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Resumo
Como profissionais de educação especial, preocupa-nos perceber quais as necessidades das
famílias, crianças e jovens com necessidades especiais (NE) decorrentes de uma deficiência.
Estas preocupações culminaram na realização de um estudo, cuja fundamentação se inscreve
no âmbito da capacitação das famílias, através da implementação de um programa de
formação parental, como forma de mobilizar e reforçar as redes de apoio social. Tivemos
como objetivo recolher dados sobre as necessidades das famílias de crianças com NE no
distrito de Bragança, analisando a idiossincrasia e especificidade dos diversos sistemas
familiares. Foi também analisado, o seu nível de satisfação relativamente à rede suporte
social. Com base nesta informação, foi desenhado um programa de formação parental
denominado Escola de Pais.nee . O programa edificou-se em três áreas: Educação para a
Diferença, Educação Emocional e Educação Parental. Em termos metodológicos realizamos a
investigação em duas fases: a primeira para recolha das necessidades, recorremos a métodos
qualitativos de recolha de dados (entrevistas semiestruturadas e inquéritos por questionário);
na segunda, a um estudo quase experimental através da implementação do programa de
formação. As primeiras conclusões deste estudo, identificam, redes formais de apoio social,
escassas e serviços descoordenados, deficitários, suscitando uma insatisfação quase
generalizada nos familiares envolvidos no estudo. O programa de formação

Escola de

Pais.nee teve um impacto claramente positivo nos formandos (familiares e cuidadores) nas
áreas trabalhadas: competência emocional; auto-estima; esperança, atitudes de optimismo e
níveis de ansiedade e stress mais baixos.

Palavras-chave: Família; Necessidades Especiais; Qualidade de vida; Suporte Social;
Educação Emocional; Formação Parental.
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Resumen

Como profesionales de educación especial, nos preocupa entender cuáles las necesidades de
las familias, niños y jóvenes con necesidades especiales (NE) derivados de una deficiencia.
Estas preocupaciones culminaron en la realización de un estudio, cuyo fundamento se inscribe
en el ámbito de la capacitación de las familias, a través de la implementación de un programa
de formación de padres, como forma de movilizar y reforzar las redes de apoyo social.
Tuvimos como objetivo, la recogida de datos sobre las necesidades de las familias de niños
con NE en el distrito de Bragança, analizando la idiosincrasia y especificidad de los diversos
sistemas familiares. Se analizó también su nivel de satisfacción relativamente a la red soporte
social. Con base en esta información, se diseñó un programa de formación de padres
denominado Escola de Pais.mee . El programa se edificó en tres áreas: Educación para la
Diferencia, Educación Emocional y Educación de Padres. En términos metodológicos, hemos
realizado la investigación en dos fases: la primera, para recogida de las necesidades,
recurrimos a métodos cualitativos de recogida de datos (entrevistas semiestructuradas y
encuestas mediante cuestionarios; en la segunda, a un estudio casi experimental a través de la
implementación del programa de formación. Las primeras conclusiones de este estudio,
identifican, redes formales de apoyo social, escasas y servicios descoordinados, deficitarios,
suscitando una insatisfacción casi generalizada en los familiares incluidos en el estudio. El
programa de formaci n Escola de Pais.nee

o n impac o claramen e posi i o en los

asistentes (familiares y cuidadores) en las áreas trabajadas: competencia emocional;
autoestima; esperanza, actitudes de optimismo y niveles de ansiedad y estrés más bajos.

Palabras clave: Familia; Discapacidad; Calidad de vida; Soporte social; Educación
emocional; Formación de padres.
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Abstract

In our capacity as Special Education professionals, we are concerned about understanding the
needs of families, children and young people whose special needs are due to disabilities.
These worries lead us to carry out a study based on skills building within families through the
implementation of a program of parental training geared towards mobilizing and
strengthening social support networks. Our aim was to collect data concerning the needs of
families with children with special needs within the Braganza district analyzing idiosyncrasies
and specificities of the diverse family systems. Also analyzed was their level of satisfaction
with the social support network. Based on this information we designed a parental training
program called

Escola de Pais.nee

[Parental School. Special Education Needs]. The

program is built upon three main pillars: Education on Differences, Emotional Education and
Parental Education. Regarding methodological terms, we carried out our research in two
stages: the first aimed at identifying needs, and for that we relied on qualitative methods for
data collecting (semi-structured interviews and survey questionnaires); the second stage
consisted of an almost experimental study using the implementation of a training program.
The first conclusions of this study have identified scarce social support networks and low
standard poorly coordinated services that account for generalized low levels of satisfaction
amongst those relatives that took part in the study. The training program
Pais.nee

Escola de

had a clearly positive impact on those attending (relatives and carers) in the

targeted areas: emotional competence, self-esteem, hope, optimistic attitudes, and lower stress
and anxiety levels.

Keywords: Family; Special Needs; Quality of Life; Social Support; Emotional Education;
Parental Training
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Abreviaturas e Siglas
A Ansiedade
AC - Área Curricular
AS

Atividades Sociais

CE

Capacidade para lidar com a emoção

D Depressão
EADS - Escala de Ansiedade, Depressão e Stress
ED - Educação para a Diferença
EE - Educação Emocional
Ee

Expressão emocional

EO Explicar a Outros
EP - Educação Parental
ESSS - Questionário Escala de Satisfação de Suporte Social
FNS - Family Needs Survey (Questionário das Necessidades das Famílias)
FVF - Funcionamento da Vida Familiar
GROP - Grupo de Recerca em Orientação Psicopedagógica
Ibid.

O mesmo

IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance
IN

Intimidade

NA Necessidades de Apoio
NE
NEE

Necessidades Especiais
Necessidades Educativas Especiais

NF Necessidades Financeiras
NI Necessidades de Informação
PE

Perceção Emocional

PECES - Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático
RSES - Escala de autoestima
S Stress
SA Satisfação com Amizades
SC - Serviços da Comunidade
SF Satisfação com Família
STEP - Systematic Training for Effective Parenting
Total N

Total Questionário
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Introdução
A ese de do oramen o aq i apresen ada em a denomina o de A compe ncia
emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)2: Desenho,
implemen a o e a alia o de m programa de ed ca o emocional e paren al Escola de
Pais.nee . O interesse por esta temática resulta de uma longa caminhada de acompanhamento
e intervenção junto destas famílias, no nosso percurso como profissionais de educação.
Diariamente lidamos com crianças e jovens oriundos de contextos familiares diversificados,
com necessidades, interesses e motivações específicas, emergentes da sua cultura, dos seus
valores, enfim, da sua forma de estar na vida. Neste sentido, somos testemunhas de todo um
processo relacional familiar, caracterizado por clivagens e mudanças significativas,
intrínsecas ao ciclo de vida de cada uma destas famílias. As mudanças ocorridas acarretam
repercussões que se fazem sentir em todos os elementos da família que, direta ou
indiretamente, se tornam permeáveis à nova situação.
O diagnóstico de uma incapacidade ou necessidade especial, pode considerar-se como
uma dessas clivagens. Por um lado, encontram-se as dificuldades que a condição da
deficiência opera no seio familiar, como a gestão ou falta de recursos e suportes sociais de
apoio, a capacidade de fazer face aos problemas, as necessidades acrescidas, a estrutura
financeira, etc. Por outro lado, levantam-se questões de cariz emocional, partindo do
pressuposto que o sonho de qualquer pai será o de ter um filho saudável. Quando a realidade
contraria estes preceitos, pais e familiares envolvem-se inevitavelmente num processo difícil
de gerir, marcado por dor, revolta, e outro tipo de sentimentos contraditórios. A vivência dos
problemas da inclusão, efetiva, destas crianças/jovens na sociedade e o seu futuro como
cidadãos autónomos e ativos, é outra das dificuldades de todo o processo de aceitação. Tal
como a falta de formação e informação disponibilizada às famílias e cuidadores, responsáveis
em

última instância

pela

sua

dependência

dos recursos, pouca capacitação e

autodeterminação.

2

No decorrer des e es do ili aremos a e press o pessoas com necessidades especiais (NE) sempre q e nos
referirmos a pessoas com algum tipo de incapacidade, deficiência ou limitação.
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Identificamos, nesta linha de pensamento, a papel da rede de suporte social como
determinante nesta área. Cabendo-lhe a tarefa de apoiar a reestruturação da vida familiar,
potenciando mecanismos de adaptação e resposta, que contribuam para o fortalecimento,
capacitação e autonomização das famílias, condições únicas de garantia da sua qualidade de
vida.
No sentido de concretizar estas intenções, apoiamo-nos, entre outras bases de
informação, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova
Iorque em 30 de Março de 2007 e aprovada em Portugal em Maio de 20093. Este normativo
legal determina, no seu Artigo 8.º, que se adotem medidas efetivas e apropriadas para
sensibilizar a sociedade (incluindo a família), relativamente aos direitos e dignidade das
pessoas com necessidades especiais. Refere igualmente, que se devem concretizar estratégias
que ajudem a combater estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais em relação a estas
pessoas, promovendo-se um marketing positivo relativamente às suas capacidades e
contribuições.
Partindo deste pressuposto, entendemos que uma das medidas mais eficazes para
alcançar esse fim será desenvolver programas de formação, quer para as famílias, quer para a
comunidade, cujos conteúdos programáticos se centrem na educação para a diferença e no
reforço das competências parentais, uma vez que é na família que se identificam as primeiras
atitudes de inclusão social.
Acreditamos que a capacitação e o fortalecimento das famílias culminarão
inevitavelmente num restabelecer securizante e equilibrado dos sistemas familiares e numa
melhor qualidade de vida e inclusão social das pessoas com necessidades especiais.
Depois desta pequena introdução, que em nosso entender permite compreender as
intenções deste trabalho de investigação, apresentaremos a estrutura do nosso trabalho. Este
encontra-se dividido em duas partes, um enquadramento teórico cujos constructos servirão de
suporte a este documento, e uma segunda parte onde se expõe o estudo empírico.
Assim, o Capítulo I remete-nos para as questões das representações no âmbito nas
necessidades especiais e o consequente respeito pela diferença, onde se refletirá, de forma
breve, sobre o processo de inclusão desta população na sociedade, através das premissas

3

Decreto-lei nº 71 de 2009
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defendidas por Del Cármen (2004), Ortiz (2000), Robles (2001), Muntanner (2004), Porter
(2004), Rodrigues (2008), entre outros.
No Capítulo II clarificaremos o conceito de família como sistema multirrelacional no
contexto das necessidades especiais. Focaremos ainda as reações familiares ao diagnóstico
desde as questões de stress, e a sua influência nos componentes familiares, o luto, e todo o
processo de vivência e aceitação do diagnóstico com base nas teorizações de Badía Corbella,
Aguado e Arias (2003), Freixa e Panchón (2000), Gronita (2008), Heward (2004), Turnbull e
Turnbull (2001), entre muitos outros. As necessidades mais prementes desta população serão
igualmente analisadas sobre a perspetiva de Pereira (1996) em contexto português, com base
nas referências de Turnbull e Turnbull (2001) e, Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak e Shogren
(2009).
No Capítulo III faremos referência à relação dialética entre os suportes sociais e a
qualidade de vida, tendo por base as premissas defendidas por Alvarez Moreno (2010),
Gómez-Vela e Sabeh (2005), Turnbull (2003), Turnbull, Summers e Poston (2000), Verdugo
(2000, 2003, 2006), Verdugo, Gómez, Arias e Navas (2010), Verdugo e Schalock (2001),
entre muitos outros investigadores.
O Capítulo IV refere-se especificamente aos Programas de Educação Parental e a
importância da capacitação dos indivíduos no âmbito do sistema familiar. Revisitaremos neste
âmbito autores como Bartau, Maganto e Etxeberria (2001), Coutinho (2004), Dinkmeyer e
Mckay (1981); Gordon (1970), Gervilla e Pérez (2004), Parra (2008), Santos Ribeiro (2003) e
Walsh (2008).
No Capítulo V refletiremos sobre a emergência da educação emocional no contexto das
necessidades especiais, sob o postulado de Barra-Almagiá (2003), Badia Corbella (2003),
Bisquerra (2006), Ekman (2003), Fernández

Abascal e Palmero (1999), Fernandez-Berrocal

e Ramos (2002), Goleman (1999, 2003, 2010), Lazarus (1991, 2006), Mayer, Caruso e
Salovey (2000), Seligman (2006), entre muitos outros.
Na seg nda par e des e es do em a denomina o de es do emp rico , nele definida
a metodologia, procedimentos seguidos pelo estudo e descritas as duas fases desta
investigação. A primeira fase é de levantamento de dados sobre as necessidades das famílias e
o nível de satisfação do suporte social. A segunda fase, o desenho, implementação e avaliação
de um programa de forma o paren al, denominado Escola de Pais.nee, tendo por base as
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sugestões de Alvaréz Gonzalez (2001), Alvaréz Gonzalez, Bisquerra, Fita, Martinez e Escoda
(2000), Bisquerra (2006), GROP (2009), Güell e Muñoz (2003), Muñoz (2005), Parra (2008),
Pascual e Cuadrado (2001), Remón, (2003), Soldevila (2008), entre muitos outros.
Após a descrição e análise dos dados, apresentamos a discussão dos resultados obtidos
pela investigação, nas suas diferentes fases e as respetivas conclusões. As referências
bibliográficas e os anexos terminarão este documento.

Ponto de partida
A literatura da especialidade tem descrito o impacto de um diagnóstico de discapacidade
na família, como um fator que provoca sérias desorganizações no sistema familiar, afetando
as interações que nela se estabelecem, a estrutura e as próprias funções familiares,
potenciando assim, mudanças significativas ao longo do ciclo vital. Sobretudo, identificam-se
neste grupo populacional, necessidades acrescidas e que impõem novos ritmos dentro do
contexto familiar. A falta de formação dos pais para lidar com a problemática dos filhos/as, a
falta de apoio das redes de apoio social, ou as necessidades financeiras, e de gestão do sistema
familiar, são fatores identificados com causas de uma qualidade de vida frágil nesta população
(Pereira, 1996, Turnbull & Turnbull, 2001).
Além de que, a comunidade científica, tem descrito o impacto do diagnóstico, como
catalisador de sentimentos e emoções, que afetam todos os elementos da família, por vezes, de
forma avassaladora e pouco racionalizada. Em muitas situações, identificam-se estados
emocionais onde a revolta, a negação, a angústia, a depressão, a culpabilidade, a ansiedade e o
stress imperam, levando cada elemento da família a viver num estado de fragilidade
emocional, como consequências nefastas para o normal funcionamento do sistema familiar
(Freixa,1991, 1999, 2000; Navarro Góngora, 1999, 2003, 2007), sobretudo quando as
necessidades da família (saúde, educação, área social, etc.) não se encontram satisfeitas
(Mcwilliam, 2003).
Como docentes de educação, esta é uma realidade que quase diariamente
testemunhamos, no contacto com os cuidadores, (famílias de crianças e jovens com
necessidades especiais) quer em contexto escolar, quer em contexto informal.
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A questão que mais nos preocupa, é que, a presença contínua de emoções negativas
pode afetar a saúde física e psíquica destas pessoas, assim como, a saúde e bem-estar na
relação familiar, segundo tem vindo a ser defendido por Salovey (2001) e Salovey, Stroud,
Woolery e Epel (2002). Segundo informações que fomos recolhendo junto desta população,
estes estados emocionais derivam em muitos casos, da falta de capacitação das famílias (falta
de formação e informação sobre como lidar com os filhos/as, ou até do simples conhecimento
da sua problemática); da fragilidade dos recursos de que dispõem na comunidade local (falta
de centros de reabilitação e de associações de apoio à família); e, do aumento das dificuldades
perante a educação e o acompanhamento da criança em casa.
O mesmo será dizer que, uma rede de apoio social deficitária se pode traduzir num
aumento das dificuldades para a família, o que deriva como resultado, numa pior qualidade de
vida (Turnbull, 2003; Verdugo & Schalock, 2001). Situação identificada nas investigações
científicas da especialidade, como comuns a esta população.
Assim sendo, identificamos como fundamental conhecer a realidade destas famílias do
contexto onde nos encontramos (distrito de Bragança): perceber quais as suas necessidades,
fazer um levantamento das redes de apoio existentes e o grau de conhecimento e satisfação
das famílias relativamente a esse apoio. E caso se justifique, e sejam comprovadas algumas
das evidências associadas a esta população, pela comunidade científica, desenhar uma
intervenção que se centre na capacitação, fortalecimento e corresponsabilização dessas
famílias. Por fim, avaliar essa intervenção e replicá-la em diferentes contextos.

Questões gerais da investigação
No sentido de concretizarmos a nossa intenção, traçamos de seguida as seguintes
questões de investigação, que procuraremos dar resposta, num cruzamento entre aquilo que
nos referem os constructos teóricos sobre o tema e a investigação no terreno:
Quais as necessidades das famílias de crianças com necessidades especiais do
distrito de Bragança?
Qual o grau de satisfação das famílias com a rede de apoio formal e informal
existente na sua comunidade?
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Qual a relação entre as necessidades das famílias e o suporte social com as
características sociodemográficas?
Que repercussões (físicas, emocionais e sociais) acarretam para o cuidador, o
encargo com a pessoa com NE?
Qual o impacto de um curso de formação emocional e parental no
desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos indivíduos?
Qual o nível de competências emocionais das famílias antes e depois da
frequência do curso de formação emocional e parental?
Qual o impacto de um curso de formação emocional e parental na capacitação
familiar e no reforço do suporte social?
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PARTE I

ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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CAPÍTULO I
EDUCAÇÃO PARA A DIFERENÇA: O DIREITO
À IDENTIDADE

A minha maior defici ncia est no teu olhar.
(Autor desconhecido)
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Capítulo I
Educação para a diferença: o direito à identidade
O presente capítulo encontra-se dividido em três subcapítulos, neles serão abordadas, de
forma breve, temáticas referentes às representações sociais das pessoas com necessidades
especiais. Pretende-se refletir sobre os fatores (sociais, políticos e culturais), que de alguma,
formam facilitadores (ou barreiras) do processo de inclusão social desta população, e a
implicação destes fatores na construção da sua identidade enquanto cidadãos.

