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Resumo 
 

Nenhum pai ou mãe se encontra preparado para receber a notícia de que o seu 

filho, idealizado como sendo perfeito, nasça com algum tipo de deficiência. O mundo 

parece desabar e muitas são as perguntas que aniquilam os pensamentos dos recém pais. 

Surgem as culpas e o medo. 

Ter um filho com deficiência abala não só os sentimentos da família como também 

afeta a sua vida, a estrutura familiar e o seu quotidiano, pois estas têm de se adaptar às 

necessidades e problemas da criança e conciliar a vida íntima enquanto casal, uma que 

vez que os elevados níveis de stress e a pouca atenção dada ao parceiro(a) podem levar à 

rutura do casamento bem como não solidificar os laços com os outros filhos, que se podem 

sentir à margem dado a atenção poder dirigir-se toda para o irmão ou irmã, podendo 

desenvolver sentimentos negativos. (Duarte, 2010) 

Cabe ao técnico que intervencionar com a família, neste caso o assistente social, 

conseguir fortalecer os pontos fortes e as capacidades bem como melhorar os pontos 

fracos, aumentando as hipóteses de ter um impacto positivo na família. 

O presente estudo tem como objetivo compreender o impacto de um filho 

deficiente na dinâmica familiar. A metodologia de investigação foi baseada no estudo de 

caso, recorrendo à entrevista semiestruturada e à análise de conteúdo. A população 

envolvida no estudo foram cinco famílias de pessoas com deficiência. 

Neste estudo percebemos que o nascimento de um filho tem sempre impacto num 

sistema familiar, ao ser um filho com deficiência, o impacto é maior. 

As famílias do estudo transmitem-nos que têm muita dificuldade em conciliar a 

vida laboral com a pessoal, por vezes leva a que tenham que abandonar o emprego, ou 

reduzir a carga horária levando a um grande corte no orçamento familiar. Sendo que a 

relação enquanto casal também pode ser afetada, Comos nos dizem as famílias do estudo: 

ou a união cresce para superar o momento ou o casal se afasta. 

 
 

Palavras-chave 
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Abstract 
 

No parent is prepared to receive the news that their child, idealized as perfect, is 

born with some kind of disability. The world seems to collapse and many questions 

annihilate the thoughts of the new parents, blame and fear arise. 

Having a disability child shakes not only affects the family feelings but also 

affects their life and daily life, they have to adjust the child's needs and problems and 

reconcile intimate life as couple, as high levels of stress and the lack of attention given to 

the partner may lead to the rupture of the marriage as well as solidify the ties with the 

first-born children, who may feel left out, since all the attention may be directed to the 

brother or sister and may develop negative feelings. (Duarte 2010). 

Is up to the professional intervening with the family, in this case the social worker, 

to be able to strengthen the strenghts and the capacities as well as improve the weakness, 

increasing the chances of having a positive impact on the family. 

In this way, we developed this study, with the purpose of understading the impact 

of a disability child on the family dynamics. The research methodology was based on a 

case studying, using semi-structured interviews and content analysis. The population 

involved in the study were five families with disable people. 

In this study we realised that the birth of a child always as an impact on a family 

system, and when it is a child with disability, the impact is greater. No family thinks that 

it will have a child with disability, being always taken by surprise which always leads to 

a reaction, this depends from person to person. 

The families in the study tell us that they find it very difficult to reconcile their 

working and personal lives, which sometimes means that they have to leave their jobs, or 

reduce their working hours, which leads to a big cut in the family budget. The relationship 

as a couple can also be affected, as the families in the study tell us, either the union grows 

to overcome the moment or the couple drifts apart. 

 
 

Keywords: 



 

Índice 
Introdução................................................................................................................................. 1 

Parte I – Enquadramento Teórico .......................................................................................... 3 

1.A Deficiência ..................................................................................................................... 3 

1.1.A Deficiência ao longo da história ............................................................................... 8 

2.O principal pilar da vida: a família .................................................................................... 12 

2.1. Conceitos e tipos de famílias ..................................................................................... 12 

2.2. Parentalidade ........................................................................................................... 15 

2.2.1. Estilos Parentais ............................................................................................. 17 

2.3. Fatores que interferem na dinâmica familiar ............................................................. 20 

3.Os desafios das famílias de pessoas com deficiência ......................................................... 23 

3.1. Impacto da chegada de um filho com deficiência numa família .................................. 25 

3.3. Interação fraternal com os irmãos .............................................................................. 30 

3.3. Qualidade de vida das famílias de pessoas com deficiência ........................................ 32 

4.Intervenção do Assistente Social junto das famílias........................................................... 35 

4.1. Acompanhamento social junto das famílias ............................................................... 36 

Parte II – Enquadramento Metodológico ............................................................................. 43 

1- Justificação do estudo .................................................................................................. 43 

2- Contextualização e descrição da problemática .............................................................. 45 

3- Objetivos da investigação ............................................................................................ 46 

4- Modelo de investigação ............................................................................................... 47 

5- Instrumentos utilizados e procedimentos ...................................................................... 48 

6- Constituição e caracterização dos participantes no estudo ............................................. 49 

7- Procedimentos éticos ................................................................................................... 50 

Parte III – Apresentação, análise e discussão dos resultados............................................... 52 

1- Análise comparativa dos casos entrevistados ................................................................ 52 

2- Apresentação e discussão dos resultados ...................................................................... 54 

2.1. Apresentação geral das categorias e subcategorias ................................................. 55 

2.1.1. Caracterização da pessoa com deficiência ....................................................... 57 

2.1.2. Gravidez e nascimento do filho com deficiência ............................................. 59 

2.1.3. Aceitação da deficiência ................................................................................. 61 

2.1.4. Alterações na dinâmica familiar após a chegada de um filho com deficiência . 64 

2.1.5. Acompanhamento e aconselhamento psicossocial ........................................... 68 

Conclusão ............................................................................................................................... 70 

Referências bibliográficas ....................................................................................................... 75 

Apêndices ............................................................................................................................... 84 



 

  
 
 
 
 

Apêndice A – Guião de entrevista .................................................................. 85 

Apêndice B – Declaração de consentimento ................................................................. 91 

Apêndice C – Análise .................................................................................................. 93 

C.1. Caracterização dos participantes em estudo ....................................................... 93 

C.2. Caracterização da pessoa com deficiência ......................................................... 95 

C.2.1. Dados pessoais ..................................................................................... 95 

C.2.2. Caracterização da deficiência ............................................................... 97 

C.3. Gravidez ......................................................................................................... 100 

C.3.1. Gravidez ............................................................................................ 100 

C.3.2. Contexto do conhecimento da deficiência do filho .............................. 101 

C.4. Aceitação da deficiência ................................................................................... 16 

C.4.1. Conhecimento acerca da deficiência ................................................... 106 

C.4.2. Reação da família, amigos, vizinhos à deficiência ............................... 107 

C.5. Alterações na dinâmica familiar após a chegada de um filho com deficiência . 110 

C.5.1. Alterações na dinâmica familiar.......................................................... 110 

C.5.2. Relação conjugal ................................................................................ 119 

C.5.3. Relação fraternal ................................................................................ 128 

C.5.4. Relação com os sistemas envolventes do sistema familiar ................... 130 

C.6. Acompanhamento e aconselhamento psicossocial ............................................ 131 
 
 
 
 

Índice de tabelas 
Tabela 1 - Variáveis da qualidade de vida familiar ................................................................... 36 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes entrevistados ........................................................ 53 

 
 
 

Índice de figuras 
Figura 1 - Modelo Integrativo de Darling e Steinberg(1993) .................................................... 19 

Figura 2 - Ciclo de sofrimento e dor - padrão típico de Gaydart (adaptado), Gaydart, 199.28 

Figura 3 - Estrutura conceptual revista e atualizada da Teoria Unificada da Qualidade de Vida 

Familiar (Caya Chiu,2013) ...................................................................................................... 35 



0 

 

 

Índice de quadros 
Quadro 1 - Apresentação geral de Categorias e Subcategorias ................................................. 55 

Quadro 2 - Guião de entrevista ................................................................................................ 90 

Quadro 3 - Caracterização dos Participantes no estudo - Dados Pessoais .................................. 94 

Quadro 4 -Caracterização da Pessoa com deficiência - Dados pessoais .................................... 96 

Quadro 5 -Caracterização da deficiência .................................................................................. 99 

Quadro 6 - Gravidez .............................................................................................................. 101 

Quadro 7 - Contexto do conhecimento da deficiência do filho ............................................... 105 

Quadro 8 - Conhecimento acerca da deficiência .................................................................... 107 

Quadro 9 - Reação da família, amigos, vizinhos à deficiência ................................................ 109 

Quadro 10  - Alterações na dinâmica familiar ........................................................................ 115 

Quadro 11 - Relação conjugal ............................................................................................... 119 

Quadro 12 - Relação Fraternal ............................................................................................... 120 

Quadro 13  - Relação com os sistemas envolventes do sistema familiar.................................. 125 

Quadro 14 - Acompanhamento e aconselhamento psicossocial .............................................. 130 



 

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 
 
 

AIPD - Ano Internacional das Pessoas com Deficiência 
 

AC - Apoio à Colocação 
 

APC - Acompanhamento pós Colocação 

CAVI - Centro de Apoio à Vida Independente 

CAO - Centro de Atividades Ocupacionais 

FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 
 

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 
 

IAOQE - Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e Emprego 
 

MAVI - Modelo de Apoio à Vida Independente 

INR - Instituto Nacional para a Reabilitação 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

ONU - Organização das Nações Unidas 
 

SAPA - Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio 



1 

 

 

Introdução 
 

“Cheguei e desmoronei os seus alicerces”: este trabalho aborda a questão do 

impacto que o nascimento de um filho tem numa família, ainda mais quando falamos de 

uma criança com deficiência. 

Para quaisquer pais, o nascimento de um filho, é um acontecimento marcante nas 

suas vidas; marca o início de uma nova fase, o surgimento de uma nova vida, de um ser 

humano. É um momento único. Contudo, quando o bebé que se julgava perfeito nasce 

com algum tipo de incapacidade, o mundo idealizado dos pais acaba por se desmoronar e 

transformar-se num mundo de incerteza, onde a confusão e as dúvidas imperam. O mundo 

parece desabar e muitas são as perguntas que aniquilam os pensamentos dos recéns pais, 

surgem as culpas e o medo. 

Ter um filho com deficiência abala não só os sentimentos da família como também 

afeta a sua vida e o quotidiano, esta têm de se adaptar às necessidades e problemas da 

criança e conciliar a vida íntima enquanto casal, uma que vez elevados níveis de stress e 

a pouca atenção dada ao parceiro(a) podem levar à rutura do casamento e solidificar os 

laços com os filhos primogénitos, que se podem sentir à margem, dado à atenção poder 

dirigir-se toda para o irmão (ã) e desenvolver sentimentos negativos. 

A família é um pilar na vida de qualquer criança e nas crianças com deficiência 

não é diferente, neste caso ainda é mais importante pois cabe à família alimentar, fazer a 

higiene e todo o tipo de atividades, na maioria das vezes para o resto da vida. As famílias 

têm muito medo de falecerem, face à incógnita de quem irá cuidar do seu filho quando 

estes já não estiverem presentes. (Maristany,1999). 

No contexto da deficiência, o assistente social atua como um promotor de direitos 

e de autonomia. O profissional deve empenhar-se na transformação da sociedade, deve 

estar atento às mudanças sociais e deve procurar novas formas de intervenção. Segundo 

(Tavares, 2010, p. 236) trabalhar junto das pessoas com deficiência é atuar na perspetiva 

da garantia de direitos historicamente 

constituídos, modificando a realidade, transformando o sujeito em autor da sua história, 

incentivando-o à autonomia. 

Assim, o objetivo da investigação é compreender o efeito de um filho deficiente 

na dinâmica familiar. Para tal, o presente trabalho encontra-se dividido em duas partes 
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distintas: A primeira parte encontra-se organizada em quatro capítulos de 

natureza teórica e a segunda parte corresponde à investigação empírica. 

Desta forma, na Parte I é realizada uma revisão bibliográfica do estado da arte 

relacionada com a temática em estudo. Foi abordada a questão da deficiência e dos vários 

modelos utilizados para a abordar. Ainda neste capítulo é feita uma viagem histórica 

acerca do conceito de “deficiência” desde o período grego e romano até à atualidade. 

Como o tema da presente investigação tem como base a família, foram abordadas várias 

dimensões referentes ao conceito. Assim, pretendeu-se clarificar o conceito de família, 

bem como os seus tipos; foram descritos os vários estilos parentais existentes e focou-se 

nos desafios e no impacto da chegada de um filho com deficiência à família e as 

consequências no funcionamento do seio familiar. Por fim, pela minha área de formação 

base ser o Serviço Social, foi abordada a intervenção do profissional de Serviço Social 

junto das famílias e para terminar, foi descrito o processo e acompanhamento social às 

pessoas com deficiência. 

Na segunda parte do trabalho, que diz respeito ao Estudo Empírico tem como 

finalidade explanar, contextualizar e descrever a problemática em estudo, as opções 

metodológicas elegidas e os objetivos que orientam o estudo, os instrumentos utilizados 

e a seleção/caracterização dos participantes envolvidos no estudo, a apresentação e 

discussão dos resultados e por último a conclusão. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 
 

1-A Deficiência 

 
Quantos de nós já passaram por uma pessoa com deficiência e se sentiram 

desconfortáveis? 

Uma das justificações para esta forma de reação tem a ver com o facto de a 

sociedade estar organizada segundo um sistema de representações que regula a ordem e 

“oferece” sentido ao mundo objetivo. 

As pessoas que apresentam alguma incapacidade, são vistas como um corpo que 

não responde às noções de saúde e normalidade prevalecentes na nossa cultura, um corpo 

que escapa ao controle e tudo o que escapa ao controle culmina em discriminação (Shum 

et al., 2006,26). Na sociedade atual há, parafraseando Silver (1998), "o mito do controlo", 

a crença social errónea de que "é possível (...) ter os corpos que queremos”. Shum et al 

(2006,26) consideram que essa valorização do corpo talvez seja um dos fatores que leve 

a que muitas pessoas se assustem com a deficiência, e como resultado a rejeitem. 

Talvez a pandemia que vivemos diminua a crença que toda a doença possa ser 

controlada, ou seja, modifique as noções de saúde e de normalidade. Se ultrapasse 

convicções arreigadas ao modelo médico segundo o qual a incapacidade é um problema 

da pessoa e da sua família e não da sociedade. Para que seja aceite a pessoa tem que 

superar as suas incapacidades, ajustar-se ao padrão normal, enquanto tal não acontece é 

posta de parte, (Oliver ,1990). 

Muitas associações ligadas à pessoa com deficiência ao longo das últimas décadas 

do século XX manifestaram-se apontando a influência nefasta do modelo médico na 

forma como a sociedade as tratava. A convenção dos direitos da pessoa com deficiência 

surge como resultado deste movimento. O Artigo 1º dessa Convenção (2007, p.3), define 

pessoas com deficiência como “aquelas que têm incapacidades duradouras físicas, 

mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação com várias barreiras podem impedir 

a sua plena e efetiva participação na sociedade em condições de igualdade com os outros”. 
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A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2007) consagra como 

princípios básicos a não discriminação, o que pressupõe a aceitação das pessoas com 

deficiência como parte da diversidade humana e o respeito pela autonomia individual, 

liberdade de escolha, participação e inclusão plena e efetiva na Sociedade. 

Podemos, então, considerar que os direitos da pessoa com deficiência são 

baseados na responsabilidade social de desviar as barreiras ao seu funcionamento na 

sociedade. 

Esta definição vem opor-se à do modelo médico pois, segundo a OMS (2001) 

deficiência é a perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica, temporária ou permanente; Este modelo foca-se não nas barreiras que existem 

à participação nos indivíduos na sociedade, mas sim na pessoa e nas suas limitações, o 

que contribui para o reforço da estigmatização e do preconceito para com as pessoas com 

deficiência. É, assim, considerado um modelo fechado e linear segundo o qual a saúde se 

encontra dependente apenas da componente biológica. Desta forma a deficiência é a 

consequência de uma falha ou lesão irreversível do organismo. (Sousa, et al.,2007). 

Pinto (2013), descreve a deficiência segundo o modelo médico como 

“anormalidade”, uma falha, perda ou disfunção do corpo” (p.124). De acordo com este 

modelo, a deficiência ao ser analisada sob o ponto de vista médico, a única via capaz de 

encontrar soluções para os problemas, seria a via da medicina. (Fontes, 2009). 

Para Oliver (1990), a deficiência era encarada como sendo uma tragédia de ordem 

pessoal na qual as pessoas eram consideradas como sendo seres indefesos e vulneráveis 

que dependiam de terceiros para o seu cuidado e proteção. (citado por Pinto, 2013). 

Este modelo continua ainda a existir na sociedade na forma como é representada 

a deficiência, nomeadamente nas políticas e respostas sociais dirigidas para as pessoas 

com deficiência. 

Na opinião de autores como Barnes (1991), Hahn (1985) e Oliver (1996), que se 

opõem ao modelo médico, este apresenta certas limitações. Em primeiro lugar associa as 

causas da deficiência única e exclusivamente a fatores físicos e psicológicos. (Barnes, 

1991;Oliver, 1996); em segundo lugar, desvaloriza a sociedade como uma das causas da 

incapacidade; (Barnes, 1991; Hahn, 1985; Oliver, 1996); Este modelo, ao catalogar os 
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vários tipos tipos de deficiência está a criar um rótulo para com as pessoas com 

deficiência; (Barnes, 1991); A indústria médica ganha poder e apresenta um grande 

interesse em encontrar uma cura para a deficiência/incapacidade ou para a sua prevenção 

(Oliver, 1996); é um modelo que contribui para a estigmatização das pessoas com um 

determinado tipo de deficiência/incapacidade uma vez que o tratamento médico, em 

muitos casos, levava à hospitalização ou internamento em asilos. (Anastasiou e 

Kauffman, 2011). 

Nos dias de hoje cabe-nos pensar segundo o Modelo Social, no qual a deficiência 

é um problema da sociedade e não apenas da pessoa e da sua família. Este modelo defende 

a mudança da sociedade na maneira de ver a pessoa com deficiência, a aceitação da 

diversidade, o incentivo da independência e da autonomia de todos, assim como serviços 

públicos inclusivos e o respeito das decisões da pessoa com deficiência. (Nogueira, J, 

2019). 

Até às décadas de 70 e 80 do século passado, a deficiência era abordada segundo 

o Modelo Individual Médico no qual a deficiência era vista como uma falha preconizada 

pelo corpo (Pinto, 2015) e uma “tragédia individual” (Fontes,2016). Porém, a partir dos 

anos 80 começaram a surgir contestações face ao modelo utilizado até então e surgiu, em 

resposta, o Modelo Social da Deficiência. De acordo com este modelo torna-se imperativo 

separar o conceito de “deficiência” e de “incapacidade”. (Pinto, 2013). A 1UPIAS (1976), 

define, então, a deficiência “como falta de uma parte ou da totalidade de um 

membro,oorgão ou mecanismo do corpo” e a “incapacidade como a desvantagem ou 

restrição da atividade causada pela organização social contemporânea que não leva em 

conta as pessoas que têm deficiências físicas e, portanto, as exclui da participação nas 

atividades sociais comuns” (p.14, citado por, Pinto, 2013, p.124). 

Segundo Barbara Lisicki (2013, p.2) 
 

"O Modelo Social enquadra a deficiência como algo que é socialmente 

construído. A deficiência é criada por barreiras físicas, organizacionais e 

atitudinais e estas podem ser alteradas e eliminadas. Isso dá-nos um modelo 
 

1 Union of Phisical Imparied Against Segregation. Esta organização, criada por pessoas deficientes com vista 
a acabar com a exclusão dos deficientes, foi a primeira a entender a deficiência como sendo um fenómeno de 
natureza social. Deste modo, cabe à sociedade criar as condições necessárias para que as pessoas com deficiência 
possam intervir e participar ativamente na sociedade. 
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dinâmico e positivo que nos diz qual é o problema e como corrigi-lo Afasta- nos da 

posição de "culpar" o indivíduo por suas deficiências”. 

A autora afirma que a deficiência está, e sempre estará, presente em todas as 

sociedades conhecidas e, portanto, a única posição lógica a tomar é planejar e organizar 

sociedade de uma forma que inclua, em vez de excluir, pessoas com deficiência. 

Este modelo colocava a tónica da deficiência na sociedade e não nas limitações 

meramente biológicas, uma vez que era a sociedade que não conseguia dar resposta às 

necessidades e características das pessoas. (Pinto, 2013). O tema da deficiência começa a 

ser cada vez mais debatido em praça pública de forma a promover a igualdade e a 

inclusão, através de debates, ações e conferências, foi através deste modelo que a 

deficiência começou a ganhar voz, pois várias organizações de pessoas deficientes 

começaram a lutar por mudanças sociais e políticas. Foi devido a esta luta, que em 2006, 

a ONU, redigiu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Este modelo 

está também na base de importantes documentos internacionais, como o Disability 

Discrimation Act, de 1992, ou a Declaração de Salamanca, de 1994, (Nogueira,2019). 

Defensores do Modelo Social como Abberley (1987), Finklstein (1980) e Oliver 

(1990, 1991) acreditam que existe uma clara distinção entre os termos "deficiência" e 

“incapacidade”. A deficiência é entendida como uma disfunção do corpo enquanto 

incapacidade se refere à organização da sociedade e que a deficiência é considerada um 

produto da estrutura social e económica e não resultante de uma patologia (Anastasiou e 

Kauffman, 2011). 

Este modelo almejava a eliminação de todas as barreiras que impediam a 

participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. (Shakespeare e Watson, 

2002, citado por Candeias e Saragoça, 2019). 

Mais recentemente, com o intuito de relacionar a influência de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais surgiu o Modelo Relacional (Thomas, 1999) ou também conhecido 

por Modelo biopsicossocial (OMS, 2002) (Fontes, 2008), uma vez que o modelo social 

apresentava uma “visão muito socializada da deficiência", na opinião de Bury (1997, 

citado por Fontes, 2008, p.76), dado que tal como argumenta Shakespeare (2006) “as 

pessoas são incapacitadas pela sociedade e pelos seus corpos” (citado por Fontes, 2015 

pp. 187-188). Neste modelo, “a pessoa é vista numa perspetiva sistémica, 

multidimensional, de forma globalizante e total, incluindo não apenas os traços da sua 
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personalidade e das suas limitações e capacidades, mas também o modo como interage 

no contexto social” (Capucha, 2010, p.4 citado por Nogueira, 2019, p.). Este modelo não 

assume que as causas da deficiência se centram apenas nos fatores biológicos, este 

acredita que existe uma correlação de fatores de ordem ambiental, social, psicológica e 

genética que podem contribuir para a causa da deficiência. 

A partir dos anos 60, políticos, legisladores e académicos têm vindo a ganhar uma 

maior consciencialização para o facto de que a incapacidade/deficiência não devem ser 

consideradas única e exclusivamente numa ótica pessoal. (Barnes & Mercer, 2003, citado 

por, Sousa et al, 2008). 

Atualmente há que conceptualizar a deficiência de acordo com o Modelo dos 

Direitos Humanos. Este modelo encara a deficiência sob o ponto de vista dos Direitos 

Humanos e defende o reconhecimento “do valor e dignidade humana de todas as pessoas 

com deficiência, garantindo-lhes o gozo pleno do seu estatuto de cidadãos, com todos os 

direitos e liberdades inerentes.” (Pinto, 2013, p.190). Segundo este modelo, devem ser 

tomadas medidas de forma que todos os sujeitos com deficiência ou incapacidade possam 

exercer de forma plena todos os seus direitos enquanto cidadãos. O exercício dos direitos 

das pessoas com deficiência encontra-se barrado ou limitado devido a um conjunto de 

fatores de ordem ambiental, social e biológica e como tal este modelo pretende combater 

estes entraves para assim contribuir para mudar a forma como a sociedade trata as pessoas 

com deficiência, (Sá, 2012.) 

O modelo dos direitos humanos, ao contrário dos outros modelos, vê a diferença 

como “parte da condição humana e procura formas de respeitar, apoiar e celebrar a 

diversidade” (Pinto, 2013, p.125). 
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1.1-A Deficiência ao longo da história 
 
 

Ao longo dos tempos as pessoas com deficiência sempre foram olhadas como 

seres inferiores, como é evidenciado no significado da palavra deficiência que deriva da 

palavra em latim deficientia, que em português quer dizer “defeito que uma coisa tem ou 

perda que experimenta na sua quantidade, qualidade ou valor” (Larousse Cultural, 1998 

cit Ribeiro, 2008, p. 33). 

“A Deficiência é tão antiga como a humanidade. Desde a pré-história até 

hoje, as pessoas sempre tiveram que decidir qual atitude adotar em relação 

aos membros mais vulneráveis que precisavam de ajuda da comunidade para 

obter alimento, abrigo e segurança, tais como as crianças, os velhos e as 

pessoas com deficiência” (Crespo, 2011, p.1 citado por Nogueira, 2019, p.32). 

Já no período da pré-história se assistia à marginalização das pessoas com alguma 

deficiência e/ou incapacidade, estas eram deixadas à sua mercê, uma vez que não 

contribuíam para a sobrevivência do grupo. (Sousa, et al.,2007). 

Os gregos e os romanos viam nos deficientes uma previsão de azar e males, e para 

tal não acontecer estas pessoas eram mortas e abandonadas. Neste mesmo período com a 

busca do corpo perfeito, eram realizadas práticas que visavam a eliminação dos recém-

nascidos que não se enquadravam no ideal da perfeição. (Sousa, et al.,2007). 

