter alguém na minha família com quem possa falar mais
sobre os problemas que a deficiência do meu filho/filha coloca.

3

Explicar a Outras Pessoas

19 - Necessito de ajuda para encontrar um médico que me compreenda e
compreenda as necessidades do meu filho/filha.

1

20 - Necessito de ajuda para encontrar um serviço que quando eu tiver
necessidade (descansar, ir ao cinema, a uma festa...) fique com o meu
filho/filha, por períodos curtos, e que esteja habilitado para assumir essa 

2

21 - Necessito de ajuda para encontrar um serviço de apoio social e educativo 
para o meu filho/filha.

4

Serviços da Comunidade

9 - Necessito de ter mais amigos com quem conversar. 3

12 - Gostaria de me encontrar regularmente com um conselheiro (médico,
psicólogo, técnico de serviço social) com quem possa falar sobre os
problemas que a deficiência do meu filho/filha coloca.

5

Apoio

11 - Necessito de mais tempo para falar com os professores e terapeutas do
meu filho/filha.

Categoria das Necessidades

3 - Necessito de mais informação sobre a maneira de ensinar o meu
filho/filha.

4 - Necessito de mais informação sobre a maneira de falar com o meu
filho/filha.

Itens selecionados

6 - Necessito de mais informação sobre os serviços e os apoios de que o meu
filho/filha poderá beneficiar no futuro.

1 - Necessito de mais informação sobre a problemática e as necessidades
específicas do meu filho/filha.

Informação

3

26 - A nossa família necessita de ajuda para discutir problemas e encontrar
soluções.

2

15 - Necessito de mais ajuda sobre a forma de explicar a situação do meu
filho/filha aos amigos.

2

16 - O meu marido/mulher precisa de ajuda para compreender e aceitar
melhor a situação do nosso filho/filha.

1

17 - Necessito de ajuda para saber responder, quando amigos, vizinhos ou
estranhos, me façam perguntas sobre a situação do meu filho/filha.

1

18 - Necessito de ajuda para explicar a situação do meu filho/filha a outras 
crianças.

2
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De acordo com a Tabela 17 o grupo das necessidades de informação foi aquele em que 

os participantes salientaram uma maior quantidade de itens como considerados 

prioritários. Estes salientaram como necessidade prioritária o item “3 - Necessito de 

maior informação sobre a maneira de ensinar o meu filho/filha” com 5 pontos, seguindo-

se o item “2 - Necessito de maior informação sobre a maneira de lidar com o meu 

filho/filha” com 4 pontos e, o item “6 - Necessito de maior informação sobre os serviços 

e os apoios de que o meu filho/filha poderá beneficiar no futuro” com 4 pontos (Tabela 

17). 

Em relação às necessidades de apoio, os participantes focaram com maior incidência o 

item “12 - Gostaria de me encontrar regularmente com um conselheiro (médico, 

psicólogo, técnico de serviço social) com quem possa falar sobre os problemas que a 

deficiência do meu filho/filha coloca” com 5 pontos, seguindo-se com 4 pontos o item 

8 – “Necessito de ter alguém na minha família com quem possa falar mais sobre os 

problemas que a deficiência do meu filho coloca” (Tabela 17). 

Outro dos itens que os participantes salientaram como sendo prioritário, pertence ao 4º 

grupo – Necessidade de Serviços da Comunidade que é o item “21 – Necessito de ajuda 

para encontrar um serviço de apoio social e educativo para o meu filho/filha” com 4 

pontos (Tabela 17). 

No questionário constava uma questão aberta onde os participantes podiam indicar 

outras necessidades que não estavam contempladas nos itens indicados nos 6 grupos de 

necessidades. 

Somente o participante da Família C salientou “Maior partilha entre famílias” e a 

Família D “Tudo o que é necessário está escrito aqui no questionário, obrigado, não 

tenho mais nada a acrescentar”. 

A análise dos instrumentos de recolha de informação permitiu perceber que as famílias 

em estudo, embora com estatutos sociais, profissionais e pessoais diferentes sentem as 

mesmas inquietações quando se deparam com o diagnóstico de que a partir daquele 

momento vão ter um membro da família com caracteristicas diferentes e que estes têm 

que se adaptar ao mesmo mudando por completo as suas rotinas familiares e sociais 

Nogueira e Rio (2011). 
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Sabe-se que o apoio por parte da família e dos especialistas são os impulsos para que 

estas crianças consigam ter uma melhor qualidade de vida quer a nível pessoal quer de 

convivência com a comunidade onde estão inseridas (Barbosa, Bentes, Bezerra & 

Fonseca, 2016). A falta de conhecimento sobre o tema e a não aceitação por parte da 

sociedade causam tristeza e indignação nestas famílias levando ao isolamento das 

mesmas. Motivo pelo qual elas afirmam que é necessário o convívio com outras famílias 

para promover a partilha de conhecimentos e experiências (Carvalho, 2018). 

Nos municípios em estudo, as entidades que prestam apoio a estas famílias e seus 

filhos(as) são a Cercisiago e a Cerci Grândola através da Intervenção Precoce por 

reencaminhamento dos Centros de Saúde, a Associação Pais em Rede em Grândola que 

promove a inclusão social através de algumas atividades a apoio logístico aos pais. 