1.1. Da segregação à inclusão: um caminho percorrido ou a percorrer?
As representações sociais face à deficiência materializada nas atitudes perante pessoas
com diversidade funcional (decorrentes de alguma deficiência/limitação ou incapacidade)
foram mudando ao longo da história. Os últimos anos têm contudo, sido férteis no que
entendemos como uma evolução conceptual nesta área. Neste sentido, segundo sustenta
Gronita (2008) a rejeição, o secretismo, o silêncio e o preconceito associados à deficiência
foram-se transformando aos poucos numa forma aberta de comunicação sobre o assunto, onde
o discurso parece ter mudado para a exploração de perceções, atitudes e comportamentos
positivos face à deficiência. Este processo não foi contudo rápido, tendo-se arrastado no
tempo até à sociedade contemporânea. Lowenfeld (1973) ajuda-nos a clarificar esta questão
ao identificar quatro diferentes períodos que marcaram a nossa história relativamente à forma
como estas pessoas eram vistas e tratadas socialmente, a saber: Separação, Proteção,
Emancipação e Integração.
Separação. Neste período as pessoas com algum tipo de limitação eram muitas vezes
eliminadas, e em alguns casos (poucos), veneradas por características intrínsecas à sua
limitação. Enquanto na Grécia Antiga, por exemplo, estes indivíduos eram colocados nas
montanhas, em Roma, eram atirados ao rio, por não representarem a perfeição física. As
pessoas com limitações visuais, eram considerados por alguns como um espírito do mal e por
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outros eram divinizados, pois acreditava-se que possuíam poderes sobrenaturais e capacidades
divinas;
Proteção. Este período corresponde ao final da Idade Média. O desenvolvimento
das religiões monoteístas, e sobretudo a prática de caridade através da alimentação e vestuário
desta população, por ordens religiosas como a dos Irmãos de S. Vicente de Paula provocam
uma evolução social e política, com consequências no respeito por valores que promoviam o
direito e respeito à vida. O infanticídio deixa assim de ser uma prática corrente, contudo não
eram reconhecidos quaisquer direitos a pessoas com deficiência ou incapacidades.
Acreditava-se, ainda, que tratando bem estas pessoas, os idosos e outros carenciados se
obtinha um lugar no céu. A Igreja começa, neste período, a implementar as primeiras
tentativas de educação, facto que abriu caminho em direção à fase que o autor supracitado
denomina de emancipação.
Emancipação. Este período situa-se por altura da industrialização e do iluminismo:
encontram-se aqui referência a práticas onde algumas pessoas com deficiência conseguem
alguns lugares na sociedade, sobretudo no mundo do trabalho fabril. Este é um período
marcado pelas primeiras tentativas de educar pessoas com necessidades especiais, sendo as
primeiras escolas eram, no geral, de ordem religiosa. Acreditava-se que a Educação Especial
traria a cura para os males provocados pela deficiência.
Integração. É a partir da segunda metade do século XX, sobretudo pós a 2ª Guerra
Mundial, com a valorização dos direitos humanos, que começam a surgir os conceitos de
igualdade de oportunidades, direito à diferença, justiça social e solidariedade, introduzidos
por conceções jurídico-políticas e sociais de Organizações como a ONU, a UNESCO, a OMS,
a OCDE, o Conselho da Europa, assim como prolifera legislação produzida na área dos
direitos dos indivíduos (Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, a
Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959, a
Children Act

P blic La

Ed ca ion for Handicapped

p blicada em 1975 nos Es ados Unidos da Am rica, bem como o

Warnock Repor 4 , em 1978 no Reino Unido,). As pessoas com deficiência passam a ser
consideradas como possuidoras dos mesmos direitos e deveres de todos os outros cidadãos e
entre ele o direito à participação na vida social e à sua consequente integração escolar e
profissional. Com estes normativos legais marca-se uma viragem conceptual no campo de
4

O Warnock Report (1978) introduziu o conceito de special educational needs, substituindo a categorização
médica das crianças e jovens em situação de deficiência.
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educação especial, e em termos sociais, pretende-se que o indivíduo portador de uma
deficiência ou incapacidade viva com a sua família e se torne um agente ativo na sociedade.
Este princípio encontra reflexo no conceito de normalização, forte instigador do movimento
de integração.
Partindo de enunciados fornecidos por autores como Ortiz (2000), Muntanner (2004),
Rodrigues (2008) entre outros, verifica-se que o conceito de normalização foi defendido em
primeira mão por Bank

Mikkelsen na década de cinquenta, e posteriormente enriquecido e

reformulado por Nirjke (1969) e Wolfensberger (1985). Desta reformulação, assume-se do
princípio de normalização um conjunto de constructos que passamos desde já a clarificar:
a) Normalizar não significa tornar normal, mas sim proporcionar às pessoas com
necessidades especiais condições de desenvolvimento, interação, educação, emprego e
experiência social, semelhantes às que essas pessoas teriam se não tivessem sofrido uma
condição de deficiência (Nirjke, 1969, citado por Rodrigues, 2008).
Wolfensberger (1985, citado por Rodrigues, 2008) vai mais longe ao propor uma
mudança conceptual à normalização, introduzindo o conceito de valorização da função social,
salientando a diferenciação em termos de papéis sociais, ou seja, tornar as pessoas com
necessidades especiais parte da comunidade, onde poderão desempenhar papéis sociais
válidos, e que tenham acesso aos mesmos direitos, possam exercer os seus deveres e
responsabilidades em relação aos restantes cidadãos.
b) As pessoas com necessidades especiais, necessitam receber apoios para que possam
desempenhar as mesmas funções sociais e de vida dos seus pares. A normalização é um
conceito abrangente que se aplica a todos, onde cada pessoa deve ser provida de uma
variedade de suportes de acordo com as necessidades (Muntanner, 2004). Às pessoas com
necessidades especiais devem ser facultadas, formação e oportunidades de desenvolvimento,
junto de pessoas sem essas necessidades.
As premissas defendidas pelo conceito de normalização foram o ponto de partida para
modelos de atendimento às famílias e às crianças com necessidades especiais, dando enfoque
às suas necessidades e cuja satisfação tinha impactos claros na qualidade de vida e bem-estar
familiar.
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1.2. O percurso da integração à inclusão: da normalização à integração
Aos períodos propostos por Lowenfeld (1973) acrescentam-se hoje a inclusão. Em
termos educativos, mas com implicações marcantes a nível social, a Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994), como viria a ser conhecida, foi o marco na forma como passam a ser vistas
as crianças com necessidades educativas especiais (NEE), pois dela emanou um documento
orientador sobre políticas educacionais, a veicular a inclusão escolar e social como direito
inalienável de todo o ser humano, independentemente da raça, etnia, condições físicas e
mentais. Neste documento, a inclusão é vista como um processo que responde às necessidades
de todos, através de uma maior participação na aprendizagem, na comunidade e na cultura.
A sociedade contemporânea passa assim a distinguir-se, em grande parte das anteriores,
pela vivência de princípios que garantam o respeito pela dignidade humana, acesso igualitário
a bens e serviços da pessoa com necessidades especiais, sendo-lhes garantida a inclusão na
sociedade sem qualquer tipo de barreira (Marques, Castro & Silva, 2001). E, é neste sentido
que apontam as diretrizes da UNESCO (1994), sendo que, as crianças com NEE devem
receber apoios (serviços) no meio menos restritivo possível, salvo raras exceções em que tal
não seja coerente com o seu bem-estar físico e social.
O movimento inclusivo é perentório, ao afirmar que estas crianças se desenvolvem
melhor na companhia dos seus pares, num ambiente de desenvolvimento/aprendizagem e de
socialização, onde as suas potencialidades sejam maximizadas e onde em função dos apoios
que recebe é capaz de colocar as suas capacidades em funcionamento no contexto (Ortiz,
2000; Muntanner, 2004).
Como pudemos constatar, a evolução dos conhecimentos e da investigação vem
assinalar as atitudes e valores que culminam na criação de serviços que correspondem às
necessidades gerais e específicas deste grupo de pessoas, nomeadamente no que concerne à
sua educação/formação, o que vem desempenhar um papel decisivo no funcionamento do
indivíduo e das representações sociais que dele se constroem nos contextos onde interage
(Flórez, 2005).
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1.3.

A inclusão

o enfoque na pessoa com necessidades especiais (NE)

O direito à identidade e à diferença é o mote de partida para uma reflexão acerca das
significações e representações sociais face às pessoas com necessidades especiais, uma vez
que por m empo demasiado longo

têm sido marcadas por uma sociedade que acentua

mais os se s limi es do q e as s as po encialidades (UNESCO, 1994). Acreditamos ser um
direito incontestável do ser humano, o respeito de todos, pelas diferentes amplitudes
individuais, lembrando Rodrigues (2008) quando refere que a única semelhança entre as
pessoas é serem todas diferentes.
Durante muito tempo, têm-se salientado as diferenças de pessoas com cursos evolutivos
diferentes (Simón, Correa, Rodrigo & Rodríguez, 2003), como se de grupos marginais se
tratasse, separados à parte da população. Parafraseando Marta Robles (2001), quase parece
que a sociedade teme quem é diferente, daí a obsessão em uniformizar usos e costumes,
posturas e atitudes.
Mesmo apesar dos avanços sociais, as representações relativas a pessoas com
necessidades especiais, particularmente, pessoas com diversidade funcional identificada,
adquirem ainda hoje, um sentido pejorativo. São muitas (demasiadas) vezes apelidadas de
deficientes, e atrás desta rotulagem, patenteia-se o reducionismo das expectativas sociais,
facilmente transformado em estigma, ostracizando e ensimesmando estas pessoas e as suas
famílias. Alves (2004) justifica este comportamento social e cultural, pelos níveis de
egocentrismo humano, que manifestadas em claras atitudes de exclusão, funcionam como
mecanismos de defesa perante a difícil tarefa de realizar uma introspeção e até auto avaliar
convicções.
As representações e imagens mentais, muitas vezes presentes na sociedade, ainda a
primar pela lógica da homogeneidade, vêm ressaltar e valorizar o que é igual e comum em
detrimento do que não é, e como tal, deve ser colocado à margem. Para muitos autores a
sociedade está ainda muito impregnada de princípios que valorizam a competência face a
outros valores mais prementes, como a solidariedade e o respeito pela diferença (Porter,
2004), o que, ao longo do tempo tem tido uma influência nefasta na maneira como as crianças
e as suas famílias têm sido vistas pela sociedade. Disso é prova a forma como ainda nos
dirigimos às pessoas com limitações, identificando-as pelo problema ou doença (o surdo, o
cego,

), o q e ransporta uma conotação negativa traduzida em baixas expectativas sociais.
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A maneira como nos referimos às pessoas com necessidades especiais, seja no meio
familiar ou social, influencia a criação de representações positivas ou negativas desta
população. Por isso, quando usarmos o termo deficiente estamos a valorizar mais o problema
do que a pessoa, pois se nos detivermos a analisar o seu significado no dicionário, percebemos
que deficiente é sinónimo de falho, imperfeito, incompleto. Apresentam-se se seguida outros
exemplos desta forma redutora de pensar, que têm sido norma na nossa sociedade (Revista
Educação Especial, 2009):
A acen a o das limi a es: incapa es, deficien es, aleijados
A conf s o das manifes a es com a problem ica: sofre de
A ind

o a sen imen os de pena: coi adinho

;
, padece de ;

;

A utilização de expressões agressivas: mongoloide, a rasado, on o,

;

A não menção à idade das crianças, jovens ou adultos referindo-se a estas pessoas
como se de um grupo homogéneo se tratasse: meninos, beb ,

No sentido de se promover uma verdadeira inclusão, devemos ser capazes de analisar a
nossa própria linguagem e perceber como elas carregam uma visão negativa e reducionista
das pessoas com necessidades especiais. Acreditamos por isso, que a formação seja um
excelente meio para desconstruir alguns destes mitos e juízos de valor, perpetuando o
reconhecimento das diferenças individuais e introduzindo na sociedade o direito à diferença
(Marchesi, 2008).
Caminhamos no sentido de dar enfoque à PESSOA que é portadora de uma
incapacidade e que tem de forma natural, os mesmos direitos e deveres dos seus concidadãos.
A formação poderá igualmente produzir uma reflexão mais ajustada sobre as necessidades
destas pessoas e promover a clarificação do papel de cada um de nós (família, escola e
sociedade) na promoção de atitudes inclusivas. Estas pessoas têm o direito de ser tratadas com
respeito e dignidade e de verem valorizadas as suas potencialidades e não só as suas
limitações. E sobretudo, terem direito à sua identidade.
Refor amos en o as premissas defendidas por Al es (2004) q ando refere q e a
diferença enriquece o grupo e dá ao indivíduo o seu direito de pertença e cidadania. Com
efeito, a construção democrática requer a integração efetiva de cada um dos seus elementos,

41

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

através da realização (individual ou grupal) dos seus peculiares projetos exis enciais
só acontece

e is o

quando o indivíduo é capaz de, através da interação com os seus iguais,

reali ar a s a diferen a (p.4). Também nesta linha, Del Cármen (2004) posiciona-nos face à
diversidade e à diferença, numa analogia com a natureza. Para o autor, é fácil aceitar a
diversidade na natureza. É consensual que cada espécie é única e irrepetível, e que, a
conservação da sua diversidade é um valor importante per si. Assumir a diversidade humana,
no entanto, parece um processo bem mais difícil de gerir, pela existência de valores e
representações incrustadas na sociedade, que dificultam a aceitação de um ponto de vista
próprio da diversidade.
Parece então lógico que, mais importante do que denunciar o que estas pessoas não
podem fazer, ou vislumbrar o que as diferencia das outras, é sem dúvida assumir as suas
potencialidades como cidadãos ativos na sociedade e respeitados como tal. Por outro lado,
caracterizar as crianças pelas suas dificuldades apesar de ser terrivelmente injusto, bloqueia a
possibilidade de acesso a representações positivas que as orientem no processo educativo
numa perspetiva de educação para a cidadania.
Esta visão é também assumida por Montobbio (1995) quando se levanta a questão da
categorização das pessoas com síndrome de Do n . . . No me parece especialmente útil, de
cara al destino social de una persona, arrastrar durante toda la vida una denominación que
tiene que ver con un acontecimiento genético oc rrido hace m chos a os (p.16).
No que concerne às famílias, e uma vez que é aqui onde se vislumbram as primeiras
atitudes de verdadeira inclusão (Bergmann, 2005), é imperioso que os pais com as suas ações
sejam capazes de contribuir para a construção de competências nos seus filhos/as, que os
ajudem a potenciar a curiosidade e o gosto por aprender, e até a terem consciência dos limites.
E que sobretudo, acreditem na sua educação e formação autónoma. Tudo isto será
determinante do sucesso que as crianças irão ter ao longo da vida (Brazelton, 2003), ao
despoletar o desenvolvimento de posturas reforçadoras de autoconfiança, autonomia e
autoestima.
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CAPÍTULO II
FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
NO ÂMBITO DAS NE

Os laços que te ligam à tua verdadeira família não são de sangue, são de prazer e de
respeito mútuos .
(Richard Bach)
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Capítulo II
Família e desenvolvimento humano no âmbito das necessidades especiais
Ao longo deste capítulo iremos traçar o Quadro conceptual da família, sob a perspetiva
sistémica e relacional. Importa aqui perceber, em que medida, a família é permeável aos
acontecimentos ocorridos dentro do sistema familiar, e fora dele, nos diferentes contextos
ecológicos onde interatua. Ao traçar esta rede de conceitos, clarificaremos também as
diferentes componente da família na perspetiva sistémica, o que nos permitirá compreender
como a família lida e gere a questão do impacto do diagnóstico, a vivência do luto e as novas
necessidades que dele derivem. Este capítulo encontra-se dividido em seis sub capítulos.

2.1. A família como sistema multirrelacional
Quem é, e o que é, a família são questões emergentes às quais é imperativo dar resposta
no contexto deste estudo. Assim sendo, entendemos a família como o primeiro grupo
socializador com quem a criança interage e onde lhe são providenciadas a satisfação das suas
necessidades imediatas. A evidenciar este postulado referenciamos Goleman (1999, 2010)
quando refere que a vida familiar é a primeira escola para a aprendizagem emocional, sendo
neste caldeirão de intimidade, que o ser humano aprende a respeitar-se, a si e aos outros.
Ao ser o primeiro grupo de contacto, Freixa e Panchón (2000) falam de um processo de
socialização primária no q al

el ni o

recibe la transmisión de valores asociados a su

grupo de pertenencia que le ofrecen identidad y modelos de identificación (p.114).
Esta é apenas uma de inúmeras definições conceptuais de família, postuladas por um
universo vasto de investigadores (Freixa, 1999, 2000; Gameiro, 2002; Heward, 2004;
Minuchin, 1982; Navarro Góngora, 1999, 2007; Orte Socias, 1999; Orte Socias, March,
Ballester, Touza et al 2008; Peña, 2000; Palácios e Rodrigo, 2001; Relvas, 1996, 2002; Ríos
González & Villar Sánchez, 2009; Satir, 1997; Sousa, 1998), coerentes na identificação
tradicional da família, como uma entidade emocional que atribui identidade aos seus
membros, consolidando raízes e valores, perpetuando crenças e culturas, perpassadas quer por
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ligações sanguíneas, quer pelo casamento ou ainda por questões geográficas de proximidade.
Neste sentido à família tem sido atribuída uma dupla função: a função interna - de cuidado,
proteção e desenvolvimento dos seus membros; e a função externa - que consiste no
incremento da socialização da família, adequação e transmissão de uma determinada cultura
(Minuchin, 1982).
Os trabalhos de Minuchin (1982), Palazzoli (1983), Satir (1997)5, entre outros, na área
da terapia familiar, a influência exercida pelo movimento Child Guidance (Orientação
Infantil)6 e o surgimento da teoria geral dos sistemas, vêm alargar a visão de família.
O modelo teórico então definido, enfatizado primeiramente por Von Bertalanffy (1969),
vem facilitar a compreensão da família como sistema, ao defender que tal como todos os
sistemas, a família é também um sistema vivo, composto por elementos interdependentes. O
impacto de uma mudança num elemento terá repercussões nos restantes, sendo que a sua
interação cria condições únicas de resposta a esse impacto. Para melhor se entender esta
visão, que vai ser uma constante ao longo desta dissertação, iremos de seguida contextualizar
os pressupostos que regem a ecologia dos sistemas.
O Modelo Ecossistémico é fruto da união entre a teoria geral dos sistemas de
Bertalanffy (1969) e a teoria ecológica de Brofenbrenner (1979), e inscreve-se na vertente
sócio ecológica do desenvolvimento humano.
Brofenbrenner (1979) assume o modelo da ecologia do desenvolvimento humano, onde
se encontram inscritos conceitos que defendem que as experiências individuais, constituem
s bsis emas inseridos no ros s bsis emas, e es es em o ros mais gerais como

(

) m

conjunto de estruturas aninhadas, cada uma inserida na seguinte, tal e qual um conjunto de
bonecas r ssas (Pimentel, 2005, p.22). A pertinência deste modelo emerge da importância de
nos centrarmos não só na criança, mas também no contexto familiar e ambiental, também ele
impulsionador das especificidades internas das famílias.
A interpretação da realidade ecológica familiar, assenta em dois pressupostos essenciais,
descritos aqui por Freixa e Panchón (2000) como sendo:
a) El indi id o infl e en la familia como la familia infl e en el indi id o;
5

Satir foi uma das primeiras terapeutas a defender uma visão holística da família, e das primeiras a ver a família toda nas sessões de terapia
familiar.
6
Este movimento propiciou a rutura da tradição que determinava que apenas um membro da família deveria ser tratado (SATIR, 1988).
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b) El entorno influye en la familia como la familia infl e en el en orno (pp. 116-117).
Desta forma Bronfenbrenner (1979) apresenta um modelo que privilegia as relações
entre o indivíduo e o meio, relações essas, recíprocas e dinâmicas. A ecologia do
desenvolvimento humano é definida pelo autor, como um estudo científico da adaptação
progressiva e recíproca entre um indivíduo em crescimento, e as propriedades em mudança
dos contextos imediatos que o envolvem. Este processo é afetado pelas interações
estabelecidas entre os cenários (sistemas) e pelos contextos mais vastos em que estes cenários
estão inseridos, perspetivando a ecologia dos sistemas em quatro hierarquias interconectadas e
progressivamente mais abrangentes:
O Microssistema, definido como um conjunto de atividades, papéis, relações
interpessoais e experiências vividas pela pessoa em desenvolvimento, em cenários onde
interage diretamente (para uma criança, podem ser a família, o jardim de infância ou escola, a
rua, o jardim, o centro de terapia, o hospital ou o bairro) sendo importante estudar o
comportamento dos sujeitos quando transitam de um cenário para o outro - transição
ecológica;
O Mesossistema, identificado como a relação entre dois ou mais cenários do
microssistema, no caso concreto do nosso estudo, serão por exemplo, as relações
estabelecidas entre os pais e os profissionais, (professores, médicos, terapeutas), com
influência imediata na criança;
O Exossistema, constituído por contextos mais amplos, nos quais o sujeito não
participa diretamente, mas que o vão influenciar ao nível do microssistema;
O Macrossistema integra o micro, meso e exo sistemas, sendo constituído pelo
conjunto de ideologias, crenças, valores de uma sociedade. Aqui encontram-se patenteados
não só aspetos legislativos e políticos, como também as representações que os diferentes
agentes de socialização, têm sobre a criança e a família e o seu processo educativo e
formativo (Pimentel, 2005).
A família, ao ser definida como um sistema aberto, composto por indivíduos em
constante interação ao longo da vida em comum, vem implicar que os membros
desempenhem funções específicas, participem em vários sistemas e em diferentes contextos,
assumindo papéis diferenciados (Molina Fuente, 2002). Os papéis assumidos, e uma vez
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consolidados na ligação sistémica intra e extra familiar, permeiam as relações estabelecidas
dentro e fora do sistema familiar, exercendo uma

influência retroativa entre todos os

contextos (Sousa, 1998, p. 105).
A perspetiva defendida por Minuchin (1982) é mais abrangente e acrescenta que a
diferenciação entre os diferentes subsistemas, quer a nível do interior do próprio sistema, quer
em relação ao meio em que se insere, é feita através das regras ou normas que definem quem
participa num determinado subsistema e o modo como o faz:
Os subsistemas podem ser formados por geração, sexo, interesse ou por função. As
fronteiras de um subsistema são as regras que definem quem participa e como. A função
das fronteiras é de proteger a diferenciação do sistema. Para o funcionamento
apropriado da família, as fronteiras dos subsistemas devem ser nítidas. (Minuchin, 1982,
pp. 58-59)
Ainda a este respeito, Sousa (1998) acrescenta que a fam lia se apresenta

como

única `irrepetível` e una - no seu todo constituído por partes, sendo que cada parte é também
m odo, e ela pr pria

ma par e de m odo mais as o (p.108).