Com o eclodir do cristianismo, as deficiências eram consideradas como resultantes 

de castigos e da ira de Deus. Ao contrário do que se era praticado antes, o cristianismo 

põe um ponto final ao infanticídio e começa a ver os deficientes sob a ótica da 

estigmatização e da dependência. A resposta para os casos de deficiência era vista sob a 

ótica da segregação em mosteiros, asilos e hospícios. (Sousa, et al.,2007; Loureiro,2013). 
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A doutrina católica assume a caridade como uma das virtudes que todo e qualquer 

cristão deve ter, ou seja, devem “Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo 

por amor de Deus”. Com este mote, surge a necessidade de cuidar dos deficientes e dos 

menos afortunados. Esse ato de cuidar deveria ser realizado nos asilos, no qual tinham 

direito a um teto e alimentação, ao mesmo tempo que se procedia ao isolamento e 

ocultação daqueles que nada tinham para oferecer à sociedade. (Pessotti,1984). 

Na Idade Média, a deficiência volta a ser encarada como um “castigo divino”. 

Todos os Homens eram criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos a nível físico 

e mental, contudo os deficientes não refletiam essa imagem perfeita de Deus. Como, tal, 

era prática comum, as famílias esconderem os seus filhos deficientes de forma a não 

existir qualquer tipo de discriminação. (Castro, s/d). 

Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas começam a ver a deficiência de uma 

outra perspetiva, devido ao facto de existirem muitas pessoas que ficaram mutiladas e 

afetadas derivadas à guerra e exigirem um lugar na sociedade. Este movimento fez com 

que a sociedade deixasse de considerar a deficiência como algo que apenas ocorria com 

o nascimento. (Corrent, 2016). 

Tal como refere Tahan, (2012) 
 
 

“Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que (...) surgem os mutilados 

da guerra, pessoas que foram para a guerra sem nenhuma deficiência e voltam 

às suas casas com algum tipo de mutilação que impedem a fruição normal de 

suas atividades de vida diária.” (citado por Corrent, 2016, p.9). 

 
A sociedade começa a tomar consciência acerca da problemática da deficiência 

(Loureiro, 2013) devido ao retorno de muitos soldados mutilados, vítimas da guerra que 

até então tinham competências para trabalhar. Como estes tinham necessidade subsistir e 

a sociedade se sentia devedora, de acordo com Aranha (2008) começou a ser reconhecido 

o seu potencial e capacidade para trabalhar, desta forma “o mundo começava a acreditar 

na capacidade das pessoas com deficiência" (Werneck, 1997, p.49). Contudo, foi só a 

partir dos anos 80 do século XX, com a instituição do “Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes” (AIPD) pela Organização das Nações Unidas, em 1981, que se “oficializou 

o embrião do conceito de sociedade inclusiva” (Werneck,1997,p.42). 
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Face a isto, começa-se a assistir a uma mudança de atitudes, manifestações e vozes 

de protesto diante de casos em que as pessoas com deficiência eram discriminadas, 

marginalizadas, colocando mesmo em causa as instituições, escolas e serviços que 

trabalhavam com pessoas com deficiência. 

 
Em 1994, foi redigida a “Declaração de Salamanca” que veio “reafirmar o direito 

de todas as pessoas à educação conforme a Declaração Universal de Direitos Humanos” 

(Werneck, 1997, p.49). Este documento tinha como finalidade a promoção de uma 

educação universal apelando a uma educação inclusiva e de qualidade capaz de responder 

às necessidades de todos os alunos. 

“reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em prol da Educação para 

Todos, reconhecendo a necessidade e a urgência de garantir a educação para 

as crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais no quadro 

do sistema regular de educação, e sancionamos, também por este meio, o 

Enquadramento da Acção na área das Necessidades Educativas Especiais, de 

modo a que os governos e as organizações sejam guiados pelo espírito das 

suas propostas e recomendações”. (Unesco, 1994, p.viii) 

 
Em 2006, foi criada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

um acordo internacional assinado por diversos países, no qual se inclui Portugal. Um 

documento específico para as pessoas com deficiência, na qual são especificadas as leis 

internacionais que já existem face à deficiência, tornando, desta forma, a deficiência 

como uma questão de direitos humanos (WHO, 2012). 

A convenção é constituída por 8 princípios, sendo que um dos mais importantes 

assenta no facto de que todas as pessoas devem poder tomar decisões e fazer escolhas 

no que diz respeito à sua vida. (FENACERCI, 2018). 

Os Estados Parte na presente Convenção: 
 

a) “Relembrando os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, que 

reconhecem a dignidade e o valor inerente a todos os membros da família 

humana e os seus direitos iguais e inalienáveis como base para a fundação da 

liberdade, justiça e paz no mundo” (ONU, 2006, p1) 



 

Apesar de todas as conquistas, ainda existe muito a ser feito para com as pessoas 

com deficiência, cabe ao governo trabalhar para que as pessoas com deficiência possam 

exercer os seus direitos. 
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2-O principal pilar da vida: a família 
 
 

A família tem uma grande importância na vida dos seus filhos, dado que é o seu 

pilar. É na família que a criança tem as primeiras demonstrações de amor, que é protegida, 

começa a socializar-se, e onde lhe é transmitida a cultura. A criança torna-se um reflexo 

da sua família, pois as crianças aprendem por imitação, sendo assim irá fazer o que 

observa e o que vive (Duarte.M,2010). 

Tendo a família um filho com deficiência ainda mais importância tem para o seu 

desenvolvimento. Segundo a literatura, cada família reage a essa situação de forma 

distinta pelo que é necessária uma abordagem individualizada no trabalho com as 

mesmas. 

Nos últimos anos tem existido uma enorme mudança do paradigma de família, das 

suas configurações e funcionamento. Hoje em dia cada vez se fala mais de novas formas 

de família, esta provém dos diversos contextos, tornando-se novas variáveis do modelo 

tradicional de família nuclear. (Ribeiro, 2003) 

 
 
 

2.1- Conceito e tipos de família 
 
 

Desde o seu nascimento que todo e qualquer ser humano se encontra integrado no 

seio de uma família e esta pode assumir diversas formas e tamanhos, de acordo com os 

membros que a compõem. 
 

A família tem uma grande importância no crescimento saudável dos seus 

sucessores. (Wagner et al. 1999) 

Para Gonçalves (2013) a família é um conjunto de elementos ligados por um 

conjunto de relações, em permanente relação com o exterior, mantendo assim o seu 

equilíbrio, durante o processo de desenvolvimento transitando entre os diferentes estádios 

de evolução. 
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Rodrigues (2011) defende que a família é constituída por um conjunto de 

elementos unidos por laços de parentesco e afinidade. A família encontra-se em constante 

mudança, de forma a conseguir adaptar-se às necessidades e alterações tanto dos seus 

membros como do contexto que a envolve. 

Segundo Wagner et al. (1999) o tradicional conceito de família original tem vindo 

a sofrer alterações, cada vez mais existe uma maior diversidade de arranjos familiares e 

de famílias reconstituídas. 

Álvarez (2015) define três modelos de família, a família que tem as relações de 

primeira habitação, isto é quando duas pessoas se unem com o objetivo de formar família; 

as que têm relações de segunda habitação que são resultado de uma relação de coabitação; 

e as famílias diversas que se identificam como aquelas famílias em que um ou os dois 

membros do casal trazem filhos de uma relação anterior. 
 

Segundo Viegas e Costa (1998 cit. Ramos, 2016), atualmente existem vários tipos 

de configurações familiares para além da família tradicional. Face às mudanças e 

transformações ocorridas na sociedade que influenciaram diretamente o protótipo da 

família, surgiram outros tipos de famílias: a família do tipo nuclear; a família 

monoparental; a família complexa ou extensa e a família recomposta. 
 

A família do tipo nuclear é composta pelos progenitores e pelos seus respetivos 

filhos. 
 

Por outro lado, a família do tipo monoparental, tal como o próprio vocábulo 

evidência, é composta por apenas um dos progenitores e pelos seus filhos. Esta situação 

pode dar-se devido a vários fatores, tais como, o óbito de um dos progenitores; o divórcio; 

processos de adoção; emigração de um dos pais ou mesmo situações de abandono. 

(Ramos, 2016). Esta tipologia de agregado familiar tem vindo a ter cada vez mais, uma 

maior expressão tanto em Portugal como em outros países, nomeadamente a partir das 

últimas três décadas do século passado (Correia, 2002), muito devido à consagração da 

lei que permitiu o divórcio, em Portugal. 
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As famílias recompostas ou reconstituídas resultam da criação de uma nova 

família a partir de uma outra já existente. Neste modelo familiar, existe um filho apenas 

de um dos elementos do casal e surge devido a um divórcio ou ruptura de uma união 

anterior. (Delgado, A. e Wall, K., 2014) 
 

No que respeita às famílias complexas ou extensas, estas são constituídas pelos 

progenitores e pelos respetivos filhos, primos, tios, cunhados e avós. 
 

Wall, Cunha e Atalia (2013), por sua vez, argumentam também a existência de 

famílias homossexuais em que os membros que compõem o agregado familiar são do 

mesmo sexo; as famílias de casais que, por vontade própria, decidem não ter filhos e por 

fim as famílias transacionais em que os membros do casal, por determinados motivos, 

como os de carater laboral, se encontram em países diferentes. 
 

Atualmente, existe uma grande diversidade de estruturas familiares: as famílias 

nucleares constituídas por a mãe, o pai e filhos, famílias monoparentais nas quais a mãe 

ou o pai ficam com os filhos, e famílias recasadas nas quais o pai ou a mãe se juntam com 

outro companheiro(a), ficando a família constituída pelo pai a esposa/madrasta e os filhos 

ou a mãe, o esposo/padrasto e os filhos, e ainda famílias homoparentais constituídas por 

casais do mesmo sexo. 

É possível concluir que, a família hoje em dia, está bem diferente da família 

tradicional, existindo, atualmente uma grande diversidade familiar. Como afirma Dias 

(1996), “atualmente a família, tem assim, que se adaptar continuamente a novos modos 

de vida.” (Dias,1996, p. XXVIII).
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2.2 - Parentalidade 
 

O termo “parentalidade” é bastante recente e remonta aos anos 60 quando 

começou a ser utilizado na literatura psicanalítica francesa para referir a relação dos 

progenitores com os filhos. (Zornig, 2010). 
 

A parentalidade, segundo Cruz (2005), citado por Brás, (2008) é um “conjunto de 

acções encetadas pelas figuras parentais (pais ou substitutos) junto dos seus filhos no 

sentido de promover o seu desenvolvimento da forma mais plena possível, utilizando para 

tal os recursos de que dispõe dentro da família e, fora dela, na comunidade” (Brás, 2008, 

p.8). Ou seja, a parentalidade, define-se como as ações procedidas pelos progenitores, 

recorrendo aos recursos disponíveis, com vista a garantir o bem-estar, o desenvolvimento 

e a educação da criança. 
 

“É importante que os/as pais/mães satisfaçam as necessidades mais básicas de 

sobrevivência e saúde e proporcionem às crianças um mundo físico organizado, seguro e 

previsível, que permita o estabelecimento e a existência de rotinas essenciais ao seu 

desenvolvimento”. (Silva e Esteves, 2012, p.9). 
 

O mesmo autor refere que a parentalidade depende de um dado conjunto de 

variáveis, tais como o percurso de desenvolvimento dos progenitores; a personalidade e 

os recursos psicológicos; as características da própria criança; as relações familiares; o 

contexto social e o suporte existente; os recursos socioeducativos e os estilos e práticas 

parentais. (Silva e Esteves, 2012, p.9). 
 

Hoghughi (2004) criou o modelo Integrativo da parentalidade que sistematiza as 

dimensões presentes no desempenho da parentalidade. Segundo este autor existem 11 

dimensões associadas ao desempenho da parentalidade subdivididas em 3 grandes áreas: 

Atividades Parentais; Áreas Funcionais e Pré-Requisitos (Barroso e Machado, 2010). 
 

As atividades parentais englobam o cuidado (a nível físico, emocional e social), 

a disciplina e o desenvolvimento da criança. Estas são definidas como tarefas importantes 

para que a parentalidade seja eficiente. Estas têm como objetivo prevenir vicissitudes que 

possam criar sofrimento para a criança e viabilizar circunstâncias positivas. (Hoghughi, 

2004 citado por Paraventi, 2018). É através das atividades parentais que os pais 
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estabelecem limites, de acordo com a idade da criança, fundamentais para o convívio em 

sociedade. Cabe aos pais incutir na criança os princípios da tolerância e respeito. 

(Almeida, 2015; Barroso e Machado, 2015; Hoghughi, 2004; Paraventi, 2018) 
 

As áreas funcionais envolvem a atenção à saúde física, à saúde mental, ao 

comportamento social e ao funcionamento educativo e intelectual. Os pais devem 

procurar prover à criança oportunidades para que esta tenha um crescimento saudável e 

positivo, dando resposta às necessidades de sobrevivência e de bem-estar. É também 

requerido aos pais potenciar um bom desempenho intelectual e académico de forma a 

potencializar as competências educacionais, de trabalho e de resolução de problemas. 

(Hoghughi, 2004; Barroso e Machado, 2010; Paraventi, 2018). 
 

Relativamente ao comportamento social, os pais devem promover a obtenção das 

competências necessárias para a construção de relações, interiorizando normas culturais 

e legais referentes ao comportamento. (Hoghughi, 2004; Barroso e Machado, 2010; 

Paraventi, 2018). 
 

As questões da saúde mental também devem ser objeto de atenção por parte dos 

pais, nomeadamente os pensamentos e comportamentos que a criança demonstra não só 

em relação a si mas também para com os outros. (Hoghughi, 2004; Barroso e Machado, 

2010; Paraventi, 2018). 
 

Os pré-requisitos incluem o conhecimento e compreensão, motivação, recursos 

e oportunidades. Segundo Hoghughi (2004), tanto o conhecimento como a compreensão 

são a chave para que exista uma parentalidade efetiva. Segundo este autor, “é aqui a 

capacidade de compreender os custos de responderem “sim” ou “não” a determinado 

comportamento de exigência da criança” (citado por Barroso e Machado, 2010, p.216). 

 
 
 

A motivação relaciona-se com as aspirações e com a vontade dos pais em 

mobilizar os recursos necessários para que a criança possa manter e aprimorar os seus 

ambientes de socialização. Esta encontra-se interligada com a identidade dos 

progenitores, com as responsabilidades profissionais e com a responsabilidade e a 
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autoridade em relação à criança. Também o equilíbrio económico contribui para 

a motivação para a parentalidade. 
 

Em relação aos recursos, Hoghughi (2004), estabelece quatro tipos de recursos 

para uma parentalidade efetiva: (citado por Barroso e Machado, 2010) 
 

● Qualidades parentais: tipo de relação interativa estabelecida com a 

criança; 

● Competências parentais - obtidas através de programas de parentais, da 

própria experiência ou através da observação de outros progenitores; 

● Redes Sociais - presença de familiares, amigos, vizinhos; 

● Recursos materiais - recursos económicos necessários para a 

sobrevivência e desenvolvimento da criança, 
 

Por fim, quanto às oportunidades, segundo Hoghughi (2004), estas encontram-se 

condicionadas principalmente pelo tempo despendido para a realização das atividades 

parentais. Atualmente, devido ao grande envolvimento que os pais têm a nível 

profissional, isso faz com que o tempo despendido com os filhos seja menor. (citado por 

Barroso e Machado, 2010). 

 
 

2.2.1- Estilos Parentais 
 

Todos os pais têm objetivos semelhantes para os seus filhos, o primeiro e mais 

importante é que sejam felizes, mas também que tenham boas competências sociais que 

os levem a ter um bom futuro. O que difere nas relações parentais é os comportamentos 

exercidos pelos pais para no seio familiar. (Santos e Oliveira, 2019). 
 

Os estilos parentais são muitas vezes confundidos com as práticas parentais, mas 

vão além das mesmas sendo uma variável existente no seio familiar. Esta variável é 

composta pelo contexto, pelas interações entre o sistema de casal e fraternal e o tipo de 

educação exercida. (Soares & Almeida, 2011; Cruz, Raposo, Ducharne, Almeida, 

Teixeira & Fernandes, 2011; Costa et al., 2000; Pacheco et al., 2008). 
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Tal como nos demonstra a figura abaixo, o Modelo Integrativo de Darling 

 e Steinberg (1993), explica de forma sintética a diferença entre estilos parentais e práticas 

parentais. Segundo este modelo, os estilos parentais são espelhados através das práticas 

parentais e são estas que irão influenciar a socialização da criança. 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 - Modelo Integrativo de Darling e Steinberg(1993) 
 
 
 

Os estilos parentais têm como objetivo avaliar o impacto da educação parental no 

desenvolvimento psicossocial das crianças. Vários autores têm dedicado o seu estudo a 

perceber os diferentes estilos de educação presentes no dia a dia das famílias bem como 

as suas consequências no desenvolvimento das crianças. 
 

Baumrind (1973) citado por Bee (2003) analisou 4 combinações de 

comportamentos parentais com o objetivo de definir os vários estilos parentais. O 

primeiro comportamento tem a ver com o carinho e cuidado, o segundo com o nível de 

expectativas, isto é, as “exigências de maturidade”, o terceiro com a clareza e a 

consistência de regras, por fim o quarto comportamento está relacionado com a 

comunicação entre pais e filhos. 
 

Ao analisar estes quatro comportamentos parentais Helen Bee (2003), na sua obra 

“A Criança em Desenvolvimento” chegou à definição de três estilos parentais: 
 

- O estilo permissivo que é definido por pais que são muito cuidadosos e queridos 

com os filhos acabando por não haver exigência de maturidade, estabelecimento de 
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regras, falta da palavra “não” pois acabam por aceitarem tudo o que os filhos 

querem, não impondo qualquer tipo de punição quando erram. 
 

- O estilo autoritário é definido por um controlo excessivo, exigência de 

maturidade, regras inflexíveis, grande rigidez na abordagem aos castigos e uma 

obediência excessiva. Este estilo parental acaba por ser o oposto do estilo permissivo. 
 

- O estilo Competente/democrático/autoritário é definido pela existência em 

quantidade elevada dos 4 comportamentos avaliados, torna-se um estilo equilibrado não 

sendo exigente em demasia, mas também não sendo permissivo em demasia. A 

comunicação entre pais e filhos é uma constante, existindo um acordo no estabelecimento 

de regras e punições. 
 

Muitos autores defendem a existência de um 4º estilo parental, estilo negligente. 

Tal como nos diz Silva (2019) é marcado pela ausência de regras e limites sendo as 

crianças livres para fazerem o que querem, levando a que ao longo da vida encarem as 

adversidades com frustração pois não estão habituadas a este limite. Outra característica 

que pode definir os filhos no futuro é a sua impulsividade e falta de responsabilidade. Por 

vezes sendo levados por caminhos menos adequados no mundo da delinquência. O estilo 

negligente tal como o nome indica é um comportamento que tem como base a não 

satisfação das necessidades e cuidados da criança., como por exemplo nas áreas da 

alimentação, higiene, saúde, amor e afeto e educação. Este comportamento por parte dos 

pais pode acontecer de forma propositada ou involuntária. (Magalhães, 2005, p.34). 
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2.3 – Fatores que interferem na dinâmica familiar 
 
 

Segundo Relvas a família é "um sistema auto-organizado, social e aberto” (2000, 

p. 22). Para o autor a família é um grupo de pessoas, que “desenvolvem entre si, de forma 

sistemática e organizada, interações particulares que lhe conferem individualidade grupal 

e autonomia” (Relvas, 2000c, p. 24), isto para além de poderem ter laços biológicos e 

legais. 

O sistema familiar não pode ser considerado um sistema fixo, pois este sofre 

mudanças ao longo da vida familiar. 

Segundo VonBertalanffy, a família é um sistema aberto, pois é considerado 

“…um sistema em troca de matéria com o meio, que apresenta entradas e saídas, 

construção e destruição dos seus componentes materiais” (1979, p.149). 

Na perspetiva sistémica, o conceito de família abrange dois objetivos: um interno, 

referente à proteção psicológica e social dos seus membros, e outro externo, relativo à 

transmissão de cultura aos membros das gerações seguintes. A família é, assim, 

considerada uma instituição de complexa organização, em que convergem variáveis 

internas e externas: exerce grande influência sobre os diversos membros no que concerne 

ao processo de desenvolvimento, e é afetada por interações com o meio social 

circundante, neste caso mais abrangente. (Biasoli,A. 2004 cit. Raposo,H. (2015). 

Segundo McWilliam (2003) a família, enquanto sistema familiar, é constituída por 

vários elementos interdependentes entre si, todos com pontos fortes, fracos e capacidades, 

levando a que alguma alteração num desses membros afete os restantes. 
 

O sistema familiar está sujeito a dois tipos de pressão, a pressão interna e a pressão 

externa. A pressão interna é devido a mudanças nos diferentes membros do sistema. A 

pressão externa é consequência da difícil adaptação dos membros do sistema a 

instituições sociais que tenham influência sobre o sistema. Qualquer uma destas pressões 

vai alterar o funcionamento do sistema. (Alarcão,2000). 
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Para Minuchin (1967) citado por Alarcão (2000), na obra “(Des) equilíbrios 

familiares: uma visão sistemática”, o sistema familiar pode estar sujeito a 4 fontes de 

stress: 
 

- Quando um membro da família está sob stress devido a contactos exteriores ao 

sistema familiar, trazendo o stress para o sistema. Cabe aos diferentes membros do 

sistema arranjarem formas de lidar com a situação. 
 

- O stress de todos os membros do sistema pode ter como consequência todo o 

sistema ir-se abaixo, isto depende do sistema e da forma que encontra de superar a 

situação. 
 

- Na transição entre as diferentes etapas do ciclo vital, como por exemplo o 

nascimento de uma criança, a morte de um familiar, a passagem dos filhos para a 

adolescência, a entrada na universidade de um filho, o sistema familiar é confrontado com 

mudanças geradoras de stress. 
 

- Acontecimentos inesperados, como por exemplo o nascimento de um filho com 

deficiência, uma doença prolongada de um membro, provocam stress no sistema e levam 

a que a família tenha que arranjar estratégias para reorganizar o sistema e superar o stress 

provocado. 
 

Para Alarcão (2000) todas as mudanças que possam ocorrer num sistema causam 

stress, independentemente de ser positiva ou negativa, de se estar à espera ou não, de ser 

mais ou menos agradável. 
 

No geral, segundo Rubinstein, Ramalho e Netto (2002) as quatro variáveis que 

afetam a família, e invariavelmente acabam por afetar a criança, são a classe sócio 

económica do agregado; as condições económicas; o emprego da mãe e o emprego do 

pai. 
 

Para além destas situações Marques, (1977) considera que uma das situações mais 

particulares de famílias vulneráveis a situações de grande nível de stress são as famílias 

de pessoas com deficiência. Diferentes estudos demonstram que existe uma grande 

percentagem de divórcios e suicídios nessas famílias. 
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Estas quatro variáveis podem assim afetar a criança com deficiência, pois 

dependendo delas é o estilo de vida da família, o dinheiro disponível para cuidados de 

saúde, (apoios especializados e produtos de apoio), lazer, provocando diferenças no dia a 

dia e desenvolvimento da criança. 

Cabe ao técnico que intervencionar com a família, conseguir fortalecer os pontos 

fortes e as capacidades bem como melhorar os pontos fracos, aumentando as hipóteses de 

ter um impacto positivo na família. 
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3- Os desafios das famílias de pessoas com deficiência 
 
 

Nenhuma família se encontra preparada para receber a notícia de que o seu filho, 

que se julgava ser um bebé saudável e perfeito, acabou por nascer com algum tipo de 

deficiência. O sonho de qualquer mãe e pai é que o seu tão desejado filho, nasça com 

saúde, porém, quando a criança nasce com uma deficiência o mundo dos progenitores 

ganha uma outra cor, um tom negro como se uma nuvem negra pairasse sobre si. O medo, 

o pânico, o desafio e o desconhecido acabam por invadir os pensamentos da família. 

Sentimentos como o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, a rejeição, a culpa, o medo e a 

vergonha são experienciados, muitas vezes, de forma intensa. (Oliveira, 2018). 

A família com filhos com deficiência de hoje, enquanto pilar na vida da criança, 

sofre repercussões negativas devido às mudanças sociais. Quando o agregado familiar era 

composto pela família alargada os pais tinham o apoio dos vários parentes para os 

cuidados e educação dos filhos. Hoje em dia o tipo de família mais comum é a família 

nuclear, no qual cabe só aos pais prestar os cuidados e dar educação aos filhos, para além 

de toda uma vida laboral, cada vez mais exigente. Toda esta exigência cria uma grande 

pressão nos pais, que têm muita dificuldade em lidar com toda esta situação e por vezes 

os atritos e o afastamento no casal sobem de proporção. (Lacasta,2003 cit Dias, 2014). 

A chegada de um filho com deficiência a uma família tem sempre consequências 

para os restantes membros, a reação e a adaptação à notícia dependem do funcionamento 

da mesma. (Silva e Dessen, 2002). 

Um aspeto muito importante a ter em conta, são as características da deficiência 

da criança. Todas as deficiências têm necessidades muito díspares e específicas, as que 

têm um maior comprometimento físico e motor, com dependência total dos pais, como as 

multideficiências, exigem mais dispêndio de energia do que as que têm 

comprometimentos mais leves que por vezes apenas necessitam de algum apoio nas 

atividades de vida diária, como por exemplo muitas das crianças com Trissomia XXI. 