Os participantes neste estudo mostraram preferência pelos apoios prestados por 

entidades privadas embora ressalvassem os custos elevados dos mesmos (Nogueira & 

Rio, 2011). Uma das dúvidas que algumas destas famílias sentem é se os técnicos que 

acompanham os seus filhos(as) serão os mais indicados (Dixe & Marques, 2010), pois 

os técnicos no setor público variam muito, o que pode atrasar no progresso da 

aprendizagem. Os participantes no estudo demonstraram um grande receio no futuro e 

de como vai ser este para os seus filhos(as) abordando o receio de terem de ficar 

dependentes de terceiros e isso causa uma sensação de desconforto. 

As famílias em estudo promoveram a inserção dos seus filhos(as) na escola e 

consequentemente na sociedade, embora inicialmente tivesse surgido alguma 

resistência por parte destes (Tabela 8). 

Para propor um projeto de intervenção com o objetivo de ajudar estas e outras famílias 

que vivem com esta problemática no seio familiar é necessário saber quais as suas 

necessidades. A análise de dados permite perceber que existem necessidades de maior 

ênfase tais como: a falta de informação que estes participantes sentem, o constante 

isolamento a que estão sujeitos devido à não aceitação por parte da sociedade, a 

necessidade de falar com outras famílias com a mesma problemática e o receio e 

incerteza quanto ao futuro dos seus filhos(as).  
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Capítulo 2 - Proposta de Intervenção 
 

2.1 Identificação e justificação do Projeto “Entre Famílias” 
 

Um dos objetivos desta investigação era planear estratégias complementares às já 

existentes que vão ao encontro das necessidades sentidas. Depois de analisar as opiniões 

que foram transmitidas por conversas ou no questionário das necessidades (Apêndice 

nº 2) pelos familiares que têm pelo menos um familiar com o espectro do autismo nos 

municípios de Grândola e Santiago do Cacém, concluiu-se que as famílias que 

participaram neste estudo sentem algumas necessidades que devem de ser minimizadas 

ou mesmo colmatadas. 

Como forma de promover a inclusão social através do convívio e a troca de 

conhecimentos bem como contribuir para que estas famílias tenham uma melhor 

qualidade de vida física e psíquica, nasce o Projeto “Entre Famílias”. 

Este será dividido em duas vertentes: uma vertente presencial com diversas atividades 

e uma vertente digital com informação sobre a problemática.  

Na vertente digital será criada uma página no Facebook para divulgar todas as 

atividades que vão sendo programadas e onde serão colocadas sessões on-line 

realizadas por diversos técnicos que se debruçarão sobre aspetos relevantes da 

problemática do autismo e onde os pais podem participar e colocar as suas dúvidas.  

Por muita informação que possa existir em diversos meios de comunicação, estas 

famílias demonstraram a necessidade de serem esclarecidas sobre o que é o espectro do 

autismo e como ele se pode manifestar nos seus filhos(as) bem como os direitos que 

estes têm ao longo da sua vida, pois uma das grandes preocupações destas mães e pais 

é a incerteza no futuro.  

Considera-se necessário proceder a sessões de esclarecimento para que estas possam 

partilhar as suas experiências e conhecimentos. Esta técnica de juntar pessoas que vivem 

a mesma problemática no seu dia a dia é importante, pois permite fortalecê-las de modo 

a que não se sintam tão sós e isoladas. O conhecimento das vivências de outras famílias 

ajuda a superar o desgosto e a ter forças para continuar a contribuir para que o filho(a) 

tenha uma melhor qualidade de vida. Estas sessões serão realizadas por técnicos 

especializados (psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicas de ação social). Os 
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participantes demonstram ter necessidade em encontrar “os técnicos mais adequados” e 

o “médico que os compreenda”.  

Através destas atividades, também será possível apresentar os serviços/entidades 

existentes e os que melhor se podem adequar aos seus filhos(as). Com a interação entre 

as famílias é possível perceber quais os técnicos que cada uma tem para o seu filho(a) e 

se está satisfeita com os mesmos ou se pelo contrário tem alguma crítica a fazer. Esta 

troca de informação por parte das famílias pode ajudar na escolha dos técnicos. Estas 

sessões para as famílias serão realizadas on-line, porque estão direcionadas aos pais e 

nas atividades presenciais pretende-se optar por momentos de descontração, convívio e 

troca de sorrisos entre pais e filhos(as). Nesta página serão ainda divulgados os trabalhos 

e atividades realizados pelas famílias cativando dessa forma mais famílias a participar 

no projeto. 

Na vertente presencial perspetiva-se realizar diversas atividades com as famílias de 

forma a que estas tenham momentos de alegria e conforto juntamente com os seus 

filhos(as). Pretende-se promover o convívio intergeracional, pois este permite partilha 

de conhecimentos e crescimento pessoal, possibilitando um melhor conhecimento do 

outro. 

Este projeto visa ainda promover a inclusão social e, para isso, é necessário criar 

atividades para que toda a sociedade possa participar e ao mesmo tempo juntar pessoas 

com alguma problemática e pessoas/crianças/jovens ditas “normais”. Esta inclusão é 

importante, pois se estas pessoas com autismo forem bem aceites pelas outras pessoas 

estas últimas podem perceber que são sujeitos que têm diversas capacidades que devem 

ser valorizadas.  