Shea e Bauer (2000) consubstanciam este conceito e advertem que a família não é só
uma coleção de indivíduos, é acima de tudo um sistema social. Sendo este sistema social,
constituído por pequenos subsistemas agregados numa conexão dinâmica e auto alimentada
com sistemas mais vastos com os quais estabelece relações. Esta posição é também apoiada
por Leal (2008), ao identificar a família como um sistema entre sistemas, e cuja relação
contínua dos seus elementos adota uma hierarquização sistémica, onde os diferentes
subsistemas interagem entre si e com o exterior.

2.2. Componentes da família na perspetiva sistémica: Interação familiar, Estrutura,
Função e Ciclo vital
Analisaremos de forma breve, os componentes da família, à luz da perspetiva sistémica,
defendidos nas teorizações de Turnbull e Turnbull (1996, 2001), Turnbull, Turnbull, Erwin
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Soodak e Shogren (2009) fundamentados em quatro elementos inter-relacionados: Interação,
estrutura, função e ciclo vital familiar.

2.2.1. Interação familiar. A interação familiar define as relações que se estabelecem na
família nuclear7, entre os subsistemas familiares - conjugal, parental ou fraternal - e também
na família extensa ou alargada8, através dos sistemas extra familiares. E ainda, as relações que
se estabelecem entre a família nuclear e a família extensa, nomeadamente com os amigos,
vizinhos, os profissionais, etc. Este conceito compreende também a estrutura da família,
nomeadamente os seus valores, crenças e cultura, etc.
As atribuições de cada um dos subsistemas encontram-se bem definidas, sendo que, ao
subsistema conjugal compete oferecer aos seus elementos, uma plataforma de apoio para lidar
com o mundo extra familiar. Este apoio envolve expressões de afeto e ajuda na resolução de
conflitos. Os cuidados a ter com as crianças fazem parte das funções do subsistema parental.
No subsistema fraternal, estão presentes as relações entre os irmãos. Estes, desenvolvem
padrões transacionais (Freixa 1999, 2000; Núñez & Rodriguez, 2005; Pérez Castañeda &
Verdugo, 2008; Ponce Ribas, 2007; Powel & Ogle, 1985) que lhes permite negociar, cooperar
e competir entre si (Stoneman, 2006).
A interação entre os diferentes subsistemas rege-se de acordo com regras de coesão,
adaptabilidade e comunicação (Seligman & Darling, 2007).
a) A coesão interna, refere-se à autonomia e qualidade relacional entre os membros da
família. Encontra-se edificada em laços sócio-afectivos, crenças e características
idiossincráticas inerentes aos membros da estrutura familiar. Os níveis de coesão, podem
variar entre relações presentes e securizantes a relações frias e distantes.
b) O conceito de adaptação, prende-se com a adoção de papéis por cada elemento da
família, como a capacidade de fazer frente a uma situação de stress ou crise. Por exemplo, o
nascimento de uma criança, implica para a família o assumir de tarefas para as quais não
estava preparada.

7

Fazem parte da família nuclear, o marido, a esposa e os filhos não adultos do casal, ou seja os que ainda moram
com o casal, mas que ainda não constituíram a sua própria família.
8

Fazem parte da família extensa os familiares afastados, primos, tios...

48

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

c) A comunicação e fluência da informação intrafamiliar, funciona, segundo Montse
Freixa (2000), como uma forma de potenciar a resolução da crise ou agudiza-la. Muitas
famílias parecem evitar o stress evitando a comunicação, o que pode desencadear um
verdadeiro problema. Pimentel (2005) afirma que a comunicação entre os elementos da
família, é um processo fundamental a partir do qual a família se constrói, caracterizando desta
feita uma interação familiar securizante.
Satir (1997) enfatiza a importância da comunicação no comportamento interacional
familiar. Defende ainda que, muitos das crises familiares derivam de métodos inadequados de
comunicação entre os membros da família. Os membros de famílias funcionais manifestam-se
com clareza sobre o que pensam e sentem; vêm as dificuldades, mais como oportunidades de
aprendizagem e de crescimento, do que como ameaças. Sabem gerir os seus recursos para
solucionar os problemas do sistema familiar.
Uma família pode estar equilibrada em cada uma destas dimensões, ou em todas, sendo
bem organizadas, diferenciando papéis, demonstrando liberdade de expressão, tomando
decisões pensadas em conjunto. Neste caso, torna-se menos vulnerável ao stress e às
consequentes mudanças que acontecem ao longo do ciclo vital (Seligman & Darling, 2007).

2.2.2. Estrutura. A configuração das estruturas familiares e sociais, um pouco por
todos os países industrializados, faz emergir tendências muito próximas que marcam a
transformação da família tradicional, para a moderna. Independentemente da estrutura que
adote cada família, certo é que, cada um dos seus membros, com as suas características
pessoais (cren as, c l ra

), ass ma

m conj n o de f n es de forma a sa isfa er as

necessidades internas do sistema familiar.
Neste contexto, a estrutura familiar comporta o tamanho e composição familiar, o seu
estatuto socioeconómico e cultural, as suas características idiossincráticas emergentes de
tendências étnicas e religiosas, da situação geográfica, etc. Ao longo do ciclo vital, a família
no contacto com a cultura envolvente, vai adquirindo novos valores e regras, desenvolvendo
padrões de interação específicos (Alvaréz Moreno, 2010). Sendo este conjunto de
características os verdadeiros instigadores da variabilidade do sistema familiar face às
situações de crise (Badía Corbella, 2003; Dixe & Mayer, 2010; Freixa & Panchón, 2000;
Monteiro, Matos & Coelho, 2004, Núñez, 2007).
49

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Para Minuchin (1982) a natureza da estrutura da família é determinada por fronteiras
emocionais que mantêm os membros da família próximos ou distantes. Atualmente, podemos
encontrar três estruturas familiares diferenciadas, com regras diferentes das tradicionais, com
novos papéis a desempenhar:
A família biparental, fruto do casamento legítimo e heterossexual, marcado por uma
participação igualitária do casal;
A família monoparental, em que a cabeça da família na sua maioria é uma mulher,
oriunda de uma situação de divórcio, viuvez, ou mãe solteira;
A família pluriparental, composta de mais de duas figuras parentais, sendo estas
originárias de uma união ou casamento de famílias divorciadas com filhos/as, neste caso as
crianças vivem com a mãe ou pai biológicos (ou outros, no caso de crianças adotadas), e com
o seu companheiro/a) (Freixa & Panchón, 2000).
A estrutura dos modelos familiares atuais, transformam os contextos de socialização,
podendo uma criança pode nascer e viver ao longo da sua vida em qualquer das situações,
contactando com diferentes formas interacionais, sendo que, cada estrutura responderá de
forma diferenciada a situações de mudança (Turnbull et al. 2009).

2.2.3. Função. A função primordial de qualquer família, é providenciar todos os
recursos ao seu alcance, para produzir respostas que satisfaçam as necessidades internas dos
seus membros. Pai e mãe desempenham as mesmas funções, nomeadamente função de
cuidados de saúde, económica, doméstica, educação, recreativa, de socialização, entre outras.
As funções familiares podem assumir variações emergentes da importância que a
própria estrutura familiar lhes outorga e do tempo que lhes dispensa. O nascimento de uma
criança na família faz incrementar a lista de tarefas para cada um dos membros da família,
pelas necessidades de cuidado àquela criança (Seligman & Darling, 2007).

2.2.4. Ciclo vital. Partindo do postulado de Freixa (2000), no q al se regis a q e las
familias nacen, maduran y se `hacen ma ores` (p. 17), assume-se que a família, possui um

50

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

ciclo de vida que dita as regras do seu desenvolvimento. Durante o ciclo vital muitas são as
mudanças operadas no seio da família, instigadas pela sua passagem por estádios
diferenciados.
Esta ideia é também defendida por Sarto Martín (2003), ao advogar que todos os grupos
familiares, independentemente das necessidades dos seus membros, passam por diferentes
etapas, onde estão presentes mudanças e incertezas quanto ao futuro, sejam elas desde a idade
pré-escolar, a ida para a escola, a adolescência, tornar-se adulto, ter meia-idade ou velhice.
A duração e intensidade dessas etapas e das transições ecológicas (Bronfenbrenner,
1979) que nelas se registam, é variável e depende de um conjunto particular de fatores, sendo
que cada período, influencia e é influenciado pelo que o antecede. Também é certo que ao
envolver uma mudança, essas transições implicam a existência de momentos de ansiedade.
Neste caso é a estrutura familiar que, de certa maneira dita a natureza das mudanças existentes
em cada etapa de desenvolvimento, fazendo emergir necessidades inerentes a cada uma delas
(Freixa, 2000).
O ciclo de vida das famílias, é definido por Turnbull e Turnbull (2001) e Turnbull et al.
(2009), em termos do nascimento e desenvolvimento dos filhos/as, como sendo o primeiro
estádio desse ciclo, quando o casal começa a consolidar bases firmes para a sua união e a
preparar-se emocionalmente para enfrentar as mudanças significativas que o casamento
acarreta. O nascimento do primeiro filho/a alimenta as expectativas dos pais, que esperam que
a criança nasça saudável e que perpetue os seus sonhos.
A entrada num novo estádio, ocorre quando a criança chega à idade da educação de
infância. Torna-se agora evidente a construção de competências de autonomia, linguagem,
sociais, entre outras, aspetos que pressupõem uma maior disponibilidade e envolvimento por
parte dos pais.
Quando a criança chega à idade escolar a questão continua, com a constante procura de
apoios adequados, que promovam uma adaptação e inclusão social e educativa das crianças
(Alvaréz Moreno, 2010). Desta idade à idade adulta9, muitas modificações surgem (Freixa,
2000), e outras dificuldades aparecem, sendo inquestionável que, as diferentes etapas do ciclo

9

Apenas referenciamos os dois estádios anteriores por serem os que mais relevância tem no enquadramento
deste estudo.
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vital, influenciam e são influenciadas, quer pelas interações estabelecidas entre os seus
elementos, quer pelas funções que estes desempenham.

2.3. O sistema familiar das pessoas com necessidades especiais - O impacto do
diagnóstico
Analisar a família do ponto de vista sistémico, implica perceber que qualquer
acontecimento ocorrido em contexto familiar terá implicações imediatas no sistema e,
impreterivelmente em todos os membros da família, e nos seus contextos imediatos (Alvarez
Moreno, 2010; Núñez, 2007; Turnbull, et al. 2009).
O nascimento de uma criança é um processo instigador de mudança no ciclo vital. A
passagem de um estádio para outro, como vimos anteriormente, ao provocar alterações, pode
igualmente suscitar momentos de crise, sendo que, a adaptação à nova situação depende
necessariamente da especificidade de cada família, ou seja: da natureza da sua estrutura
interna, das interações que nela se estabelecem, da capacidade de se adaptarem com
flexibilidade no assumir de novas funções (Molina Fuente, 2002).
Partimos do pressuposto defendido por Seligman e Darling (2007) quando defendem
que o confronto com a notícia é, para os pais, um período particularmente desafiante e
exigente, com possíveis implicações a nível emocional.
São estas questões que analisaremos no seguimento deste estudo, tomando como ponto
de partida, o facto de que após ter conhecimento do diagnóstico, a família fica mais
vulnerável a situações de stress, pelas mudanças operadas dentro do sistema familiar.

2.3.1. Reações familiares ao diagnóstico: da dor da perda ao luto. Ao longo deste
sub capítulo iremos refletir sobre o impacto do diagnóstico na família, e mais
especificamente, o que presenta para os pais a perda simbólica do filho sonhado (saudável),
sendo esta situação catalisadora, sem dúvida, de um impacto emocional para o qual ninguém
está preparado.
Desde muito cedo o ser humano, passa por processos onde o paradigma da perda está
presente, já sem falar da dor pela morte de familiares e amigos. Ao longo do ciclo vital, a
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perda é um processo inevitável e tem características muito distintas e particulares que se
prendem com o corte de laços afetivos.10
John Bowlby (2001) desenvolveu uma teoria sobre o apego, e sobre os elos afetivos que
ligam as pessoas. Esta teoria é útil, quando precisamos de entender a tendência dos seres
humanos para se ligarem emocionalmente uns aos outros, e o sofrimento que demonstram
quando esses laços se rompem. A tese de Bowlby evidencia que, o ser humano, ao estabelecer
relações afetivas, não faz mais do que procurar proteção e segurança. Esta tendência
desenvolve-se desde cedo, e mantém-se ao longo do ciclo vital, sendo perpassada de pais para
filhos/as.
Partindo do princípio que, o ser humano procura ao longo da sua vida, manter elos de
afeto, certo é que, qualquer acontecimento que ponha em perigo estes laços provoca reações
específicas de angústia e stress (Bowlby, 2001).
Worden (2004), argumenta que é normal que todos os seres humanos sofram o luto por
uma perda, e disso, é prova a sua investigação, baseada nos trabalhos de antropólogos um
pouco por todo o mundo. Assim sendo, reconhecemos que a perda assume a mesma reação de
dor perante situações tão distintas, como a morte efetiva (de um familiar) ou a morte
simbólica (uma separação, ou um desgosto emocional).

2.3.2. O Processo de luto nas necessidades especiais. Muitos são os investigadores
que têm associado o luto a um processo de cura, o que justifica a afirmação da necessidade de
fazer luto depois de sofrer uma perda, como forma de adaptação e aceitação. A superação da
perda é, assim, um processo moroso, havendo necessidade de viver efetivamente o luto que
esta acarreta. Corroborando esta ideia Worden (2004), reforça a pertinência de se considerar o
luto como um processo e não como um estado (p. 27), que requer tempo, esforço, e alguma
paciência, longe de ser um processo linear. O luto é experimentado por cada indivíduo e/ou

10

Franco (2001) afiança que, desde cedo, as crianças percecionam a perda e o luto simbólico em diferentes
momentos da vida: quando deixam de ser amamentadas; quando deixam de usar fraldas; quando descobrem o
sexo oposto, ou ainda quando se separam dos pais, etc. Esses momentos são identificados por Bromberg (2000),
Kubler Ross (1999), Kubler Ross & Kessler (2010) e Kovács (2002), como situações de luto por morte
simbólica, ou perda. Estas perceções, entre muitas outras com que lidamos ao longo da vida, podem ajudar a
lidar com o sentimento de perda. Este conceito é contudo, como um campo minado, ao redor do qual se
levantam dúvidas e dificuldades em aceitar uma separação agudizada por momentos de dor, de tristeza, solidão,
medo e insegurança.
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família, de forma particular e diferenciada, mas o importante é que este seja vivido,
permitindo a exorcisão de sentimentos e emoções, potenciadores de uma reorganização
funcional e positiva do sistema familiar (Walsh & McGoldrick, 1991, 1998).
A dor, ligada à experiência de perda, dependerá muito da maneira como se encara a vida
e como se aprende a lidar com a morte, seja ela efetiva ou simbólica e, em muito contribuem,
as representações que as pessoas têm sobre a perda. Esta, tem como matriz de ação, as
conceções religiosas, morais e culturais, que permeiam os posicionamentos dos indivíduos
face à vida, por um lado, e à perda, enquanto privação afetiva, onde estão investidos
sentimentos e emoções íntimas e profundas, por outro. A forma como se lida com a perda,
pode facilitar ou impedir a superação dos problemas. A este respeito, Fernández Hawrylak,
Vila e Candedo (2003) referem q e

cuando una persona no es capaz de suplantarla [la

pérdida] de modo natural, las consecuencias se dejan sentir en la salud, y por lo tanto, pueden
ser consideradas ca sa de crisis . [Neste caso, estamos perante uma situação à qual os autores
chamam de] duelo no resuelto (p. 184).
Sobre a questão dos duelos no resueltos, Bowlby (2001), afirma que, há lutos que nunca
se completam, e nunca se chegam a fazer. Para trás ficam vidas perdidas, vazias, de quem
nunca superou a quebra de um laço afetivo.