(Almeida e Sampaio, 2007) 
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Tal como diz Duarte (2010), para se elaborar uma intervenção na qual se pretenda 

o sucesso é necessário que se veja a família como um todo e não a criança como um ser 

isolado, principalmente os pais de crianças com deficiência, pois o nascimento de uma 

criança deficiente abala a dinâmica de uma família de uma forma radical, porque: 

- Em termos do casal (pais) não é fácil, há situações em que há um 

descontentamento ou distanciamento por parte do casal, comunicam menos, pois as suas 

forças/ tempo é gasto com a criança, havendo uma redução das atividades sexuais. 

-O casal se estiver a ser observado por um médico, pode ser aconselhado a evitar 

novas gestações devido aos genes. 

-Nas famílias nas quais já existam irmãos, estes podem não ver com bons olhos o 

aparecimento de um irmão, que como é diferente e necessita de mais apoio, lhe rouba 

toda a atenção que tinha dos pais. 

- Em termos económicos, a família ressente-se, porque há um enorme gasto com 

o filho, pois é preciso adquirir objetos específicos. 

- A grande pressão da sociedade nos pais leva a que estes tenham sentimentos de 

negação, frustração, ódio, depressão, sentimentos de culpa, medo, diminuição da 

autoestima e rejeição, tendo receio/medo/vergonha de enfrentar a sociedade, retraindo-se 

um pouco de sair de casa. 

Assim, é de extrema importância a inclusão da família na intervenção dos 

profissionais uma vez que estes serão um suporte e uma ajuda preciosa para a família, 

pois cabe a estes capacitar, corresponsabilizar e fortalecer a família. (McWilliam, 2003). 

Nunca nos podemos esquecer que a família é e será sempre o porto de abrigo. 
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3.1- Impacto da chegada de um filho com deficiência numa família 
 
 

O nascimento de um filho com deficiência, ocorre em qualquer tipo de família, 

este acontecimento não escolhe nível social, económico ou cultural. (Lacasta,2003cit 

Dias, 2014). 

De acordo com Gayhardt (1996), existe um ciclo para descrever o processo de 

sofrimento dos pais face ao diagnóstico dos filhos com algum tipo de deficiência, dividido 

por estágios que se inicia com um choque inicial e que termina, por fim, com a aceitação. 

Durante o processo são encarados e vivenciados diversos sentimentos que podem 

suceder-se por esta ordem ou por outra completamente diferente. (Ferreira, 2003). 

Segundo o ciclo apelidado por Gaydarth como “Ciclo de sofrimento e dor - padrão 

típico”, (figura 4), em primeiro lugar surge o choque inicial, no qual os pais são 

confrontados com a notícia de que o seu filho sonhado não será uma criança normal, mas 

sim uma criança com uma deficiência, em seguida podem surgir sentimentos como a 

rejeição ou a negação que, segundo a psicologia de Freud, é um mecanismo de defesa 

fruto do inconsciente que faz com que os indivíduos tendam a recusar um determinado 

evento ou situação, ou seja, as pessoas agem como se nada tivesse ocorrido 

(Oliveira,2018). Neste caso, os pais não querem acreditar no diagnóstico e/ou negam a 

deficiência, recusam a todo o custo encarar e aceitar a realidade. Outros dos sentimentos 

experienciados no processo de aceitação dos filhos, segundo Gayhardt, é a incredulidade, 

a culpabilidade, a frustração, a raiva, a depressão e o desânimo. Os pais podem culpar-se 

e ficar frustrados pela deficiência do filho, devido a comportamentos adotados durante o 

período de gestação tais como comportamentos relacionados com o tabagismo, consumo 

de álcool ou trabalho em excesso. Os pais também podem assumir sentimentos de culpa 

quando sentem que não estão a fazer tudo pelo seu filho. (Gronita, 2008). 
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Figura 2 - Ciclo de sofrimento e dor - padrão típico de Gaydart (adaptado), Gaydart, 1996 
 
 
 

Com a chegada de um filho deficiente, a família tem de se reorganizar e estar 

preparada para alterações em diversos níveis da sua vida em prol do bem-estar e 

necessidades da sua criança. Muitas das vezes um dos membros da família (por norma a 

mãe) sacrifica e abandona o seu emprego para se dedicar exclusivamente à criança, o que 

pode causar quebras nos rendimentos familiares (Gronita, 2008). O cuidar da criança 

torna-se, assim, um trabalho a tempo inteiro “que pode constituir uma rotina intensiva, 

exaustiva e contínua de 24 horas” (Lyon e Preis, 1983 cit. Gronita, 2008) na qual o 

familiar/cuidador tem de dar a sua máxima atenção à criança, o que se acaba por tornar 

uma tarefa difícil e desgastante, tanto a nível físico como emocional. 

Em suma, as implicações no seio da família da deficiência do filho podem ser/são 

a diversos níveis: 

- Social- uma vez que aquando da existência de uma pessoa com deficiência no 

seio familiar afeta, frequentemente, a vida social e de lazer da restante família o que leva 

a que a família evite passeios, férias, visitas (Lonsdale, 1978, cit. Gronita,2008); 
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- Habitacional, pois por vezes os pais são obrigados a alterar a sua habitação para 

que esta esteja adaptada às necessidades da criança; 

- Emocional e ao nível dos afetos, o que pode conduzir, a situações de stress 

(Duarte, 2010), nomeadamente, problemas ao nível do matrimónio, uma vez que, o 

equilíbrio familiar entre o casal é muitas vezes afetado com o nascimento de um filho 

deficiente, dado que cada elemento do casal irá ter uma reação diferente ao nascimento 

(Regen, Ardore e Hoffmann 1994, cit. Oliveira, 2018) e à aceitação da criança, o que pode 

levar, em última instância, ao divórcio, devido às discussões que se tornam constantes. 

(Cunha, 2013). 

Existem pais que aceitam de uma forma mais rápida que o seu filho é diferente 

dos demais, ao contrário de outros que levam o seu tempo até assimilar e aceitar o 

diagnóstico da criança: “o pai, na altura um promissor interno de cirurgia, estava muito 

triste e dececionado com a notícia da Madalena. (…) Bibá desde o primeiro momento não 

deixou transparecer qualquer sinal de tristeza ou de revolta pela doença da Madalena” 

(Pitta e Batista, 2009, p.10). 

Após o diagnóstico, as famílias passam por um grande processo de adaptação à 

nova realidade, que pode demorar apenas dias, mas que também podem demorar anos. 

(Buscaglia, 1997). 

A família a partir do momento do nascimento do filho com deficiência começa a 

ter outras necessidades. Para Turnbull et al 1984, cit Marques,1997) estas necessidades 

são agrupadas em sete categorias de necessidades: económicas, de cuidados diários, 

recreativas, de socialização, de autoidentidade, de afeto, e de atendimento educativo. 
 

- No que toca às necessidades económicas acrescenta-se as inerentes à chegada 

de um filho, que já em si aumenta as despesas familiares com fraldas, leite, acessórios do 

bebé (berço, cadeira, carrinho), a roupas, os brinquedos, o infantário, e outras despesas 

de educação, os custos com medicamentos, cuidados médicos, terapias, viagens caso as 

terapias sejam longe, produtos de apoio... (Turnbull et al. 1984, cit. Marques, 1997) 
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- No respeitante às necessidades de cuidados diários traduzidos em tarefas 

simples como higiene, alimentação e cuidados básicos de vigilância da saúde e bem-estar, 

no caso da família da pessoa com deficiência são mais pesados e mais duradouros pois 

esse apoio e dependência pode durar para a vida. Benson (1989, cit. Marques, 1997) 
 

- No que concerne às necessidades de atendimento educativo, muitas famílias por 

verem as dificuldades e o comprometimento dos filhos, acabam por perder as esperanças 

na sua evolução, não acreditando neles, nem nos profissionais que trabalham com eles. 

Por vezes receiam a chegada dos mesmo à escola, e a confrontação com o preconceito de 

quem não aprende o programa escolar não é valorizado na sociedade. Contudo a 

integração da criança numa escola é muito importante para a criança, pois 

independentemente da problemática, a socialização é muito importante, sendo a escola 

um dos meios mais promissores para isso. (Turnbull, 1988, cit. Marques, 1997) 
 

- Por sua vez, as necessidades de socialização prendem-se com o desenvolvimento 

das competências sociais, da criança e da família, independentemente da deficiência, da 

idade, do comprometimento. A interação com o outro, o desenvolvimento de amizades é 

de extrema importância para o desenvolvimento da pessoa. (Pereira, 1996, cit. Marques, 

1997) 
 

- No que toca às necessidades recreativas podemos dizer que são uma parte 

essencial na convivência entre os vários membros de uma família e fomentam o seu bom 

desenvolvimento em ações com idas ao parque, ao shopping, à praia. Muitas famílias de 

pessoas com deficiência queixam-se da dificuldade em fazerem esse tipo de atividades. 
 

Esta dificuldade advém de muitos fatores, as acessibilidades, o comportamento 

dos filhos, os olhares de reprovação de terceiros ou mesmo por parte da família. Mas a 

satisfação desta necessidade é essencial para o bem-estar da família e da criança, é muito 

importante que seja realizada, independentemente das dificuldades. (Dunlap e 

Hollingsworth, 1977, cit. Marques, 1997). 
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- No que respeitas às necessidades de afeto sem sombra de dúvidas que se vêm 

como essenciais na vida de qualquer pessoa e mormente de todas as crianças, e estão 

intrínsecas ao bem-estar. As pessoas com deficiência independentemente do 

comprometimento não são exceção. Cabe à família começar desde cedo a transmitir este 

afeto. (Pereira, 1996, cit. Marques, 1997) 
 

- Por último as necessidades de auto-identidade são das mais importantes para as 

famílias das pessoas com deficiência porque, por vezes, desenvolvem sentimentos de 

fraca autoestima, pois muitas vezes sentem-se culpados da problemática do filho e da 

evolução do filho não ser como a das outras crianças que diariamente festejam vitórias de 

passos na sua evolução. Esta lenta evolução leva a que os pais sintam esta falta de 

experiências. (Leitão,1993 cit. Marques 1997) 
 

As famílias na altura que estavam à espera de um dos momentos mais marcantes 

da sua vida, tinham desejos, sonhos de repente uma notícia mudou tudo, o mundo 

idealizado pelos pais transformou-se num mundo de incerteza, onde a confusão e as 

dúvidas imperam. 
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3.2 - Interação fraternal com os irmãos 
 
 

O vocábulo irmão/irmã define aqueles que partilham um laço de 

consanguinidade. Para além da relação de parentesco que se estabelece surgem também 

outras relações de amizade e confiança. 

Com a chegada de um irmão inicia-se e estabelece-se uma relação de 

“fraternidade”, ou seja, uma nova relação de parentesco. Segundo Bank e Kahn (1997 cit. 

Oliveira 2005, p.104) o vínculo fraterno é visto como sendo “... uma conexão entre duas 

pessoas, dois irmãos, num nível tanto íntimo como público; é a ligação da identidade de 

duas pessoas”. Ou seja, para além de uma relação biológica estabelece-se também uma 

relação de intimidade entre os membros. Estas relações têm um papel importante no 

desenvolvimento das crianças, uma vez que é através do relacionamento entre irmãos que 

estes ganham conhecimento e compreendem as emoções, pensamentos e intenções dos 

demais. (Howei e Recchia, 2006, cit. Rabinovich e Sá, 2015). Quando as relações são 

positivas, existe um ambiente de amizade e confiança, por outro lado, quando as relações 

são dominadas pela negatividade, haverá disputas e os irmãos irão ver-se como 

adversários e os sentimentos negativos irão predominar na relação. 

Da mesma forma que a notícia do nascimento de uma criança com deficiência 

abala e estremece o mundo dos pais, também os irmãos sofrem com a chegada de um(a) 

irmão(ã) diferente. 

A presença de uma criança com deficiência na família pode influenciar o 

comportamento dos irmãos uma vez que a atenção dos pais se volta para a criança com 

deficiência. Estes podem começar a demonstrar ciúmes, tristeza e nos casos mais graves, 

o isolamento. (Kroeff, 2012, Cavicchioli, 2005, cit. Rabinovich e Sá, 2015). Segundo a 

perspetiva de Sá (2005) e Rizzo (1998), a criança, pode sentir-se esquecida e/ou 

abandonada já que começa a crer que o seu irmão com deficiência possui mais atenção e 

privilégios do que o próprio. (Rabinovich e Sá, 2015). 

A par disto, podem também adquirir sentimentos de raiva e injustiça por se 

sentirem em desvantagem face aos privilégios dados à irmã(ão) com deficiência e pelo 

tratamento preferencial. (Núnez e Rodríguez, 2004). Por outro lado, o irmão de uma 
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criança com deficiência pode também apresentar baixa autoestima, dificuldades em 

estabelecer relações, bem como sentir-se que está a ser colocado de lado. (Rabinovich e 

Sá, 2015) As atitudes perante a deficiência do irmão(ã) dependerão de vários fatores tais 

como: 

“a forma como a família respondeu perante o que lhe tocou viver, o tipo e grau de 

deficiência, a idade do irmão, a ordem de nascimento, o intervalo de idade entre ambos 

os irmãos, o número de filhos da família, etc…” (Núnez & Rodríguez, 2004, p.17). 

Outros fatores que podem afetar e ter influência na relação entre irmãos com e 

sem deficiência, de acordo com Kim, McHale e Wayne (2006 cit. Beyer, 2009) 

encontram-se relacionados com o género, uma vez que as raparigas têm mais tendência a 

ter mais afeto e envolvimento com o (a) irmão (ã) com deficiência enquanto, na opinião 

de Trevino (1979, cit., Beyer, 2009) são os rapazes com uma idade mais avançada que 

menos demonstram envolvimento nas relações com os irmãos. 
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3.3 - Qualidade de vida das famílias de pessoas com deficiência 
 

A OMS define a qualidade de vida como sendo “a perceção que o indivíduo tem 

da sua posição na vida dentro do contexto da sua cultura e do seu sistema de valores, em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações'' (OMS, 2002, citado por 

Azevedo, 2013, p.40). 
 

De acordo com Seidl e Zannon (2004) a qualidade de vida resume a melhoria de 

bem-estar na vida das pessoas, para estes autores existem duas vertentes relacionadas com 

a qualidade de vida. Uma delas é a qualidade de vida como um conceito mais genérico e 

a outra é a qualidade de vida relacionada com a saúde. A primeira apresenta um 

significado mais amplo, influenciada por estudos de teor sociológico sem fazer referência 

a quaisquer danos ou doenças, já a segunda implica aspetos mais ligados com à doença. 
 

Já Almeida, Gutierrez e Marques (2012) afirmam que para termos uma boa 

qualidade de vida precisamos de obter nove passos, “1. Cuide da sua vida sexual; 2. Tenha 

prazer; 3. Garanta mais tempo para si mesmo; 4. Movimente o corpo; 5. Coma bem; 6. 

Não exija demais; 7. Vá ao médico com regularidade; 8. Mantenha boas relações e 9. 

Cultive a espiritualidade.” (p.14) A qualidade de vida está interligada também com a 

saúde e com a atividade física, mas não só, lida também com inúmeros campos do 

conhecimento humano, social, biológico, político, económico entre outros. Para 

garantirmos uma boa qualidade de vida temos que, sem sombra de dúvida, assegurar a 

satisfação das principais necessidades da vida humana, como o acesso à alimentação, 

água potável, saúde, trabalho e lazer. 
 

Para compreender a qualidade de vida de uma família, é necessário analisar todos 

os seus membros individualmente e todas as interações entre eles e o meio envolvente. 

(Nunes, A e Luiz,E e Barba,P, 2021) 

Uma família tem qualidade de vida quando os seus membros atingem os objetivos 

propostos, sentindo satisfação por todo o trabalho realizado até alcançarem o que queriam, 

vivem a vida que desejavam, não têm necessidades prementes e uma vida tranquila. 

(Nunes, A & Luiz,E & Barba,P, 2021) 
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Caya Chiu (2013) debruçou-se sobre a Teoria Unificada de Qualidade de vida 

familiar, atualizando-a. A teoria passa assim a definir-se por 6 fatores, tal como nos 

mostra a figura abaixo. 
 
 
 

 
Figura 3 - Estrutura conceptual revista e atualizada da Teoria Unificada da Qualidade de Vida Familiar (Caya 

Chiu,2013) 
 
 
 

A teoria é composta por várias variáveis como se pode observar na tabela abaixo 

que sistematiza as variáveis que compõem a teoria e as suas respetivas definições. 
 

Na tabela abaixo encontram-se as variáveis da qualidade familiar, para uma 

família ter qualidade familiar é necessária uma junção de fatores desde os fatores 

individuais de cada membro da família até aos fatores que incluem os vários membros da 

família, como uma unidade. 
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Variáveis Definição 

 
 

Unidade familiar 

Maneira pela qual uma família pode ser descrita enquanto 

unidade. Referência aos aspetos inerentes às interações 

familiares e as relações contínuas entre seus membros 

 
 
 
 

Individuais de cada 
membro da família 

Características (dados demográficos, características e 

crenças individuais) de cada indivíduo dentro de uma 

família. 

Características básicas como a idade, gênero e etnia, 

tipo e grau da deficiência, grau de escolaridade dos pais 

e situação de emprego 

 
 

Nível de suporte familiar e 
nível de suporte individual 

Apoios formais (serviços profissionais de reabilitação e 

educação especial, por exemplo) e informais (família 

extensa, amigos, vizinhos etc.) que as famílias de 

pessoas com deficiência recebem 

 
 
 
 

Sistémicas 

O macroambiente dentro do qual as pessoas com 

deficiências e suas famílias vivem suas vidas. As leis 

que regem um país, ao nível nacional, distrital e local, 

nos âmbitos da educação, proteção social e cuidados em 

saúde 

 
 
 

Resultados 

Os resultados produzidos pela interação entre fatores de 

cada membro e/ou os fatores da unidade familiar 

individualmente, ou com os fatores de apoio individual 

e/ou fatores de apoio da unidade familiar 

 
 

Inputs 

Constituídos pelas novas forças, prioridades e 

necessidades da família que entram novamente no 

sistema em um ciclo de retroalimentação 

Tabela 1 - Variáveis da qualidade de vida familiar 
 

Fonte: Zuna et al Chiu C. cit. Nunes, A. & Luiz, E & Barba, P. (2021) 
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4.Intervenção do assistente social junto das famílias 
 
 

O assistente social quando intervém junto das famílias das crianças com 

deficiência, está a entrar no seu mundo, a compreender as suas dinâmicas e estrutura 

(Mateus, 2015; Marcus e Palmer ,2010). Ao fazer isto o profissional está a elaborar uma 

observação direta pois vai à fonte procurar informações de modo que consiga observar os 

pontos fortes/ fracos e elaborar o seu relatório social. (Mateus,2015; Quivy e 

Campenhoudt, 2005). 

Cabe ao assistente social agir de forma profissional, respeitando as condições, a 

cultura, a situação económica e toda a dinâmica que rodeia a família e as suas 

características, pois para intervir junto da pessoa é necessário avaliar quem rodeia a 

criança e dar o suporte para as famílias se habilitarem. (Mateus,2015; Pereira, 1996) 

A intervenção do assistente social e da restante equipa é sempre de acordo com a 

declaração dos direitos humanos, uma vez que o profissional deve respeitar a pessoa como 

ser humano em detrimento da deficiência que possa ter, das fragilidades que se possam 

notar. Esta norma é o ponto de partida para qualquer intervenção, independentemente da 

gravidade da deficiência. Como está inscrito na convenção dos direitos das pessoas com 

deficiência, estas têm o direito a serem respeitadas como todas as outras pessoas e a 

fazerem parte da sociedade. (INR,2008) 

Qualquer profissional que intervenha junto de pessoas com deficiência tem que 

respeitar sempre o tempo que demoram a elaborar as tarefas, a perceber, a transmitir, pois, 

é normal que devido às suas dificuldades demorem mais tempo. Citando uma dessas 

pessoas, "as pessoas com deficiência são como os caracóis demoram mais tempo a chegar, 

mas chegam onde os outros chegam”. 

Para a intervenção correr da forma prevista é necessário que todos os 

intervenientes (equipa multidisciplinar, educador/professor, família) estejam juntos e a 

seguir o mesmo caminho. 
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4.1- Acompanhamento Social à pessoa com deficiência 
 
 

Segundo o recenseamento da população (Censos) realizado em 2011, cerca de 

11% da população residente em Portugal apresentava algum tipo de limitação de carácter 

físico, intelectual ou sensorial que impedem a participação plena destes cidadãos na 

sociedade. Embora tenha havido novo recenseamento em 2021, os censos daí resultantes 

ainda não estão disponíveis, pelo que apesar de antigos os dados apresentados são os mais 

atuais neste momento. 

Cabe ao Assistente social encaminhar as pessoas com deficiência e as suas 

famílias para as várias respostas que existem na comunidade, analisando quais são as mais 

adequadas às suas necessidades e garantir assim os direitos sociais das pessoas com 

deficiência e suas famílias estão a ser cumpridos. 
 

As pessoas com deficiência e as suas famílias têm vários direitos, benefícios, 

apoios e sítios onde recorrer, não estão sozinhas, existe sim a necessidade de ter 

conhecimento de onde recorrer, de que leis e benefícios usufruir de modo a promover o 

bem-estar e qualidade de vida tanto da pessoa com deficiência como da sua família. 
 

O Assistente social deve trabalhar de acordo com a Convenção das Nações Unidas 

sobre os direitos das pessoas com deficiência, que é o instrumento internacional das 

Nações Unidas para defesa da pessoa com deficiência, através da promoção e proteção 

dos seus direitos e dignidade. Levando parte das nações unidas a trabalharem para que os 

direitos das pessoas com deficiência sejam cumpridos, nomeadamente: 
 

- A sua Participação e inclusão plena e efetiva na Sociedade; 
 

- O Respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e humanidade; 
 

- A igualdade de oportunidades; 
 

- Acessibilidade a bens, formação e serviços; 
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- Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das crianças com deficiência 

assim como o respeito pelo direito das crianças com deficiência a preservarem as suas 

identidades. 
 

Esta convenção foi ratificada por Portugal em 2009, passando a ter força de lei, 

tal como o protocolo opcional integrado na convenção, as pessoas que se sentirem lesadas 

podem apresentar queixa no comité sobre os direitos das pessoas com deficiência. 
 

O Assistente social para desempenhar o seu papel, deve ter presente a importância 

que o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) tem na área, podendo dirigir-se a ele 

para pedir informações ou resolver outra situação bem como fazer o encaminhamento de 

famílias para os serviços do INR. Sendo o INR um organismo oficial, um Instituto Público 

que está integrado no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tem 

como sua responsabilidade o planeamento, execução, coordenação das políticas nacionais 

que defendem os direitos das pessoas com deficiência, tendo como base a Convenção das 

pessoas com deficiência. 
 

A pessoa com deficiência e a família para saberem mais informações sobre os seus 

direitos, podem também consultar o Guia Prático: Os direitos das pessoas com 

Deficiência em Portugal onde constam informações pertinentes para as pessoas com 

deficiência, suas famílias, cuidadores, entidades públicas, privadas e sociais. 
 

Nos centros regionais da segurança social e/ou nas câmaras encontra-se instalado 

o balcão da inclusão. Um serviço que tem como finalidade um atendimento e apoio 

especializado na área da deficiência e incapacidade. Tendo este como missão prestar 

informações e mediação especializadas e acessível a todas as pessoas com deficiência, 

familiares, organizações e outros interessados. 
 

Cabe ao assistente social promover a proteção social das pessoas com deficiência 

e suas famílias, tendo a função de informar sobre os direitos, benefícios, recursos da 

comunidade bem como encaminhar para os diversos serviços existentes. A pessoa com 

deficiência e a família devem recorrer ao balcão da inclusão, quando necessitarem de 

apoio nas seguintes áreas: 
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- Acessibilidade, através das bases gerais do regime jurídico da prevenção, 

habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência são definidas na Lei 

38/2004, 2004-08-18 – DRE que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, 

habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência. Com o objetivo de 

promover a igualdade de oportunidades, no sentido de que a pessoa com deficiência 

disponha de condições que permitam a plena participação na sociedade; frequência na 

escola, formação e trabalho ao longo da vida; promover o acesso a serviços de apoio; 

promover uma sociedade para todos através da eliminação de barreiras e da adoção de 

medidas que visem a plena participação da pessoa com deficiência.; A lei acima defende 

que as pessoas com deficiência devem ter iguais direitos aos demais, no que concerne a 

terem acesso a todos os locais públicos, apoios no acesso ao mercado de trabalho, 

formação e uma escola inclusiva para todas as crianças. 
 

- Atendimento prioritário definido pelo decreto-lei nº 58/2016, que “institui a 

obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou 

incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para 

todas as entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público.”; 
 

- Atestado médico de incapacidade multiusos que é definido no Decreto-Lei nº 

291/2019 de 12 de Outubro define o regime de incapacidade das pessoas com deficiência. 

Se a pessoa tiver um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, existem vários 

benefícios e direitos que a pessoa pode usufruir; 
 

Benefícios e apoios da segurança social às pessoas com deficiência e suas 

famílias, são principalmente para pessoas com grau de incapacidade igual ou superior a 

60 %, devidamente comprovado. No site da segurança social encontram-se vários apoios 

e benefícios. 
 

A bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência, é para 

crianças e jovens com deficiência com idade inferior a 24 anos, que em 30 de setembro 

de 2019 eram titulares de bonificação por deficiência ou a crianças com idade até aos 10 

anos que necessitem de apoio pedagógico ou terapêutico. 
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A Prestação social para a inclusão (PSI) tem como destinatários os cidadãos 

nacionais e estrangeiros residentes legalmente em Portugal que tenham uma deficiência 

com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %. Esta é dividida em 3 partes: a 

componente base, o complemento e a majoração, poderão ser acumuladas consoante os 

outros rendimentos. A componente base, que tem como objetivo promover a autonomia 

e inclusão social, é destinado a compensar o aumento dos encargos gerais devido à 

deficiência. O complemento tem o intuito de combater a pobreza das pessoas com 

deficiência. A majoração é uma compensação mais restrita entregue a encargos 

específicos derivados da condição da pessoa com deficiência. 
 