Apesar deste projeto estar direcionado para as famílias que tenham pelo menos um 

elemento com autismo não se pretende excluir as outras pessoas com algum tipo de 

deficiência, pois estes também podem realizar algumas das atividades propostas 

promovendo assim a sua autoestima, bem como a automotivação e, melhorar a sua 

capacitação para determinadas tarefas. A realização destas atividades promove ainda 

a autonomia por parte destas pessoas que precisam sentir-se confiantes e motivadas 

ajudando na sua felicidade e consequente qualidade de vida, bem como dos seus 

familiares. 
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Devido à hesitação por parte de algumas famílias em participar em atividades com os 

seus filhos(as), é necessário realizar atividades que estas se sintam atraídas a ver e 

depois a querer participar. Precisam sentir que os seus filhos vão gostar de as realizar e 

que a eles também lhes pode ajudar a minimizar o stresse do dia a dia a que estão sujeitos 

e, se sintam disponíveis para partilhar as suas experiências que podem ser muito 

enriquecedoras para outras famílias.  

Parece-nos relevante tentar mudar a mentalidade destas famílias que se “escondem”, 

através de conversas com as mesmas, se necessário individualmente, esclarecendo-as 

que o facto de terem um filho com autismo não significa que se tenham de esconder do 

mundo, por medo do que os outros indivíduos digam. Devem sim encarar esta situação 

como uma experiência enriquecedora que pode causar momentos de angústia e tristeza, 

mas também vai causar momentos bons e únicos com os seus filhos(as).  

As famílias que participaram no estudo e que se disponibilizaram para conversar 

mostraram interesse em conviver com outras famílias onde possam partilhar 

experiências e obter mais conhecimentos de como lidam no dia a dia com a problemática 

e as atividades que realizam para ajudar os seus filhos. É de extrema importância este 

convívio, que pode contribuir para minimizar o isolamento destas perante a sociedade 

e, por isso, é urgente criar iniciativas através do Projeto “Entre Famílias” que as cativem 

a participar e as motivem a conviver. Perceberem que ir com os seus filhos a estas 

atividades não corresponde só a estar a expor a suas vidas familiares, mas sim a partilhar 

conhecimentos através de brincadeiras e sorrisos.  

Estas atividades entre famílias são importantes, pois minimizam outro dos sentimentos 

expostos pelas mães que foi a necessidade de tentar ajudar na mudança de mentalidades, 

porque estas ainda sentem que existe a diferenciação e discriminação para com os seus 

filhos(as). O Projeto “Entre Famílias” vai ao encontro destas mesmas famílias quando 

salientaram que era importante o convívio entre elas, porque ao conversarem entre si 

sentir-se-iam menos sozinhas. 
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2.2 Descrição das Atividades 
 

As atividades a realizar pretendem englobar vários grupos etários e como tal devem de 

ter atividades de acordo com essa situação. Na Tabela 18 pode verificar-se algumas das 

atividades possíveis e, estas têm como objetivo ajudar estas famílias e os seus filhos, 

pois uma forma de aprender é brincando. Como estas atividades podem ter a 

participação de pessoas com autismo e não só, promovem a convivência, facilitando a 

inclusão da pessoa com alguma deficiência na comunidade onde está inserida. As 

atividades podem variar de acordo com sugestões das famílias, pois se estas sentirem a 

necessidade de realizar uma iniciativa diferente esta será inserida no programa, porque 

através deste projeto pretende-se não só proporcionar momentos de convívio, mas 

também momentos de aprendizagem ou melhoria em conhecimentos já adquiridos. 

Tabela 18:  Atividades a realizar nos espaços 

Nome da Atividade: Vamos criar utilizando a imaginação entre famílias 

Trabalhar com jogos magnéticos diversos com as crianças e seus familiares 

(partes do corpo, meios de transporte, animais). Ajudar as crianças a fazer 

comparações entre imagens e utilizar a imaginação para criar imagens novas. 

Nome da Atividade: Vamos aprender jogando entre famílias 

Iniciar o ensino do xadrez e damas aos jovens e seus familiares – Possibilidade 

de criar torneios de xadrez entre as famílias e mesmo entre pessoas com e sem 

autismo. 

Benefícios do xadrez – aumenta a concentração, aumenta o poder da memória, 

melhora a aprendizagem, porque estimula o desenvolvimento cognitivo e, o que 

tanto se deseja, favorece a socialização e o seu comportamento melhora 

positivamente. 

Nome da atividade: Escolhe e pinta entre famílias 

Ouvir contar uma história e pintar um personagem da mesma com os familiares. 

Promover a comparação de imagens e a imitação através das cores. 
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Nome da atividade: Cria o teu fantoche e conta uma história entre famílias 

Criação de fantoches e de uma história com os mesmos incluindo todos os 

familiares (convívio intergeracional). Promover a socialização entre as 

famílias e incentivar à criatividade nas pessoas com autismo. 