2.3.3. O luto na família. Nas teorizações de Walsh e McGoldrick (1998), a perda é
como uma transição que altera as interações dentro do ciclo vital individual e familiar, uma
vez que potencia a existência de novos desafios e instaura a crise. Mas o que emerge quando
falamos de perda na família?
Como já vimos a perda está ligada ao corte de relações afetivas fortes, que se
estabelecem, por exemplo, quando um casal está à espera de um filho. É costume na nossa
sociedade haver um investimento grandioso por parte dos pais, quando nascem os filhos/as.
Esse investimento assume contornos afetivos e materiais e acarretam sonhos de esperança
expressados nas expectativas de realização e satisfação de desejos, bem como na aspiração de
propagar a linhagem, nome e também as tradições familiares (Freixa, 2000). A capacidade de
ter um filho saudável, constrói de raiz a auto estima materna e paterna: a mãe vê no seu filho,
a confirmação do seu valor como mulher e como mãe, enquanto para o pai é uma prova de
sucesso, reflexo das suas qualidades (Pimentel, 2005).
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A questão que ressalta do exposto é, o que acontece quando no momento do
nascimento, pai e mãe recebem um diagnóstico que contraria o sonho com que toda a vida
tiveram?
Dando resposta a esta questão, Kew (1975, citado por Freixa, 2000) advoga que, por
muito diferentes que sejam as famílias e neste caso os casais, todos anseiam pelo mesmo,
aquando de uma gravidez desejada, ter um filho saudável, realizar-se como pais, e perpetuar a
sua espécie. A presença da discapacidade, deita por terra esta aspiração, provocando uma
crise difícil de superar, sendo que:
El nacimiento de un hijo disminuido es una experiencia similar a la muerte de un ser
querido. Deja los padres en un estado de pena aguda. Los padres desean que el niño
muera ya que este significa la perdida del niño normal, puesto que los padres esperan
tener un niño sano y construyen una imagen fantástica de éste. (Freixa, 2000, p. 54)

Molinares (2002), é pai de uma criança com necessidades especiais e descreve assim o
que sentiu ao conhecer o diagnóstico:
Por qué yo? Esta es la primera pregunta que nos asalta como padres. Se manifiesta
todo un conflicto interno. Las preguntas no tienen respuestas. Se suele caer en
sentimientos encontrados y aparece la culpa. Definitivamente algo salió mal. ¿Un
castigo divino? Olvidamos que la vida puede sorprender a cualquiera. No es fácil
aceptar la realidad, la mente puede fabricar subterfugios que jamás imaginamos.
(p. 1)

Partindo do pressuposto que quando nasce uma criança portadora de discapacidade, este
facto, é entendido pelos pais, como uma perda e, que esta criança, apesar de ter nascido, para
os pais significa a perda do filho desejado, saudável, perfeito, o filho Sonhado (Fyhr, 1985;
Navarro Góngora, 2003; Núñez, 2003; Rodriguez Abellán, 2003). Este fenómeno é
identificado por Gurli Fyhr como um desgosto que, apesar de não ser manifesto, possui uma
força que pode afetar toda a existência destas famílias, durante muito tempo, e por vezes, por
toda a vida. No reforço deste argumento, Worden (2004) refiere q e en alg nas ocasiones
sen imos dolor por lo q e dese bamos n nca

imos o n nca endremos (p. 98).
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A necessidade de chorar esta perda deve ser efetivada sob a pena de acarretar para o
futuro, recalcamentos afetivos e psicológicos graves, impedindo a vivência do luto, até à fase
de aceitação. Navarro Góngora (2007) refere que, a angústia é por vezes, um mal menor, para
que os pais se libertem da imagem do filho perfeito. Estudos efetuados na área são unânimes
em referir que as famílias passam por um processo de luto, pela perda de um filho idealizado
e quase não têm tempo para chorar a perda do filho desejado, tendo de arranjar forças para
criar afeto e amar um filho que não foi esperado (Fyhr, 1985).
As investigações nesta área, quer as que foram realizadas de há muitos anos a esta parte,
por autores como Beckman (1983), Blacher (1984, 1984a), Dale (1996), Dunlap e
Hollinsworth (1977), Fyhr (1985), Kubbler-Ross (1999), Navarro Góngora (1999, 2003,
2007), Navarro Góngora e Canal (1999), Sousa (1998), Turnbull e Turnbull (1996, 2001),
Walsh e Mcgoldrick (1991, 1998), como as mais atuais, encetadas por Correia (2008), Correia
e Serrano (2002), Freixa (2000), Pimentel (2005) Seligman e Darling (2007), Serrano (2008),
Turnbull et al. (2009), entre muitos outros, são concordantes ao afirmar que estas famílias,
experienciam uma diversidade e de sentimentos no processo de vivência e aceitação de um
filho com necessidades especiais. Kubler

Ross e Kessler (2010) vão mais longe e afirmam

que, as reações dos pais a estas informações têm sido comparadas às experiências de perda de
alguém amado, por morte ou separação. Worden (2004) defende que gestes momen os

la

familia elabora el duelo tanto por lo que podría haber tenido como por lo q e ha perdido (p.
147).
O que Worden pretende evidenciar, é que pai e mãe, têm necessariamente que abdicar
do sonho de um filho saudável capaz de concretizar as suas aspirações mais secretas e
aprender a amar o filho que nasceu, o mesmo que contraria os seus ideais. Falamos de um
processo difícil e complicado, uma vez que a descoberta da discapacidade é repentina e
inesperada, é como um arrombo à autoestima, ao amor-próprio do pai e da mãe, bem como à
imagem que os outros (sociedade) têm deles como pais (Fyhr, 1985). Ter um filho portador de
discapacidade fá-los sen ir c lpados de er sen imen os e pensamen os proibidos a se
respeito.
Segundo advoga Mayo (2010) estas situações conduzem muitas vezes ao isolamento da
família, como tentativa de evitar a incompreensão face aos comportamentos característicos
destas crianças, ou mesmo como forma de evitar a rejeição social.
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Reforçando esta ideia, Fyhr refere que, o filho com NE pode ter um significado
profundamente oculto e subconsciente para os pais. Muitas vezes, podem ver o filho, como
castigo dos seus pecados, a vontade de Deus, a confirmação do seu insucesso no casamento e
na educação dos filhos/as. Navarro Góngora (2007) finali a a es ando q e se prod ce n
duelo por el hijo normal q e finalmen e no se

o (p. 24).

2.3.4. Os estádios do luto: do conceito à ficção, da ficção à realidade. Os vários
estudos acerca do luto, teorizam uma sequência de estádios que vão do choque inicial à
aceitação da realidade. Estas fases, apresentam conteúdos coincidentes com os estádios
descritos por Kubbler-Ross (1999), quando se reportava ao processo de luto por morte efetiva
de um ente querido. Esta autora com Kessler (2010), levaram a cabo alguns estudos, sobre a
temática da dor e do luto, na vivência da morte. Nele, identificam cinco estádios pelos quais
passam as pessoas perante a morte de um ente querido: Negação e isolamento; Raiva;
Negócio; Depressão; e Aceitação.
Abordaremos no nosso estudo e apesar da controvérsia emergente, a teoria dos estádios
como reação emocional parental ao diagnóstico de discapacidade, defendida, entre outros, por
Kubler

Ross e Kessler (2010) e tão contestada por diversos investigadores, nomeadamente

por Blacher (1984). Este autor, refere-se à teoria das etapas como detentora de pouca
evidência empírica, por se apoiar mais em dados de entrevistas não estruturadas dos pais, do
que na análise objetiva de dados. E ainda, que a metodologia utilizada não permitia concluir
se efetivamente se tratavam de estádios diferenciados, temporalmente limitados, sequenciais,
ou se quer se eram experimentados por todas as famílias. Por sua vez, Stoteman (2002) alerta
para o risco de se fazerem estudos com as famílias com filhos/as com necessidades especiais,
pois estes, nem sempre assentam em bases perfeitamente objetivas, essencialmente pela falta
de grupos de controlo.
A revisão bibliográfica assente nos postulados de inúmeros autores (Blacher, 1984;
Correia, 2008; Crnic, Friedrich & Greenberg, 2000; Schalock, 1997, 2001; Stoteman, 2002;
Serrano, 2008; Turnbull, 2003, Turnbull et al, 2009; Verdugo, 2001, 2003, 2006; Verdugo,
Crespo & Nieto, 2010 e muitos outros) ajudou a desconstruir os conceitos veiculados pela
teoria das fases, produzindo um questionamento constante no que concerne às reações das
famílias, face ao nascimento de uma criança com necessidades especiais.
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Avançamos mesmo assim, com o cuidado de nos posicionarmos perante estas questões
com a devida ambivalência, respeitando a singularidade das famílias como promotora de
reações diferenciadas, particulares e variáveis, quanto ao seu contexto cultural, social,
económico, valores, tradições, etc. (Turnbull et al. 2009). Não é nosso objetivo cultivar a
lógica da homogeneidade, nem o reducionismo a que a perspetiva patológica tem feito
enveredar as investigações. Achamos porém, que todos os lados de uma questão devem ser
analisados e responsavelmente refletidos, pois só assim se conseguirá compreender o sistema
familiar e as necessidades especiais dos seus membros de uma forma holística.
O Hara e Le

(1984, citados por Correia, 2008) abraçam a teoria das fases, afirmando

que a primeira fase do desgosto é a fase do protesto, pautada na esperança do diagnóstico
estar errado, ou de a criança vir a recuperar. É por assim dizer, uma fase de recusa da
realidade. Podem ocorrer nesta fase, culpabilizações, uma vez que a ira dos pais é canalizada
para outras pessoas, nomeadamente os profissionais de saúde, os profissionais de educação, a
quem atribuem os erros cometidos. A sociedade é também culpabilizada, pela impossibilidade
de conferir toda a ajuda pretendida. A esta fase segue-se a desilusão. Momentos de frustração,
raiva ou irritabilidade, culpa ou tristeza são igualmente defendidos por Chaplin, Schwitzer e
Perkoulidis (2005). Por sua vez, Lalor e Begley (2006) descrevem reações de choque, trauma
e rutura com a conceção prévia do mundo após a notícia do diagnóstico, sobretudo quando a
sua transmissão do diagnóstico não é acompanhada por lingas orientadoras aos Pais (Hoher,
& Wagner, 2006).
Aceitar a realidade é um processo moroso e muito lento, sobretudo quando se criaram
expectativas grandes relativamente à criança. Neste sentido Heward (2004) defende que os
pais devem reconstruir o sonho de serem pais a partir da realidade, o que implica uma grande
capacidade emocional, libertando-se do peso que o diagnóstico acarreta.

2.4. O stress: conceito e implicações psicossociais
O Conceito de stress foi largamente utilizado no domínio das ciências humanas
(Lazarus, 1991, 2006; Lazarus & Folkman, 1986), mas só muito recentemente foi
conceptualizado de forma sistemática e como objeto de investigação. Até há bem pouco
tempo, reconhecia-se que o stress representava um aspeto inevitável da vida, e o que
evidenciava as diferenças no funcionamento social dos indivíduos, era a forma como cada um
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reagia a situações de stress. Os avanços na medicina psicossomática e comportamental,
psicologia da saúde e intervenção clínica, foram decisivos no incremento do interesse por este
conceito e nas suas implicações na vida das pessoas (Acosta, 2008).
A definição de stress postulada por Lazarus (1991, 2006) veicula uma relação dinâmica
entre o indivíduo e o meio ambiente, na qual se tem em consideração as características do
sujeito e a natureza do contexto onde está inserido. O stress é entado el resultado de una
relación entre el sujeto y el entorno, que es evaluado por éste como amenazante o desbordante
de sus recursos y que pone en peligro su bienes ar (1991:46). Do exposto percebe-se a
dificuldade em definir os stressores ou as causas instigativas de stress, bem como uniformizar
as respostas individuais a stressores comuns, o stress é subjetivo (Acosta, 2008). As
diferenças pessoais condicionam as respostas ao stress em diferentes áreas: na perceção
individual do stress, nos sintomas manifestados, na forma diferenciada como se responde a
um stressor, e nas estratégias de coping, etc.
A variabilidade de respostas face ao stress pode ser, segundo Cox e Ferguson (1993), o
resultado de características intrínsecas ao indivíduo, nomeadamente a sua inteligência,
experiência de vida, educação, crenças, entre outras. Ainda nesta linha de pensamento, Acosta
(2008), reforça que perante uma situação de stress uma pessoa pode ou não organizar a sua
vida perante a situação, o que implica definir o enredo do problema, decidir o que vai fazer,
executar um plano que traga soluções - estes planos podem incluir mudar a situação, mudar se
a si próprio, ou ambos. Estas ações ou não ações, levam a consequências como se de um ciclo
vicioso se tratasse, mobilizando fatores que resultam da perceção do stressor, da avaliação
cognitiva do mesmo, influenciados por agentes emocionais, e outros.

2.4.1. Stress familiar. A conceção de stress é uma ideia amplamente divulgada na
literatura da especialidade, como causa e efeito do nascimento de uma criança com
necessidades especiais, na família. Este conceito assim concebido, apresenta-se claramente
veiculado à perspetiva patológica11, mas, não nos absteremos de abordar questões vinculativas
11

O Modelo patológico domina a investigação entre a década de 60 e 70. Perspectiva-se em mitos e crenças
acerca da origem da deficiência. No séc. XVI, a ideia baseava-se na biologia, no entanto no Século XVII, esta
era associada a problemas genéticos com degeneração moral e reprodução inadequada, como sequência, no
Século XIX, referenciava-se a predisposição hereditária. A fronteira entre o que é moral e biológico, surge como
causa impulsionadora do processo de culpabilidade dos pais relativamente à discapacidade dos filhos/as. Esta
linha de pensamento posiciona a família de crianças com necessidades especiais como famílias patológicas Os
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a esta perspetiva, em defesa de uma visão holística, que permita compreender a família no
paradigma das necessidades especiais.
As investigações do âmbito social, ao assumirem que o stress afeta os indivíduos,
pretendem compreender como as pessoas, e neste caso, as famílias reagem a situações difíceis
como é o caso do nascimento da criança com necessidades especiais (Turnbull, et al. 2009).
Quando falamos de stress familiar é imperativa a referência a Hill (1958, citado por
Correia, 2008), este sociólogo desenvolveu um modelo

ABCX - segundo o qual a

capacidade adaptativa e de superação de uma crise (X) dependia da interação do elemento
s ressor (A)12, e particularmente da perceção do stressor pela família (C), mediante a
existência ou não de recursos (B). Assim sendo, estava comprometida a relação direta entre o
stressor e a crise familiar, uma vez que fatores como a existência de recursos e a
representação subjetiva da família face ao elemento stressor, influíam na reação familiar,
podendo aumentar a sua vulnerabilidade ou resistência, em relação ao elemento provocador
de stress. O que sem dúvida justifica a existência de uma variabilidade de respostas a uma
única situação de stress.
Duas décadas passadas, os investigadores McCubbin e Patterson (1983), debateram-se
com estas questões, acrescentando que o stress familiar representava o subproduto de fatores
múltiplos e interrelacionados, reformulando o antigo modelo ABCX. O novo modelo,
designado de modelo duplo ABCX, incorpora além dos acontecimentos normativos 13, e dos
acontecimentos não normativos 14, o conjunto de ações empreendidas pela família e que lhes
permite organizar-se ao longo do ciclo vital, vislumbrando-se ainda a presença de outras
variáveis de natureza psicológica, intrafamiliar e social. Concluem ainda, que a presença do
stress tanto pode ter, consequências positivas como negativas (Acosta, 2008).

estudos e investigações realizados nesta altura, baseavam-se na análise do impacto da criança na família, como
um entrave a vários níveis sendo eles, económico, estrutural, social, etc. (Correia, 2008).
12

Situação regular ou não, de origem externa ou interna, e para a qual a família não está preparada, induzindo
transformações dentro do sistema familiar
13

Que podem facilmente provocar alterações no sistema familiar, nomeadamente as transições entre os
diferentes estádios do ciclo de vida familiar, ocasionadores de stress porque envolvem alterações de
comportamentos, redefinição de tarefas, mudanças de papéis
14

Estes acontecimentos podem ocorrer em qualquer momento, tais como o nascimento de uma criança com
NEE, um divórcio, desemprego, problemas financeiros, hospitalizações, etc;
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2.4.2. Fatores instigadores de Stress na família. As famílias têm reações discrepantes
e reagem de diferentes formas perante o fenómeno da deficiência (Badía Corbella, 2000,
2003; Badía Corbella, Aguado & Arias, 2003; Dixe & Marques, 2010, Turnbull, et al. 2009).
Existem no entanto, alguns fatores que sistematizam esta variabilidade: as suas crenças, os
seus valores, o seu background cultural, a educação, a situação geográfica, nível económico,
etc. Estudos de Altiere e Von-Kluge (2008), Beckman (1983), Correia e Serrano (2002),
Crnic, Friedrich e Greenberg (2000), Dixe e Marques (2010), Kirk e Gallangher (1991),
Serrano (2008), Turnbull e Turnbull (1996, 2001), Turnbull, et al., (2009), entre outros,
identificam estes fatores como possíveis instigadores de stress no sistema familiar.
Vejamos historicamente alguns dos estudos realizados neste âmbito e que nos ajudam a
fundamentar esta questão.
Em 1983 Beckman realiza uma investigação para a Universidade de Maryland, com
pais e mães de crianças com necessidades especiais, evidencia como indicadores de stress
familiar o aumento das dificuldades económicas, o agudizar de problemas conjugais, a
depressão e o isolamento social. O estudo mostra ainda, uma significativa correlação entre as
características da criança com necessidades especiais e a quantidade de stress evidenciado
pelos pais.
D as d cadas mais arde, em 2003, Bad a Corbella reali a o es do,

Es r s

afron amien o en familias con hijos afec ados de Par lisis Cerebral , para a ni ersidade de
Salamanca, que vem evidenciar alguns resultados contraditórios aos de Beckman. As suas
conclusões ressaltam não haver correlação entre as características e gravidade da deficiência
com o aumento dos índices de stress. Às mesmas conclusões chegaram Dixe e Marques em
2010, ao verificarem não haver diferenças significativas nos níveis de stress ansiedade e bemestar pessoal dos pais com filhos/as autistas e sem autismo.
Por sua vez, Almeida e Sampaio (2007) num estudo que realizaram, confirmam sim
uma correlação entre o stress e o suporte social, e defendem o aumento das redes de apoio
com vista à diminuição dos níveis de stress evidenciado pelos familiares de pessoas com
deficiência. Em consequência, poder-se-á afirmar que a presença da deficiência por si só, não
explica de forma exclusiva a presença de stress na família, devendo ser analisados outros
fatores causadores de stress familiar.
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2.5. A influência do stress na Interação, Estrutura, Função e Ciclo Vital Familiares
Para clarificar esta questão, analisaremos de seguida os princípios que regem a interação
familiar, a sua estrutura interna, as funções e o ciclo vital da família de crianças com
necessidades especiais, defendidos por Turnbull et al. (2009) e como são afetados pelo
fenómeno do stress (Gupta, 2007).

2.5.1. As interações na família da criança/jovem com NE. Entendemos a interação
familiar como um processo de inter-relações entre as pessoas (Freixa, 2000), que difere de
acordo com os subsistemas que a compõem e das relações dentro de cada subsistema
(Turnbull, et al. 2009). Neste sentido, importa perceber as alterações e a qualidade das
interações estabelecidas no seio do sistema familiar e que afetam os seus diversos
subsistemas, com influência direta na qualidade de vida, quer da pessoa com necessidades
especiais, quer da sua família (Gupta, 2007).
Seligman e Darling (2007) assinalam duas dimensões que influem na qualidade de vida
familiar, a saber: coesão e adaptação. Chegaram a conclusões de que uma coesão alta se
revestia num assumir de funções por todos os membros da família, de forma unida e
colaborativa, o que permitia uma melhor adaptação e reestruturação de papéis a partir do
diagnóstico da discapacidade, fortalecendo deste modo as interações familiares.

2.5.1.1. Subsistema Conjugal. Muitas investigações são consentâneas no que se referem
ao impacto da discapacidade no seio familiar, muitas delas reforçando a existência de fatores
que podem afetar a relação marital, influenciando as suas interações (Seligman & Darling,
2007).
A crença popular, herança das conceções da perspetiva patológica, patente também em
alguns estudos muito antigos, dos quais destacamos os de Gath (1972), apontam no sentido de
que a presença da discapacidade é negativa para o casal, agudizando as relações entre marido
e mulher. Este é apenas um dos lados desta questão, uma vez que outras investigações
contrariam esta abordagem, garantindo que a presença de um filho com necessidades
especiais nem sempre diminui a relação, havendo casos em que esta sai fortalecida. Algumas
famílias chegam mesmo a referir que ficaram mais unidas e com maior capacidade de
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resposta face a situações de stress (Hastings & Taunt, 2002; Turnbull & Turnbull, 2002).
Tamb m Car ajal (2003)

coeren e com es a linha de pensamen o ao afirmar q e um niño

con necessidades especial és no hacer que um matrimonio se desintegre, lo que separa és no
compartir nu estros sentimentos (p.1).
Esta nova visão centra-se nos aspetos que medeiam o processo de adaptação das
famílias ao stress, considerando-se que os seus efeitos se motivam por uma variedade de
fatores, nomeadamente, as características da criança; os recursos internos e externos da
família; e as representações que a família tem de discapacidade, a sua capacidade
comunicativa, entre outros (Carvajal, 2003).
Gupta (2007) está entre os investigadores que confirmam esta teoria, alertando por sua
vez, que nem sempre as características da criança, afetam negativamente no casal. Chamam
ainda a atenção para a presença de outros agentes, também eles determinantes na adaptação
do casal à discapacidade, tais como as características individuais dos pais, a sua capacidade
para enfrentar problemas, as relações internas da família, a existência ou não de sistemas de
suporte e apoio, etc.