O Subsídio de educação especial tem como destinatários crianças e jovens com 

deficiência até aos 24 anos, tendo como objetivo apoiar na frequência de estabelecimentos 

adequados para a sua problemática. 
 

O Subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença 

oncológica tem como destinatários o pai, mãe, ou outro membro que tenha a 

parentalidade da criança ou jovem e que lhe preste assistência, este subsídio substitui 

assim a falta de salário pelos períodos que está impedido de ir trabalhar. 
 

O Subsídio por assistência a 3ª pessoa, é destinado a famílias de pessoas com 

deficiência que estejam a receber o abono de família com bonificação por deficiência, 

mas que esta esteja dependente do apoio permanente de terceira pessoa. 

 
 
 

O novo regime do maior acompanhado entrou em vigor no dia 10 de fevereiro de 

2019. Através do Decreto-lei n.º 49/2018. Este regime vai assim substituir o regime da 

interdição e da inabilitação. Tal como diz no decreto-lei, permite que qualquer pessoa 

“por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento se encontre impossibilitada 

de exercer pessoal, plena e conscientemente os seus direitos ou de cumprir os seus 

deveres”, este pedido será realizado ao tribunal que têm em seu poder decretar as medidas 

de acompanhamento, sempre com o objetivo de proteger a pessoa. A pessoa se estiver em 

condições de tal, pode escolher quem quer que a acompanhe e que tome as decisões por 

si. 
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O Estatuto do cuidador informal define-se como um conjunto de normas 

que têm como objetivo a regulação dos deveres tanto do cuidador como da pessoa 

cuidada, instituindo assim as medidas de apoio. Para definir o estatuto foi criada a lei n.º 

100/2019 de 6 de setembro, regulamentada assim pela portaria n.º 2/2020 de 10 de 

Janeiro, a portaria n.º 64/2020 de 10 de Março e a portaria n.º 256/2020 de 28 de Outubro. 
 

- Educação inclusiva é um regime que se encontra estabelecido pelo Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho. Este regime está de acordo com a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência. De modo que os alunos com dificuldades as pudessem 

superar, tendo a mesma igualdade de oportunidades e equidade que os respetivos colegas 

e sempre com a finalidade de terem sucesso após a escolaridade obrigatória 

implementaram-se as Medidas de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão. Estas medidas 

são divididas em três níveis, as Medidas Universais, Medidas Seletivas e as Medidas 

Adicionais. 
 

- Emprego e formação profissional, existem duas respostas que tem como 

objetivo desenvolver competências e inserir as pessoas com deficiênciano mercado de 

trabalho. O Centro de Recursos para o Emprego é uma estrutura de suporte ao Centro de 

Emprego, com o objetivo de intervir na reabilitação profissional de pessoas com 

deficiência ou incapacidade. Sendo constituída por três ações: a Informação, Avaliação, 

Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE), o Apoio à Colocação (AC) e o 

Acompanhamento pós-Colocação (APC). Tem como objetivos principais proceder a uma 

intervenção ao nível da qualificação para o emprego, apoio na colocação no mercado de 

trabalho, prescrição de produtos de apoio, adaptação de postos de trabalho, informar as 

entidades empregadoras interessadas sobre os apoios e incentivos no caso de empregarem 

uma pessoa com deficiência, avaliar a capacidade de trabalho, acompanhamento no pós- 

colocação. A Formação profissional é uma resposta em parceria com o IEFP com o intuito 

de formar jovens e adultos a partir dos 18 anos. Com o objetivo de transmitir 

competências sócio profissionais para que possam ser inseridos no mercado de trabalho. 

Esta resposta funciona através de candidaturas a fundos da União Europeia. 
 

A pessoa com deficiência ao requerer o atestado médico de incapacidade tem 

também acesso a benefícios nos incentivos do IEFP à contratação de pessoas com 

deficiência no setor privado, quota de emprego na Administração Pública, regime laboral 

especial (horário flexível, faltas e adaptação do posto de trabalho). 
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- Estacionamento, ao ter o atestado médico de incapacidade pode requerer o 

cartão de modelo comunitário para pessoa com deficiência e lugar de estacionamento; 

- Habitação, a pessoa a requerer o atestado médico de incapacidade tem acesso a 

benefícios na área do crédito à habitação bonificado, no arrendamento, na isenção de taxas 

moderadoras e na isenção de impostos (ISV, IUC e IVA); 
 

- Intervenção precoce é definida por um conjunto de medidas de apoio integrado, 

sendo centrado na criança e na família. Para além deste apoio existem ações de natureza 

preventiva abrangendo as áreas da educação, saúde e ação social. Aos olhos da 

Intervenção Precoce a criança não é vista apenas nas suas características intrínsecas e 

individuais, mas sim como um todo estando integrada num contexto de vida, relacional e 

cultural. 
 

-Modelo de Apoio à Vida Independente foi posto em prática através do projeto 

piloto do CAVI (Centro de apoio à vida independente). O CAVI nasce através da 

materialização do Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI), através do acesso a 

assistência pessoal, como consta no Artigo 20º nº 1 do Decreto-Lei nº 129/2017, de 9 de 

outubro. Esta resposta é dirigida a pessoas com deficiência ou incapacidade, igual ou 

superior a 60% e idade igual ou superior a 16 anos, que necessitem de um apoio para 

realizar as suas atividades de vida independente. Para esse apoio é identificado um 

profissional, o Assistente pessoal a quem compete apoiar a pessoa com deficiência na 

realização das suas atividades dentro do seu meio (casa, comunidade) . Este serviço é 

pedido pela própria pessoa ou pelo representante legal junto de um CAVI da sua 

residência. 
 

- Não discriminação que é definida pelo decreto Lei nº46/2006, podendo-se ler 

no Artigo 1 que “tem por objeto prevenir e proibir a discriminação, direta ou indireta, em 

razão da deficiência, sob todas as suas formas, e sancionar a prática de atos que se 

traduzam na violação de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou 

condicionamento do exercício de quaisquer direitos económicos, sociais, culturais ou 

outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer deficiência”; 
 

- Produtos de Apoio/ ajudas técnicas são atribuídas através do Sistema de 

atribuição de produtos de apoio (SAPA). Este têm o intuito de financiar de forma gratuita 
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o acesso a produtos de apoio para pessoas com deficiência e/ou incapacidade 

temporária. De modo a poder estabelecer condições de igualdade e inclusão na sociedade 

através da promoção da autonomia, participação social, melhoria da qualidade de vida. 

Nestes produtos de apoio estão incluídos, tal como nos diz no Guia Prático do Sistema de 

Atribuição de produtos de apoio (SAPA), “Qualquer produto (incluindo dispositivos, 

equipamentos, instrumentos, tecnologia e software), especialmente produzido ou 

geralmente disponível, para prevenir, compensar, monitorizar, aliviar ou neutralizar as 

incapacidades, limitações das atividades e restrições na participação" (Norma ISO 

9999:2007). Para ter acesso a estes produtos deve deslocar-se primeiramente a um centro 

prescritor da sua zona, estes podem encontrar-se em alguns centros de saúde, instituições 

privadas de solidariedade social. De seguida deve dirigir-se à Segurança Social da sua 

área de residência e entregar a ficha de prescrição e os restantes documentos. 
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Parte II - Enquadramento Metodológico 
 

1. Justificação do estudo 
 

A escolha deste objeto de estudo, não foi feita de forma aleatória, pois ao longo 

de formação do autor do estudo sempre existiu um especial interesse pelo trabalho com 

as famílias das pessoas com deficiência. Sendo cada família única e especial, à sua 

maneira, torna cada intervenção com cada uma também única e especial. 
 

Tendo já várias experiências de atividades profissionais quer enquanto estagiário 

de serviço social, quer como profissional (assistente pessoal e assistente social), em 

diferentes respostas da comunidade - Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), Lar 

Residencial para pessoas com deficiência, Centro de Apoio à Vida Independente (CAVI), 

Agrupamento de Escolas -, teve oportunidade de contactar com diferentes dinâmicas 

familiares, problemas e soluções encontradas. 
 

Como assistente social, todos os dias se relaciona e intervém com famílias de 

pessoas com deficiência, daí conhecer de perto a realidade dessas famílias, as suas 

tristezas, angústias, vitórias, receios com que se defrontam no seu dia-a-dia. 
 

Ao ter a experiência de ter estagiado/trabalhado nas respostas de CAO e de Lar 

residencial, consegue ter uma perspetiva das duas respostas. Enquanto no CAO a pessoa 

com deficiência frequenta apenas durante o dia e regressa para junto da sua família ao 

fim do dia; em Lar Residencial a pessoa vive institucionalizada, está com a família apenas 

nas visitas ou idas a casa, levando a que haja um maior distanciamento. 
 

Na sua experiência de assistente pessoal no CAVI, compreendeu a importância 

do assistente pessoal para a pessoa com deficiência pois é ele que lhe possibilita uma vida 

autónoma, quer a pessoa com deficiência viva com a família, quer viva sozinha. 
 

Enquanto assistente social numa escola de ensino regular a experiência é 

completamente diferente das anteriores, sendo uma resposta da comunidade onde os 

jovens com deficiência se encontram a frequentar tal como todos os jovens até ao 12º ano 

ou 18 anos, estando incluídos na escola e nas suas atividades. 
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Sendo todas estas experiências tão distintas ,consegue ter uma visão alargada das 

várias opções existentes na comunidade e nas opções escolhidas por cada família, sendo 

um dos principais critérios para a escolha o nível de comprometimento da pessoa. 
 

Reconhece que os técnicos, professores e outros agentes educativos conhecem a 

realidade em contexto de instituição ou escola, mas está fora do seu alcance o 

conhecimento de tudo o que rodeia o dia a dia da família, todas as barreiras que têm que 

enfrentar. 
 

Quando exerceu funções de assistente pessoal integrado no projeto do Centro de 

Apoio à Vida independente, observou de perto o dia-a-dia das famílias, as rotinas, as 

diferenças entre elas, a opção de ficar em casa a cuidar do filho, ou ir trabalhar a dobrar 

para poder pagar horas extras a um cuidador, entre outras barreiras diárias. 
 

Nesta investigação o autor pretende ir de encontro a estas famílias e perceber na 

primeira pessoa como é vivenciar o dia-a-dia, o impacto inicial do filho na família, os 

sentimentos diários, quais as maiores barreiras e todas as estratégias que a família tem 

desenvolvido no seu dia-a-dia. 
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2. Contextualização e descrição da Problemática 
 

Tal como referem Quivy e Campenhoudt “A problemática é a abordagem ou a 

perspectiva teórica que decidimos adoptar para o problema formulado (…) É uma forma 

de interrogar os fenómenos estudados. Constitui uma etapa charneira da investigação, 

entre a ruptura e a construção” (Quivy e Campenhoudt, 2003, p.89). 
 

Segundo Quivy (2003), para se elaborar uma problemática é necessário ter em 

conta os aspetos teóricos do objeto de estudo e explicar o quadro conceptual da 

investigação, isto é, tem que se explicar os conceitos teóricos em que se insere a 

metodologia utilizada. Estes conceitos teóricos devem ser precisos para que se entenda 

melhor a problemática em estudo. 
 

Com base no modelo social a deficiência não é um problema da criança e da 

família, mas sim de toda a sociedade. Se a sociedade seguir este modelo, as famílias das 

pessoas com deficiência não terão a seu cargo todos os problemas sobre si. (Nogueira, 

2019). A família como pilar que é na vida da criança tenta sempre apoiá-la ao máximo, 

mas tal como diz Dias (2011) toda a exigência de ter um filho com uma deficiência traz 

uma grande pressão para os pais, levando a grandes dificuldades na sua vida, nos mais 

variados níveis: familiar; profissional; social e financeiro. 
 

A presente investigação pretende contribuir para a discussão no meio científico 

acerca da importância de apoiar as famílias de crianças com deficiências. Os pais ao terem 

uma criança com deficiência nos primeiros tempos não sabem o que fazer, como agir, o 

que necessitam de fazer para o bem-estar da criança passando assim por um mau 

momento, um momento de sofrimento que podia ser reduzido, através da intervenção de 

um técnico, um assistente social, psicólogo de modo a apoiar as famílias nesse momento 

difícil. 
 

Cabe à sociedade, aos profissionais da área, apoiar estas famílias e mostrar que 

uma criança com deficiência desde que estimulada consegue ter um maior grau de 

autonomia. Este estudo de caso leva-nos a perceber a história real de famílias com filhos 

com deficiência. 
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3. Objetivos da investigação 
 

Objetivo Geral: 
 

-Compreender o impacto de um filho deficiente na dinâmica familiar. 
 

Objetivos Específicos: 
 

-Identificar os sentimentos dos pais quando lhe é transmitida a notícia de que o filho irá 

nascer com uma deficiência. 
 

-Compreender a reação da restante família e pessoas próximas quando lhe é transmitida 

a notícia de que a criança irá nascer com deficiência. 
 

-Analisar o impacto que a vinda de um filho com deficiência tem no relacionamento 

enquanto casal. 
 

-Compreender as lacunas do sistema social, encontradas pelos familiares no seu dia- a- 

dia. 
 

-Compreender as necessidades encontradas pelos familiares no que concerne à legislação, 

direitos, deveres, dúvidas. 
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4. Modelo de Investigação 
 

Tal como nos diz Henriques, (2011, p.60) “metodologia de um trabalho científico 

exige um conjunto de procedimentos e estratégias que se podem englobar em três 

momentos essenciais: a planificação global, a fundamentação teórica e a pesquisa 

empírica”. 
 

O modelo de investigação escolhido é o de estudo de caso múltiplo de cariz 

qualitativo, uma vez que se pretende conhecer as vivências e especificidades de cinco 

famílias. 
 

O estudo de caso define-se por um estudo exaustivo, profundo do tema em 

estudo. (Bogdan e Biklen,1994) 
 

Como salienta Merrian (1988, citado por Bogdan e Biklen, 1994, p. 89), “… 

consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de 

documentos ou de um acontecimento específico”. No estudo de caso um fator a ter em 

conta é a sua singularidade, pois o seu objetivo não é fazer generalizações. O objetivo do 

estudo de caso centra-se em descrever, explorar ou explicar. (Yin,1994). 
 

No presente estudo o objetivo é conhecer o impacto de um filho deficiente numa 

família através da análise de situações singulares. 
 

Esta metodologia tal como dizem Fernandes & Maia (2001) “tem vindo a ser, 

progressivamente, cada vez mais utilizada pelos investigadores, no âmbito das ciências 

sociais e humanas”. Tem como objetivo a descrição e compreensão do comportamento 

humano, de forma a enumerar todo o processo e a forma como os atores sociais interagem 

entre si com a complexidade que daí advém. (Bogdan e Biklen, 1994, pp.69-70). 
 

Sendo “a principal vantagem do estudo de caso consiste exatamente na 

concentração das atenções do investigador e na utilização cruzada de diversos 

instrumentos de avaliação sobre um caso, ou situação específica, procurando identificar 

os diversos processos interativos em curso, para melhor compreender a sua 

fenomenologia”. (Sousa ,2005, p. 139). 
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Como já se fez referência, o presente estudo pretende refletir sobre o impacto da 

deficiência de um filho na dinâmica familiar. Todas as condicionantes que daí advém e 

principalmente os motivos bons para sorrir todos os dias e ter orgulho no filho, apesar de 

não ser o filho sonhado e não ser igual a todos os outros. 

 
 
 

5. Instrumentos Utilizados e procedimentos 
 

Quando o objetivo da investigação é perceber a perceção que diferentes 

indivíduos têm sobre um mesmo fenómeno, torna-se essencial o uso da entrevista como 

instrumento de recolha de dados. (Dias,2003). 
 

A técnica de recolha de dados utilizada neste estudo foi a entrevista 

(semiestruturada). Este método é utilizado quando o autor pretende juntar um conjunto 

de testemunhos, com a finalidade de conhecer a experiência vivida neste caso pelas 

famílias de pessoas com deficiência. (Sousa, 2005). 
 

Este método permite “para além das perguntas que sucedem de modo natural e 

no decorrer da conversa, se efetuem os porquês e os esclarecimentos circunstanciais que 

possibilitam uma melhor compreensão das respostas, das motivações e da linha de 

raciocínio que lhes estão inerentes”. (Sousa, 2005, p. 247) 
 

Para a análise de dados qualitativos são usadas um conjunto de técnicas, que para 

a presente investigação considerou-se ser a mais adequada a análise de conteúdo das 

entrevistas aos membros dessas famílias, por nos dar a perceção que das diferentes 

famílias sobre o impacto de terem um filho com deficiência. 
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6. Constituição e caracterização dos Participantes no estudo 
 

A população envolvida inicialmente no estudo são cinco famílias de pessoas com 

deficiência. Este estudo consiste numa recolha e tratamento de informações a partir das 

entrevistas às famílias, com o objetivo de perceber as lacunas existentes, as dificuldades 

das famílias e onde o assistente social pode intervir de modo a melhorar o dia a dia destas. 
 

Os participantes do presente estudo serão: 
 

- Caso E1 - a mãe e o pai do A. O seu filho, o A tem 15 anos, tem perturbação do 

espectro do autismo e frequenta o ensino regular. Gosta de jogar jogos, brincar 

com legos, fazer pesquisas no Google e utilizar o iPad. A mãe tem 49 anos e é 

técnica superior na área do Direito. O pai tem 52 anos e é engenheiro informático. 

O agregado familiar é composto pelo A. a mãe e o pai. 
 

- Caso E2 - a mãe da V. A sua filha, a V tem 8 anos, tem paralisia cerebral, 

epilepsia, cegueira e frequenta o ensino regular. Gosta de dançar, ouvir histórias 

e passear. A mãe tem 43 anos e é psicóloga. O agregado familiar é composto pela 

V. a mãe e o pai. 
 

- Caso E3 - a mãe do B. O seu filho, o B tem 25 anos, tem Síndrome opercular 

bilateral, uma multideficiência e neste momento encontra-se em casa com a mãe. 

Gosta de ouvir música, ir ao cinema, ir ao teatro, ir passear. A mãe tem 53 anos e 

é psicóloga. O agregado familiar é composto pelo B. e a mãe. 
 

- Caso E4 - a mãe do G. O seu filho, o G tem 16 anos, tem trissomia XXI e 

frequenta o ensino regular. Gosta de jogar futebol, ver televisão e mexer no 

telemóvel. A mãe tem 47 anos e é advogada. O agregado familiar é composto pelo 

G., os 3 irmãos, a mãe e o pai. 
 

- Caso E5 - a mãe do R. O seu filho, o R tem 18 anos, tem dificuldades intelectuais 

e desenvolvimentais e frequenta o ensino profissional. Gosta de fazer desporto. A 

mãe tem 50 anos e é cabeleireira. O agregado familiar é composto pelo R., a irmã 

e a mãe. 
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7. Procedimentos Éticos 
 

Para dar início à investigação determinou-se o perfil dos entrevistados para 

perceber quais, dos casos que se conhecia, os que se enquadravam na investigação. 
 

Inicialmente selecionou-se cinco casos, três famílias compostas por pai e mãe e os 

filhos e duas famílias compostas apenas pela mãe e o filho. 
 

Ao encontrar as famílias que se enquadravam melhor nos critérios determinados, 

fez-se um primeiro contacto com as famílias no qual todas se mostraram disponíveis a 

colaborar. Certamente que a proximidade que o autor do estudo, ou alguém que lhe é 

próximo, tinha com as famílias ajudou bastante para a resposta positiva e uma atitude 

bastante motivada e colaborante. 
 

No primeiro contacto telefónico com as famílias, neste caso com as mães, o autor 

identificou-se como mestrando da área de estudo, clarificando a intenção científica e a 

pertinência da investigação, a forma como a recolha dos dados seria desenvolvida junto 

dos participantes do estudo. Realçou a importância da confidencialidade das informações 

fornecidas pelos participantes e que a mesma seria garantida no prosseguimento do estudo 

bem como o anonimato de todos os participantes. Todas as famílias aceitaram 

prontamente o convite. 
 

Na primeira família, o pai e a mãe ambos se mostraram disponíveis em participar 

no estudo, agendando-se assim a entrevista com ambos. 
 

Na segunda e quarta família, apenas as mães, mostraram-se disponíveis para 

participar no estudo, agendando-se também a entrevista com ambas. 
 

Na terceira e quinta família sendo neste momento um casal monoparental apenas 

a mãe participou no estudo, agendando-se a entrevista. 
 

Em suma, foi realizada a primeira entrevista ao pai e mãe do A, em simultâneo e 

as restantes entrevistas às mães da V, do B, do G e do R. 
 

Ao realizar a entrevista, referiu-se qual o objetivo da investigação e a grande 

importância da participação dos entrevistados. Voltou-se a mencionar a garantia da 
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confidencialidade do estudo, da identidade e informações dos envolvidos. Tal como 

estava previsto no Guião da entrevista (apêndice 1) 

 As entrevistas devido à situação pandémica vivida na altura, realizaram-se online, 

via zoom. 
 

Após a transcrição das entrevistas, procedeu-se à análise e interpretação das 

mesmas. 
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Parte III - Apresentação, análise e discussão dos resultados 
 
 

No segundo capítulo, consta a análise comparativa dos vários participantes do 

estudo, sendo estas divididas em blocos. De seguida serão apresentados os resultados 

obtidos, bem como algumas considerações resultantes da análise de conteúdo das várias 

entrevistas. 

 
 
 

1. Comparação entre os casos entrevistados 
 
 

Tal como foi referido no ponto sete - Procedimentos Éticos, do primeiro capítulo 

da segunda parte, as famílias entrevistadas diferem entre si, em termos do número de 

elementos a participar, a família 1 tem o pai e a mãe, e as restantes famílias apenas a mãe. 

Dos quatro casos em que apenas participa a mãe, em dois os pais estão separados das 

mães, não aceitando bem a problemática dos filhos, nos outros dois casos não se sentiram 

confortáveis. 

As primeiras questões do Guião de entrevista referem-se à caracterização dos 

participantes do estudo, neste caso específico cinco mães e um pai. Foram recolhidos os 

dados sociodemográficos dos pais entrevistados, com o objetivo de elaborar uma análise 

comparativa, encontrando-se no quadro 1. 
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Caso Idade Nível de 
escolaridade 

Profissão Estado 
civil 

Retaguarda 
familiar na área 

de residência 

Nº de filhos 
para além do 

filho com 
deficiência 

Se têm mais, de 
que sexo e 
idades 

Se têm mais, 
algum tem 
alguma 
deficiência 

E1 Mãe:

49 

Pai:5

2 

Mãe: 
Licenciatura 

 
Pai: 
Licenciatura 

Mãe: Técnica 
Superior área 
do Direito 
Pai: 
Engenheiro 
Informático 

Casados Mãe: Sim 
Pai: Sim 

0  
- 

 
- 

E2 43 Mestrado Psicóloga Casada Sim 0 - - 

E3 53 Mestrado Psicóloga Divorciada Não 0 - - 

E4 
 
 
 

47 Licenciatura Advogada Casada Sim 3 1-Sexo 
feminino 
2-Sexo 
masculino 

0 

E5 50 9ºano Cabeleireira Divorciada Não 1 Sexo feminino 0 
Tabela 2 - Caracterização dos participantes entrevistados 

 
 
 

No quadro acima podemos observar que os pais que participaram no estudo têm 

idade compreendida entre os 43 e os 53 anos. No caso 1 e no caso 4 possuem habilitações 

literárias de Licenciatura, nos casos 2 e 3 possuem mestrado e no caso 5 o 9º ano. Alguns 

dos participantes possuem profissões semelhantes, sendo duas psicólogas, uma advogada 

e uma técnica superior na área do Direito, um engenheiro informático e uma cabeleireira. 

No caso 1,2 e 4 possuem retaguarda familiar no local onde residem atualmente. Apenas 

os entrevistados 4 e 5 possuem mais filhos para além do filho com deficiência, no caso 4 

existindo mais 3 filhos (uma filha e dois filhos) e no caso 5 uma filha, mas nenhum deles 

possui alguma deficiência. Sendo que no caso 4 o filho com deficiência é o primeiro filho, 

no caso 5 é o segundo filho. 
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Ao utilizarmos a técnica de análise de conteúdo, que a nosso ver nos pareceu o 

procedimento mais adequado, pareceu-nos importante seguir as etapas de Bardin (1977), 

com o intuito de darmos significado aos dados que se encontravam ainda em estado bruto. 

Tal como nos diz Bardin (1977) esta técnica é dividida em 3 etapas, a pré-análise, 

a exploração do material e o tratamento de dados. O autor define assim algumas regras 

que no decorrer da análise tiveram que ser tidas em conta para não comprometer o 

trabalho, estas regras são a exclusividade, pertinência, a objetividade, a exaustividade, a 

homogeneidade e a representatividade. 

Segundo Poirier e Valladon (1983) é utilizada para a análise de entrevistas 

aprofundadas, fundamentando-se na análise comparativa através da construção de 

categorias e subcategorias. 