Nome da atividade: Sorrisos cheios de cor 

Fazer pinturas faciais entre famílias, escolhendo um tema baseado na época 

do ano (primavera, inverno, natal, páscoa) e tirar fotografias para realizar 

uma exposição. 

Nome da atividade: Tocar e dançar entre famílias 

Realizar uma tarde de música para que todos possam ter uma maior ligação entre 

si, através de sons, movimentos corporais e através da utilização de instrumentos 

musicais. 

Nome da atividade: Cinema entre famílias 

Proporcionar uma tarde de cinema passando filmes escolhidos pelas famílias no 

site com o intuito de promover a inclusão. 

 

De acordo com os dados obtidos através do questionário das necessidades das famílias 

foi possível perceber que uma grande lacuna é a falta de informação e como tal 

pretende-se colmatar a mesma. Como nos espaços terão lugar atividades mais práticas, 

pois as pessoas com autismo precisam de estar sempre a realizar uma tarefa e têm 

alguma dificuldade em ficarem sentadas, a necessidade destes conhecimentos vai ser 

colmatada através da página do Facebook (Tabela 19). 

Tabela 19:  Atividades a realizar on-line 

Nome da atividade: O Espectro do Autismo – gestos como forma de expressão  

Sessão de esclarecimento sobre o tema Autismo e as características que estas 

pessoas podem utilizar para se expressar para com os outros. As famílias podem 

participar e colocar dúvidas e partilha de experiências pessoais. 
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Nome da atividade: As tuas experiências promovem o meu crescimento amanhã  

Sessão onde as famílias podem partilhar as suas experiências e assim contribuir 

para ajudar outras a encarar as dificuldades do dia a dia. 

Nome da atividade: Vem conhecer-me e percebes o porquê de ser diferente 

Sessão realizada por uma pessoa com autismo a contar como é o seu dia a dia, os 

seus gostos e de como vê as outras pessoas. Esta atividade permite compreender o 

“outro lado da moeda”. 

Nome da atividade: Colabora no nosso Projeto “Entre Famílias” 

Nesta atividade as famílias podem colaborar com ideias para serem realizadas, 

quer no espaço físico, quer no espaço on-line. O programa do projeto não é rígido 

aceitando a colaboração das famílias consoante vão surgindo as suas necessidades. 

Nome da atividade: Aprende com um clic 

Neste espaço as famílias e os seus filhos vão ter jogos disponíveis onde podem 

jogar e aprender. Pretende-se colocar inicialmente o jogo de xadrez para permitir 

que as famílias possam jogar entre si (on-line) e posteriormente realizar torneios. 

 

 
2.3 Identificação e Mobilização de Recursos 
 

Recursos Humanos 

O Projeto “Entre Famílias” pretende promover a inclusão das famílias na realização das 

atividades permitindo que estas também contribuam com ideias que podem ser incluídas 

no programa mensal. Este contemplará diversas atividades a realizar com o apoio de 

técnicos em diversas áreas e pelos próprios familiares que participam na realização das 

mesmas. Os técnicos que apoiam no projeto serão os das próprias entidades com as 

quais se tenciona realizar parcerias (psicólogos, técnica de ação social, terapeutas 

ocupacionais, entre outos). Procurar-se-á ainda apresentar o Projeto “Entre Famílias” 

nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia com o objetivo que estes possam 
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colaborar, quer na contribuição de donativos para aquisição de materiais didáticos, quer 

na cedência de espaços para a realização de atividades. 

 

Equipamentos e Recursos Materiais 

Quanto aos materiais para a realização de algumas atividades far-se-á o aproveitamento 

de materiais que seja possível reciclar ou que as próprias famílias já não precisam 

(meias, caixas, latas, botões, entre outros). Pretende-se ainda que alguns jogos sejam 

criados pelos participantes (tabuleiros de xadrez, puzzles). Para a realização de 

trabalhos de pinturas, cortes e colagens, serão adquiridos os utensílios de desgaste 

rápido necessários. 

Serão ainda utilizados um computador, um vídeo projetor e outros recursos para a 

realização de algumas atividades. 

 

Espaços Físicos 

Em relação aos espaços para a realização das atividades prevê-se que estas sejam 

realizadas nas sedes das entidades nos 2 Municípios ou então ao ar livre, dependendo 

da natureza da atividade. Perante a realização de parcerias em Grândola seriam 

realizadas na sede do “Núcleo Pais em Rede” e na Cerci Grândola e, em Santiago do 

Cacém seriam realizadas na Cercisiago. 

 

Recursos Financeiros 

Como forma de financiamento para a compra de materiais a utilizar nas atividades 

realiza-se uma candidatura utilizando a plataforma (PPL Causas) – crowdfunding, com 

base em recompensas, ou seja, quem organiza a campanha oferece uma recompensa aos 

doadores, geralmente um serviço ou item físico, em troca de uma contribuição. O PPL 

causas permite que no final do período estabelecido o projeto “Entre Famílias” receba 

o valor angariado, mesmo que não seja atingido o objetivo. A inscrição é gratuita e, só 

no caso de se angariar financiamento é que é cobrada por parte do PPL uma comissão 

de 7,5% (+IVA) e esta é deduzida do valor que é transferido no fim da campanha. 
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Pretende-se que a campanha esteja on-line durante 60 dias e que o montante da mesma 

seja 1000,00 € (mil euros), sendo o valor das comissões cerca de 92,25 €. 