2.5.1.2. Subsistema parental. O simples facto de ter um filho, obriga a uma
reestruturação do sistema familiar, acarretando alguns problemas adaptativos. Os pais de
crianças com necessidades especiais passam tal como os outros pelas mesmas preocupações,
assumem é outro tipo de necessidades, e isto mesmo é confirmado por Heward (2004) ao
argumentar que:
tener un hijo es algo que siempre presenta muchos problemas, que provoca respuestas
emocionales y requiere un proceso de adaptación. Los padres de niños com NEs, como
todos los demás suelen sufrir conflictos económicos, físicos, emocionales y
matrimoniales, pero además deben enfrentar las tareas adicionales de buscar los
servicios especiales que necesitan sus hijos y relacionarse con los mismos. (p.492)
Os casais experienciam a paternidade de maneiras distintas entre (Turnbull, et al. 2009).
Assim sendo, é lógico que haja diferenças significativas no impacto de um diagnóstico no pai
ou na mãe. A investigação nesta área, sugere que o momento do diagnóstico acarreta para a
família, um processo de crise e dor, que é sentida de diferentes formas pelos diferentes
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progenitores. Em relação a esta questão, Turnbull e Turnbull (2002), chamam a atenção para a
limitação destas conclusões, uma vez que estão baseadas em manifestações exteriores de
stress, menos visíveis, publicamente, nos homens, e mais pronunciados nas mulheres.
Apesar das mudanças sociais e culturais a que temos assistido, relativamente à
participação dos pais no cuidado dos filhos/as, e a crescente emancipação da mulher, o papel
desempenhado por pai e mãe, continuam muito vincados aos papéis tradicionais. A mãe
assume os cuidados diários e as interações internas da família, enquanto o pai se encarrega
das relações externas. Freixa (2000) legitima esta diferença referindo que, enquanto a mãe
adota a responsabilidade dos cuidados do bebé, o pai muitas vezes apenas intervém quando a
criança cresce. Continua no entanto, a registar-se, que a grande maioria dos homens tem
menos oportunidades de interação com os filhos/as do que as mulheres (Pimentel, 2005).
Atualmente, a sociedade e a cultura continuam ainda a determinar a existência
diferenciada de papéis marcadamente masculinos e femininos. Estudos existentes indicam que
os pais mostram menos stress em ter uma filha diminuída mental (Freixa, 2000), do que ter
um filho, isto prende-se a razões de carácter cultural, uma vez que os estereótipos dos papéis
sociais, desempenhados pelas mulheres, estão mais de acordo com os da deficiência em si,
nomeadamente, a dependência, a passividade e a possibilidade de desempenhar tarefas
domésticas. As meninas com discapacidade intelectual, podem assumir papéis domésticos,
enquanto os rapazes serão incapazes de participar ativamente, em papéis tradicionalmente
atribuídos aos homens, como o de sustentar a família. Fossum, Morch, Handegard e Drugli
(2007) também encontraram resultados que sugerem que os níveis de stress das mães das
raparigas são mais elevados, comparativamente com os das mães dos rapazes.
Vejamos, algumas sugestões teóricas reforçadoras desta argumentação.
Freixa (2000), sugere que a presença de um filho(a) com discapacidade intelectual,
funciona para o pai como uma ameaça ao seu auto conceito, e para as suas expectativas sócio
culturais. Este, entende a necessidade especial do seu filho/a como uma crise estrutural, le
inquieta el éxito social y profesional de su vástago y la capacidad de este para ser
independien e en el f

ro . Ao passo que para a mãe a incapacidade é como uma crise

expressi a le preoc pa el hecho de c idar correc amen e a s hijo, desea q e la família le
q iera q e sea feli

(p.38).
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Dunst, Trivette e Cross (2000), indicam que os pais tendem a aceitar melhor, limitações
socialmente toleradas, como a síndrome de Down, e quanto mais severa for a discapacidade
mais dificuldade terá a família em aceitá-la. Freixa (2000) e Navarro Góngora (2007) são
igualmente categóricos em assegurar que quanto menos autónomas forem estas crianças,
maiores dificuldades as famílias enfrentam.
A idade em que é diagnosticada a discapacidade pode também ser instigadora de stress.
Quando a discapacidade não é logo visível os pais vão criando expectativas sobre as
capacidades do seu filho, tornando mais difícil, todo este processo (Argudin, 2001).
Um outro aspeto evidenciado por Navarro Góngora (2007) refere-se ao incremento da
rigidez nos padrões de interação familiar. Um exemplo desta rigidez está presente na
superproteção que muitos pais exercem sobre os filhos/as com necessidades especiais. As
consequências destes comportamentos, são variadas e muito nocivas para a pessoa com
discapacidade, pois limitam a construção de competências de autonomia, e ao mesmo tempo
dificultam a criação de uma autoestima securizante, impedindo a pessoa com NE de crescer.
A corroborar esta tese Freixa (2000) e Núñez (2003, 2007) mostram nas suas
investigações que os pais com filhos/as com necessidades especiais tendem a empregar menos
estratégias

comunicativas,

e

operam

menos

estimulação

aos

seus

educandos,

comparativamente às outras famílias, o que se traduz em diferenças significativas de
autonomia, um ambiente mais pobre e superprotetor para o desenvolvimento das crianças.
Podem ainda ocorrer situações, inscritas em níveis disfuncionais de coesão familiar, em
que um dos membros do casal se isola e passa a viver apenas para a criança, afastando o outro
cônjuge. Outra situação pode ser a de evitación del disminuido , onde um dos pais se afasta
sistematicamente, assumindo atividades fora de casa (Freixa, 2000, p.167).
2.5.1.3. Subsistema fraternal. Os estudos sobre a dinâmica fraternal perante a presença
de uma criança com necessidades especiais, sugerem que tal como os pais 15, os irmãos são
igualmente afetados, e as suas formas de estar perante o/a irmão /a dependem muito das
atitudes e representações perpassados pelos pais, acerca da discapacidade e da criança. As
reações dos irmãos são variadas e muitas vezes antagónicas, e dependem também da estrutura
15

A par ir des e pon o do rabalho o ermo pais , pre ende significar a m e e o pai, por q es es de facilidade
de construção de texto.
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familiar, dos recursos existentes, da cultura de origem, do tipo de discapacidade. A análise
desta temática foi desenvolvida com base nas teorizações de autores como: Freixa (1999),
Navarro Góngora e Canal (1999), Núñez e Rodríguez (2005), Ortiz, (2000), Pérez Castañeda
e Verdugo (2008), Ponce Ribas (2007), Powel e Ogle (1985), Stephen (1978), Stoneman
(2006), Turnbull et al. (2009), Vargas García (2002).
Os irmãos, se por um lado são uma valiosa fonte de ajuda para os pais nos cuidados a
ter com aquela criança, demonstrando atitudes de afeto, cuidado, competência social,
oler ncia

, por o ro, podem er a i des nega i is as, isolamen o, ressen imen o, c lpa

,

acarretando para os pais mais problemas e stress (Núñez & Rodríguez, 2005). Ainda a este
respeito Freixa (1999) refere que muitas vezes o contacto com a criança com necessidades
especiais, a longo prazo, torna os irmãos mais solidários, mais tolerantes e mais
compreensivos. O lado menos positivo da questão é que, muitas vezes, são alvo de pressões
acrescidas por parte dos pais que depositam neles todas as suas expectativas de realização
pessoal. Podem também ser alvo de alguma negligência por parte daqueles, por se
encontrarem demasiado absorvidos nos tratamentos e cuidados ao irmão com necessidades
especiais (Ponce Ribas, 2007; Turnbull et al. 2009).
Freixa (1999, 2000) descreve os irmãos como verdadeiros agentes socializadores,
permitindo que as crianças com discapacidade construam competências sociais, nas interações
que com eles estabelecem. O ambiente familiar é o primeiro e mais espontâneo contexto onde
estas crianças se relacionam entre pares, dando-lhes oportunidades de experimentar
sentimentos importantes para a sua formação, como a partilha, o apoio, o companheirismo, a
competição, etc. No que se refere ao tipo de família, a mesma autora defende que, ser mais
novo ou mais velho do irmão com problemas, pode ser determinante na adaptação à
discapacidade. Os irmãos mais velhos, cresceram num ambiente sem condicionantes,
enquanto os mais novos vivem num contexto envolto pela adaptação à discapacidade.
Vargas García (2002) tem uma irmã com necessidades especiais, e defende da seguinte
forma os seus direitos:
Necessidade de ser respeitados e reconhecidos como indivíduos com as suas próprias
conquistas, não devendo ser comparados com ninguém, desenvolvendo desta forma a sua
identidade;
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Necessitam ser compreendidos, e que os seus sentimentos sejam reconhecidos e
respeitados. Os pais deviam aperceber-se que os irmãos podem sofrer de desequilíbrios
emocionais;
Requerem informação clara, honesta e direta para responder às suas dúvidas e
inquietudes;
Asesoramiento profissional que os apoie e dirija;
Podem necessitar de treino (manual, operativo) para poder colaborar com o irmão, ou
para ensinar-lhes habilidades;
Participar em tarefas para irmãos de pessoas com NE, para poder expressar
sentimentos e essencialmente, compartir experiências de vida.

Zolinda Stoneman (2006) examinou várias linhas de investigação sobre a temática dos
irmãos e chegou à conclusão que ter um irmão ou irmã com discapacidade não tem efeitos
negativos quer ao nível da sua adaptação, comportamento ou qualquer outro tipo de patologia,
aliás a mesma autora defende que quando as famílias são funcionais ao nível da comunicação,
coesão e adaptabilidade, tendem a desenvolver relações positivas entre os irmãos com
necessidades especiais.
Pérez Castañeda e Miguel Angel Verdugo (2008) realizaram um estudo sobre a
influência de um irmão com autismo na qualidade de vida familiar e chegaram às mesmas
conclusões de que a presença de um irmão com discapacidade não tem um impacto negativo
substancial na qualidade de Vida familiar percebida.
Em jeito de conclusão convém referir que a influência do stress não pode nem deve ser
um aspeto generalizado (Monteiro, Matos & Coelho, 2004) pois, nem todos os elementos da
família experimentam consequências negativas no processo de ajustamento ao diagnóstico.

2.5.1.4. Subsistema extra familiar. Este subsistema compreende as interações com a
família alargada, amigos e vizinhos. A qualidade das interações dentro do subsistema extra
familiar, é variável e depende do número e o grau de proximidade afetiva entre os elementos
que o compõem. Apesar de não existirem muitos estudos sobre o impacto do diagnóstico na
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família extensa, nomeadamente nos avós, os que existem evidenciam comportamentos
reativos à discapacidade. Consubstanciando esta idea, Freixa (2000) expíe que os aves senté:
Un dolor por la perdida del nieto esperado que mantendría la tradición familiar y un
pesar y desconsuelo por la carga para toda la vida que significa tener un hijo disminuido
y las oportunidades reducidas de sus propios hijos frente a la educación del nieto. (p.35)
A mesma autora indica que os avós podem ter reações similares aos pais que vão desde
a negação, vergonha, depressão, culpa, isolamento, até chegar à aceitação. Mesmo que
inicialmente percam algum tempo e energia a lidar com os sentimentos de dor, podem ser no
futuro um recurso muito valioso na educação dos netos (García Orgaz, 2008; Navarro
Góngora & Canal, 1999; Ponce & Vega, 2007).
Muitos casais procuram a ajuda dos seus pais, como recurso para a prestação de
cuidados ao filho/a. O que algumas vezes acontece, é não terem a resposta que esperavam,
porque os avós estão ainda a enfrentar a dor sentida pela presença desta crise, e
Muchos abuelos no tienen energía emocional suficiente para enfrentarse con sus
propios sentimientos de dolor ni para poder ayudar a la familia

no conocen las

necesidades diarias del disminuido, y no saben qué consejos dar a la familia. Pero,
por otra parte, el tiempo de adaptación de los abuelos es más rápido que el de los
padres porque la implicación emocional y la perspectiva del problema son
distintas. (Freixa, 2000, p.158)

Segundo a mesma autora as reações das avós, materna e paterna são diferenciadas, a avó
materna tende a ser mais compreensiva e mais útil na ajuda, enquanto a avó paterna tende a
culpabilizar a nora pelos problemas existentes. Farber (1960, citado por Freixa, 2000)
investigou o efeito da presença de crianças diminuídas na interação marital e concluiu que a
presença das avós maternas pode ser instigadora de relações conjugais altas, pelos motivos
acima descritos.
Quanto aos outros membros da família extensa, os parentes mais afastados, amigos e
vizinhos, experienciam também algumas das reações face à discapacidade, agravadas com
frequência, por um lado pela falta de informação e por outro pela influência cultural, ambas
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potenciadoras de atitudes de medo, inquietação, afastamento ou condescendência (Pimentel,
2005).
O apoio prestado por outras famílias a passar, dentro da sua particularidade, por
situações similares, parece ser um bálsamo importante na aceitação à discapacidade (Ponce
Ribas, 2008) e disso é prova um testemunho de uma mãe referenciada pelos autores
supraci ados, acerca do programa De Padre a Padre (Turnbull & Santelli, 2003)16:
De Padre a Padre ha sido mi salvavidas. Cuando escuché el resultado por primera vez,
me sentí destrozada. Los doctores y enfermeras, bienintencionados, los amigos y
familiares, sencillamente no podían entenderme. Sólo una vez que entré en contacto con
o ro padre en el programa (

) p de empe ar a sen ir la esperan a de un futuro para

todos. (p. 249)

A família extensa desempenha assim, um papel indispensável de suporte e apoio à
família nas mais diversas ocasiões. Deve por isso, ser sempre que possível, alvo de
informação sobre a discapacidade e sobre os problemas a ela associados, garantindo desta
forma, um conhecimento mais alargado destes elementos sobre as necessidades reais da
família e da criança com necessidades especiais, potenciando um apoio mais fidedigno e
apropriado.

2.5.2. Estrutura familiar da criança com necessidades especiais (NE). Como já
vimos, a estrutura familiar é variável, o número e a idade dos pais, a quantidade de filhos/as, a
presença de avós e a própria dimensão da família extensa, constituem fatores que podem
influenciar as reações da família face à discapacidade (Turnbull et al. 2009).
O tamanho do sistema familiar pode ser um fator de stress patente em duas dimensões,
o número de pais e o número de irmãos. Algumas investigações apontam no sentido de que as
famílias monoparentais são mais vulneráveis ao stress, uma vez que os cuidados recaem sobre
um único progenitor (Dunst, Trivette & Cross, 2000; Mink, Nihira & Meyers, 2002). A
16

Este é um programa de apoio aos pais de crianças com necessidades especiais desenvolvido pelo Beach Center
nos U.S.A. Para maior referencia consultar Turnbull, A. y Santelli, B. (2003) Mejora de localidad de vida
familiar mediante el apoio de padre a padre, En M. A. Verdugo y Jordán Urríes (Coord.).
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presença de um marido em casa, mesmo quando não participa diretamente nos cuidados a ter
com a criança, dá força à mãe para enfrentar a discapacidade, e os problemas que dela advêm.
Também Beckman (1983) encontrou elevados níveis de stress em mães que viviam sozinhas,
com os seus filhos/as. Mais tarde Badía Corbella, Aguado e Arias (2003) confirmam o
contrário, num estudo por eles realizado. Chegaram à conclusão que as famílias
monoparentais não evidenciavam mais stress que as outras, evidenciavam sim, menos
capacidades e recursos que as outras.
Por outro lado, das famílias numerosas espera-se outro tipo de suporte, quer pela parte
dos irmãos, quer pela presença de outros familiares onde as tarefas são compartidas entre
todos (Freixa, 2000). A presença de mais crianças na família funciona como um reforço à
capacidade dos pais para terem um filho sem problemas potenciando um reforço positivo na
aceitação da criança (Turnbull et al. 2009).
As redes relacionais do sistema familiar são influenciadas por fatores culturais,
geográficos, religiosos, etc. Em muitas situações, a religião serve de suporte para a adaptação
e aceitação da discapacidade, alguns pais refugiam-se na religião para conseguir compreender
o que lhes está a acontecer (Mink et al. 2002). O background sócio cultural, também influi
nesta adaptação, porque encerra um conjunto de valores e representações, que permitem a
criação de uma identidade familiar.
Um dos fatores que pode influenciar as reações dos pais pode ser a atitude negativa dos
outros, face a comportamentos e posturas desviantes destas crianças, conduzindo-os a um
afastamento social progressivo. Turnbull, Turnbull e Wehmeyer (2009) referem que a
presença destas crianças nas escolas regulares podem provocar algum embaraço aos pais, uma
vez que são confrontados com o estigma da discapacidade, pautado na diferença de
realizações por parte dos filhos/as em relação às outras crianças, na não-aceitação efetiva de
outros pais, colegas, e professores.
As características individuais dos familiares e da criança com discapacidade podem
também funcionar como elementos stressores. A natureza da discapacidade e as necessidades
que a ela acrescem são, muitas vezes, percebidos pelos familiares como problemáticas.
Quanto maior for a severidade da discapacidade, maior serão os cuidados a prestar, e maior
stress pode ocorrer, o que pode ser agravado se faltarem recursos, ou se as pessoas que
cuidam das crianças não evidenciarem capacidade de adaptação. A comprovar esta
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argumentação, referenciamos os estudos de Blacher, Nihira e Meyers (1987), que ao
compararem famílias de crianças com deficiência mental educável, treinável e severa,
verificaram que era efetivamente no último caso, que a influência da criança na atmosfera do
lar, nas relações interpessoais e na vida quotidiana, era mais marcada. Também Mink, Nihira
e Meyers (2002) relatam que as crianças com deficiência mental ligeira provocam menos
alterações na rotina familiar do que as moderadas. Às mesmas conclusões chegaram Randal e
Parker (citados por Carpenter, 2003), pois defendem que a problemática da criança pode
indicar uma sobrecarga emocional e física dos pais.
Em contexto Português, o estudo de Pinheiro (2010) apresenta-se contraditória a esta
tese, pois fatores como a problemática das crianças e/ou cuidadores, género, idade não foram
fatores de influência, nas necessidades das famílias estudadas.
A classe social pode também influenciar a adaptação à discapacidade. Mink et al.
(2002) lembram que as famílias que apresentam menos stress são as de nível económico mais
alto, pois dispõem de mais recursos para fazer face aos problemas. Outros estudos porém
evidenciam estas famílias como detentoras de elevados níveis de stress, pois depositam
maiores expectativas no futuro dos filhos/as.
Allen (1992, citado por Correia, 2008) relata que, as famílias com crianças com NEE,
vivenciam ainda outras formas de stress: a) Tratamentos médicos caros, e dolorosos e que
podem implicar risco de vida, cirurgias e hospitalizações; b) Agravamento das despesas,
decorrentes de alimentação especial ou equipamento; c) Preocupação excessiva face a
incidentes de saúde das crianças, como convulsões, etc.; d) Problemas de transporte, ou de
encontrar alguém que tome conta dos outros filhos/as; e) Dispensa no emprego para
acompanhar as crianças aos tratamentos; f) Dificuldades em conseguir instituições que
aceitem as crianças antes da escolaridade obrigatória.