As categorias e as subcategorias estão assim presentes nas áreas dos objetivos do 

estudo, sendo que as categorias são as classes onde se encontram as unidades de registo, 

sendo agrupadas pelos elementos em comum. (Bardin,1977) 

Abaixo encontra-se um quadro geral, onde estão incluídas todas as categorias e 

subcategorias, que foram construídas a partir das respostas dos participantes e dos 

objetivos do estudo. No texto apresentado a seguir, é explicada a constituição das 

categorias e subcategorias. 
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Categorias Subcategorias 
 

Caracterização da pessoa com deficiência 
Dados pessoais 

Caracterização da Deficiência 

 
Gravidez e nascimento do filho com 

deficiência 

Gravidez 

Contexto do conhecimento da deficiência 
do filho 

 

Aceitação da deficiência 
Conhecimento acerca de deficiência 

Reação da família, amigos, vizinhos à 
deficiência 

 
 

Alterações na dinâmica familiar após a 
chegada de um filho com deficiência 

Alterações na dinâmica familiar 

Relação conjugal 

Relação fraternal 

Relação com os sistemas envolventes do 
sistema familiar 

Acompanhamento e aconselhamento 
psicossocial 

Apoio psicossocial na adaptação da 
família à vivência da diferença 

Quadro 1 - Apresentação geral de Categorias e Subcategorias 
 

Ao observar o quadro acima percebemos que após a caracterização dos 

participantes, começa-se por caracterizar a pessoa com deficiência, neste caso específico 

o filho, sendo dividido em duas partes, perguntas relacionadas com os dados pessoais e 

na caracterização da deficiência. 

A segunda categoria é denominada de gravidez e nascimento do filho com 

deficiência, sendo dividida em duas subcategoria, a gravidez e o contexto do 

conhecimento da deficiência, onde será possível conhecermos qual foi o contexto em que 

os pais tiveram conhecimento da deficiência, a idade, dados sobre a gravidez, a forma 

como souberam a notícia e quem lhes transmitiu, bem como conhecer a sua reação na 

altura. 
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A terceira categoria tem como tema a aceitação da deficiência, sendo dividida na 

subcategoria do conhecimento acerca da deficiência onde se vai compreender o 

conhecimento que as famílias tinham acerca do tema da deficiência e a subcategoria da 

reação da família, amigos, vizinhos à deficiência questionando assim como foi a reação 

da rede de apoio quando foi dada a notícia. 

A quarta categoria denominada as alterações na dinâmica familiar após a chegada 

de um filho com deficiência, separada em três subcategorias, as alterações na dinâmica 

familiar com o intuito de se compreender qual foi o impacto que a vinda daquela criança 

teve na dinâmica familiar, a relação conjugal para perceber qual foi o impacto em termos 

do casal conjugal e a relação fraternal onde se procura entender o impacto que teve nos 

irmãos e avaliar a sua relação. 

A quinta categoria o acompanhamento e aconselhamento psicossocial, onde se 

pretende perceber qual foi o acompanhamento que as famílias tiveram desde o nascimento 

até ao presente. 

Nas unidades de registo os participantes serão identificados da seguinte forma: 

E1 – Pai ou E1 – Mãe: Entrevistados do primeiro caso 

E2 – Entrevistada do segundo caso 

E3 – Entrevistada do terceiro caso 

E4 – Entrevistada do quarto caso 

E5 – Entrevistada do quinto caso 

Na primeira entrevista, ao ser a única entrevista onde estão presentes o pai e a mãe, 

estão distinguidos como E1- Pai ou E1 – Mãe, nos restantes casos como são apenas as 

mães estão identificadas como E2, E3, E4 e E5. 
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2.1.1 – Caracterização da pessoa com deficiência 
 
 

A primeira categoria é a Caracterização da pessoa com deficiência, tendo como 

subcategorias os dados pessoais e a caracterização da deficiência. 

Ao analisarmos o quadro 4 - Comparativo da caracterização dos filhos com 

deficiência, localizado nos apêndices, na subcategoria Dados pessoais, percebemos que 

os filhos com deficiência das famílias intervenientes no estudo, têm idades 

compreendidas entre os 8 anos e os 25 anos. Neste momento todos residem no Alentejo, 

embora em diferentes zonas, (Santiago do Cacém, Beja e Ferreira do Alentejo). 

Em dois dos casos mudaram de local de residência, num dos casos a mudança 

foi consequência da pandemia sendo posteriormente aproveitada para reunião familiar e 

procura de melhores condições escolares para o filho, no segundo caso nada teve a ver 

com a deficiência, sendo por outros motivos pessoais. 

Os filhos dos quatro casos em idade escolar frequentam a escola pública: três no 

ensino regular e um no profissional. 

O B. é o filho mais velho e já não tendo idade escolar, neste momento encontra- 

se em casa com a mãe que tendo formação na área da psicologia o apoia e faz atividades, 

indo ao exterior fazer a fisioterapia. 

No que concerne aos tempos livres observamos que todos têm os seus gostos 

diferentes, sendo que consoante a idade, o comprometimento e a pessoa os mesmos 

diferem. 

Os filhos dos casos E1 e E4, com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, 

estão na fase da adolescência pelo que os gostos pelas novas tecnologias são comuns a 

ambos. Por outro lado, o filho de E1 mostra-se mais infantil, gosta mais de ficar por casa 

e jogar jogos, brincar com legos, o filho de E4 mostra-se mais sociável, para além de 

gostar de jogar com os irmãos também gosta de ir jogar futebol. 
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A filha do caso E2, sendo a mais nova do grupo tem maior comprometimento 

pelo que faz um tipo de atividades diferentes com vista à sua estimulação. O facto de a 

formação da mãe ser a psicologia e de estar habituada a trabalhar com casos semelhantes, 

possibilita o ouvir histórias que a mãe cria e grava, assim como construir coreografias de 

dança orientadas para estimulação ou seja, como a mãe diz, é “sempre a trabalhar”. 

O filho do caso E3, sendo o mais velho do grupo e tendo um maior 

comprometimento acaba também por diferir um pouco dos restantes. Tal como no caso 

da filha de E2, a mãe é psicóloga, estando neste momento a 100% em casa, acaba por 

fazer atividades de estimulação com o mesmo. Este também gosta de ouvir música, ir ao 

teatro, ir ao cinema, sendo mais adepto de programas culturais. 

O filho do caso E5, ao estar neste momento a atingir a maioridade e ao ter 

capacidades para isso, gosta de ir ao ginásio, gosta de estar no quartel dos bombeiros onde 

neste momento está a desenvolver o seu estágio escolar, bem como sair com a irmã. 

Independentemente do comprometimento, da idade, do sexo penso que seja 

comum a todos o facto de gostarem de passear. 

Ao analisarmos o quadro 5. “caracterização da deficiência”, localizado nos 

apêndices, na subcategoria caracterização da deficiência, os pais partilham o tipo de 

deficiência dos filhos. 

Na primeira questão, onde os pais referem qual o tipo de deficiência dos filhos 

procurámos ter deficiências distintas de modo que se possa ter os vários pontos de vista, 

dependendo da deficiência e limitação. O filho do caso E1, o A tem perturbação do 

espectro do autismo, a filho do caso E2, a V tem paralisia cerebral, o filho do caso E3, o 

B tem síndrome opercular bilateral, o filho do caso E4, o G tem trissomia XXI e por fim 

o filho do caso E5, o R tem dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. 

Quando questionei os pais sobre o comprometimento que a deficiência causou 

aos seus filhos, as respostas foram diversas, todos os casos são diferentes uns dos outros 

como se pode constatar pela leitura do quadro. 

Os filhos dos casos E1, E2 e E3 não comunicam verbalmente, sendo que o filho 

de E4 embora tenha dificuldades em se fazer entender comunica verbalmente. 
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Os filhos dos casos E2 e E3, têm um comprometimento motor deslocando-se em 

cadeira de rodas, e o filho de E1 apesar de alguns condicionamentos motores, tem marcha 

autónoma. 

O filho do caso E4, tem apenas dificuldades na parte da perceção, autonomia e 

na escrita. 

Os casos E2 e E3 são os que têm filhos com um maior comprometimento, sendo 

que o de E2 para além do comprometimento referido acima ainda têm cegueira, o de E3 

tem uma multideficiência. 

Quando é pedido aos pais para apresentarem o filho/a, todos falam dele com 

carinho e orgulho. Mostrando que o vínculo familiar vem em primeiro lugar, tal como 

nos diz a psicologia porque “todo ser é único, diferente e original”. (Luzio, 1997) . Os 

pais definem os filhos como: 

- “Curioso, doce, interessado” (E1-mãe, quadro 5, pág.104); 

- “Inteligente, persistente” (E1-pai, quadro 5, pág.104); 

- “Bonito” (E5, quadro 5, pág.104) 
 
 
 

2.1.2. Gravidez e nascimento do filho com deficiência 
 

A segunda categoria - Gravidez e nascimento do filho com deficiência – tendo 

como subcategorias, a gravidez e o contexto do conhecimento da deficiência do filho. 

Ao analisarmos o quadro 6 – Gravidez, localizado nos apêndices, 

compreendemos como correu a gravidez. 

As famílias E1, E4 e E5 transmitiram que a gravidez correu bem, dentro do 

esperado. 

As outras duas famílias, a E2 e E3 tiveram uma gravidez mais atribulada. A E2 

correu tudo bem até à consulta das 38 semanas, altura em que o médico, por a mãe ter a 

tensão alta, lhe pediu para fazer análises tendo os resultados mostrado sinais de alarme. 

A E3 aos 5 meses teve um acidente de carro, mas após ser vista no hospital disseram que 
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estava tudo bem. Aos 8 meses o médico começou a achar que o bebé tinha um 

perímetro cefálico acima da média. 

Ao analisarmos o quadro 7 - Contexto do conhecimento da deficiência do filho, 

localizado nos apêndices, compreendemos que os pais (pai e mãe) das famílias 

participantes neste estudo quando o filho/a nasceu tinham idades compreendidas entre 27 

anos e 38 anos, sendo a média de idades de 32,6 anos. 

Todos os participantes do estudo afirmaram que era um filho planeado. 
 

Na questão que diz respeito ao momento em que souberam da notícia da 

deficiência do filho/a, todos os participantes referiram que só souberam após o parto. 

Sendo que apenas o E2 soube umas horas após o parto os restantes casos só souberam 

algumas semanas, meses ou mesmo anos. 

No caso E2, ao saber do diagnóstico antecipadamente teve a vantagem de nos 

primeiros tempos de vida ter tido uma intervenção adequada, com o intuito de ser 

estimulada ao máximo. Tendo ido nos primeiros tempos de vida para Lisboa fazer 

terapias, aproveitando um recurso da comunidade através do apoio da casa Ronald Mc 

Donald. 

Todos os restantes casos apenas souberam do diagnóstico uns meses ou anos 

depois. Sendo que este tempo em que a família percebe que algo não está bem com a 

criança, que a criança tem um comportamento diferente das outras, mas que não há um 

diagnóstico é um momento de grande stress, ansiedade e angústia para as famílias. 

A informação de que tinham um filho com deficiência em todos os casos foi dada 

pelo médico, sendo que nos casos em que o diagnóstico foi feito só após uns meses ou 

anos do nascimento as famílias começaram a aperceber-se que algo não estava bem, 

procurando muitas vezes respostas. 

No caso E2, devido à formação da mãe em Psicologia, ao saber os requisitos para 

dar uma notícia má, a mãe apercebeu-se que algo estava errado na conversa da médica e 

que vinha uma má notícia. 

A reação por parte das famílias nunca é fácil, sendo que cada pessoa reage da sua 

forma e no seu tempo; há pais que têm uma reação nos primeiros dias e outros que só ao 

fim de algum tempo “caem na real” e reagem, isto é, apercebem-se das limitações dos 
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filhos. Em muitos casos a reação/impacto é nos primeiros contactos e não no diagnóstico, 

pois quando chegam ao momento que é dado o diagnóstico as famílias já estão à espera. 

O que as famílias nos transmitiram, integra-se no Ciclo de Sofrimento e dor de 

Gaydarth: Em primeiro lugar surge o choque inicial, no qual os pais são confrontados 

com a notícia de que o seu filho sonhado não será uma criança normal, mas sim uma 

criança com uma deficiência, em seguida podem surgir sentimentos como a rejeição ou a 

negação que, segundo Freud, é um mecanismo de defesa fruto do inconsciente que faz 

com que os indivíduos tendem a recusar um determinado evento ou situação, ou seja, as 

pessoas agem como se nada tivesse ocorrido (Oliveira,2018). Neste caso, os pais não 

querem acreditar no diagnóstico e ou negam a deficiência, ou recusam a todo o custo 

encarar e aceitar a realidade. Todas estas etapas têm tempos diferentes para cada família 

e progenitor. 

Tal como nos demonstra o caso E2, (quadro 7, pág.107) “não foi fácil eu tive 

uma semana sem conseguir falar, só falava com os médicos e enfermeiros com a minha 

mãe e o meu marido, mais ninguém, não conseguia…” ou no caso E3, (quadro 7, pág.107) 

“Não estava mesmo à espera e acho que não me caiu logo a ficha” todos as famílias, todas 

as pessoas, tem o seu tempo de luto da notícia, sendo que alguns reagem logo no início e 

outros só algum tempo depois é que demonstram alguma reação. 

Os sentimentos de medo e de dúvida se são capazes também são comuns nas 

famílias de pessoas com deficiência aquando do diagnóstico, tal como nos referiu a 

família E4- mãe, “Os primeiros dias foi de dúvida de muita dúvida se éramos capazes, se 

estávamos à altura de conseguir…” (E4, quadro 7, pág.111) 

 
 

2.1.3 -Aceitação da deficiência 
 

A terceira categoria é a aceitação da deficiência, sendo dividida em duas 

subcategorias, o conhecimento acerca da deficiência e a reação da família, amigos, 

vizinhos à deficiência. 
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Ao analisarmos o quadro 8 -Conhecimento acerca da deficiência e reação 

da família, amigos, vizinhos à deficiência, que se encontra nos apêndices, 

compreendemos que as famílias antes de terem o filho com deficiência pouco sabiam 

acerca da deficiência, ou apenas tinham alguma noção geral do que é uma deficiência. 

Em outros casos, como se refere a família E5, (quadro 8, pág.113), “... nunca 

ninguém me explicou bem o que o R. tinha, o que entendi foi o que tinha um atraso em 

várias áreas.” ao ouvir este testemunho compreendemos que por vezes as famílias nem 

percebem o diagnóstico do filho, quando são atrasos do desenvolvimento, as famílias 

acabam por não ter noção da deficiência e do comprometimento que pode vir a causar no 

futuro. 

Ao analisar os dados percebe-se que famílias só têm noção e mais conhecimentos 

acerca da deficiência caso tenham um familiar próximo com alguma deficiência, ou então 

se algum familiar ou a própria pessoa trabalhar na área da deficiência ou com pessoas 

com deficiência, tal como nos refere a mãe (E2, quadro 8, pág.113) “Eu sempre trabalhei 

muito na área: ” O que acaba por ser uma mais valia para a estimulação dos filhos, visto 

que nos casos mais complexos como é o caso da V. é necessário um trabalho constante, 

diário e não de apenas uma ou duas vezes por semana como são as terapias”. 

A maioria das famílias não tinha conhecimento de ninguém com deficiência, a 

maioria das famílias ao falar de deficiência referiu-se à deficiência dos filhos. Tendo 

referido que já procuraram muitas vezes para tentar encontrar casos semelhantes, mas que 

não encontraram. Ao saber do diagnóstico a procura de casos semelhantes, de respostas, 

é o comportamento da maioria das famílias, com o intuito de ir buscar apoio, confiança e 

até perceberem como devem agir para proporcionar o melhor bem-estar possível aos seus 

filhos. 

No caso E2 tinha um primo, mas neste caso era diferente, que era uma doença 

neurodegenerativa. No caso E4, a mãe tinha conhecimento de uma pessoa com trissomia 

21. 

No quadro 9, pertencente à subcategoria - Reação da família, amigos, vizinhos à 

deficiência - aborda o processo de transmissão da notícia às pessoas próximas. 

Pela leitura dos dados do quadro podemos dizer que a forma como as pessoas 

próximas reagem à notícia, reflete-se nos pais da criança e na forma como ultrapassam o 
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momento. Existe muitos casos que a família próxima dá apoio, dá força e está presente, 

em outros casos não lidam bem com a situação, não acreditam por vezes e até se afastam. 

No caso E1 a família teve alguma resistência em compreender e aceitar a 

deficiência. Nos restantes casos as famílias maternas apoiaram, tal como nos diz a mãe 

E2 “Eu e ele acabámos por receber algum colo…” (E2, quadro 9, pág.114), sendo que da 

parte dos pais e das famílias paternas a reação foi diferente, no caso E2 a família nem 

sabe de toda a realidade por opção do pai, nos casos E3 e E5 houve um afastamento por 

parte dos pais e por consequência das suas famílias, no caso E4 houve uma reação 

negativa apenas por parte da família do pai. 

As próprias famílias acabam por passar também por um período de aceitação 

quanto recebem a notícia da deficiência do seu neto ou pessoa próxima. Ou por não saber 

como lidar, ou o que dizer, ou por medo de o familiar 

não sobreviver não se querendo apegar. Tal como nos diz a mãe E3 “...ficámos a saber do 

problema por volta dos cinco meses e meio, a partir do momento em que lhes foi dito 

… os avós paternos e a tia afastaram-se tiveram à volta de uns cinco meses sem o vir 

ver…” (E3, quadro 9, pág.114) 

Ter um “ombro amigo” ao lado para apoiar nos momentos difíceis é essencial, 

sendo esta a notícia que nenhum pai/mãe está à espera, leva a que seja necessário este 

apoio, que nem sempre é possível. 

Ao questionar os pais em quem se apoiaram, nos casos E2,E3,E4 tiveram algum 

apoio por parte da família, sendo que os casos E1 apenas se apoiaram um no outro 

enquanto casal, o caso E5 a mãe e o filho com deficiência apoiaram-se apenas um no 

outro. 

 
A aceitação da criança por parte da rede de apoio é fundamental, para que os pais 

sintam que não estão sozinhos, que têm apoio. E que o seu filho vai ser incluído na 

família/ amigos. 

No caso E5, a mãe refere que o R. “É um miúdo que foi posto completamente à 

parte…” (E5, quadro 9, pág.117), mesmo na própria família materna os avós não querem 

ficar com ele porque não sabem como agir. 
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Nos restantes casos referem que os filhos foram aceites pelas redes de apoio, 

sendo que no caso E1 a rede de apoio apenas são os pais e no caso E3 apenas pela família 

materna. 

 
 

2.1.4- Alterações na dinâmica familiar após a chegada de um filho com deficiência 

A quarta categoria é as alterações na dinâmica familiar após a chegada de um 

filho com deficiência, sendo dividida em quatro subcategorias: alterações na dinâmica 

familiar; relação conjugal; relação fraternal e relação com os sistemas envolventes do 

sistema familiar. 

Ao analisarmos o quadro 10 - Alterações na dinâmica familiar, que se encontra 

nos apêndices, correspondente à primeira subcategoria compreendemos o quanto a 

deficiência de um membro do sistema familiar afetou a dinâmica familiar do mesmo. 

A vinda de um filho tem sempre impacto no sistema familiar, pois passa-se do 

casal conjugal para o casal parental. 

Ao analisar as respostas dos pais, compreendemos que o que teve maior impacto 

no sistema familiar foi o desgaste derivado da dependência dos filhos, que levou a ter 

menos tempo para outras situações familiares, e profissionais. 

Os casos E3 e E5 referem que teve um grande impacto na relação enquanto casal. 
 

No caso E4, a mãe refere que não teve nenhum impacto no sistema familiar. 

Sendo um jovem com trissomia XXI, com um comprometimento menor, tal como a mãe 

diz “o G. faz tudo como os irmãos apenas necessita de alguma supervisão” (E4, quadro 

10, pág.114) pode ter alguma influência no impacto que tem na família em relação a casos 

como o E3 que é uma multideficiência. 

Por vezes quando nasce uma criança com deficiência só se vê o lado negativo, 

um lado “escuro e sem futuro”, mas também tem um lado positivo tal como os pais 

demonstram nas respostas que deram à questão. Existe melhoras no sistema familiar 

provenientes da chegada do filho com deficiência. 

Como nos refere a mãe E1, “…temos muito mais tempo de qualidade com o 

nosso filho…” (E1-mãe, quadro 10, pág.121) provavelmente se o filho não tivesse uma 
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deficiência não teria que lhe dar tanta atenção e despender de tanto tempo, o que 

leva a uma maior qualidade e uma parentalidade mais consciente. 

Os casos E1 e E2 referem que a chegada do filho aumentou a união do casal. 
 

Os casos E3, E4 e E5 ressalvam a importância de terem os filhos na sua vida 

independentemente das suas dificuldades, tal como diz a mãe E4 “... a vinda de um filho, 

a vida de uma pessoa melhora sempre…” (E4, quadro 10, pág.122) 

Os pais ao serem questionados sobre o que sentem quando vêm as outras famílias 

com filhos sem deficiência, transmitem que não sentem nada, que por vezes acabam por 

fazer igualmente todo o tipo de atividades com o filho/a. 

Sendo que no E4 a deficiência do filho é vista como uma característica, como se 

fosse loiro ou magro. 

O caso E3, fala da ingratidão das mães que não dão valor a ter filhos saudáveis 

sem problemas. 

O caso E5 refere que gostava que o filho tivesse oportunidade de viver as mesmas 

experiências que os pares, mas que não sente o filho incluído revelando preocupação 

enquanto ao seu futuro. 

Ao analisarmos o quadro 11, que corresponde à subcategoria da relação conjugal 

percebemos que quando nasce uma criança, esta pode ter um impacto positivo no casal, 

mas também pode ter um impacto negativo. Ao ser um filho com deficiência, ou seja, a 

exigência sobre os pais ainda é maior, pois por vezes são totalmente dependentes e não é 

só nos primeiros anos de vida por vezes para a vida toda. 

Nos casos E1, E2 referem mais uma vez que a deficiência dos filhos levou a que 

ficassem mais unidos. Tal como nos diz o caso E2 “O facto da V. nascer não nos desuniu. 

Pelo contrário uniu-nos na luta.”. (E2, quadro 11, pág.124) 

Nos casos E3 e E5 voltam a relatar, tal como acima na questão do impacto no 

sistema familiar, que “Era muita discussão, portanto ele achava 

que devia continuar a fazer a vida dele …” (E3, quadro 11, pág.125) e que “teve muito 

impacto porque o pai não o aceitava.” (E5, quadro 11, pág.125), referindo que a chegada 

do filho levou a um grande afastamento por parte do casal que terminou mesmo em ambos 

os casos no divórcio. 
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Sendo que estas famílias ao definirem o principal obstáculo, nos casos E1 e E4 

apontam a falta de apoio e a limitação da disponibilidade. Nos casos E2, E3 e E5 referem 

como principal obstáculo a não aceitação por parte dos pais e familiares, que em dois dos 

casos afetou a relação conjugal. 
 

As mudanças que as famílias sentiram acabam por ser o reflexo do impacto da 

vinda de uma criança, sendo a alteração da dinâmica e da organização familiar, a 

diminuição da disponibilidade e o facto de por vezes a vida se centrar muito no filho/a. 

Tal como nos diz a mãe E4 “... porque éramos 2 e passámos a ser 3.” (E4, quadro 11, 

pág.127) 

 
Em suma: os pais referem que as situações onde houve um maior impacto, foi no 

menor tempo para o trabalho, família e o impacto na relação enquanto casal, nuns casos 

originou um afastamento e noutros a união foi reforçada. No entanto todos valorizam o 

tempo que passam com esse filho e o facto de se sentirem mais conscientes do seu papel 

de pais 

No quadro 12, que se encontra nos apêndices, na subcategoria da relação 

fraternal apenas duas famílias têm mais que um filho, tendo sido a questão apresentada 

só a estas famílias, E4 e E5. 

Nestes casos acabamos por ter pontos de vista diferentes, no caso E4 o G. é o 

filho mais velho tendo mais 3 irmãos, no caso E5 o R. é o filho mais novo tendo uma irmã 

mais velha. Ambas as famílias referem que têm uma relação normal de irmãos, uma 

relação de cumplicidade, de ajuda e de proteção para com o irmão. Incluem-no nos planos 

e saídas, sendo uma parte muito importante para a sua inclusão e aumento das vivências, 

que por vezes acabam por ser poucas em relação aos seus pares. Tal como nos diz a mãe 

E4 “Há um grande espírito de interajuda entre eles.” (E4, quadro 12, pág.128) sendo que 

os irmãos ajudam e protegem o G. 

 
No caso E5 “ Ele gosta de ir à discoteca, ela também o leva.” (E5, quadro 12, 

pág.128) 

Sendo o papel dos irmãos muito importante na inclusão destes jovens, o facto de 

os irmãos os levarem a ter outras experiências como nos demonstra o caso E5 nas idas à 
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discoteca, é muito importante para o seu desenvolvimento e para o sentimento de 

pertença. 
 

Na questão sobre se notaram alguma alteração da relação do outro filho/s com 

os pais, E4 não consegue responder devido ao facto de o G. ser o filho mais velho. A mãe 

de E5 refere que não notou alterações, tendo tido sempre uma boa relação com a filha, 

neste caso com ambos os filhos. 
 

No quadro 13, que se encontra nos apêndices, na subcategoria a relação com os 

sistemas envolventes do sistema familiar, os pais referiram a dificuldade que por vezes 

têm de conciliar a vida familiar com a profissional. 

As famílias relatam que por vezes tem de adaptar a sua situação profissional, no 

caso E1 conseguiram através da diminuição de horas de trabalho pelo regime de apoio à 

parentalidade, no caso E2 mudou de trabalho para um sítio mais perto de casa, no caso 

E3 e E4 as mães trabalham a partir de casa, pois têm a sorte de trabalharem por conta 

própria e poderem trabalhar em casa. No caso E 5 a mãe trabalha por conta própria, o que 

a ajuda a gerir os horários e também leva muitas vezes o filho para o estabelecimento. 