 

Promotor do Projeto “Entre Famílias” na plataforma PPL: 

A promotora do projeto é mãe de um menino com autismo e que ao analisar a sociedade 

em seu redor percebeu que era necessário criar iniciativas para estas pessoas e respetivos 

familiares a fim de estimular o convívio e a partilha de conhecimentos bem como 

diminuir o isolamento a que estas estão sujeitas no seu dia a dia, pois não existem 

praticamente atividades para estas pessoas. 

De acordo com os dados da Tabela 20 pode verificar-se a contribuição e as respetivas 

recompensas que os doadores recebem. Estas são uma contrapartida para incentivar os 

potenciais doadores a contribuir para o projeto e que funcionam como forma de 

agradecimento. 

Tabela 20: Tabela de recompensas 

Contribuição Recompensas 

Apoia com 5 € ou mais 1 Agradecimento com nome (opcional) na 

página do Facebook 

 

Apoia com 10 € ou mais 

1 Agradecimento com nome (opcional) na 

página do Facebook 

1 Postal personalizado pelas Famílias 

 

Apoia com 20 € ou mais 

1 Agradecimento na página do Facebook 

1 Postal personalizado pelas Famílias 

1 caneca com a gravação “Entre Famílias” 

 

 

Apoia com 30 € ou mais 

1 Agradecimento na página do Facebook 

1 Postal personalizado pelas Famílias 

1 caneca com a gravação “Entre Famílias” 

1 convite especial para participar num dia de 

atividades do Projeto “Entre Famílias” 
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Este projeto é de âmbito social e como tal não se pretende cobrar qualquer tipo de valor 

aos participantes nas atividades a realizar, pois um dos objetivos é a inclusão social e a 

partilha entre todas as famílias que queiram participar e colaborar no mesmo.  

No entanto, para continuar a realizar atividades é necessária receita (Tabela 21) para 

fazer face à aquisição de materiais que permitam continuar a trabalhar e, para tal, serão 

colocados à venda alguns dos trabalhos elaborados pelas famílias que não se importem 

(deem autorização) depois de uma exposição itinerante pelos 2 Municípios (Bibliotecas, 

Jardins). Os restantes serão entregues às respetivas famílias se assim o desejarem. 

 

Tabela 21: Receitas iniciais previstas 

      Projeto: "Entre Famílias" 

Receitas 

 

Campanha 
1000,00 

 

Trabalhos realizados nas atividades 
200,00 

 

Donativos de parcerias 

100,00 

 

Para minimizar as despesas para a realização das atividades e de forma a tornar esta 

iniciativa mais abrangente nos Municípios já salientados, pretende-se apresentar o 

projeto junto das entidades destes a fim de realizar parcerias para a realização destas 

atividades nas suas sedes, caso assim pretendam. Na Tabela 22 constam as despesas 

previstas para o primeiro ano e meio. 
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Tabela 22: Despesas previstas 

   
Projeto: "Entre Famílias" 

FSE - Fornecimentos e Serviços Externos – Despesas 

              

Anos         2021 2022 

Nº Meses         6  12  

Taxa de crescimento         0% 3,00% 

              

Designação 
Tx 

IVA CF CV 
Valor 

Mensal 2021 2022 

Serviços especializados             

Publicidade e propaganda 23% 100%   5,00 30,00 61,80 

Materiais             

Ferramentas e utensilios de desgaste 
rápido 23% 100%   20,00 120,00 247,20 

Artigos para oferta 23% 100%   50,00 50,00 0,00 

Serviços diversos             

Comunicação 23% 100%   5,00 30,00 61,80 

Limpeza, higiene e conforto 23% 100%   5,00 30,00 61,80 

Outros serviços 23% 100%   92,25 92,25 0,00 

TOTAL FSE   352,25 432,60 

              

FSE - Custos Fixos   352,25 432,60 

              

FSE - Custos Variáveis   0,00 0,00 

              

TOTAL FSE   352,25 432,60 

              

IVA 81,02 99,50 

              

FSE + IVA 433,27 532,10 
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Calendarização 

 

Como já salientado, perspetiva-se que este projeto não seja uma ocasião isolada, mas 

que se torne duradouro e rotineiro. Para as pessoas com autismo é aconselhável criar 

rotinas e, neste caso, é o que se pretende fazer ao criar atividades nos fins de semana, 

duas vezes por mês. Como a maioria das famílias só podem ter disponibilidade no final 

da semana, propõe-se a sua realização aos sábados da parte da tarde, variando as 

atividades a realizar a cada tarde.  

De março a abril – Angariação do Projeto “Entre Famílias” no PPL – Crowdfunding. 

De março a maio – Realização de parcerias com as entidades públicas e privadas dos 2 

Municípios. 

Durante o mês de junho – Criar página Facebook onde constarão os objetivos do projeto, 

os parceiros e as atividades que se pretendem realizar no mês seguinte. Haverá ainda 

um espaço para inscrições nas atividades. 

A data de início do Projeto “Entre Famílias” decorrerá em julho de 2021. 