2.5.3. Ciclo vital da família da criança com NE. As necessidades das famílias, podem
segundo Turnbull et al. (2009) agrupar-se em duas categorias, aquelas que são permanentes ao
longo da vida, e as que vão surgindo ao longo dos diferentes estádios do ciclo vital. À
semelhança do que acontece com a generalidade das famílias, as que possuem crianças com
necessidades especiais, também evoluem de estádio em estádio. Em cada uma destas etapas
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encontram desafios, aos quais devem responder através do desempenho diferenciado de
papéis, inerentes às necessidades por elas evidenciadas.
O nascimento de uma criança com necessidades especiais faz parte de um desses
estádios, onde pais e familiares são chamados a desempenhar novas funções. Como já
referimos anteriormente, a passagem de um estádio a outro pode acarretar respostas de stress,
e neste caso, bem antes da entrada no infan rio

cuando [los padres] se enfrentan a la

búsqueda de servicios de atención temprana y reconocen ante la comunidad el hecho de tener
um hijo con discapacidad (Frei a, 2000, p.449).
Neste momento da vida das famílias, importa perceber as consequências da
discapacidade, receber informação fidedigna, etc. Depois da integração na escola regular,
muitos pais demonstram preocupações pela falta de serviços para estas pessoas, enquanto
adultos. Falamos de questões que têm a ver com emprego, por exemplo, e ainda o assegurar
uma velhice de qualidade (Leal, 2008).
Turnbull et al. (2009), dando como exemplo as famílias da criança com discapacidade
intelectual, argumentam que estas, apesar de evoluírem, enfrentam um stress crónico, pautado
pelas responsabilidades de cuidado perpétuo, dependência ao longo do ciclo vital e problemas
que nunca se chegam a resolver. Por sua vez, Freixa (2000) arg
ciclo vital para estas familias es el f

q e el mayor estrés del

ro (p.51). Estas afirmações posicionam-nos face às

necessidades das famílias, como um processo recorrente, onde perante cada resposta, surge
um novo problema a resolver.
Na população Portuguesa, uma investigação levada por Carmo (2004), defende que a
idade da criança ou o ciclo vital em que a família se encontra, não têm quaisquer influências
nas suas necessidades, pois cuidadores apresentam sempre carências e fragilidades que urgem
ser solucionadas. O mesmo foi comprovado por Suarez, Rodriguez Jimenez e Castro (2006),
cuja investigação deu como resultado que a faixa idade das crianças com surdez não
influenciou o stress das mães.
Quanto à idade dos cuidadores, os estudos também não são unanimes, enquanto, Pereira
(1996), Sampaio, Gomes e Geraldes (2006), Waidman e Elsen (2004) e defendem que quanto
mais velho é o cuidador, menos necessidades manifestam e que os pais mais jovens tornam-se
vulneráveis, devido à falta de preparação para educar os filhos/as e devido à pouca
experiência de vida.
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Estudos atuais realizados em contexto português defendem o inverso, Carmo (2004),
Moreira (2010) e Pinheiro (2010) comprovaram o contrário nas suas investigações, as
características sociodemográficas dos cuidadores não são fatores de influência nas
necessidades da família.

2.5.4. As funções e necessidades da família. A presença de uma discapacidade na
família opera um reajuste nas funções da família. Ao contrário do que acontecia no passado,
atualmente privilegia-se a prevenção e a identificação precoce do diagnóstico, possibilitando a
adoção de medidas adequadas, encetadas por equipas multidisciplinares, o que permite
vislumbrar a discapacidade perante diferentes âmbitos. É igualmente imprescindível que,
antes de iniciar uma intervenção, os profissionais estejam conscientes das necessidades reais
da família para assim, poderem planear formas de mediação coerentes e eficazes (Freixa,
2000; Garcia Díaz, 1999; Giné, 1996; Gómez González, 1999; Pereira, 1996; Navarro
Góngora, 2007; Pereira Miragalla, 2003; Rodríguez Abellán, 2003; Turnbull, Turnbull e
Wehmeyer, 2009; Verdugo, 2000, 2003).
Turnbull, Turnbull e Wehmeyer (2009) abrem uma brecha para reflexão ao sugerir que,
nem sempre os profissionais têm um perfeito entendimento sobre as verdadeiras necessidades
da família, e muitas vezes, as exigências colocadas em termos de tempo, energia e
investimento, também podem não contribuir para o seu bem-estar físico e emocional.
Os mesmos autores fazem uma crítica incisiva ao sistema político, ao sustentarem que a
inventariação das necessidades familiares, prescritas na legislação é desfasada da realidade. A
lei aponta para os pais participem ativamente na tomada de decisões sobre os seus filhos/as, o
que segundo os autores, continua bem longe da realidade. O que está regulado na lei, pode até
ser válido para uns pais, mas é francamente irreal para outros.
Vejamos de seguida, o que a revisão da literatura, sustentada em estudos efetuados no
terreno sobre as necessidades das famílias com crianças com NE, nos sugere sobre esta
questão.
Cada família é um universo único, irrepetível e assume características muito próprias
segundo as suas crenças e valores, o que as faz ter necessidades muito específicas. As
investigações de Turnbull e Turnbull em 1996, e de Filomena Pereira em (1996) em contexto
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português, e duas décadas mais tarde (2009), Turnbull et al., são unânimes em agrupar as
necessidades familiares em sete categorias diferenciadas:
- Necessidade de identidade; Necessidades de apoio afetivo; Necessidades de cuidados
diários; Necessidades económicas; Necessidades de ócio; Necessidades de socialização; e
Necessidades de apoio educativo.

2.5.4.1. Necessidades de identidade pessoal. Todas as famílias durante o seu ciclo vital,
assumem uma identidade que querem preservar e que lhe garantem o respeito e admiração dos
demais. A presença da discapacidade, pode por em causa essa identidade. Os pais
experimentam, muitas vezes, sentimentos de competência e de autoconceito, quando se
encontram perante filhos/as saudáveis e inteligentes. Estes sentimentos, perante a presença da
discapacidade tornam-se ambivalentes e contraditórios (Freixa, 2000). O contacto com outros
pais na mesma situação pode funcionar como uma terapia (Ponce Ribas, 2008)., no entanto,
acontece que, se todas as atividades da família se desenvolvem em função da discapacidade
do filho (grupos de apoio com pais, amigos da criança com NE

), a discapacidade pode

facilmente transformar-se na maior característica e identificação da família (Pereira, 1996). A
mesma autora, adverte que, ajudar a criança com NE e restantes membros da sua família a
desenvolver uma identidade pessoal positiva, é fundamental e decisivo para potenciar a
qualidade de vida familiar.

2.5.4.2. Necessidades de apoio sócio afetivo. A família é um ambiente propício ao
desenvolvimento de relações afetivas. A presença da discapacidade pode influir negativa ou
positivamente, a construção de um ambiente de afeto entre os membros do sistema familiar. É
indiscutível a importância de um clima securizante para o desenvolvimento harmonioso de
qualquer ser humano, e não faria qualquer sentido que, para a criança com NE fosse diferente.
Assim sendo, o afeto entre pais, irmãos e parentes, é determinante para o equilíbrio físico e
emocional do sistema familiar e para a própria criança (Pereira, 1996).
Ter tempo para si mesmo é igualmente um item com grande destaque, assumindo-se
uma sobrecarga do cuidador informal, como defendem Martins, Pais-Ribeiro e Garret (2002).
A concentração e disponibilização do tempo disponível para cuidar da pessoa com NE, coloca
em segundo plano o tempo para as atividades de ócio e lazer dos pais. Disso é prova a
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investigação realizada por Pérez Peñaranda (2008), que no seu estudo verificou que 48% dos
cuidadores se encontravam numa situação de sobrecarga, sem tempo para si próprios ou para
atividade de lazer.

2.5.4.3. Necessidades de cuidados diários. Os cuidados diários prestados a todos os
membros da família são uma das funções básicas da família. As tarefas do quotidiano,
nomeadamente, cozinhar, cuidar da casa, limpar, obter cuidados médicos, levar os filhos/as à
escola,

, podem ser agra ados na presen a da discapacidade. Q an o mais se era for a

discapacidade, mais tempo é necessário despender, e menos tempo sobra para outras
atividades, o que acaba por ser uma sobrecarga para quem cuida da criança. A dimensão e a
natureza dos cuidados a prestar, variam de acordo com a idade da criança e com o tipo, grau e
complexidade da discapacidade.

2.5.4.4. Necessidades económicas. A nível económico, a família tem como função
primordial, dar qualidade de vida aos seus membros. A presença da discapacidade na família,
pode originar desequilíbrios financeiros acrescidos, o que se deve a vários fatores, ou seja, o
aumento das despesas com tratamentos médicos, remodelações no espaço físico da casa para
eliminar barreiras arquite nicas (se for o caso)

; e por o ro lado, a falta de rendimentos,

uma vez que muitos pais sacrificam a sua carreira, em prol do apoio a prestar à criança com
necessidades especiais.

2.5.4.5. Necessidades de ócio e lazer. As atividades recreativas de descanso e lazer, são
inquestionáveis formas de combater o stress diário, e o próprio sistema familiar desenvolve
mecanismos internos promotores destas atividades. A presença de discapacidade circunscreve
estas intenções e simples tarefas como ir à praia, dar um passeio, ir ao cinema podem tornarse impossíveis de realizar (Freixa, 2000). Muitas vezes, a função de cuidado físico sobrepõese às de socialização e descanso e os níveis de stress, podem aumentar conforme o tempo de
apoio prestado, confluindo na ausência de tempo livre e de ócio (Mink et al. 2002). Este facto
pode ter consequências negativas acabando por ostracizar as famílias em casa.
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2.5.4.6. Necessidades de socialização. A família é o espaço primordial onde a criança
aprende a construir os seus primeiros skills sociais (Oliveira Formosinho, 2000). Para tal,
deve ter acesso a um conjunto de oportunidades instigadoras de interações sociais, positivas e
securizantes. Tendo por base a investigação desenvolvida por Filomena Pereira (1996), refere
que "quase todas as crianças com deficiência, independentemente da sua incapacidade, têm
significativos handicaps sociais" (p.2). Esta afirmação é sintomática, e reflete de forma clara
o ostracismo destas famílias.
Certo é que, independentemente da idade ou natureza da discapacidade, as pessoas com
NE têm necessidades de se socializarem e interagirem com os pares. Esta ação, vai fazer
emergir nos demais, atitudes positivas de solidariedade, sensibilidade e aceitação da
discapacidade. Ainda a este respeito, a mesma autora refere que, muitas vezes a falta de
oportunidades de socialização, resultam de problemas como, a falta de mobilidade, a
dificuldade em estabelecer uma comunicação verbal, ou de outras atitudes discriminatórias
por parte dos membros da comunidade, sejam vizinhos, parentes ou outros. O que muitas
vezes acontece é uma resistência evidente da parte dos pais, em assumir socialmente a
discapacidade do filho/a.

2.5.4.7. Necessidades educativas. A criança com necessidades educativas especiais
pode e deve ser educada de forma a construir competências funcionais, de autonomia pessoal,
socialização, e outras. A escola como a família, são excelentes contextos educativos, quer pela
transmissão de valores, quer pela função de potenciar a construção de aprendizagens ricas,
significativas e instigativas de desenvolvimento.
Na defesa da necessidade de formar e informar os pais, surgem Fiamenghi e Messa
(2007), os autores defendem que as famílias devem ter acesso a informações que lhes
permitam lidar de uma forma mais eficaz com o diagnóstico. Acrescentam ainda que, a
diminuição da ansiedade dos pais acontece com o aumento do conhecimento que adquirem
sobre a problemática da criança. E esse conhecimento deve ser levado a cabo de forma
continuada e estruturada.
Para Sarto Martín (2003) cabe à escola fomentar a aquisição de hábitos, a construção de
pensamento crítico e reflexivo e, sobretudo, a preparação da criança para a entrada na
sociedade, como um membro ativo e em plena vivência da cidadania. Reforçando este
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conceito, Turnbull, Turnbull e Wehmeyer (2009) chamam a atenção para a pertinência da
família e profissionais estarem sensíveis ao direito de formação das crianças e dos pais,
dotando-os de competências em áreas diferenciadas, nomeadamente na tomada de decisões
fundamentais para o seu futuro.
Em 2009, Franco e Apolónio realizam um estudo sobre as necessidades das famílias de
crianças com NE em Portugal, e os resultados apontam que as necessidades sentidas pelas
famílias são as que se referem à falta de informações disponibilizada pelos serviços sobre a
problemática da criança e forma de lidar com a situação. A esse respeito, Geraldes (2005)
chega mesmo a acrescentar que as famílias com estudos mais baixos se encontram mais
vulneráveis ao diagnóstico e necessitam de mais apoio e ajuda para gerir a situação.
O mesmo foi evidenciado por Llewellyn e McConnell (2002), segundo referem, as mães
com baixa escolaridade são as que mais se isolam socialmente. No estudo de Barnett e Boyce
(1995, citado por Matsukura, Marturano, Oishi & Borasche, 2007) observou-se que as mães
de crianças com NE, não têm as mesmas oportunidades de tempo e disposição, que as outras,
para se dedicarem às suas relações e atividades sociais. Estes aspetos podem influenciar nas
possibilidades de manutenção e alargamento das redes sociais e relacionamentos de suporte
dessas mães (Matsukura, et al, 2007). Os técnicos que trabalham com estas famílias, devem
por isso, ser sensíveis a este aspeto, tendo presente que o risco de isolamento pode ter
implicações no atendimento da criança com NE e na inclusão social desta e da família.

2.6. A Aceitação do Diagnóstico: um processo recorrente
Como pudemos observar, os estudos sobre as reações dos pais à discapacidade do filho,
evidenciam indicadores comuns que indicam a existência de etapas para a adaptação a esta
situação. Apoiando-nos nessas teorizações, parece ser difícil chegar a haver uma aceitação
passiva por parte dos pais à discapacidade. Muitos autores da especialidade acreditam tratarse de um processo recorrente, onde os pais estão constantemente a ser confrontados com a
discapacidade dos seus filhos/as, ao longo do ciclo vital. Este confronto é real em diversas
situações intrínsecas à própria condição da discapacidade (falta de autonomia, por exemplo) e
extrínsecas a ela (falta de apoios e recursos ao longo dos estádios do ciclo vital familiar)
(Turnbull, et al. 2009).
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Muitos são os estudos indicadores desta realidade ao referirem como opinião, quase
generalizada dos pais, a preocupação dos cuidados ao filho com NE depois da sua morte,
q em c idar do me filho

ma preoc pa o cons an e q e acarre a stress e angústias

sistemáticas (Navarro Góngora & Canal, 1999). Os mesmos investigadores, referem que é
perfeitamente compreensível que os pais experimentem um processo de tristeza crónica, ao
longo do seu ciclo de vida. Relatam um comentário de uma mãe que elucida bem o que
acabamos de referenciar, ojala Dios permitiera que mi hijo muriera conmigo (p.65).
Blacher (1984) é também coerente com a versão do questionamento da etapa final da
aceitação. Defende que o processo de aceitação da discapacidade é um processo que acarreta
situações problemáticas constantes no ciclo de vida das famílias, (nascimento, quando vai
para a escola, ao sair de casa, em adulto) constantes e cíclicas, sendo este um processo
recorrente e cuja aceitação é como que constantemente adiada. A este respeito, Shea e Bauer
(2000) rei eram q e es os sentimentos recurrentes de aflicción se desencadenan por hitos no
alcanzados, preocupaciones respecto al f

ro e in rospecci n (p.70).

Blacher (1984, 1984a), Correia e Serrano (2002) e Worden (2004) estão entre os autores
que questionam a validade científica da teoria dos estádios e, se são ou não vivenciados numa
sequência por todos os pais. Da revisão da literatura percebemos que este assunto é ainda alvo
de controvérsia na comunidade científica. Turnbull e Turnbull (1996, 2001) respondem que
no momento do diagnóstico esta controvérsia torna-se irrelevante, uma vez que o mais
importante, é que os pais expressem os seus sentimentos, sendo esta atitude o primeiro passo
saudável para a resolução da crise. Por outro lado, Navarro Góngora (1999, 2003) reforça que,
a teoria do luto, continua hoje, sem estar bem explicada, pois há fatores que podem amenizar
ou agudizar o impacto ao diagnóstico, podendo esta ser agravada, por exemplo, pela falta de
sensibilidade médica ao dar a conhecer o diagnóstico da discapacidade. Esta ideia é
fortalecida por Correia e Serrano (2002), ao explicarem que toda a informação necessária
acerca da condição do seu filho deve ser facultada aos pais, com honestidade. Chamam a
atenção, para o uso indevido desta informação, como a identificação irresponsável de
patologias. Este tipo de informação deve servir para ter em consideração os estados
emocionais das famílias, como aspetos construtivos do crescimento parental e utilizá-los para
desenvolver novas atitudes e apoio, no trabalho a desenvolver com as famílias.
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2.6.1. Dos mecanismos de defesa às estratégias de coping. Nas últimas décadas,
muitas têm sido as linhas de investigação que tentam compreender os fatores que provocam o
stress, a ansiedade e a depressão, tanto nos indivíduos como nas famílias e que estratégias de
coping familiar são utilizadas por estas famílias para ultrapassar todas as suas dificuldades
(Dixe & Marques, 2010).
Investigações realizadas muito recentemente por Fine e Nissenbaum (2000, citados por
Alexandre & Felizardo, 2010), defendem que uma boa adaptação da família ao diagnóstico
não significa ausência de stress, mas antes, a eficácia com que a família utiliza os seus
recursos para lidar com os acontecimentos stressantes. Este aspeto leva-nos a refletir sobre o
chamado o processo de coping familiar, identificado por Lazarus e Folkman (1986) como um
conjunto de respostas orientadas para a evitação ou controle das manifestações emocionais do
stress, com vista ao restabelecimento do reequilíbrio do sistema familiar. Para os autores o
coping identifica-se como o êxito adaptativo, que não se pode confundir com mecanismos de
defesa, pois estes dão nome aos fracassos ou estratégias não eficazes.
Fazer uso de estratégias de coping significa que, cada indivíduo para enfrentar as
exigências internas ou externas, do meio (avaliadas como negativas ou desprovidas de
recursos), desenvolve um conjunto de respostas cognitivas e comportamentais, em
permanente mudança e que o ajudam a lidar com uma situação de stress. Devem ainda, ser
consideradas independentemente do seu resultado, não existindo estratégias de coping
melhores ou piores, uma vez que, uma adaptação eficaz depende do contexto onde elas se dão
(Lazarus, 2006). Nesta mesma linha, Seligman, Steen, Park e Paterson (2005), encaram o uso
de estratégias de coping, como uma forma de caminhar positivamente para a resolução de um
problema. As estratégias usadas variam conforme as suas características pessoais, pois cada
sujeito pode utilizar várias estratégias de coping perante uma situação particular.
Na perspetiva de Wills, Blechman e McNamara (1996), as estratégias de um coping
positivo incluem:
As respostas individuais aos problemas, nomeadamente recolher informação,
considerar alternativas e tomar decisões sobre o caminho a seguir;
Os comportamentos individuais observáveis, manifestos na capacidade de
comunicar, discutir problemas com outras pessoas, e cooperar para tomar decisões;
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E, as operações cognitivas não observáveis, tais como, minimizar as situações de
stress, centrar-se em aspetos positivos de cada situação.