 
A profissão que os pais desempenham têm alguma influência na conciliação 

entre a vida familiar e profissional. Por exemplo os casos E3 e E4 as mães com a profissão 

de psicóloga e advogada conseguem trabalhar a partir de casa o que facilita a gestão do 

dia a dia e o apoio familiar, pois segundo estas mães era muito difícil terem um horário 

de trabalho normal. 

 
As famílias referem que têm muito pouco tempo para si. Sendo que as famílias 

que têm uma rede de suporte têm uma maior facilidade. Mas mesmo assim não é fácil, tal 

como nos descreve a mãe do caso E1, para eles era normal 

irem jantar fora às 23h, ao cabeleireiro à meia-noite, pois é a única altura que têm para 

eles. 

A toma da medicação também acaba por ser um obstáculo, como nos refere o 

caso E2, pois calha por vezes à hora em que há atividades desportivas o que implica que 

não se possa ir. 

Existem também casos como o E4 que até poderiam ter possibilidade de ter esse 

espaço, mas que não fomentam. 
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Em contraste os casos E3 e E5 não têm nenhum momento para si, sendo que no 

E5 há esse momento, mas só quando o filho vai para a casa do pai o que não acontece 

com frequência. 
 

Quando colocada a questão se as famílias têm por hábito levar os seus filhos a 

frequentar espaços públicos a resposta foi prontamente positiva da parte de todos os 

intervenientes, como testemunha a referência da mãe E2 “Esteve agora mais limitada ao 

COVID…”(E2,quadro 13, pág.130), tendo sido o COVID uma barreira, mas que acabou 

por ser para toda a gente em geral. 

 
 

2.1.5- Acompanhamento e aconselhamento psicossocial 
 

A quinta categoria é o acompanhamento e aconselhamento psicossocial, ao 

analisarmos o quadro 14, que se encontra nos apêndices, compreendemos qual foi o 

acompanhamento que as famílias tiveram até aos dias de hoje ao nível de psicologia e 

serviço social. 

Quando se recebe a notícia que se tem um filho deficiente não é um momento 

fácil para as famílias, sendo o apoio de um profissional da área da psicologia, serviço 

social por vezes essencial de modo a orientar e apoiar as famílias, tal como 

testemunharam algumas das famílias do estudo que sentiram pouco apoio. 

Ao se analisar as respostas percebe-se que os pais que se queixam- se de que não 

tiveram apoio são os que tiveram o filho há mais anos, neste caso o E1, E3, E5. 

No caso E2 a mãe recusou o apoio psicológico, sendo apoiada apenas pelo 

assistente social do hospital, no caso E4 a mãe recusou sempre o apoio psicológico. 

Nos anos seguintes ao nascimento as famílias relatam que já houve mais algum 

apoio, no caso E1 o pai refere que tiveram duas consultas com a psicóloga do hospital, 

nos casos E2 e E3 têm o apoio do assistente social através da resposta social de 

ambulatório do Centro de paralisia que ajuda na aquisição de ajudas técnicas. 
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No caso E4 a família recusou sempre o apoio, mas sabe onde ir em caso de 

necessidade, por outro lado o caso E5 “Nunca tive apoio de nenhum profissional por causa 

do R.” (E5- quadro 14, pág.136) 

Em resposta à última questão sobre o apoio psicossocial na adaptação da família 

à vivência da diferença, as famílias demonstram que no início sentiram bastante 

necessidade de terem apoio, de serem orientadas, de terem um local onde pudessem falar, 

ser ouvidas, tirar as dúvidas. Ao não terem essa resposta diretamente tiveram que 

procurar, sendo um recurso importante os grupos de pais em escolas, a associação pais 

em rede tal como o caso E2 e E5 falam. “Só nos pais em rede é que às vezes a gente 

falava, em formações tava lá uma psicóloga e conseguia, mas fui eu que procurei os pais 

em rede para me ajudarem.” (E5, quadro 14, pág.138) 

Os pais referem também que por vezes os técnicos que estão no atendimento nas 

associações não estão atualizados sobre as leis o que se torna um obstáculo. Em 

contrapartida a mãe E4 fala do ambiente que se vive nos grupos de ajuda, não 

concordando com ele referindo que não se pode ver o nascimento de um filho com 

deficiência como uma fatalidade, mas sim seguir em frente e ver na forma mais natural e 

desmitificada possível. 

A evolução demonstrada da existência dos apoios é um dado positivo, pois o 

caminho está a ser traçado com medidas de apoio mais efetivas (Intervenção Precoce, 

Normativo de apoios às necessidades específicas; Movimento de Apoio à Vida 

Independente...) que nos perspetiva um no futuro em que as famílias podem contar com 

suportes efetivos, mas sem se tornarem dependentes desse suporte. 
 

Ao apresentarmos e analisarmos os dados resultantes das entrevistas que foram 

realizadas às cinco famílias por nós selecionadas de acordo com o pretendido para o 

trabalho de investigação, damos por concluído o trabalho enumerando de seguida as 

principais conclusões retiradas do estudo. 
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Conclusão 
 

O mundo da deficiência não é, nem deve ser tabu nem, como se diz na gíria, “um 

bicho papão”. As pessoas têm medo porque são realidades muito distantes e têm receio 

de não saber lidar com elas (Beltrão, 2015). Existe uma rejeição natural ao diferente, ao 

que sai fora dos padrões estabelecidos pela sociedade. Uma sociedade que se julga 

perfeita, mas que de perfeito quase nada tem. Ainda é necessário fazer um longo caminho 

para que a sociedade seja mais aberta à diversidade, ao diferente. Porque na realidade, 

independentemente da sua condição, as pessoas irão ser sempre pessoas dotadas de 

pensamentos e sentimentos. 

Segundo Rodrigues (2003) é a própria sociedade que incapacita e provoca a 

exclusão destes cidadãos não se adequando a eles e não lhes dando oportunidades. Para 

as pessoas com deficiência todos os dias são uma aventura de grande superação, de 

ultrapassar barreiras e obstáculos. A sociedade não se pode esquecer que há dois tipos de 

deficiência congénita e a adquirida, a congénita nasce com a pessoa, mas a adquirida a 

qualquer altura da vida poderá aparecer, nenhum de nós está livre de lhe poder acontecer. 

Talvez a pandemia que vivemos diminua a crença que toda a doença possa ser controlada, 

isto é, altere a maneira de ver a saúde e a normalidade. 

Nos dias de hoje cabe-nos pensar segundo o Modelo Social, no qual a deficiência 

é um problema da sociedade e não apenas da pessoa e da sua família. Este modelo defende 

a mudança da sociedade na maneira de ver a pessoa com deficiência, a aceitação da 

diversidade, o incentivo para a independência e autonomia de todos, assim como serviços 

públicos inclusivos e o respeito das decisões da pessoa com deficiência. (Nogueira, J, 

2019). 

Neste contexto, cabe ao Assistente Social promover os direitos, a autonomia e a 

liberdade das pessoas com deficiência. Deve ter por base um conjunto de referências 

teóricas e metodológicas. Junto da família, o trabalho do Assistente Social tem por base 

o diagnóstico social que visa dar a conhecer ao profissional as necessidades do cliente. 

Para além disto, o profissional deve promover a ligação familiar. Durante o atendimento, 

o Assistente Social deve tentar capacitar a família de estratégias que poderão ser utilizadas 
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em contextos de crise. A intervenção do profissional junto das famílias tem como 

principal objetivo a promoção da autonomia dos filhos, para que estes tenham a sua 

autonomia e para que sejam integrados na sociedade. (Mateus,2015) 

A família é constituída por vários elementos interdependentes entre si, todos com 

pontos fortes, fracos e capacidades e se o técnico os conseguir apoiar desenvolvendo esses 

pontos fortes e capacidades bem como melhorando os pontos fracos vai levar a que haja 

mais hipóteses de ter um impacto positivo na família. Assim, é de extrema importância a 

inclusão da família na intervenção dos profissionais uma vez que estes serão um suporte 

e uma ajuda preciosa para a família. (McWilliam,2003) Nunca nos podemos esquecer que 

a família é e será sempre o porto de abrigo. 

O estudo apresentado foi realizado e levado a cabo em plena crise pandémica, não 

sendo as condições as melhores, houve a dificuldade de chegar ao contacto com os 

intervenientes. Nestas circunstâncias é importante destacar a atitude das famílias em 

colaborar, abrindo assim as portas da sua vida, da sua história para realizar a investigação, 

embora em condições difíceis, mas sendo a sua colaboração fundamental para a realização 

da investigação. 

Com a realização deste estudo concluímos que o nascimento de um filho tem 

sempre impacto num sistema familiar, ao ser um filho com deficiência, o impacto é maior, 

tal como as famílias nos referem nas entrevistas, por vezes o impacto é apenas ao nível 

da redução do tempo disponível para outras atividades, como por exemplo trabalho, 

atividades de lazer, apoio a familiares entre outras, sendo todo esse tempo canalizado para 

a criança, em outros casos o impacto é maior. As famílias têm muita dificuldade em 

conciliar uma vida laboral com a pessoal, por vezes leva a que tenham que abandonar o 

emprego, ou reduzir a carga horária levando a um grande corte no orçamento familiar, 

numa altura em que as despesas com a criança são muitas. Quando a profissão permite, 

há famílias que optam por trabalhar a partir de casa, ou por conta própria tendo mais 

facilidade na flexibilidade horário 

Em termos de casal, segundo as famílias ou existe uma maior união entre o casal 

para ultrapassar a situação ou o casal se afasta acabando muitas vezes em divórcio. 
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Nenhuma família pensa que vai ter uma criança com deficiência, sendo sempre 

apanhada de surpresa o que leva sempre a uma reação, esta depende de pessoa para 

pessoa, existem pessoas que a reação é logo no momento, outras a reação é apenas algum 

tempo depois, sendo que o tempo que a pessoa demora a ultrapassar este luto pelo “filho 

dito normal” também é muito díspar. Tal como nos diz Gaydarth (1996) existe um ciclo 

para descrever o processo de sofrimento dos pais face ao diagnóstico dos filhos com 

algum tipo de deficiência, dividido por estágios que se inicia com um choque inicial e 

que termina, por fim, com a aceitação. 

A reação da família e das pessoas próximas por vezes também não é a melhor, 

nem a que os pais necessitavam naquele momento. Existem muitos familiares, que por 

não saberem o que dizer, como agir ou terem algum receio da criança e do seu tempo de 

vida acabam por se afastar. Este facto limita assim, a rede de apoio das famílias. 

Segundo as famílias intervenientes no estudo, o pai é o membro do casal que mais 

dificuldade tem em aceitar e por vezes até se afasta, colocando na mãe toda a 

responsabilidade sobre a criança. Tal como o pai, a sua família alargada é a que mais se 

afasta, havendo alguns casos em que o pai não conta toda a história do seu filho, afastando 

assim a família, noutros casos é mesmo a família que se afasta. 

Ao analisarmos as entrevistas percebemos que os pais que se queixam de não 

terem tido, ou terem tido menos apoio tanto ao nível da psicologia como social, são os 

pais que têm os filhos mais velhos o que nos leva a querer que está a existir uma evolução, 

embora lenta, o que é bastante positivo, porque nunca é fácil para uma família receber 

esta notícia. Após a notícia as famílias têm muito medo e receio do desconhecido, 

procurando respostas e alguém que as oiça e possa tirar as dúvidas. Cabe ao assistente 

social encaminhar as pessoas com deficiência e as suas famílias para as várias respostas 

que existem na comunidade, analisando quais são as mais adequadas para as suas 

necessidades. (Mateus,2015) 

Uma mãe falava-nos na necessidade de haver um curso para as famílias de 

crianças com deficiência, onde iam aprender e ser preparadas para agirem da melhor 

forma com as crianças e serem capacitadas para ultrapassar as dificuldades do dia a dia. 
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Sendo uma ideia bastante pertinente, pois tal como nos dizem os intervenientes no 

estudo, após o nascimento da criança em muitos casos o diagnóstico tarda a vir e as 

famílias desesperam sem saber o que fazer e onde pedir ajuda. 

No que concerne a sugestões para novas investigações, seria pertinente a 

existência de outros estudos, semelhantes a este, para confirmar ou eventualmente refutar 

os resultados do presente estudo. Há que dar uma maior importância às famílias, são as 

famílias o porto de abrigo das crianças, cabendo a elas conhecer a criança melhor que 

ninguém, bem como dizer em primeira mão o impacto do nascimento daquele filho e as 

suas necessidades diárias. 

Existe a necessidade de mais estudos que retratem as necessidades das famílias, 

para se compreender o que se pode fazer para diminuir o impacto do nascimento de um 

filho com deficiência numa família. A diminuição do sofrimento destas famílias seria um 

ponto fundamental, pois aos estarmos a diminuir o sofrimento da família estamos 

diretamente a promover o bem-estar das crianças com deficiência, tal comos nos diz 

Mcwilliam (2003) a família é constituída por elementos interdependentes, um problema 

num dos membros afeta os restantes. 

O estudo teve como limitações, primeiramente, como já foi referido 

anteriormente, o facto de ser desenvolvido em plena crise pandémica o que dificultou o 

acesso às famílias participantes. 

Uma segunda limitação deve-se à natureza particularística e da singularidade do 

problema sob investigação, da sua complexidade e privacidade, não sendo fácil entrar no 

mundo das famílias e pedir-lhe que exponham parte da sua vida, da sua história. 

Uma terceira limitação, derivada do facto de no planeamento inicial da 

investigação pretendermos entrevistar os pais (pai e mãe) e não ter sido possível devido 

à indisponibilidade por parte dos pais (homens), ou à pouca abertura para falar sobre estes 

assuntos e ainda ao facto de estarem afastados das crianças, tendo sido apenas feito às 

mães. 

Termino este trabalho com uma frase elaborada por mim, que me diz muito, reflete 

a forma como vejo a deficiência e onde está o problema, que não é na deficiência da 

pessoa, nem na sua família, mas sim na forma como uma parte da sociedade a vê. 
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Não é necessário falar, ver, ouvir e se movimentar para se amar, mas sim 

para por alguns ser amado. 
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Apêndice A – Guião de entrevista 
 

Guião de Entrevista 

O trabalho de investigação tem como tema “Cheguei e desmoronei os seus alicerces” 

Estudo sobre o impacto de um filho deficiente na família 

Com a realização desta entrevista pretende-se conhecer o impacto de um filho deficiente 

na família. Bem como, identificar os sentimentos dos pais quando lhe é transmitida a notícia da 

chegada de um filho com deficiência; compreender a reação da restante família em relação à 

mesma; analisar o impacto que a vinda de um filho com deficiência tem no relacionamento 

enquanto casal; identificar as lacunas do sistema social, encontradas pelos familiares no seu dia- 

a- dia; averiguar as necessidades encontradas pelos familiares no que concerne à legislação, 

direitos, deveres, dúvidas. 
 
 
 

Blocos Tópicos Objetivos Questões 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Legitimação da 

Entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetos formais 

-Legitimar a entrevista 

junto dos participantes 

- Informar sobre   a 

confidencialidade das 

informações 

transmitidas   na 

entrevista 

-Demonstrar interesse e 

empatia para com os 

entrevistados 

- Explicar em linhas 

gerais o trabalho de 

investigação 

- Transmitir aos 

entrevistados os objetivos 

da entrevista 

- Solicitar autorização 

para a gravação do registo 

áudio da entrevista 

-Sublinhar a importância 

da participação do 

entrevistado para o 

desenvolvimento da 

investigação 
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2.Caracterização 

dos participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoal e familiar 

- Recolher dados 

sociodemográficos das 

famílias entrevistadas 

1) Qual a sua idade? 

2) Qual o seu nível de 

escolaridade? 

3) Qual a sua profissão? 

4) Qual é o seu estado 

civil? 

5) Na vossa área de 

residência têm retaguarda 

familiar? 

6) Quantos filhos têm 

para além do filho com 

deficiência? 

7)Se têm mais filhos, de 

que sexo e idades? 

8) Se têm mais filhos, 

algum dos outros filhos 

têm alguma deficiência? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Caracterização 

da pessoa com 

deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Pessoais 

Recolher dados 

sociodemográficos da 

pessoa com deficiência. 

8) Que idade tem o seu 

filho? 

9) De onde é natural? 

10)Qual o seu concelho 

de residência? 

11) Se não for o mesmo, 

qual a razão da mudança? 

12) Qual a sua ocupação 

diária? 

13) O que gosta de fazer 

nos tempos livres? 

Caracterização da 

deficiência 

Caraterizar a deficiência 

do filho 

14) Qual o tipo de 

deficiência que o vosso 

filho possui? 
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   15) Qual o 

comprometimento que 

esta lhe causa? 

(comunicação, marcha) 

16) Se eu lhe pedisse para 

me apresentar o seu filho 

em poucas palavras como 

me descreveria? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reação à 

gravidez e 

nascimento do filho 

com deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto do 

conhecimento da 

deficiência do 

filho 

Recolher informações 

sobre a tomada de 

conhecimento da 

deficiência do filho 

17) Que idade tinham 

quando ele nasceu? 

18) Era um filho 

planeado? 

19) Como correu a 

gravidez? 

20) Quando souberam da 

notícia? Durante a 

gravidez ou apenas no 

pós-parto? 

21) Quem vos deu essa 

informação? 

22)Como reagiram no 

primeiro momento? 

5. Aceitação da 

deficiência 

 
 
 

Conhecimento 

acerca da 

deficiência 

Conhecer o processo de 

aceitação da deficiência 

23) O que sabiam acerca 

da deficiência? 

24)Tinham conhecimento 

de alguém com 

deficiência? 
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Reação da 

família, amigos, 

vizinhos à 

deficiência 

Compreender o 

processo de transmissão 

da notícia aos sistema 

familiar e sistemas 

envolventes 

25) Quando transmitiram 

a notícia às pessoas 

próximas, o que vos 

disseram? 

26) Em quem se 

apoiaram? 

27) A vossa rede de apoio 

aceitou o vosso filho? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Alterações na 

dinâmica familiar 

após a chegada de 

um filho com 

deficiência 

 
 
 
 

Alterações na 

dinâmica familiar 

Compreender se a 

deficiência de um 

membro do sistema 

afetou a dinâmica 

familiar 

28) Qual o impacto da 

deficiência do vosso filho 

no sistema familiar? 

29) O que piorou? 

30) O que melhorou? 

31) Quando vêm as outras 

famílias com filhos sem 

deficiência o que sentem? 

Relação Conjugal Averiguar as alterações 

ocorridas na relação 

conjugal 

32) Qual o impacto da 

deficiência do vosso filho 

em vocês, em termos de 

casal? 

33) Qual o principal 

obstáculo? 

34) Que mudanças 

sentiram? 

 
 
 
 
 
 

Relação Fraternal 

 
 
 

Conhecer  a relação 

fraternal, entre o/os 

35) Caso tenha irmão/s, 

como descreve a relação 

entre ele/s e o irmão com 

deficiência? 
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  irmão/s e a pessoa com 

deficiência 

36)Notam alterações na 

relação do outro filho/s 

com vocês? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação com  os 

sistemas 

envolventes do 

sistema familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perceber a relação com 

os sistemas envolventes 

37) Como é conciliada a 

vida familiar com a 

profissional? 

38) Costumam ter algum 

momento do dia só para 

vocês? (hobbies, estar 

com amigos, cinema, 

compras etc.) 

39) Têm por hábito levar 

o vosso filho com 

deficiência a frequentar 

espaços públicos? 

(centros comerciais, 

cafés, restaurantes etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

Acompanhamento 

e aconselhamento 

psicossocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio psicossocial 

na adaptação da 

família à vivência 

da diferença 

Averiguar qual foi o 

apoio prestado às 

famílias 

 
Compreender  as 

necessidades 

encontradas pelas 

famílias 

40) Quando receberam a 

notícia tiveram algum 

apoio por parte de um 

técnico, assistente social/ 

psicólogo? 

41) Nos anos seguintes 

alguma vez tiveram esse 

apoio? 

42) Alguma vez, sentiram 

necessidade de ter algum 

espaço onde pudessem 

refletir, ser apoiados nos 

aspetos inerentes à 

diferença no sistema 

familiar, no apoio 

psicossocial relacionado 

com apoios, direitos, 

respostas sociais? 
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8. Finalização da 

entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetos formais 

Finalizar a entrevista 
 
 

Recolher sugestões do 

entrevistado 

 
Agradecer a 

disponibilidade em 

colaborar no estudo 

Dar como finalizada a 

entrevista 

 
Questionar o 

entrevistado, se tem 

alguma sugestão para o 

desenvolvimento da 

investigação 

 
Agradecer a 

disponibilidade em 

colaborar no estudo 

Quadro 2 - Guião de entrevista 
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Apêndice B – Declaração de Consentimento 
 
 
 

Declaração de consentimento 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA 

PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a Declaração 

de Helsínquia e a Convenção de Oviedo). 

 
 

Os dados recolhidos têm como objetivo a colaboração num estudo de caso com o 

título “Cheguei e desmoronei os seus alicerces”: O impacto de um filho deficiente na 

família., no âmbito da dissertação de Mestrado em Educação Especial – domínio 

cognitivo motor, da Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Beja, 

orientada pela Professora Especialista Adelaide Espírito Santo. 

Os dados serão recolhidos através de uma entrevista semiestruturada construída 

para o efeito, tendo sido os participantes escolhidos através de uma amostra de 

conveniência geográfica. A entrevista será realizada pelo aluno João Henrique de Melo 

Telo da Silva Pereira, gravada em áudio e será dada aos participantes a possibilidade de 

completar ou responder por escrito e enviar via e-mail. 

Os dados recolhidos para o presente estudo serão tratados com total 

confidencialidade, pelo que nos comprometemos com a manutenção do anonimato de 

todos os participantes, não sendo a identidade dos mesmos tornada pública sob quaisquer 

circunstâncias. Todos os contactos futuros serão realizados de forma privada. Agradece- 

se a participação de todos os entrevistados. 

Caro participante, por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se 

considerar que algo está incorreto ou que não está claro, não hesite em solicitar mais 

informações. Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

O aluno 
 
 

(João Henrique de Melo Telo da Silva Pereira) 
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Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações 

verbais que me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de 

consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos 

dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para 

esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela 

investigadora. 

 
 
 

Nome:    
 
 

BI/CC N.º:  Data ou Validade:  /  /    
 
 

Assinatura:    
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Apêndice C – Análise 
 

C.1. Caracterização dos Participantes no estudo - Dados Pessoais 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 

 
 
 

Idade 

 
 
 

Nível de 
escolaridade 

 
 
 

Profissão 

 
 
 

Estado civil 

 
 
 

Retaguarda familiar na 
área de residência 

 
 
 

Nº de filhos para 
além do filho com 

deficiência 

 
 
 

Se têm mais, de que 
sexo e idades 

 
 

Se têm mais, 
algum tem 

alguma 
deficiência 

E1 Mãe:49 

Pai:52 

Mãe: Licenciatura 

Pai: Licenciatura 

Mãe: Técnica Superior 
área do Direito 
Pai: Engenheiro 
Informático 

Casados Mãe: Sim 
Pai: Sim 

0  
- 

 
- 

E2 43 Mestrado Psicóloga Casada Sim 0 - - 

E3 53 Mestrado Psicóloga Divorciada Não 0 - - 
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E4 47 Licenciatura Advogada Casada Sim 3 1-Sexo feminino 
2-Sexo masculino 

0 

E5 50 9ºano Cabeleireira Divorciada Não 1 Sexo feminino 0 

Quadro 3 - Caracterização dos Participantes no estudo - Dados Pessoais 
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C.2. Caracterização da Pessoa com deficiência 

C2.1 Dados Pessoais 

Dados Pessoais 
  

 
 

Idade 

 
 
 

Naturalidade 

 
 

Concelho de 

residência 

Se não for o 

mesmo da 

naturalidade, 

qual a razão da 

mudança? 

 
 
 

Ocupação diária 

 
 
 

Tempos livres 

 
 
 
 
 

E1 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

Lisboa 

 
 
 
 

Santiago do 

Cacém 

Mãe: “Para uma 

questão de reunião 

familiar” 

Devido à 

pandemia e para 

melhores 

condições 

escolares. 

 
 
 
 

Escola de ensino 

regular- 

 
 
 

Mãe:“Jogos…Legos.. 

pesquisas no Google” 

 
Pai: “ipad” 

 
 
 
 
 
 
 

E2 

 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

Ferreira do 

Alentejo 

 
 
 
 
 
 

Ferreira do 

Alentejo 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

Escola de ensino 

regular -2º ano 

“Tem as terapias…” “a 

brincar a dançar mas é 

sempre a trabalhar.” 

“Gosta imenso de ouvir 

histórias agora andamos 

numa fase em que 

andamos a criar umas 

histórias uma sequência e 

faço as gravações.” Gosta 

de passear” 

 
 

E3 

 
 

25 

 
 

Beja 

 
 

Beja 

 
 

- 

Atividades em casa 

com a mãe, 

fisioterapia 

 
“Ouvir música, ir ao 

cinema, teatro, passeios” 

 
 

E4 

 
 

16 

 
 

Santiago do 

Cacém 

 
 

Santiago do 

Cacém 

 
 
 

- 

 
 

Escola de ensino 

regular – 9º ano 

“pratica futebol”; “Gosta 

muito de ver televisão, 

gosta muito de estar no 

telemóvel, ajuda nas 
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      tarefas domésticas como 

os irmãos.” 

 
 
 

E5 

 
 
 

18 

 
 
 

Almada 

 
 

Santiago do 

Cacém 

 
 
 

Questões pessoais 

 
 

Escola de ensino 

profissional 

“Através do PITE está a 

estagiar nos bombeiros” ; 

“pratica desporto, vai lá 

abaixo no ginásio 

calorias” 

Quadro 4 -Caracterização da Pessoa com deficiência - Dados pessoais 
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C.2.2.Caracterização da deficiência 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização 

da Deficiência 

 
 
 
 
Qual o tipo de 

deficiência que o 

vosso filho possui? 