 

2.4 Resultados Esperados 
 

Após a colocação em prática deste projeto de intervenção seria ótimo que se conseguisse 

responder às necessidades sentidas neste momento pelas famílias. 

O maior passo a ultrapassar é mostrar a estas famílias que não devem ter vergonha dos 

outros nem receio do que possam falar sobre os seus filhos(as). Depois desta barreira 

ultrapassada, espera-se que estas famílias sejam capazes de falar sobre o tema sem 

nenhum desconforto, nem insegurança. Acredita-se que as dificuldades/necessidades 

sentidas possam ser minimizadas ou mesmo colmatadas.  

O projeto “Entre Famílias” visa ajudar as famílias proporcionando momentos de 

aprendizagem e autoconfiança dos seus familiares com autismo e ao mesmo tempo 

convencer a sair do isolamento social aquelas famílias que, neste momento, ainda não 

estão preparadas para encarar a sua realidade de todos os dias. Este projeto pretende ser 

considerado como um elemento importante na agenda das famílias. Espera-se que as 
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famílias se sintam motivadas ao ponto de proporem atividades para realizar e ao mesmo 

tempo integradas no projeto e na comunidade.    
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Conclusão  

Ao analisar os diversos documentos descritos na revisão da literatura, pode concluir-
se que o autismo é uma problemática com grande complexidade que afeta 
principalmente a interação social, a comunicação, em especial a fala, manifestando-se 
frequentemente nos interesses muitas vezes fixos que estas pessoas têm numa 
determinada atividade. Em relação às causas, estas ainda não estão definidas e as várias 
manifestações que estas pessoas apresentam dificultam e atrasam o diagnóstico.  

De acordo com pesquisas realizadas consegue perceber-se dificuldades que os 

familiares sentem quando se deparam com uma situação destas e o quanto os apoios que 

são prestados por parte das Instituições ajudam a colmatar essas necessidades. Com este 

estudo pretendeu-se compreender se esta situação também ocorria nos municípios de 

Santiago do Cacém e Grândola e se sim, o que seria possível implementar de forma a 

minimizar essas dificuldades e proporcionar a estas famílias uma melhor qualidade de 

vida e tornar estas crianças mais felizes e, ao mesmo tempo, ajudá-las na sua integração 

nas comunidades onde vivem. 

Os instrumentos de recolha de dados permitiram obter informação sobre as maiores 

necessidades apresentadas por parte dos participantes nesta investigação. 

A nível institucional as entidades que prestam apoio a estas pessoas com autismo nos 

dois Municípios em estudo são do setor público através dos Centros de Saúde em que 

os técnicos que coordenam os processos depois de reencaminhados são da Cerci 

Grândola e da Cercisiago (Intervenção Precoce). No entanto, por vezes os técnicos são 

insuficientes para a quantidade de casos que têm de acompanhar e algumas famílias 

optaram pelo setor privado, apesar de salientarem os altos custos financeiros que este 

serviço acarreta. A Associação Pais em Rede presta apoio a estas famílias criando 

iniciativas pontuais com o principal objetivo de inclusão destas na comunidade onde 

estão inseridas. 

Ao analisar os familiares com autismo, verifica-se que são na maioria do género 

masculino, existindo só uma menina do género feminino e, esta situação enquadra-se 

nas pesquisas realizadas que indicam que a predominância desta patologia ocorre 

maioritariamente no género masculino (Klin, 2006) e, apurou-se igualmente que todos 

são acompanhados terapeuticamente o que é uma mais-valia para a sua qualidade de 

vida. Outro ponto que deve de ser salientado é terem sido praticamente só mães a 
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participar na pesquisa e o facto deste diagnóstico poder surgir em qualquer família, 

independentemente do seu estatuto social, económico, profissional (Oliveira, 2005, 

p.209). 

A necessidade sentida por estes participantes incide maioritariamente na necessidade 

de informação sobre a problemática e de tudo o que esta pode acarretar para o resto da 

vida do familiar com autismo, acentuando-se no desconhecimento sobre os apoios que 

este poderá ter no futuro. 

Outro ponto onde os participantes demonstraram alguma necessidade de apoio foi no 

facto de precisarem de falar com um médico, psicólogo ou técnico de serviço social a 

fim de tirar dúvidas/esclarecimentos sobre a problemática dos seus filhos(as). 

 As poucas atividades de inclusão que existem nestes Municípios são um ponto focado 

pelas famílias, dificultando a aceitação dos seus filhos(as) por parte da comunidade 

onde estão inseridos. As participantes nas conversas salientaram a importância que 

estas tinham em conviver e partilhar experiências com outras famílias que vivem no 

dia a dia os mesmos “problemas” e que conseguem desenvolver estratégias para 

resolver os mesmos. 

Ao concluir que estas famílias têm necessidades que podem ser colmatadas através de 

sessões de esclarecimento, atividades onde possa ser promovida a inclusão social e 

partilha de conhecimentos, surge o projeto “Entre Famílias” que pretende tornar-se 

uma rotina na agenda destas famílias bem como de toda a comunidade onde estas 

vivem. 

Esta investigação tem algumas limitações começando pelo tamanho da amostra que é 

pequena, pois se esta fosse maior poderia ser mais diversificada no tipo de necessidades. 