Voysey (1995) define as estratégias de coping como mecanismos para enfrentar as
e pec a i as sociais, e elas podem ass mir erbali a es como: Podia acontecer a qualquer
um; viveremos um dia de cada vez; não merecíamos isto; valorizamos os pequenos êxitos;
entendemos melhor os problemas dos outros, e c. .
Por sua vez, Fyer (1985) advoga que em contacto com a discapacidade dos filhos/as é
normal que os pais adquiram posturas defensivas, adaptativas à realidade, como escapes à dor.
É pertinente refletir acerca destas defesas, uma vez que podem funcionar como formas
ilusórias e ludibriosas de encarar a realidade, podendo ocasionar danos irreversíveis na
vivência saudável de uma vida normal. Se pelo contrário, forem vividas conscientemente,
poderão funcionar como estratégias que dão aos pais algum tempo extra de adaptação e
vivência do luto, na apropriação ao paradigma da discapacidade. Segundo a mesma autora os
mecanismos de defesa podem revestir-se de múltiplos aspetos: Negação do diagnóstico,
negação do filho, negação de sentimentos, raiva contra o filho é dirigida contra outros, desejos
de morte e exclusão social.
Para Gray (2003) a estratégia de coping mais popular era o apoio dos membros da
família. Outras estratégias positivas incluem, a participação em atividades religiosas,
associações e outras atividades individuais. Uma estratégia negativa, também popular, era o
afastamento da família nuclear dos outros membros da família alargada, dos amigos e da
sociedade.
Segundo Folkman e Moskowitz (2000) as atividades realizadas por cada indivíduo e
que resultam na manifestação de emoções positivas facilitam o coping adaptativo, ajudam a
amortecer e a superar as situações de stress. Ainda nesta linha de investigação Tugade,
Fredrickson e Feldman-Barret (2004) ao examinarem os benefícios das emoções na saúde
física concluem que estas estratégias, permitem aos indivíduos realizarem uma gestão positiva
em situações de crise saindo delas com novas competências, com relacionamentos mais
próximos e securizantes e ainda com uma maior autoestima e apreço pela vida.
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2.6.2. Estratégias para amenizar o impacto inicial. Navarro Góngora (2003) defende
que, perante uma situação de crise, pode haver mudanças significativas de personalidade, nos
sistemas de valores, nas crenças dos indivíduos, etc. Assim sendo, os profissionais que
intervêm nestas circunstâncias, devem ser conhecedores das clivagens no sistema familiar,
para que a sua intervenção seja eficaz e positiva (Turnbull et al. 2009).
Ao defender a vulnerabilidade familiar perante um diagnóstico de incapacidade, Calvo
Novell (2003), refere que nas primeiras etapas, os pais necessitam uma intervenção tanto
informativa como emocional. E para isso, devem ser avaliados os recursos pessoais e
materiais da família e definidas as estratégias de adaptação a situações de crise. Quando se
trata de enfrentar uma situação problemática é imperativo que a pessoa a entenda para que
possa reorganizar os seus conceitos face ao que está a acontecer, pelo que se deve ter um certo
cuidado, na transmissão da informação nestas situações. Uma informação cuidadosa e
responsável, pode ordenar a situação de caos, em que o diagnóstico deixou a família.
Fernández (2002) tem um filho com NE e conta o que sentiu no momento em que o
médico lhe comunicou esse fac o: El doc or nos dice, `Tenemos que hablar, su hijo nació con
problemas. . . ´ Allí nuestra imaginación vuela:¿ lo estrangulo, salgo corriendo o quedo
paralizado ante semejante batazo del galeno . Pode assim concluir-se que, o que se disser em
situações de crise, terá repercussões significativas na própria maneira de enfrentar o
problema. Por es a ra n es an impor an e o orgar en los momentos de crisis guiones de
información basados en el realismo, la esperan a el con rol (p.99).
Parece consensual que, entre profissionais e pais, deve haver impreterivelmente fluência
de informação. Referimo-nos a toda a informação, acerca do diagnóstico e da sua influência
no futuro daquela criança. É fundamental que esta informação seja verdadeira e inclua
elementos que fomentem esperança (Navarro Góngora, 1999, 2007). É igualmente
imprescindível que, o profissional tenha consciência que, muitas vezes, a família se encontra
numa situação em que terá, certamente, dificuldade em assimilar a informação recebida e que,
provavelmente, terá de voltar a falar com a família, mais tarde, para consolidar a informação
dada.
Navarro Góngora (1999) sugere oito princípios a ter em conta ao dar uma má notícia: a)
ser claro e simples; b) questionar-se a si própria da implicação do diagnóstico ao paciente; c)
tratar de conhecer a família, antes de dar a noticia; c) esperar pelas perguntas e duvidas que
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surgirem; e) evitar questionar a negação do paciente; f) analisar as questões antes de as
colocar ao paciente; g) evitar destruir rasgos de esperança; h) ser absolutamente verdadeiro.
Propõe também um conjunto de propostas de intervenção ao nível de diferentes
serviços:
A nível médico, sugere uma informação personalizada no momento do diagnóstico
essa informação inclui o aconselhamento psicológico, bem como informar sobre a existência
de grupos de ajuda e a forma de com eles, entrar em contacto.
A nível dos serviços de saúde mental, que teriam como função intervir em situação
de crise, nomeadamente, no apoio às famílias de pessoas com NE. Os profissionais deste
serviço devem ser conhecedores de todo o processo, pelo qual passam as famílias neste
contexto. Esta entidade poderia igualmente promover programas familiares de reabilitação
psicossocial e direcionar as famílias para grupos de auto ajuda.
Os grupos de pais e de auto ajuda teriam como função, organizar seminários de
informação médica, grupos de encontro e direcionar as famílias a serviços de saúde mental,
caso fosse necessário.
Aos serviços de gestão, cabe sensibilizar os profissionais médicos e da saúde mental,
para o cuidado a ter na informação sobre o diagnóstico e ainda, informar sobre os problemas,
oferecer programas de tratamento e criar serviços de resposta.

Por sua vez, Smith (2003) sugere um conjunto de atitudes que os pais devem tomar,
para ajudar a ultrapassar a situação:
Contar com a ajuda de outros pais;
Familiarizar-se com a terminologia da educação especial;
Procurar informação de diferentes fontes;
Não se deixar intimidar pelos problemas;
Ter uma atitude positiva perante a vida;
Manter o contacto com a realidade;
Ter acesso a diferentes programas educativos;
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Tratar de si;
Evitar a auto comiseração;
Manter as rotinas da vida diária da forma mais normal possível;
Reconhecer que não está só;
Ter um dia livre, de vez em quando.

No sentido de concretizar as linhas orientadoras que Smith, e que se identificam como
determinantes para a família gerir todo o processo de adaptação ao diagnóstico, importa
promover a criação de redes de apoio formal, que de facto, possam ajudar as famílias a ganhar
conhecimentos, capacidades e competências nas mais diversas áreas.
Sendo a formação parental nesta área, determinante, principalmente a que incidir sobre
áreas fundamentais importantes para estas famílias, nomeadamente: a) dar a conhecer o
percurso das famílias de pessoas com limitações desde o diagnóstico, analisando todos os
fatores que de alguma forma facilitam ou condicionam a aceitação ao longo do ciclo vital; b)
mostrar aos pais/mães que é possível reestruturarem-se emocionalmente depois do impacto do
diagnóstico, sobretudo através da formação, da frequência de grupos de ajuda de pais/mães
para pais/mães e do acesso aos recursos existentes nas redes de apoio social.
Os resultados, preliminares, parecem sugerir o papel benéfico da intervenção na
promoção de crenças, expectativas e atitudes, assim como na mudança de comportamentos
destes indivíduos. De facto, diversos estudos apontam os benefícios das sessões de formação
parental (ex.: Affleck, Tennen, Rowe, Rocha e Walker, 1989; Bartau, Maganto & Etxeberria,
2001; Barlow, Coren & Stewart-Brown, 2002; Coutinho, 2004; Santos Ribeiro, 2003; Tugade,
Fredrickoen & Feldman

Barret, 2004). Reforça-se, assim, o papel destas oportunidades de

aprendizagem na resiliência emocional, saúde psicológica e mental (Tugade, Friedrick &
Feldman-Barret, 2004), seja pelo contacto com o formador, pela própria reflexão do
indivíduo, ou pelo contacto informal entre formandos, com quem partilham experiências e
vivências próximas. Assim, acredita-se ir de encontro ao defendido há mais de duas décadas
por Dunst, Trivette e Deal (1994), sobre o papel da educação emocional, através da promoção
de atividades, ações ou estratégias que tornem as famílias mais competentes e autónomas na
gestão e resolução dos seus problemas. Dessa forma, através de respostas da comunidade,
promove-se a satisfação de necessidades básicas e novos objetivos de vida.
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Por sua vez Coutinho (2004) defende que desde muito cedo, os pais devem se
incentivados a melhorarem o seu nível de informação e formação sobre as mais diferentes
temáticas, nomeadamente ao nível da saúde, desenvolvimento e aprendizagem dos filhos/as.
Reforma ainda que se deve apostar na criação de oportunidades os pais, se sintam mais
informados, e eventualmente, mais competentes, em matérias que lhes interessam
particularmente (não ficando determinados tipos de informação na posse exclusiva dos
cnicos) (p.56).
Este assunto que será analisado com mais detalhe no capítulo quarto, é no entanto
importante, perceber como imprescindível que a família conheça estratégias, metodologias e
filosofia de vida útil na gestão do sistema familiar, uma vez que, esta é núcleo principal de
apoio e suporte do indivíduo, por isso, precisa de apoio para poder participar ativamente na
educação dos seus filhos/as, sem esquecer de tirar tempo para desenvolver as suas próprias
atividades pessoais e sociais.
É igualmente imperioso que, cada indivíduo receba o apoio mediante as suas
necessidades específicas. As ajudas devem estar disponíveis ao longo de todo o ciclo vital da
família, sendo que, haverá necessidade de realizar ajustes quando as necessidades assim o
determinem. Este apoio deve atender à idiossincrasia e diversidade sociocultural de cada
família, devendo ser criadas redes de apoio social, para que as famílias não dependam apenas
dos serviços sociais. Será através da partilha encontrada nas redes sociais que a família
ganhará competência e capacitação que lhe permitirá mais facilmente criar forças e sinergias
para lidar com os problemas do dia-a-dia. Este comportamento segundo Van Riper (2003), é
quase natural na maior parte dos sistemas familiares, pois mesmo em períodos de crise,
tendem a desenvolver um funcionamento conjugal e familiar, saudáveis.
Baseando-nos no postulado de Hastings e Taunt (2002), podemos igualmente considerar
o diagnóstico como uma oportunidade de crescimento pessoal, ainda assim, lembremos o que
defende Reardon (2001) quando refere que os pais devem, acima de tudo compreender uma
coisa: cuidar de si mesmos é o primeiro passo para cuidar dos seus filhos/as.
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CAPÍTULO III
A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS
COMO RESULTADO DOS SERVIÇOS: O NOVO
PARADIGMA
Para melhorar a qualidade de vida, é preciso melhorar a qualidade dos nossos pensamentos .
(Brian Tracy)
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Capítulo III
A Qualidade de Vida das Famílias como Resultado dos Serviços: O Novo Paradigma
No decorrer deste capítulo analisaremos o conceito de qualidade de vida e suas
implicações sociais, no contexto das famílias de pessoas com NE. Este capítulo encontra-se
dividido em três partes, nele, refletiremos sobre a relação e sinergias entre, a existência de
uma rede de apoio formal e informal consubstanciada e a qualidade de vida das famílias.

3.1. Qualidade de Vida: Conceito e Implicações Sociais
Daremos início a este capítulo com a clarificação do conceito de qualidade de vida, para
depois o contextualizar no âmbito do estudo que pretendemos elaborar. Partimos do
pressuposto que, este constructo só por si nos conduz a um campo ambíguo, nada linear e
muito pouco objetivo, já que possui várias significações e representações (Gómez-Vela &
Sabeh, 2005). A última década tem sido produtiva na proliferação de modelos teóricos que
corporizam o conceito da qualidade de vida (Sabeh & Verdugo, 2001; Schalock, 1997, 2001,
2009, 2010; Turnbull, 2003; Turnbull & Santelli, 2003; Turnbull, Summers & Poston, 2000;
Verdugo, 2001, 2003; 2006, 2010; Verdugo, Crespo & Nieto, 2010; Verdugo & Schalock,
2001 e outros), principalmente no que se refere a identificar as dimensões que melhor a
definem, os seus indicadores centrais, formas aplicar aos indivíduos, e na avaliação de
resultados, sempre com o objetivo de produzir uma melhora efetiva na qualidade de vida das
populações.
Apesar recentes, as investigações empreendidas na área da qualidade de vida, fizeram
despoletar uma significativa mudança de atitude política e social, promovendo reflexões sobre
os índices de bem-estar pessoal de todos os cidadãos, incluindo as pessoas com necessidades
especiais e as suas famílias. Schalock e Verdugo (2001, 2006) têm sido referenciados como os
grandes precursores nesta área, defendendo um modelo de qualidade de vida operacionalizado
através de dimensiones, indicadores e resultados pessoais que, se organizam em diferentes
níveis: Bem-estar emocional, Relações interpessoais, Bem-estar material, Desenvolvimento
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pessoal, Bem-estar físico, Autodeterminação, Inclusão social e Direitos. Assim sendo, as
dimensões básicas da qualidade de vida assumem-se como um conjunto de fatores que
componen el bienestar personal (Schalock & Verdugo, 2006, p.34).
Embora este modelo ter sido inicialmente aplicado no âmbito da discapacidade
intelectual, atualmente a sua aplicação tem se vindo a estender a outras áreas dentro das
necessidades especiais, nomeadamente a pessoas em situação de risco de exclusão social e
com outras necessidades de apoio (Verdugo, Gómez, Arias & Navas, 2010).
Schalock e Verdugo (Schalock & Verdugo, 2006; Schalock, 1997, 2001, 2009, 2010;
Verdugo, 2000, 2001, 2003, 2006) definem assim a qualidade de vida individual como um
estado desejado de bem-estar pessoal multidimensional; com componentes objetivas e
subjetivas; possui propriedades universais (etic) e ligadas à cultura (emic); e permeável a
características pessoais e aos fatores ambientais. Neste contexto, os mesmos autores defendem
que, o conceito de qualidade de vida ultrapassa hoje a base conceptual dos princípios
perpetrados pela integração ou normalização, conferindo um novo rumo à situação familiar,
pessoal e social das pessoas com discapacidade. E fazem-no de uma forma significativa por
três razões muito claras:
Primeira: Por ser m cons r c o social q e es

implan ando el desarrollo de los

programas y la provisión de los servicios en las áreas de educación, salud, retraso mental y
salud mental;
Segunda: Porque está sendo usado como criterio para evaluar la efectividad de los
ser icios para personas con discapacidad ;
Terceira: Porq e la b sq eda de la calidad de ida es manifies a en res ni eles de
los programas de servicios humanos: las personas que desean una vida de calidad, los
pro eedores q e desean prod cir n prod c o de calidad

los e al adores (

) q e desean

logros de calidad (p.107).
Durante muito tempo o interesse pelos fatores potenciadores da adaptação familiar às
mudanças no seu ciclo vital, confinaram-se a mecanismos internos ao sistema familiar, numa
perspetiva restrita da família nuclear. Esta visão contraria em larga medida, a visão do sistema
familiar aberto, permeável a interações como o contexto exterior, nomeadamente com outros
sistemas sociais. Verdugo (2000) vai ainda mais longe e sustenta que o conceito e
operacionalização da qualidade de vida se deve também orientar numa perspetiva sistémica, já
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debatida aqui anteriormente, ou seja, os indicadores de qualidade de vida de cada uma das
dimensiones acima referenciadas para a qualidade de vida individual, podem aplicar-se ao
sistema familiar, sendo identificadas no micro sistema (nos contextos sociais imediatos), no
mesossistema (comunidade e organizações onde o individuo interage), e no macrossistema
(normativas sociopolíticas e culturais gerais).

3.2. Qualidade de Vida Familiar no Âmbito das Necessidades Especiais
Uma linha de investigação defendida por Miguel Angel Verdugo (2000), defende ser
possível falar de qualidade de vida das famílias de pessoas com necessidades especiais. O
autor afirma que a qualidade de vida familiar destas pessoas, não tem porque ter um modelo
diferente, apenas o enfoque deve ser diferenciado: em vez de ser centrado no sujeito é
centrado na sua família. Assim sendo, quer os domínios, quer as dimensões são exatamente as
mesmas em ambos os casos.
Apoiando-se num extensa linha de investigações realizadas neste âmbito, Verdugo
(2000) sustenta que o enfoque na família na área das necessidades especiais é determinante, e
esta deve ser analisada sob diferentes prismas sob os quais devem assentar os seguintes
pressupostos:
A família como elemento que proporciona informação sobre a qualidade de vida das
pessoas com discapacidade;
A família como elemento central no qual incide a qualidade de vida das pessoas com
necessidades especiais;
A família como protagonista;
A família como elemento implicado na intervenção e reabilitação;
A família como dimensão ou indicador de qualidade de vida contemplada nos
modelos teóricos;
A família encarada numa perspetiva sistémica, onde o impacto do diagnóstico se faz
sentir sobre outros elementos da família. (p.180)
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Partindo destas premissas, Verdugo (2001) apoiando-se em Turnbull, Summers e
Poston, (2000), defende que as famílias experimentam o seu nível máximo de qualidade de
vida quando sentem que as suas necessidades estão a ser satisfeitas. Ainda a este respeito
acrescen a q e

a partir de nuestras investigaciones podemos concluir que el determinante

básico del crecimiento y calidad de vida de la persona con discapacidad lo constituye la
familia no los profesionales o las organi aciones q e les acogen (p.108).
A família é identificada pelo autor como uma referência importante na
operacionalização da qualidade de vida individual, ao mesmo tempo que a qualidade de vida
de cada elemento da família terá influências na qualidade de vida familiar geral. Sobre esta
questão, e apoiando-se na sua extensa investigação, Turnbull (2003) identifica a qualidade de
vida familiar como resultado dos serviços, o que representa o novo paradigma na área da
discapacidade. Este modelo, centrado na família, teve início nos anos oitenta, nos meios de
investigação para a infância e intervenção precoce, e define-se em três pontos com um
denominador comum:
A eleição familiar;
As perspetivas de fortalecimento da família;
A família como sistema de apoio.

Em primeiro lugar, a família reivindica as suas prioridades junto dos profissionais
instigando uma mudança significativa no poder de decisão. Por outro lado, abandona a
orientação baseada na patologia, para se apoiar no defende a IDEA 17, nomeadamente na
identificação de prioridades da família, nos recursos e preocupações como parte do processo
de desenvolvimento da família. Em terceiro lugar, evidencia a família como unidade de apoio
inter-relacional, defendendo de forma contundente a intervenção precoce (Turnbull, 2003). O
modelo emergente deste novo paradigma é então, o modelo de capacitação familiar onde a
qualidade de vida familiar é um dos seus expoentes máximos. Turnbull; Blue

Manning,

Turbiville e Park (1999) enquadram o processo de capacitação dentro de um conjunto de
premissas:

17

International Institute for Democracy and Electoral Assistance
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O indivíduo com NEE deve ser concebido como um membro verdadeiro no contexto
ecológico da família e comunidade;
Deve ter-se em conta o que para a família é mais significativo, em termos da
qualidade de vida, no que se reporta à própria estrutura familiar, aos serviços, à comunidade,
cultura e sociedade;
Devem ser também respeitadas as prioridades familiares, determinando quais as
adaptações necessárias a realizar, para perceber o que é realmente importante, e o que existe
no sistema familiar;
Atribuir apoios e serviços a todos os implicados para que disponham de melhor
qualidade de vida.