E1 Mãe: “perturbação do espectro do autismo 

E2 “Paralisia cerebral” “…como consequência dessa 

hemorragia cerebral ficou com epilepsia também. E 

para além da epilepsia como uma das zonas 

afetadas foi a zona cortical ficou com uma cegueira 

também.” 

E3 “Síndrome opercular bilateral” “ao fim ao cabo é 

uma multideficiência…” 

E4 “... trissomia 21” 

E5 “Atraso global no desenvolvimento com um défice 

cognitivo.” 

 
 
 
 
 
 
 
Qual o 

comprometimento 

que esta lhe causa? 

E1 Mãe: “A comunicação, portanto, a comunicação 

efetivamente… hum aliás a área mais afetada, 

efetivamente, é mesmo a área da comunicação…”; 

“Parte motora com condicionamentos, não 

propriamente muito significativas.” 

Pai: “é não verbal”; “que comunica de outras 

maneiras” 

E2 “Comprometimento motor…” “Cegueira” “ela não 

verbaliza… ainda que ela não se expressa ela 

arranja forma de comunicar, mas com muitas 

dificuldades” 

E3 “Multideficiência” “não comunica verbalmente…” 

“comprometimento motor” 



98 

 

 

  E4 “A principal limitação dele é na fala…” “…ele tem 

mais dificuldade em se fazer entender.” 

E5 “…na parte da perceção e da autonomia” “…não 

escreve.” 

Se eu lhe pedisse 

para me apresentar o 

seu filho em poucas 

palavras como me 

descreveria? 

E1 Mãe: “curioso, doce, interessado, em contínua busca 

da sua autoconfiança, ou em contínuo reforço da sua 

autoconfiança” 

Pai: “inteligente, persistente” 

E2 “Acho que ela é uma menina feliz”; “feliz, mas 

muito teimosa.” “Com uma personalidade um 

bocadinho…” “Eu acho que ela puxa um bocadinho 

à mãe.” 

E3 “É um jovem de vinte e cinco anos feliz com uma 

resistência à dor incrível.”; “É bem disposto gosta 

muito de mimo é simpático e gosta de socializar.” 

E4 “É um menino com uma capacidade de interação 

muito grande. É muito doce, é um menino muito, 

muito doce. Está na adolescência e, como tal tem as 

suas. Mas tem uma personalidade muito forte. 

É um menino que nos surpreende porque ele não 

desiste e vive connosco, vive no Nosso Mundo e vive 

as nossas alegrias e vive as nossas… pronto ali, 

muito sensível ele se ver alguém triste. Ele fica 

comprometido, alegre, com a alegria dos outros, ri- 

se das nossas piadas, sabe fazer-nos rir. Portanto, é 

um menino. Eu acho que ele é que é um jovem feliz. 

É um menino com a parte social dele, a parte da 

interação com o outro.” “É muito forte, por princípio, 

é um jovem meigo. E feliz.” 
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E5 “Bonito, doce” “É um miúdo que precisa de 

validação e assim devido à baixa auto-estima dele.” 

“É participativo” ; “…adapta-se bem, socializa 

bem.” 

Quadro 5 -Caracterização da deficiência 



100 

 

 

 
 

C3. Gravidez e Nascimento do filho com deficiência 

C3.1- Gravidez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como correu a gravidez? 

E1 Mãe: “Bem. Ou seja, sem percalços. Parto natural e foi uma 

gravidez natural” 

E2 “A gravidez correu tudo dentro do que era suposto. Dentro do 

normal, no entanto, às trinta e oito semanas na consulta das trinta e 

oito semanas eu estava a ficar com a tensão um bocadinho alta e 

como já tinha trinta e oito semanas o médico disse para ir ao hospital 

no dia seguinte fazer análises, ver se estava tudo bem porque às vezes 

podia haver o risco de uma pré-eclâmpsia de uma coisa pronto que 

ocorresse menos bem. 

As minhas análises estavam todas ao contrário do que aquilo que era 

suposto e o médico tomou a decisão assim de repente de uma 

cesariana com anestesia geral.” 

E3 “No final dos cinco meses sofremos um acidente de carro… 

deixei de sentir os movimentos. 

Portanto fui ao hospital e disseram que que teria sido cansaço do 

stress que ele apanhou devido à pancada, mas que estava tudo bem. 

Depois por volta dos oito meses e meio o médico começou a achar 

que ele tinha um perímetro encefálico… um bocadinho acima da 

média. 

E mandou fazer um exame em Lisboa, 
 
onde disseram que seria hereditário que tanto o pai como a mãe 

tinham o perímetro cefálico um pouco acima e, portanto, não havia 

qualquer tipo de problema.” 

E4 “Correu tudo bem, muito bem, bem. 
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  Tive uma gravidez excelente, passei muito bem, trabalhei sempre 

excelente, tudo muito bem. 

Fizemos os exames normais e tudo normal.” 

E5 “Normal, normal o parto foi normal a gravidez foi normal. 
 

Aos 6 meses comecei com sinais de ele querer nascer, com 

contrações, depois pronto, mandaram me acalmar um bocadinho 

com o trabalho, mas nasceu com 37 semanas. Sem precisar de ir à 

incubadora 

Quadro 6 - Gravidez 
 
 
 

C3.2- Contexto do conhecimento da deficiência do filho 
 
 

  E1 Mãe: “Trinta e três” 
   Pai: “Trinta e seis” 
 Que idade tinham 

quando ele nasceu? 

  

E2 “Eu trinta e quatro anos. O meu marido é mais novo 
   do que eu. Ele tinha trinta e dois.” 

  E3 “Tinha vinte e sete anos e o pai trinta e um” 

  E4 “Eu tinha 30 e o Pai 32.” 

  E5 “Eu tinha 33 e o pai 38” 

Contexto do 
conhecimento 
da deficiência 
do filho 

 
 
Era um filho 
planeado? 

E1 Mãe: “Sim” 

E2 “Era uma gravidez planeada” 

E3 “Sim, sim” 

E4 "Sim, 

foi o nosso primeiro filho, não é? 

Nós quisemos engravidar a pronto, já vivíamos juntos, 

casamos. Entretanto, quisemos engravidar.” 
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ós é 

  E5 “Foi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando souberam 

da notícia? Durante 

a gravidez ou apenas 

no pós-parto? 

E1 Mãe: “Só após o parto… o autismo normalmente só 

mesmo algum tempo depois do parto” 

E2 “De manhã quando nasceu ainda não tinha o reflexo de 

sucção e algumas coisas, mas à partida parecia estar 

tudo bem. Quando na parte da tarde vou à 

neonatologia… tudo escuro as cortinas todas fechadas e 

eu perguntei à enfermeira então a médica já cá esteve 

está tudo bem? Eu vou já chamá-la. Eu já vou já chamá- 

la. E eu meu Deus o que é que aconteceu de desgraça? 

Recordo-me perfeitamente.” 

E3 “Não. Aos cinco meses de idade.” 

E4 “Foi durante o ano a seguir ao parto. Os meninos, com 

trissomia 21, têm muitos deles, não todos, mas a grande 

maioria tem estes risquinhos que nós temos nas mãos. 

Eles têm um que é quase a direito. E foi isso que 

chamou a atenção do doutor na altura.” 

E5 “Eu soube que o R. tinha problemas aos 2 anos. É assim, 

sabes a gente quando tem uma outra filha. Mas a gente 

acaba por comparar a A., como começou a andar aos 11 

meses? O R. fazia 24 meses e não andava ainda. E então 

procurei hipóteses a vários médicos e eles disseram, não 

tem problema porque ele anda. Ele andava agarrado, 

mas não andava. Depois eu fui ao pediatra e depois aí, 

nessa altura é que se viu realmente. Ele mandou fazer 

exames.” 

Quem vos deu 

essa informação? 

E1 Mãe: “Nós! Ou seja, melhor dizendo, n 108 que 

procurámos a informação, nós é que estranhámos, nós é 

que detetámos sintomas durante muito e muito tempo. 

E procurámos um diagnóstico e só o obtivemos dois 
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   anos e cinco meses depois do nascimento, embora a 

deteção tenha sido por nós muito precoce, ou seja, tenha 

sido praticamente na altura do nascimento. sim, 

portanto, quem efetivamente nos deu o diagnostico foi 

o pediatra do desenvolvimento.” 

E2 “A médica cumpriu todos os requisitos de como é que 

se dá uma notícia má nos primeiros socorros 

psicológicos, cumpriu tudo todos os pontos eu estava a 

ouvi-la e como é a minha área profissional não é, a 

pessoa percebe. Disse pronto tinha feito o exame que a 

Vitória tinha uma hemorragia cerebral hemisfério 

esquerdo todo e grande parte do direito. Uma paralisia 

cerebral grave.” 

E3 “Foi um conjunto, foi a pediatra e mais um conjunto de 

médicos que nos chamaram ao hospital para nos 

comunicar o resultado de todo o conjunto da bateria de 

exames.” 

E4 “Houve ali aquela mistura entre o olhar do obstetra, 

depois o meu ginecologista, que também me tinha 

acompanhado, foi depois de ter comigo de manhã ao 

quarto dizer-me que havia uma suspeita. Tivemos uma 

consulta do desenvolvimento onde fomos confrontados 

com o resultado efetivo. 

E5 “O pediatra.” 

 
 
 
 

Como reagiram no 
primeiro momento? 

E1 Mãe: “No primeiro momento se calhar reagi com 

estranheza, uma vez que o primeiro diagnóstico foi 

mais negativo. Mas sem surpresa.” 

E2 “Pedi-lhe que explicasse ao meu marido aquilo que me 

tinha dito e que tentasse explicar-lhe de uma maneira 

que ele entendesse porque eu sabia que se fosse eu a 
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rime 

   explicar ele nem sequer ia ouvir nada e como aconteceu, 

não é? Pronto ele teve mais dificuldade em entender do 

que eu. Não é nada difícil. Mas não foi fácil eu tive uma 

semana sem conseguir falar, só falava com os médicos 

e enfermeiros com a minha mãe e o meu marido mais 

ninguém não conseguia manter 

conversas nem queria saber de mensagens nem de 

ninguém. Ao final de uma semana decidi voltar à vida. 

Tinha que voltar à vida pronto. Acho que foi a minha 

semana de choque e de interiorizar um bocadinho 

aquilo que me estava a acontecer, pronto aquilo que 

sabia que iria enfrentar.” 

E3 “Disseram-nos que ele poderia nunca chegar a ver, 

poderia nunca chegar a ouvir, era uma má formação 

muito grave e que portanto para não esperar nada, o 

período de vida poderia ser bastante curto, não 

conheciam aquela má formação que ele tinha que eles 

identificaram como síndrome opercular bilateral, eles 

não conheciam mais nenhum caso aliás existem poucos 

casos portanto a nossa reação como deves imaginar a 

p 106 ira reação…Foi, foi assim um choque. Não estava 

mesmo à espera e acho que que não caiu logo a ficha. 

Hum que parecia que não, não estava a acontecer 

comigo. Saí do hospital acho que não fiz perguntas só 

disseram que ele ia começar a ser seguido. Foi muito 

complicado a primeira semana foi terrífica, só chorava 

e pronto foi aí nesse momento no fim da primeira 

semana eu determinei que… houve uma noite que disse 

okay vais chorar o que tens a chorar é a última noite que 

tens para chorar porque a partir de amanhã é um novo 

dia e…se ele tem um problema não vamos arranjar 

outro. O pai tentava ser presente brincava com ele a 
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altu 

ecido 

   partir do momento em que recebemos a notícia as coisas 

alteraram-se. começou-se ali a afastar um bocado e isso 

veio-se a acentuar depois ao longo dos anos…” 

E4 “É assim o primeiro momento, é um misto, é um bebé, 

acabou de nascer. É um misto de uma alegria 

indescritível. Bebé nasceu, nasceu bem, quis logo 

mamar, portanto tivemos ali um momento muito bom. 

Os primeiros dias foi de dúvida de muita dúvida, muita 

dúvida se éramos capazes, se estávamos à 104 ra de 

conseguir, quando um filho nasce, a gente está sempre 

na dúvida se está à altura, se está capaz, se tem 

capacidades, quando um filho nasce e com a 

consciência de que era um filho que iria precisar mais 

de nós do que em princípio, seria de esperar a grande 

dúvida que nos surge, estaremos à altura, seremos 

capazes? Porquê, porquê, perguntas e respostas, mas 

porquê? Porquê? Mas porquê nós e por que não e porquê 

nós? Mas depois a seguir uma resposta, e porque não, 

não é, é ali, um misto de uma alegria gigantesca, uma 

felicidade enorme e o medo do desconh 111 .” 

E5 “Reage-se mal. Eu achei que aquilo porquê a mim? 

Porque é que isso teria acontecido? Andei sempre à 

procura de respostas, porque é que isso aconteceu, se 

eu, inclusive, quando eu fiz o planeamento para 

engravidar até fiz uma análise. O pai não aceitava.” 

Quadro 7 - Contexto do conhecimento da deficiência do filho 
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C.4 Aceitação da deficiência 
 

C.4.1- Conhecimento acerca da deficiência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecimento 
acerca da 
deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que sabiam 

acerca da 

deficiência? 

E1 Mãe: “Relativamente pouco.” “Porque não fiz 

propriamente pesquisas sobre o assunto até porque 

lá, não havia muita coisa e a informação até se 

poderia ser errónea ou induzir efetivamente por 

caminhos mais estranhos” 

Pai: “… eu li aquilo que era a descrição do autismo 

numa enciclopédia médica e eram inúmeras as 

características que lá estavam indicadas que que o 

meu filho tinha.” 

E2 “Eu sempre trabalhei muito na área. Tenho uma tia 

que era professora de educação especial. Eu acho que 

o pai não tinha noção nenhuma.” 

E3 “Nada, zero, nada, nada.” 

E4 “Não me considero modéstia à parte, uma pessoa 

completamente iletrada, embora não tenha 

conhecimentos, nenhuns clínicos, mas tínhamos 

aquela noção daquelas limitações que sabíamos que 

era uma deficiência que a gente ouvia falar, mas 

nunca tínhamos aprofundado, portanto, não 

tínhamos grande informação.” 

E5 “É assim nunca ninguém me explicou bem o que o 

R. tinha o que entendi foi o que o R. tinha um atraso 

em várias áreas. Não é um problema como o 

autismo.” 

 
Tinham 
conhecimento de 

E1 Mãe: “Não.” 

Pai: “Não. Tirando os casos celebres.” 
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 alguém com 
deficiência? 

E2 “Tinha um primo, mas o primo tinha uma 

neurodegenerativa” 

E3 “Semelhante à do B. até agora não conheço 

ninguém.” 

E4 “A minha mãe tem uma afilhada que tem um filho 

com trissomia 21.” 

E5 “Não, com o problema do R. não, tentei procurar, 

mas ainda não encontrei ninguém.” 

Quadro 8 - Conhecimento acerca da deficiência 
 
 
 
 
 

C.4.2 – Reação da família, amigos, vizinhos à deficiência 
 
 

  E1 Mãe: “Que se calhar não era bem assim. As pessoas 
   à nossa volta tiveram alguma dificuldade em 
   perceber a situação em concreto e em aceitá-la 
   como verdadeira.” 

  E2 “Eu e ele acabámos por receber algum colo ainda 
   que da família dele não, porque a família dele como 
   não sabe a realidade, eu acho que ainda hoje não 

 
Reação da 

 
Quando 

 sabe ficou um bocadinho afastada.” 
  

família, amigos, 

vizinhos à 

transmitiram a 

notícia às pessoas 

próximas, o que 

E3 “Da   parte   dos   meus   pais   tive   apoio   pleno… 

acompanharam-me quase sempre nas consultas, em 

tratamentos. Da parte dos outros avós. Portanto como 
deficiência vos disseram?  eu te disse ficámos a saber do problema por volta dos 

   cinco meses e meio, a partir do momento em que lhes 
   foi dito aliás as coisas foram ditas até de uma forma 
   muito suave. Que ele tinha ali um comprometimento, 
   mas que não sabia muito bem ainda o que era e até 
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   podia não ser nada muito grave, mas os avós paternos 

e a tia afastaram-se tiveram à volta de uns cinco 

meses sem o vir ver ,enquanto desde que ele nasceu 

até essa fase vinham uma vez por semana visitá-lo. 

Telefonavam a perguntar como é que ele estava mas 

não o vinham ver e portanto no dia que eles 

apareceram, eu questionei a minha ex-sogra e 

perguntei, já há muito tempo que não vinham cá e ela 

virou-se para mim e disse olhe eu vou ser franca 

consigo nós não viemos cá porque normalmente 

estes casos são crianças que morrem muito cedo e 

nós não nos queríamos apegar a ele.” 

E4 “Tivemos, tivemos reações, tivemos uma reação da 

parte da família do marido, muito negativa, pronto, 

mas nós optámos naquela altura por ignorar e passar 

a ignorar e ainda hoje continuamos a ignorar 16 

anos depois. Da parte das pessoas que estavam 

próximas dos nossos amigos foi uma reação de é o 

G. não a trissomia e é o nosso. Eu convidei para 

padrinho do meu filho, um amigo de infância. E 

quando o menino nasceu, foi convidado, quando 

nós tivemos a certeza de que ele tinha trissomia 21, 

nós chamamos cá e dissemos, olhe o menino que 

nós convidamos para vocês serem padrinhos. Tem 

esta situação? E o meu compadre, porcaria para 

com essa conversa, porque isso não interessa. É o 

nosso Guilherme” 

E5 “Tens que ter paciência tens que aceitar aquilo que 

deus te deu. Quando dizem isso é porque as pessoas 

não sabem o que dizer.” 

 E1 Pai: “Em nós próprios.” 
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mas 

iliar, 

  
 
 
 
Em quem se 

apoiaram? 

 Mãe: “Sim. Sem dúvida.” 

E2 “Um no outro e na minha família.” 

E3 “Nos meus pais.” 

E4 “Eh pá um no outro lá eu e o meu marido e na 

minha mãe e nos meus amigos nesse núcleo.” 

E5 “Acho que me apoiei no R. e o R. apoiou-se em mim. 

No fim ao cabo, os meus pais não me davam grande 

apoio, quer dizer apoio davam um apoio, 111 esse 

apoio não é de olha, filha foi, temos que aceitar e 

essas coisas. O apoio é assim, eu quando me separei, 

apoiei-me muito nos meus filhos.” 

A vossa rede 

de apoio aceitou o 

vosso filho? 

E1 Pai: “Como a rede de apoio eramos nós acho que 

sim.” 

Mãe: “Exatamente. Nós não tínhamos grande apoio 

durante os primeiros anos de vida.” 

E2 “A nossa rede de apoio aceitou bem. Nunca houve 

ninguém que a marginalizasse nada disso.” 

E3 “Neste caso foram mais os meus pais sim. Foi mais 

os meus pais porque os pais dele pronto.” 

E4 “Sim sim.” 

E5 “É um miúdo que foi posto completamente à parte, a 

parte estás a perceber. Mesmo a nível fam 116 claro 

que eu convivo mais a nível da minha família, não é? 

Mas mesmo a nível do meu pai e a nível da minha 

mãe, que não havia muita maneira, não sabiam como 

é que haviam de lidar, não queriam ficar com ele. 

Mas quem me aceita a mim tem que aceitar o R.” 

Quadro 9 - Reação da família, amigos, vizinhos à deficiência 
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tória 

C.5. Alterações na dinâmica familiar após a chegada de um filho com deficiência 

C.5.1- Alterações na dinâmica familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alterações na 

dinâmica 

familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual o impacto 

da deficiência do 

vosso filho no 

sistema familiar? 

E1 Pai: “Quando nasce uma criança tem sempre impacto 

sejam quais forem as características que a criança tenha 

inclusivamente não dormir à noite ou, outra coisa do 

género tem sempre um impacto, tem sempre impacto 

naquilo que são as rotinas que os pais faziam 

anteriormente. A menos que tenham um apoio familiar 

que lhes permita manterem tudo aquilo que faziam, mas 

numa situação normal não é isso que acontece e existe 

sempre aqui um impacto considerável. No caso do 

nosso filho foi o mesmo, ou seja, não teve impacto 

nenhum assinalável. Existem outras situações de 

deficiência, que o impacto é imediato o que não é o 

nosso caso.” 

Mãe: “Eu vou dar uma resposta um bocadinho 

diferente. ah o impacto foi, foi bastante substancial. Nos 

primeiros anos de vida alguma coisa, mas até porque 

havia pequenas coisas pronto em que realmente ele era 

diferente daí efetivamente haver todas aquelas questões 

que estávamos a dizer em termos de sintomatologia, 

mas ele era diferente mas não é propriamente a nível da 

deficiência mas  a nível  de questões  respira 117 s  por 

exemplo portanto eu acho que essa parte das questões 

respiratórias tem mais impacto propriamente do que a 

deficiência logo nos primeiros anos de vida. O 

diagnóstico já foi tarde como eu disse, foi os dois anos 

e cinco meses aí passou a ter realmente um impacto 

substancial no sentido em que a a nossa prioridade 

passou a ser efetivamente intervir para potenciar ao 

máximo   o   seu   desenvolvimento.   O   que  significa 
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uma 

   também que isso acabou por implicar uma maior 

disponibilidade do nosso tempo. No meu caso, portanto 

tive que utilizar as ferramentas que o regime da 

parentalidade dá aos pais nestas situações e 

nomeadamente acabámos por usar tanto licenças para 

assistência a filho com deficiência crónica, assistência 

a filho com deficiência ou com doença crónica que era 

os regimes de horário de parentalidade … eu adequei o 

meu horário de trabalho, às minhas necessidades 

familiares para dar maior apoio, nomeadamente, quer a 

nível de desolações para as várias terapias que ele foi 

tendo, quer para a própria intervenção junto do A., 

intervenção em casa e fora de casa.” 

E2 “Eu acho que não mudou muito em termos de dinâmicas 
 porquê? Nós não tínhamos filhos. Acho que sempre que 
 nasce um filho em qualquer casal implica uma 
 reorganização, não é? Ah do casal e da vida e da 
 dinâmica. Tem sempre um impacto qualquer um. Acho 
 que  teve  um  impacto  para  mim  como   118 filha 

saudável porque como eu não tenho outros filhos 
 também não tenho termos comparativos, mas acho que 
 mesmo que tivesse outro .” 

E3 “Foi muito grande. A minha relação com o pai do B. 
 começou a ficar muito complicada. Ele começou a 
 beber imenso, passava as noites a beber e tornou-se 
 muito complicado. Portanto eu vi-me um bocado 
 sozinha com o B. e então foi muito difícil, foi muito 
 difícil. Depois também foi numa fase que estava a 
 acabar a tese e com o B., portanto para onde eu ia tinha 
 que ir e pronto não tinha apoio de mais ninguém o dos 
 meus pais, era pontual.” 
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cisa 

  E4 “Nenhum, entre casal, não é? Percebemos que tínhamos 

este desafio. E que tínhamos este desafio, nós decidimos 

constituir família certo e decidimos ter filhos a este 

primeiro filho veio diferente daquilo que nós estávamos 

à espera nesta perspetiva. Pronto, então vamos para este 

desafio, não teve, não teve grande questões, teve de 

facto pronto e faço menção a isso só mesmo na parte da 

família do marido, houve uma reação que foi negativa e 

que volto a dizer, nós preferimos ignorar para as 

pessoas. Não, não reagiram bem e nós entendemos que 

não tínhamos que estar a pedir para eles reagirem bem, 

não é, até porque tínhamos todo um outro lado a dar 

apoio. Não é saber que alguém acreditava em nós é 

porque também precisávamos de acreditar em nós que 

optamos por nos agarrar àquilo que era o bom.” 

E5 “Teve algum impacto? Teve, teve. Eu pre 119va de 

trabalhar e não podia deixá-lo sozinho. A A. também 

era muito novinha para tomar conta dele. Quando eu me 

separei, tinha 2 anos e meio. Mas eu não me separei por 

causa do R. Apesar das pessoas pensarem isso. Teve, 

essa vinda de um filho, acaba sempre por ter. Tem 

sempre, sempre, sempre muda tudo e assim ainda muda 

mais como calculas. Entregou-me o miúdo a mim, 

porque sabes quando lhe bateu ainda foi pior, naquela 

altura eu acho que ele meteu a cabecinha debaixo da 

areia,  tal e  qual  como  a avestruz  e não   ligou  mais. 

Acredito  que depois  quando  lhe  foi  dado  o  grau de 
115 

deficiência, que eu disse que lhe tinham dado 90% de 

incapacidade. E ele disse-me assim, arranjaste maneira 

de nunca darem trabalho ao R.” 
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os 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que piorou? 

E1 Mãe: “Uma menor capacidade de apoio familiar a 

outras situações familiares, menor disponibilidade em 

termos laborais.” 

Pai: “A partir do momento em que começou a parte das 

terapias e outras coisas que se fizeram, foi também 

necessário ter dinheiro para as fazer, portanto foi 

também necessário, trabalhar mais, não é? E pronto 

houve uma altura em que tive três trabalhos, pronto e 

houve alturas que trabalhava de manhã à tarde e depois 

à noite a seguir ao jantar, apesar de ser através de casa, 

como eu trabalho em sistemas de informação é fácil 

estar a trabalhar em casa.” 

E2 “Aí sim sinto pronto que em termos de desgaste por 

vezes mais físico não tanto psicológico, mas mais físico 

implicou mudanças não é? Nas rotinas, n120 sonos 

porque ela sempre foi uma bebé muito complicada. 