No entanto, conseguir mais participantes implicaria mais tempo para a mobilização dos 

mesmos, o que não é fácil devido à dificuldade que existe por parte das pessoas em falar 

de aspetos da sua vida privada. Outra das limitações é o facto de não ter sido possível 

realizar grupos focais, uma vez que era uma das ideias iniciais previstas como estratégia 

metodológica, mas os participantes preferiram não o fazer. 

De salientar ainda que o contexto pandémico que vivemos durante a maior parte do 

período em que se desenvolveu esta investigação, colocou graves obstáculos a uma 

maior aproximação às famílias e a um número de participantes mais expressivo.  
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Em futuros estudos devia levar-se em conta as necessidades da mãe e do pai, pois estas 

podem variar e como tal deveriam ser questionados separadamente. Seria igualmente 

interessante fazer este estudo após a implementação deste projeto de intervenção, a fim 

de perceber se estas necessidades sentidas atualmente continuavam a existir ou, se pelo 

contrário, foram suprimidas ou surgiram outras. 

Como forma de consciencialização é necessário apresentar à sociedade a problemática 

e o quanto esta afeta as pessoas com a mesma, mas, que embora vejam o mundo de uma 

forma diferente podem conviver e desempenhar um papel ativo na sociedade onde estão 

inseridos. Por trás de cada pessoa com autismo existe uma família que luta a cada dia 

para melhorar a qualidade de vida de ambos. Estas famílias vivem numa constante 

procura por serviços especializados mais adequados aos seus filhos(as) pois esta 

problemática quando surge numa pessoa é para a vida toda e é urgente minimizar os 

danos causados pela mesma. Apoios rápidos e precoces podem minimizar em muito o 

sofrimento da pessoa com autismo. As pessoas com autismo não devem de ser 

minimizadas relativamente às suas capacidades e uma das atitudes a tomar por parte das 

empresas é incluir as mesmas no mercado de trabalho, promovendo a inclusão social 

destas e valorizando as suas aptidões. Quanto melhor qualidade de vida tiverem estas 

pessoas melhor será a qualidade de vida das suas famílias, quer a nível psicológico quer 

a nível social. 

A palavra autismo pode entrar na nossa sociedade não sendo vista como “tabu”, mas 

sim como uma palavra comum que não diferencia ninguém independentemente de como 

estas pessoas veem o mundo. Afinal somos todos diferentes e todos temos direitos 

iguais.  
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Apêndice 1 - Questionário Sociodemográfico 
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QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

O presente questionário surge no âmbito da realização de uma dissertação do Mestrado 

de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo do Instituto Politécnico de 

Beja, da mestranda Cristina Isabel Rodrigues Luís, que visa estudar as necessidades das 

famílias com crianças ou jovens com autismo. 

Para tal gostaria de pedir a colaboração por parte de V. Exas. para o seu preenchimento, 

permitindo assim a realização deste estudo. 

Pretende-se a sua opinião pessoal e sincera, garantindo-lhe desde já que os dados serão 

confidenciais e anónimos e que serão apenas tratados para fins desta investigação. 

Agradeço a colaboração a todos os participantes. 

 

Dados do Participante 

 

Idade: ________ 

 

Grau de Parentesco com criança/jovem com autismo: 

 

Pai ___   Mãe ___   Irmão(ã) ___ Avô/Avó ___   Tio(a) ___     Outro _____ 

 

Habilitações: 

 

1º Ciclo do Ensino Básico __   2º Ciclo do Ensino Básico __   3º Ciclo do Ensino Básico 

_____ 

 

Ensino Secundário/Profissional (12º ano) ___ 

 

Licenciatura ___         Mestrado ___        Doutoramento ___ 

 

Estado Civil: 

 

Solteiro(a) ___        Casado(a) ___           Divorciado(a) ___          Viúvo(a) ___ 

 

Profissão: 

___________________________________________________________________ 
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Dados da Criança/Jovem 

Idade:________ 

 

Género: 

 

Masculino ___          Feminino ___ 

 

Residência(localidade)_________________________________________________ 

 

A criança/jovem tem irmãos?    Sim ___        Não ___     Se sim, quantos? ___ 

 

A criança/jovem tem apoio por parte de especialistas?  Sim ___        Não ___      

Se sim, quais dos abaixo indicados? 

Educador(a)/Professor(a) de Educação Especial ___ Psicólogo(a) ___ Pediatra ___ 

 

Terapeuta da Fala ___ Terapeuta Ocupacional ___ Outros ___ Quais? 

___________________ 

Fim do questionário 

Obrigada pela sua colaboração  
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Apêndice 2 - Questionário sobre as necessidades das Famílias 
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Questionário sobre as necessidades das Famílias 

(adaptado de Pereira, 1996) 

O presente questionário surge no âmbito da realização de uma dissertação do Mestrado 

de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo do Instituto Politécnico de 

Beja, da mestranda Cristina Isabel Rodrigues Luís, que visa estudar as necessidades das 

famílias com crianças ou jovens com autismo. 

Para tal gostaria de pedir a colaboração por parte de V. Exas. para o seu preenchimento, 

permitindo assim a realização deste estudo. 