Sempre foi uma menina a requerer muita atenção e 

muito aí acho que mudou. Tirando isso nós tentamos 

fazer nossa vida o mais normal possível. 

E3 “A relação com o pai dele sobretudo, afastou-nos 

bastante toda esta situação em vez de nos aproximar. 

Ele começou a afastar-se e pronto depois foi colocado 

nos Açores depois deu o nome voluntariamente para a 

Bósnia, portanto ele procurava sempre fugas.” 

E4 “Não acho que tenha piorado nada. O G. faz tudo 

como os irmãos apenas necessita de alguma 

supervisão.” 

E5 “A dependência que ele tem de mim. Não tenho 

ninguém para o deixar. E depois falta, às vezes, por 

vezes falta um bocadinho de espaço. Não dá para a 
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   gente ter espaço. Porque o R. repete as coisas muita 

vez. Não tem noção do espaço.” 

O que 

melhorou? 

E1 Mãe: Provavelmente vivemos a nossa parentalidade de 

uma forma muito mais consciente do que se calhar 

algumas famílias vivem. A nossa parentalidade o nosso 

tempo, o nosso filho e provavelmente temos muito mais 

tempo de qualidade com o nosso filho do que têm outros 

pais, ao contrario do que se diz ser usual penso que 

também somos um casal mais unido do que são outros 

pais mesmo nestas situações de deficiência, ou em 

particular, nestas situações de deficiência e se calhar 

fizemos coisas que não estávamos a pensar ou que não 

faríamos no sentido de lá está de trabalhar o mais 

possível com o A. de o expor o mais possível a maior 

diversidade de situações e é fácil ganhar um 

determinado grau daquilo que eu chamo de    
121

ncia a tolerâ 
estímulos exteriores e sociais. 

E2 “A nossa união enquanto casal.” 

E3 “Ter o B. na minha vida” 

E4 “Claro que melhora a vinda de um filho e a vida de uma 

pessoa melhora sempre, ainda mais quando é um filho 

que é esperado e desejado. Melhora sempre, não é?” 

E5 “A relação com R. Acho que me apoiei no R. e o R. 

apoiou se em mim. Por mais que a gente não queira estar 

tão dependente um do outro, mas apoiamos se muito um 

ao outro e é assim, dedicava tudo a ele e ele a mim.” 

Quando vêm 

as outras famílias 

com filhos sem 

E1 Pai: “Não sinto nada” 

Mãe: “Nós já estávamos a conseguir fazer com o A. 

praticamente se calhar quase tudo ou a generalidade 
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 deficiência o que 

sentem? 

 daquilo que as famílias estão habituadas a fazer com os 

seus filhos. Digamos assim. Podemos dizer que ia, 

mesmo que fosse de fones nos ouvidos, mas ia. 

Portanto, não sinto muito assim, não posso dizer que 

sinto assim de pontos negativo, no ponto de vista 

negativo, mas não para nós.” 

E2 “Eu agora eu não sinto, como é que hei de explicar. Eu 

trabalho diariamente com crianças. É diferente sim. 

para mim é, se calhar do pai às vezes pronto mas eu não 

acho que reage como não querendo que a vitória seja 
entre aspas normal como aos outros.  Vá  diga  anda-se 

122 
digamos assim. Eu acho que ele atualmente a aceita 

como ela é.” 

E3 “Não a única que às vezes me ocorre, a falar com 

determinadas mães que acham que é tão normal ter um 

filho que não tem problemas e o facto de serem normais 

que não estão suficientemente gratas por ter um filho 

bem e com a saúde e com o desenvolvimento normal. 

Mas de resto não.” 

E4 “Não porque é assim a trissomia do G. é encarada 

como uma característica.” 

E5 "Sim, tenho um sentimento e, sim, tenho um sentimento 

que gostava que ele vivesse aquilo que os outros vivem. 

Sabes? Porque acho que é extremamente injusto. Eu 

acho que o mundo está feito para as pessoas normais ou 

acima dos normais. Porque abaixo dos normais. Não 

sabes, a gente tem noção que são sempre descartados 

sempre, sempre, sempre. Eu, por exemplo, aqui em 

Santiago, eu quando às vezes tentava arranjar qualquer 

coisa para o Ricardo, por exemplo, desporto.” 

Quadro 10  - Alterações na dinâmica familiar 
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C.5.2- Relação conjugal 
 
 

 Qual o impacto E1 Pai: “O impacto acabou por ser mais positivo enquanto 
 da deficiência do  casal, em termos daquilo que é a união do casal, envolta 
 vosso filho em  de toda a situação e por toda a situação em si. Portanto 
 vocês, em termos  o impacto houve, mas não quer dizer que se a situação 
 de casal?  fosse diferente não existisse um outro impacto, que 
   viesse dar resultados parecidos. Também em bom rigor, 
   não sei se havia alteração ou não, porque, ou seja, se o 
   A. não fosse autista também não faço ideia do que 
   poderia acontecer, porque na prática poderia ser tudo 

Relação 

conjugal 

  parecido aquilo que é em relação aquilo que é a nossa 

situação enquanto casal.” 

Mãe: “Sim, comparando com a situação comum em que 
   realmente qualquer criança tem impacto ao nível de 
   tempo, digamos assim, do casal, da intimidade, 
   etc…qualquer nascimento, digamos assim, gera esse 
   impacto. Diria que se calhar um impacto superior será 
   pouco significativo, principalmente quando pensado em 
   termos de equilíbrio com o resto. A intimidade existe a 
   vários níveis! A tal diferença na intimidade ou 
   conhecimento ou crescimento que um casal tem, que a 
   própria situação implica.” 

  E2 “O facto da V. nascer não nos desuniu. Pelo contrário 
   uniu-nos na luta. Pronto. E continuamos a ser casal e 
   casal parental, não é? Somos casal, somos os pais da V.. 
   Conseguimos e nunca, nunca houve separação pronto 
   disso. E os dois sempre, não ouve aquela coisa de culpar 
   o outro.” 
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E3 “Era muita discussão, portanto ele achava que que devia 

continuar a fazer a vida dele e como ele dizia eu tenho 

a minha vida, portanto o filho era só meu e pronto e foi 

aí também que que optei por pelo divórcio. Afastou-nos 

bastante toda esta situação em vez de nos aproximar.” 
 

E4 “Só aquela parte de ter menos disponibilidade, mas não 

por ser o G. Às vezes porque o pai é menos 

condescendente do que eu com ele, mas é com ele e com 

os outros 3 também. E eu como mãe não é o meu papel, 

biologicamente falando sou um pouco mais 

condescendente. Aliás, as nossas discussões como casal 

são só única e exclusivamente por causa dos filhos. 

Exatamente por isso, porque ele é um pouco mais 

assertivo e eu sou um pouco mais o Coitadinho, são os 

meus bebés.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual o 

principal 

obstáculo? 

E5 “Teve muito impacto porque o pai não o aceitava. E eu 

tinha necessidade de um pilar também para aceitar 

comigo, porque há coisas que a gente consegue fazer 

sozinha e há outras coisas que a gente não consegue 

fazer. E enquanto eu tive casada e sim como umas 

coisas diferentes e eu estar a falar a mesma língua com 

ele e eu perceber outra coisa, é ele não perceber achar 

que isso é exagerado para mim e dizer que foi a pior 

coisa que fez foi ter.” 

E1 “ 115alta de apoio inicial eventualmente a falta de 

divulgação e a falta de apoios. Nós começámos a ter 

algum apoio familiar já o António estava quase a entrar 

no primeiro ciclo. Portanto os primeiros anos do 

António… era todos os dias da semana, pronto. E 

portanto, o primeiro ano de vida enquanto casal, 

efetivamente…” 
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  E2 “Para mim foi um obstáculo a não aceitação do pai que 

a V. não via, pronto aí foi assim a única vez até que nós 

se calhar falámos de uma forma diferente. O facto da 

família dele não ter bem noção dos reais problemas da 

V. para mim possa ter sido um obstáculo.” 

E3 “O facto do pai do B. não ter não ter aceitado o 

problema do filho e preferiu fugir. Afastar-se. 

Desligou-se e entregou-me.” 

E4 “Há uma limitação da disponibilidade, mas não por 

conta da deficiência do G..” 

E5 “Se calhar até foi aqui em termos da relação conjugal. 

E o R. não dá grande espaço não ter grande tempo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que mudanças 

sentiram? 

E1 Mãe: “Essa vai bater um bocadinho com aquela de á 

pouco. A reorganização familiar que falámos se calhar 

lá está se calhar teve que haver alguma para estarmos 

muito centrados no A. Se calhar para que 

conseguíssemos continuar a fazer algumas coisas 

tivemos que reorganizarmos de forma a a fazê-la por 

vezes individualmente. Provocou algumas alterações 

das dinâmicas, pronto, alguma reorganização, 

basicamente. 

E2 “Muda assim muito claro temos outros horários temos 

outras coisas, não é? Acabamos por estar um bocadinho 

é mais limitados por exemplo para saídas ou esse tipo 

de coisas depois como depois também não temos muita 

rede de suporte.” 

E3 “Toda esta situação afastou-nos bastante a mi126 ao 

pai do B.. O fim da relação com o pai do B.” 
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  E4 “Não quer dizer sim, porque éramos 2 e passámos a ser 

3. Essas foram as mudanças. Por ele ser deficiente por 

ele ter trissomia, não.” 

E5 “Que a vida era muito, era muito para o R. As coisas 

eram sempre a pensar no R.” 

Quadro 11 - Relação conjugal 
 
 
 
 
 

C.5.3.- Relação Fraternal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relação 
Fraternal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso tenha 

irmão/s, como 

descreve a relação 

entre ele/s e o 

irmão com 

deficiência? 

E1 - 

E2 - 

E3 - 

E4 “É o mais velho, sendo certo que mentalmente já não é 

o mais velho. Eles têm uma relação de grande 

cumplicidade. Os quatro, obviamente, que há fases em 

que ele está mais cúmplice com ela, outras vezes com 

F., outras vezes com H.. Há interesses em comum dos 

4, mas depois também há interesses em comum, por 

exemplo, há coisas que ele tem mais em comum com o 

pequenino, outras que tem mais em comum com ela, 

outros tem mais em comum com F.. Eu considero uma 

relação normal. Eles têm sobre ele uma relação, se 

calhar um bocadinho de mais proteção, que percebem 

essa fragilidade. Há um grande espírito de interajuda 

entre eles.” 

E5 “A relação entre eles os 2.É boa, mas é pica, pica. A 

irmã é muito amiga de ajudar é muito amiga de se exijo 

a ela também devia exigir ao R. para ele também fazer. 

Ela faz, também quer que ele faça. Ele adora música, 
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   ela gosta, põe a música, ela gosta de estar com ele, está 

naquela idade também gosta. Ele gosta de ir à discoteca, 

ela também o leva.” 

 E1 - 

 E2 - 

 E3 - 
Notam  

  

alterações na E4 “É um bocadinho difícil eu responder a isso porque o 

relação do outro  Guilherme é o mais velho.” 

filho/s com vocês? E5 “Não, não. Para já, eu tenho uma ligação muito boa com 
  os meus filhos. Uma boa relação, muito boa relação os 
  3 cá em casa, inclusive eu com a A.” 

Quadro 12 - Relação Fraternal 
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C.5.4.- Relação com os sistemas envolventes do sistema familiar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação com 

os 

sistemas 

envolventes 

do 

sistema 

familiar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como é 

conciliada a vida 

familiar com a 

profissional? 

E1 Mãe: “Ora lá está, com boa vontade e conhecimento e 

porque é que digo isto assim? Porque noto que eu sou 

jurista e sou jurista na área dos recursos humanos o que 

significa que se calhar tenho um conhecimento ou um 

conhecimento mais facilitado que também acaba por ser 

com certeza incentivado pelas caraterísticas da vida 

familiar, portanto, não é? Mas eu tenho efetivamente 

conhecimentos mais aprofundados no diz que respeito 

a estas matérias, mais horários, regimes de trabalho, a 

área da parentalidade, portanto é exatamente a mesma 

área, portanto, ao fim e ao cabo acabo por trabalhar, 

pelo menos, o trabalho é coincidente com aquilo que 

necessito para depois praticar no dia-a-dia. Se o 

conhecimento é escasso depois a questão do 

acolhimento e da conciliação da vida familiar e 

profissional pode ser mais complicado. A forma como 

realmente conseguimos conciliar, no meu caso, em 

concreto, foi assim, fui adequando horários, adequando 

regimes de trabalho, aliás, os tais tempos parciais e 

foram sendo aumentados. Eu passei de um cinquenta 

por cento de trabalho, para, não sei se foi cinquenta e 

cinco, depois para sessenta, sessenta e cinco, depois 

passava para setenta e dois, não me lembro bem, depois 

para uma jornada continua e agora em teletrabalho.” 

 
Pai: “Eu preferi em determinado momento em relação a 

um dos trabalhos, mas isso já foi na parte mais 

recentemente num trabalho preferi estar em tempo 

parcial de modo a ir como A. às terapias em vez de 
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   entregar uma justificação de ausência que a lei me 

permitiria, não é? Isto porque as entidades patronais 

ainda não estão sensibilizadas para este tipo de situação 

e acaba por ser mais complicado. Estar 

permanentemente ausente para terapias, apesar de ser 

um direito, não é? A mesma forma quando vamos a 

consultas médicas e entregamos um justificativo. A 

diferença é que, vamos a uma consulta agora outra não 

sei quanto tempo, enquanto as terapias, eu sei que houve 

uma altura em que era praticamente todos os dias de 

semana.” 

E2 “Por exemplo mudei de trabalho, não é? Eu trabalhava 

no litoral vim para o interior. Nós conseguimos porque 

temos a senhora que fica com ela quando nós não 

podemos pronto estar com ela.” 

E3 “Neste momento é uma grande confusão. O B. está 

vinte e quatro horas comigo já desde os cinco anos 

aproximadamente. A minha vida profissional é 

complicada porque tem que ser em casa que tenho o 

escritório, só que o B. com os problemas de epilepsia 

hoje está bem. Aliás agora está bem daqui a uma hora 

não quer dizer que não esteja com uma crise, por vezes 

é complicado porque acabo por marcar as consultas e 

acabo por ter que desmarcar e isto é sempre muito 

complicado muito complicado. Portanto a minha vida 

profissional está aqui um bocadinho comprometida.” 

E4 “Então é assim, o pai sai de manhã para trabalhar e à 

tarde, eu trabalho para mim tenho muita flexibilidade. 

Primeiro são eles e as necessidades deles, os horários 

deles, as atividades deles e quando eu ten 131empo, 
trabalho. Mas que se consegue conciliar e feliz é uma 
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   opção que nós temos. Primeiro está a família e as 

necessidades, quer dizer não é, não é dizer que quer ir 

ao parque e a mãe deixa do que está a fazer para levá- 

los ao parque. Não é assim, não é? Mas primeiro estão 

as necessidades deles, as necessidades reais deles não é, 

mas quando consigo eu vou. O pai leva os 3 de manhã, 

depois eu levo o pequenino, depois vou buscá-los à hora 

de almoço.” 

E5 “Com muita dificuldade. Mas é assim como trabalho 

por conta própria. É mais fácil. Torna-se um bocadinho 

mais fácil se eu trabalhasse para outras pessoas, é 

complicado, mas assim a gente tem a vida mais 

facilitada. Não é? Posso o levar. É completamente 

diferente.” 

Costumam ter 

algum momento 

do dia só para 

vocês? (hobbies, 

estar com amigos, 

cinema, compras 

etc.) 

E1 Pai: “Nos últimos 2 anos, nem pensar, não é, mas isso 

tem muito a ver com várias conjunturas. De resto era 

raro. Raras, mas algumas vezes, mas quando existia 

oportunidade, sim, quando existiam oportunidades sim. 

Lembro de algumas vezes, não muitas. Aquilo que 

acontece com mais ou que acontecia com mais 

frequência, era o A. ir connosco.” 

Mãe: “Às vezes estava de férias em casa dos sogros, e 

ambos íamos jantar fora às onze da noite, depois da 

criança já estar a dormir. Ou como ir a um cabeleireiro 

à meia-noite.” 

E2 “O pai já teve. O pai já teve. Eu nunca tive assim ainda 

tentei no início, mas porque praticava uma art132 rcial. 

Ele ainda teve o futebol e outras coisas, mas não há 

assim e neste momento não tenho muito nem 

disponibilidade.  Eu  ando  sempre,  estou  sempre  tão 

ocupada que não. Vá, mas consigo ter um momento 
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   para mim se quiser ir à cabeleireira ou se quiser ir aqui 

ou se quiser. Não tem é assim nada de que os horários 

das coisas acabam por interferir com rotinas das 

medicações dela por exemplo para eu poder ir praticar 

um desporto, não é? Por exemplo ir para para o desporto 

qualquer coisa é às sete às sete eu já lhe tenho que estar 

a dar a segunda medicação depois é o banho pronto cá 

está mexe com as rotinas dela. Entre os dois neste caso 

em casal não há, entre os dois pronto aí não temos assim 

como eu estava a dizer há bocadinho acabámos por não 

ter muito essa possibilidade a de irmos os dois 

sozinhos” 

E3 “Não tenho momento só para mim porque todos os 

momentos são partilhados com ele.” 

E4 “É raro porque nós não fomentamos isso. Tínhamos 

essa possibilidade porque temos felizmente a rede que 

nos permite deixá-los com a avó ou até com qualquer 

um dos padrinhos. Se fosse o caso. Nós não sentimos 

essa necessidade.” 

E5 “Não tenho espaço para mim, não tenho a não ser que o 

R. vá para o Pai ou qualquer coisa. Assim, muito fora 

disso. Não, não há momentos para mim.” 

Têm por hábito 

levar o vosso filho 

com deficiência a 

frequentar 

espaços públicos? 

(centros 

comerciais, cafés, 

E1 Mãe: “Sim.” 

Pai: “Sim.” 

 
 
 
129    

E2 “Claro que sim. Não é em todo o lado. Esteve agora 

mais limitada ao COVID, mas é todos. Ela e teve toda 

a gente. Agora estamos outra vez a entrar no ritmo 

porque ela já estava um bocadinho desabituada disto. 

Foram dois aninhos.” 
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 restaurantes etc.) E3 “Sim vamos às compras, vamos ao shopping, vamos ao 

teatro, vamos ao concerto isso é feito tudo em conjunto 

com ele.” 

E4 “Sim fazemos a vida normal.” 

E5 “Ele habituou-se a ir a todo o lado.” 

Quadro 13 - Relação com os sistemas envolventes do sistema familiar 
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C.6. Acompanhamento e aconselhamento psicossocial 
 

  E1 Pai: “Só para sublinhar que não há grande preocupação 
   com a parte, com esta parte, não é? Nomeadamente em 
   relação ao psicólogo, não é? Porque o psicólogo é, é 
   muito importante e, é descurado, de uma forma 
   incompreensível, a todos os níveis, não é? Não só a 
   nível desta situação do A. Não é só nessa área, mas era 
   muito importante.” 

  E2 “Eu recusei, mas ainda estivemos uma vez com a 

psicóloga do hospital. Eu achei sempre que não, que 

não precisava e sempre que senti necessidade de ter 

uma conversa diferente também tenho colegas a quem 

recorri. De recorremos foi uma grande ajuda foi o 

assistente social do hospital que nos fez a ponte e a 

ligação para nós podermos ficar na casa de Ronaldo 

McDonald's em Lisboa porque nós não sabíamos 

quanto tempo a V. lá ia ficar as despesas ah num hotel 

ou numa pensão eram muitas não é.” 

 
Quando 

 

 receberam a  

 notícia tiveram  

 algum apoio por  

Acompanha parte de um  

mento e técnico, assistente  

aconselhame social/ psicólogo?  

nto   

psicossocial   

E3 “Não, não nessa fase não havia nada, nem pouco mais 
   ou menos não havia sequer não havia.” 

  E4 “Na altura da maternidade o serviço de ginecologia 
   obstetrícia ofereceu-me apoio psicológico. Eu 
   honestamente entendi achei que não tinha necessidade. 
   O G. na altura foi seguido na associação portuguesa de 
   portadores de trissomia vinte e um e depois acionámos 
   o intervir para ele ter apoio a nível da pré. Diziam a 
   nível psicológico não.” 
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  E5 “Nunca. Nem na parte da escola nem da parte da 

segurança social. Ninguém, nunca ninguém me deu 

apoio, apesar de eu achar que toda a gente devia ter. 

Mas nunca.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos anos 

seguintes alguma 

vez tiveram esse 

apoio? 

E1 Mãe: “Pouco muito pouco.” 

Pai: “Tivemos muito pouco. Tivemos uma psicóloga, 

tivemos duas consultas com uma psicóloga. Isso a nível 

público, não é? No setor público, tivemos duas 

consultas, com a psicóloga.” 

E2 “Também não não tiveram de mais nada. Portanto nos 

anos seguintes nós acabamos sempre por ter agora 

temos outra vez porque por exemplo nós durante algum 

tempo as nossas terapias que ela fazia de fisioterapia e 

por aí era no hospital. Nunca recorremos muito a outras 

áreas. Agora frequentamos pronto fazemos as terapias 

no centro de paralisia cerebral de Beja e ali temos uma 

assistente social que nos ajuda nas ajudas técnicas que 

nos encaminha e que nos auxilia.” 

E3 “Não não. Nunca tivemos. Só mais tarde aí por volta 

dos dos seis, sete anos e só a nível social, portanto era 

a assistente social do centro de paralisia. Que depois 

encaminhava aquela história das prescrições das 

cadeiras e etc…,mas pronto para além disso nunca 

tivemos outro tipo de apoio.” 

E4 “A nível psicológico nunca tivemos. Nem o G. tem 

apoio psicológico porque foi avaliado e concluiu-se. 

Não, não temos porque nós nunca precisámos, mas as 

instituições estão alerta e nós sabemos se for o caso 

onde recorrermos até a nível social.” 
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  E5 “Nem nos anos seguintes. Nunca tive apoio de nenhum 
 profissional por causa do R. Só nos pais em rede é que 
 às vezes a gente falava, em formações tava lá uma 
 psicóloga e conseguia, mas fui eu que procurei os pais 
 em rede para me ajudarem.” 

Alguma vez, E1 Mãe: “Nos primeiros tempos sim. Sim, nos primeiros 

sentiram  tempos porque, entretanto, nós habituámos-se a 

necessidade de ter  procurar as respostas, não é? Mas houve essa 

algum espaço  necessidade de procurar respostas porque parecia qe 

onde pudessem  ninguém tinha consciência de ter que dar, de ter que 

refletir, ser  orientar, não é? Porque como era de facto o diagnostico 

apoiados nos  eu, diria eu, ao parece-me a mim, que devia dar uma 

aspetos inerentes  especei de um pequeno curso, entre aspas, ou de 

à diferença no  noções, noções básicas, pronto. Noções básicas e 

sistema familiar,  orientação básica para que obviamente, lá está, para 

no apoio  minimizar o tal impacto, o diagnóstico, de certa forma 

psicossocial  ou trabalhar perante o diagnóstico, porque é normal que 

relacionado com  um casal comum se sinta perdido, no meio de um 

apoios, direitos,  diagnóstico.” 

respostas sociais? 
  

E2 “Aqui na escola já participei numa agora não sei como 
  é que isso está. Pronto ali em Aljustrel. Eles têm os pais 
  em rede. Pronto que é assim um núcleo de país que a 
  ideia é darem suporte uns aos outros. Eu sempre mais 
  do que ouvir os outros, sinto muitas vezes e até com os 
  pais dos meus alunos que eu gostava era de dinamizar 
  um grupo assim. Gostava muito de participar, mas mais 
  como dinamizadora de um grupo assim g 133 a por 
  acaso gostava e pensei nisso do pais em rede no entanto 
  pronto acabo por sempre estar um bocadinho mais 
  limitada pelo tempo mas acaba-se por conseguir 
  quando nós queremos sim.” 
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  E3 “Ah sim sem dúvida e por isso acabei sempre por andar 

a pesquisar embora não encontrasse, mas é curioso 

porque muita das vezes quem depois passava as 

informações acabava por ser eu à assistente social, 

porque é curioso porque o pessoal acaba por estar nos 

sítios, nas instituições, mas limita-se a estar atrás da 

secretária parece que não existe um envolvimento, não 

existe uma procura e não tentam saber para poder 

informar os pais ao fim ao cabo. Como por exemplo 

agora a questão atual dos cuidadores, não é? Quando o 

B. era mais novo começou a criar-se um grupo. Foi 

muito giro, no centro de paralisia. Aquilo eh era um 

grupo que se encontrávamos durante duas vezes por 

mês semanalmente, eram mães que tinham miúdos 

praticamente tudo da mesma idade …e no qual eu 

estava à frente do grupo e, portanto, houve ali 

momentos de partilha foi muito giro.” 

E4 “Não. Há uns grupos, há os pais em rede, ainda 

aderimos a isso, o problema é que as pessoas desses 

grupos são muito pela fatalidade. Ao invés de 

abordarem a questão como um percalço e seguirem em 

frente ficam neste registo e encostam-se ao fatalismo. 

E temos que encarar isto de uma forma mais natural, 

desmitificada possível.” 

E5 “Sim muitas vezes. Isso é que já tentei recorrer a essas 

situações, porque sim, porque inclusive agora o 

Ricardo com a situação da entrada na puberdade. Para 

a gente são coisas novas, a gente não sabe o que é que 

vai fazer. Vai começar certas situações e o que é que a 

gente vai fazer e como é que eu vou lidar com a 

situação e o que é que lhe vou dizer. Será que ele vai 
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   perceber. É muito complicado, precisei mesmo, tentei 

procurar e depois fui. Entretanto, fui a 2 formações.” 

Quadro 14 - Acompanhamento e aconselhamento psicossocial 