Pretende-se a sua opinião pessoal e sincera, garantindo-lhe desde já que os dados serão 

confidenciais e anónimos e que serão apenas tratados para fins desta investigação. 

Agradeço a colaboração a todos os participantes. 

 

Os itens deste questionário referem-se às necessidades que podem ser sentidas pelas 

famílias. 

Considerando os vários itens selecione os que dizem respeito ao tipo de ajuda que a sua 

família necessita. Coloque uma cruz X na opção pretendida. 

Para tal considere a seguinte escala: 

 

1 - Não necessito deste tipo de ajuda    2- Não tenho a certeza    3 - Necessito deste 

tipo de ajuda 

 

Necessidades de Informação 

 

1 - Necessito de mais informação sobre a problemática e as necessidades 

específicas do meu filho/filha. 

 

2 - Necessito de mais informação sobre a maneira de lidar com o meu 

filho/filha. 

 

3 - Necessito de mais informação sobre a maneira de ensinar o meu 

filho/filha. 

 

4 - Necessito de mais informação sobre a maneira de falar com o meu 

filho/filha. 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

   

 

1 __  2 __  3 __ 

 

1 __  2 __  3 __ 
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5 - Necessito de mais informação sobre os serviços e os apoios que 

atualmente estão mais indicados para o meu filho/filha. 

 

6 - Necessito de mais informação sobre os serviços e os apoios de que o 

meu filho/filha poderá beneficiar no futuro. 

 

7 - Necessito de mais informação sobre a maneira como a criança cresce e 

se desenvolve. 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

Necessidades de Apoio 

 

8 - Necessito de ter alguém na minha família com quem possa falar mais 

sobre os problemas que a deficiência do meu filho/filha coloca. 

 

9 - Necessito de ter mais amigos com quem conversar. 

 

10 - Necessito de mais oportunidades para me encontrar e falar com os pais 

de outras crianças com a mesma problemática. 

 

11 - Necessito de mais tempo para falar com os professores e terapeutas do 

meu filho/filha. 

 

12 - Gostaria de me encontrar regularmente com um conselheiro (médico, 

psicólogo, técnico de serviço social) com quem possa falar sobre os 

problemas que a deficiência do meu filho/filha coloca. 

 

13 - Necessito de informações escritas pelos pais das crianças que têm os 

mesmos problemas que o meu filho/filha. 

 

14 - Necessito de mais tempo para mim próprio. 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

     1 __  2 __  3 __ 

   

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 
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Explicar a Outras Pessoas 

 

15 - Necessito de mais ajuda sobre a forma de explicar a situação do meu 

filho/filha aos amigos. 

 

16 - O meu marido/mulher precisa de ajuda para compreender e aceitar 

melhor a situação do nosso filho/filha. 

 

17 - Necessito de ajuda para saber responder, quando amigos, vizinhos ou 

estranhos, me façam perguntas sobre a situação do meu filho/filha. 

 

18 - Necessito de ajuda para explicar a situação do meu filho/filha a outras 

crianças. 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

   

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

Serviços da Comunidade 

 

19 - Necessito de ajuda para encontrar um médico que me compreenda e 

compreenda as necessidades do meu filho/filha. 

 

20 - Necessito de ajuda para encontrar um serviço que quando eu tiver 

necessidade (descansar, ir ao cinema, a uma festa...) fique com o meu 

filho/filha, por períodos curtos, e que esteja habilitado para assumir essa 

responsabilidade. 

 

21 - Necessito de ajuda para encontrar um serviço de apoio social e 

educativo para o meu filho/filha. 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

   

 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

 

Necessidades Financeiras 

 

22 - Necessito de mais ajuda no pagamento de despesas tais como: 

alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas (cadeira de 

rodas, prótese auditiva,...). 

 

23 - Necessito de mais ajuda para obter o material ou o equipamento especial 

de que o meu filho/filha precisa. 

 

24 - Necessito de mais ajuda para pagar despesas com: terapeutas, 

estabelecimentos de educação especial ou outros serviços de que o meu 

filho/filha necessita. 

 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

   

 

1 __  2 __  3 __ 
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25 - Necessito de mais ajuda para pagar a serviços de colocação temporária 

(descansar, ir ao cinema, a uma festa...). 

1 __  2 __  3 __ 

 

Funcionamento da Vida Familiar 

 

26 - A nossa família necessita de ajuda para discutir problemas e encontrar 

soluções. 

 

27 - A nossa família necessita de ajuda para encontrar forma de, nos 

momentos difíceis, nos apoiarmos mutuamente. 

 

28 - A nossa família necessita de ajuda para decidir quem fará as tarefas 

domésticas, quem tomará conta das crianças e outras tarefas familiares. 

1 __  2 __  3 __ 

 

 

1 __  2 __  3 __ 

   

 

1 __  2 __  3 __ 

 
 

 

 

Depois de responder indique por ordem quais considera serem as maiores 

necessidades das famílias, segundo a sua opinião: 

 

 

 Item nº  Item nº 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 

 

Utilize este espaço para indicar outras necessidades que as famílias possam sentir e 

que não estejam contempladas nos itens anteriores: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Fim do questionário 

Obrigada pela sua colaboração



1 

 

 