Consolidando esta ideia, Turnbull (2003) descreve a capacitação como um processo e a
qualidade de vida, como um resultado de serviços de investigação e profissionais. Definindose capacitação como a capacidade de cada pessoa para agir, de forma a conseguir o que quer e
necessita (Turnbull & Turnbull, 2001). Os componentes essenciais do processo de capacitação
são, por um lado a participação dos interessados e por outro o compromisso de cambiar la
ecología comunitaria para permitir a las familias mejorar su calidad de ida (T rnb ll, 2003,
p.65), o que implica a participação de todos os membros da família, na tomada de decisões e
partilha de ideias para resolver problemas. Assim entendido, o processo capacitador instiga a
autodeterminação das pessoas com NEs, desde a primeira infância, desenvolvendo a
motivação e o saber, ou seja as habilidades que lhes permitirá dirigir as suas próprias vidas.
Neste âmbito a investigação atual sustenta que a qualidade dos serviços disponibilizados
à família tem-se revelado um fator determinante para a obtenção do seu bem-estar. Em defesa
desta ideia Schalock (2010) defende que o funcionamento humano melhora quando se ajusta a
relação entre as necessidades das pessoas e a forma de as colmatar através dos recursos
existente no meio. Por sua vez, Navarro Góngora (2003) advoga que uma rede social em torno
da pessoa com discapacidade deve materializada em três segmentos: a família nuclear, a
família extensa, os amigos e profissionais.
Em contexto português, um estudo recente de Silva Santos (2009), no âmbito da
intervenção precoce, vem confirmar que quanto maior é a satisfação com o suporte social
melhor é a qualidade de vida Auto percecionada pelas famílias.
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O mesmo verificou Soares (2009), na investigação realizada para uma tese de
doutoramento, e acrescenta que são as mães cuidadoras as que apresentam maiores
necessidades de suporte social. O que parece ser justificado com o que defendem Santos,
Pais-Ribeiro e Lopes (2003), pois as mulheres (mães/cuidadoras) têm maior capacidade e
necessidade de fazer e manter amizades, e dão mais importância à intimidade conseguida
nestes relacionamentos. Enquanto os homens tendem a valorizar mais a vida social. Ainda
assim ambos (casados) apresentam níveis muito positivos de satisfação com o apoio social
dado e recebido informalmente.
Importa agora conhecer de que bases conceptuais se revestem os sistemas de apoio, se
são internos ou exteriores ao sistema familiar, e em que medida são capacitadores do
fortalecimento familiar, potenciando a sua qualidade de vida.

3.3. A Qualidade de Vida Familiar e as Redes de Suporte Social: Que Relação?
Conscientes da existência de diferentes abordagens relativamente ao conceito de apoio
social, utilizaremos a que melhor se enquadra na definição dos objetivos deste estudo, para tal
partimos dos pressupostos defendidos por Dunst, Trivette e Cross (2000), que definem
suporte social como um constructo multidimensional que inclui apoio instrumental e
psicológico, dispensados aos indivíduos ou unidades sociais e com o objetivo de dar resposta
às suas necessidades de auxílio e assistência. Neste sentido, as fontes das redes sociais de
apoio podem ser formais ou informais. Constituem fontes informais de apoio, os familiares,
amigos, vizinhos, colegas, como também os grupos sociais comunitários, nomeadamente
congregações religiosas, sociedades recreativas e culturais. Das redes formais de apoio, fazem
parte os profissionais (professores, médicos, assistentes sociais, terapeutas, logopedas,
psicólogos. . .), as instituições de origem (hospitais, centos de terapia, escolas. . .), os serviços
(serviços de segurança social, de reabilitação . . .) e os grupos (associações de pais. . .).
A revisão bibliográfica aqui realizada permite evidenciar que o apoio social influencia a
adaptação do sistema familiar às sucessivas etapas, inerentes à evolução das etapas do ciclo
vital, sendo que a qualidade dos apoios desempenha um determinante no funcionamento do
indivíduo (Flórez, 2005). As redes de apoio podem assim ser fortemente potenciadoras da
atuação positiva das famílias para a satisfação das suas necessidades imediatas,
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nomeadamente a autodeterminação, o desenvolvimento pessoal e a inclusão social (Dunst,
Trivette & Cross, 2000).
Partindo do pressuposto que qualquer transição ecológica (Bronfenbrenner, 1979),
provoca situações de stress, devemos garantir, como referem Na arro e R i (2003), q e el
resultado neto de una crisis no sea la disfuncionalidad, sino por el contrario, el aprendizaje
(p.98). O que pode ser conseguido, mediante a qualidade e quantidade do apoio prestado em
cada uma destas fases. A este respeito Frei a (2000), asseg ra q e la familia podrá funcionar
sin un excesivo estrés si sabe cómo afrontar los acontecimientos y problemas y tiene recursos
en los dis in os con e os ecol gicos (p.11).
Iremos de seguida abordar alguns estudos realizados na última década e que
corroboram esta tese:
Em 2000, Dunst; Trivette e Cross mediram a influence dos supports socials em 137
famílias com crianças com NEs intelectuais e chegaram à conclusion queue more s ppor i e
social networks were associated with better personal well-being, more positive attitudes, and
more positive influences on parent - child play opportunities and child behavior and
de elopmen (p.119).
Já em 2002, as investigações de Crnic, Friedrich e Greenberg evidenciam que as
respostas das famílias às situações de stress são sentidas por todos os seus membros, embora
em diferentes graus, e que as respostas são condicionadas pela qualidade de apoios recebidos
pela família. Mais e melhor apoio, significa mais e melhor relação e envolvimento familiar
nos c idados dos se s membros, indeed, sa isfatory emotional development of retarded
children may be dependent more upon the families responses to them that to the extent of
handicapped itself (p.105).
Um ano mais tarde (2003) Sarason alega q e

las personas que reciben apoyo

social, aprenden a afrontar la discapacidad de una manera más eficaz que quienes carecen de
apo o

(p.21). O mesmo será dizer que, as pessoas inseridas em contextos de apoio

desenvolvem competências e habilidades, tornando-se mais autónomas e independentes nas
mais variadas áreas. Também por esta altura Navarro e Ruiz (2003) e Argudin (2001)
garantem através das suas investigações que a criação de programas e redes de apoio familiar
melhora a sua qualidade de vida com repercussão direta na qualidade de vida das crianças.
Num estudo sobre o stress das famílias com crianças com paralisia cerebral, Badía Corbella,
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Aguado e Arias (2003) concluíram que as famílias que precisavam de sistemas de apoio que
respondessem às suas necessidades ao longo do ciclo vital e que a presença desses serviços, se
revestia na melhoria da sua qualidade de vida.
Em Portugal e em 2007, Almeida e Sampaio realizaram um estudo sobre o impacto
do suporte social no stress dos familiares de pessoas com paralisia cerebral e confirmaram a
correlação entre o stress e o suporte social, indicando como uma importante área de
intervenção comunitária (o aumento ou reforço das redes de apoio de forma direta ou
indireta), com vista à diminuição dos níveis de stress dos familiares de pessoas com
deficiência. O mesmo concluiu Moreira (2010), e defende à medida que o suporte social
aumenta, diminuem os níveis de stess da família.
Mais recentemente a investigação de Assimina Tsibidaki (2007), sobre as redes de
apoio a crianças com NE em idade escolar, refere que, as redes de apoio mais solicitadas pelas
famílias são os das redes de apoio informal (família, amigos e vizinhos).
Três anos mais tarde, Canal e os seus colaboradores (2010) defendem a respeito da
rede apoio social, que as famílias devem ter acesso a um diagnóstico precoce, garantindo
desta forma a qualidade de vida das crianças e suas famílias.
Há, por tanto, uma evidência clara de que, a quantidade e adequação do apoio recebido,
influi no grau de satisfação, obtido no exercício das funções familiares e na qualidade das
interações. O que muitas vezes acontece é que, a falta de apoios apropriados cria na família,
sentimentos de angústia e revolta, dificultando esta procura pela qualidade de vida.
Reiterando esta ideia, Smith (2003) refiere q e

los padres de estos niños normalmente

tienen muchas quejas acerca de los servicios que les proporciona la sociedad porque creen que
son tratados como ci dadanos de seg nda

(p. 281).

Voltando à questão inicial do novo paradigma, advogamos que deve existir uma
responsabilização dos serviços disponibilizados pela comunidade, dentro dos quais a família e
as crianças se inserem. Desta forma, estas poderão atuar dentro de uma base conceptual
diferenciada do antigo paradigma, e cuja diferença se regista num ponto fundamental: em vez
de

`arreglar´ los déficites del individuo con discapacidad, pasa a `arreglar´ los diversos

entornos en los que la familia desea una autentica par icipaci n (T rnb ll, 2003, p. 67).
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Apresenta-se assim fundamental, perspetivar a família como um sistema social, detentor
de competências e capaz, por um lado, de identificar as suas necessidades e por outro, de
procurar redes de apoio, utilizando-as como principal fonte de ajuda na resolução de
problemas. Capacitar as famílias significa então conferir-lhe a gestão e decisão responsável e
sadia das suas próprias vidas.
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CAPÍTULO IV
A EDUCAÇÃO PARENTAL: EMPOWERMENT
DO SISTEMA FAMILIAR

As fam lias sabem, mas n o sabem q e sabem e não sabem o que sabem.
Ausloos (1998)
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Capítulo IV
A Educação Parental: Empowerment do Sistema Familiar
O capítulo que se segue centra-se na clarificação do conceito e etiologia da
educação/formação parental e sua importância para a qualidade das vivências familiares,
particularmente no contexto das necessidades especiais. Desta forma, apresentaremos os
diferentes modelos e tipos de educação parental, os seus objetivos, conteúdos, estratégias e
metodologias de intervenção e formas de avaliação. O presente capítulo encontra-se
estruturado em duas partes.

4.1. Desenvolver Competências na Parentalidade
A família é o primeiro agente socializador, de inclusão e o lugar onde as crianças
começam a construir as suas competências, no entanto, como nos sublinha Augusto Cury
(2007), a pessoa quando vai ter filhos/as não se forma, não se diploma na tarefa de
educar. Ninguém sabe tudo, aprende-se a educar, educando. Os bons pais não nascem,
fazem-se, constroem-se. Aprender a ser um bom pai é uma tarefa árdua, poucos pais sabem
por intuição como atuar em diferentes situações, principalmente na área das necessidades
especiais, sendo por isso fundamental aprender a otimizar as funções parentais. De acordo
com Tébar, Pérez e Korhonen (2004), a arte de bem educar implica que os pais cumpram o
seguinte conjunto de pressupostos:
Garantir um desenvolvimento harmonioso - afiançar que a criança cresça e se
desenvolva num ambiente securizante, tranquilo e rico em estímulos emocionais e situações
afetivas constantes;
Apostar na consolidação da maturidade e desenvolvimento da personalidade;
Perpetuar a transmissão de valores e de uma cultura que nos guiará por toda a vida;
E, finalmente, sustentar o apoio emocional de que tanto necessitamos, como
elemento vital para enfrentar as diversas dificuldades pelas quais passamos ao longo da vida.
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As investigações de Dunst, Trivette e Deal (1994) contribuíram para uma mudança
significativa na conceptualização da importância do envolvimento familiar no atendimento às
crianças, enfatizando a necessidade da família desenvolver competências para resolver
problemas e realizar os seus projetos pessoais, criar autonomia face aos técnicos, assumir a
tomada de decisão em assuntos para as quais era, muitas vezes, a mais habilitada para o fazer.
A mudança de paradigma para o modelo sistémico, centrado nas competências e forças
familiares, vem dar outra visibilidade ao envolvimento parental, reforçando a vontade dos
pais na otimização das suas funções parentais. Assim sendo, a intervenção em meio familiar
deve ser capaz de capacitar, promover e fortalecer as famílias, sendo para isso necessário
disponibilizar informação e formação promotora de competências, responsabilidades e mais
poder de decisão dos pais.

4.1.1. Programas de formação/educação parental: Clarificando o conceito. Os
programas de formação parental, conceptualmente falando, sugiram a partir da década de
60/70 inicialmente designados por parenting programs. Centravam a sua ação numa
perspetiva grupal e assumiam-se como estratégias de intervenção na família, enquanto
modelos estruturados, com o objetivo de promover a modificação das competências parentais.
O que, à partida, teria implicações na qualidade das interações familiares e no comportamento
e/ou desenvolvimento global da criança (Barlow, Coren & Stewart‐Brown, 2002).
Um dos primeiros e mais conhecidos programas de formação parental foi o de Thomas
Gordon (1970), autor que imor ali o a e press o paren s are blamed b

no rained (Os

pais são culpabilizados, mas não treinados). Gordon pretendia fazer chegar a mensagem de
que muitas vezes se atribuía aos pais a responsabilidade pelas problemáticas dos filhos/as,
quando, na verdade, nada era feito para os apoiar nessa tarefa. Defendia, assim, o treino de
competências parentais como forma de colmatar problemas identificados na família.
Desde essa altura até à atualidade, muitos são os autores que contribuíram para
conceptualizar a formação parental. Por um lado, Boutin e Durning (1994, cit. In Abreu‐Lima,
Alarcão, Almeida, Brandão, Cruz, Gaspar, & Ribeiro dos Santos, 2010) defendiam a
designação de formation parentale e a definiam como forma de potenciar a consciência dos
pais no reforço das suas competências parentais. O que implicava ações sensibilização,
aprendizagem ou treino de atitudes e práticas educativas parentais. Por outro, Cataldo (1991,
citado por Bartau, Maganto & Etxeberria, 2001) defendiam que a formação de pais devia ser
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entendida como uma estratégia de intervenção promotora do desenvolvimento das crianças. O
que apenas seria conseguido através da melhoria do nível de formação dos pais.
Por sua vez, Máiquez, Rodrigo, Capote e Vermaes (2000) vão mais longe e acrescentam
que se devem considerar os pais enquanto pessoas em desenvolvimento. Assim sendo, a
intervenção formativa deve centrar-se também na promoção das suas competências pessoais e
interpessoais, responsáveis de igual modo no desenvolvimento e educação dos filhos/as.
Já em 1988, Powell, através do programa Parent Counseling, defendia que para além da
vertente educativa, os programas de formação parental deviam ter uma componente de apoio
emocional, no sentido de facilitar a adaptação dos pais aos problemas inerentes ao ciclo vital
familiar.
Nesta investigação, e no reforço do que defendem Abreu‐Lima, et al. (2010) optaremos
pela designação de educação parental. Os autores esmiúçam o léxico latim do termo educere,
o que significa conduzir para fora. Podendo ser entendido não apenas numa perspetiva
reducionista de currículo numa base instrutiva (de ensino formal) mas sim, numa perspetiva
transversal, onde se incluem todas as atividades, formais ou informais, que tenham como
objetivo desenvolver potencialidades, através da disponibilização de informação útil ao
alargamento de competências e à resposta positiva aos desafios do dia-a-dia.
Os mesmos autores defendem ainda a que, a educação para o exercício da parentalidade,
nomeadamente de uma parentalidade positiva, deve ter como referência os seguintes
pressupostos:
A importância dos pais desempenharem um papel parental de forma o mais
informada e adequada possível;
A crença existente que hoje é maior dificuldade de ser pai, emergente da
preocupação com o consumo de drogas e índices de suicídio observados nos adolescentes; o
aumento da incidência das taxas de divórcio, da reconstituição familiar, dos indícios de abuso
e negligência parental, dos problemas emocionais de crianças e adultos e ainda a elevada
incidência da gravidez na adolescência, entre outros problemas de risco social;
A ideia de que a educação das crianças e através da capacitação dos pais constitui
uma estratégia eficaz para aumentar a capacidade da sociedade em promover o
desenvolvimento humano.
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4.1.2. Modelos de educação parental. A educação para a parentalidade positiva pode
ser, então, definida como o processo que visa fornecer, aos pais ou a outros cuidadores,
conhecimentos específicos e estratégias que ajudem a promover o desenvolvimento da criança
(Abreu‐Lima et al., 2010).
No sentido de clarificar as linhas orientadoras deste tipo de programas, Abreu Lima et
al. (2010) defendem estes devem ter definidos objetivos claros, que possam nortear toda a
ação curricular. Sendo eles o que de seguida apresentamos:
Informar e orientar os pais sobre o desenvolvimento e a socialização da criança;
Prevenir problemas de desenvolvimento da criança e promover as relações
familiares;
Capacitar os pais com estratégias relacionadas com o controlo do comportamento da
criança;
Estimular a participação dos pais na aprendizagem e experiência escolar da criança;
Prestar

apoios

específicos

a

famílias

de

crianças

com

problemas

de

desenvolvimento;
Proporcionar apoios sociais na comunidade.

Torna-se agora necessário perceber, qual ou quais, os modelos mais eficazes para a
implementação de um programa de educação parental. Medway (1989, citado por Pais
Ribeiro, 2003) defende a existência de três modelos de Educação Parental, e cuja filosofia
central é ainda utilizada nos dias de hoje, a saber: o modelo reflexivo (reflective); o modelo
comportamental (behavioral); e o modelo adleriano (adlerian).
O modelo reflexivo tem como referência a tomada de consciência da parentalidade,
os pais assumem a compreensão e aceitação dos sentimentos e emoções das crianças, através
da escuta ativa e da relação de interajuda. Este modelo, deriva da teoria defendida por Carl
Rogers (1969) e reconhece a necessidade dos pais receberem treino para utilizar as estratégias
e técnicas de comunicação. Dentro deste programa, e na década de setenta, Thomas Gordon
elabora o programa PET

Parent Effectiveness Training

onde defende a necessidade de

formação dos pais, como forma de os apoiar na educação dos filhos/as. O modelo incide nas
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competências da comunicação assertiva entre os pais e os filhos/as; em técnicas de resolução
de conflitos; na importância da modelagem parental; na aposta da autonomia e na
aprendizagem ativa (encorajamento da criança para encontrar as resoluções para os seus
próprios problemas) e na retirada da punição (física ou outra) como modo de instituir
disciplina na criança. O PET, inicialmente destinado a pais com necessidades ao nível do
exercício das funções parentais, passou a englobar uma perspetiva holística e preventiva,
abrangendo pais com crianças e jovens, com, ou sem, problemáticas identificadas (Gordon,
1970).
O modelo comportamental reconhece no comportamento observável e nas variáveis
contextuais (disfuncionais) as causas do comportamento desajustado das crianças. Defende
que através do treino e da aplicação de procedimentos e técnicas, os pais podem erradicar
comportamentos atípicos. Para introduzir modificações no comportamento da criança é
necessário intervir no contexto onde ela está inserida, nomeadamente na família nuclear: mãe,
pai, irmãos, familiares próximos, amigos (Medway, 1989).
O modelo de Educação Parental Adleriano deriva das teorias postuladas por
Alfred Adler, um psiquiatra natural da Áustria, que, nos anos 20, foi o responsável pela
criação de cerca de trinta centros de educação familiar em Viena. Estes centros encontravamse em estreita ligação com as escolas, na medida em que Adler acreditava que a educação era
o método mais eficaz para prevenir situações de distúrbio emocional. Assim, pais e
professores deviam aprender metodologias eficazes de cooperação e vida democrática
(Croake, 1983).

Mais tarde, e seguindo a experiência de Adler, Rudolf Dreikurs (1948) cria nos Estados
Unidos vários centros comunitários

Community Child Guidance Centers

cuja filosofia

refletia o aconselhamento, educação parental e familiar. Atualmente, no Alfred Adler Institute
of Chicago, realizam-se ações de formação para formadores na área parental que seguem os
princípios de Adler e Dreikurs. A intervenção adleriana em Educação Parental inclui a
compreensão da criança; a igualdade e respeito mútuo nas relações pais-filhos/as; o
encorajamento e uso das consequências naturais e lógicas, como substituto da recompensa e
da punição; e a comunicação eficaz (Mullis, 1999).
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Tendo por base a linha adleriana, Dinkmeyer e McKay (1981) desenvolveram um
programa paren al in i lado Padres Eficaces con En renamien o Sis em ico (P.E.C.E.S). O
objetivo principal do PECES é ensinar aos pais estratégias de comunicação e de resolução de
conflitos para melhorar as relações entre pais e filhos/as em idade infantil. Este é um dos
programas que mais investigação suscitou, pois já deu lugar a mais de cinquenta estudos
dispon eis na American G idance Ser ice (Bar a , Magan o & E eberr a, 2001).

4.1.3. Programas de formação parental. Existem na atualidade variados tipos de
formação parental, umas mais estruturadas outras menos, sendo que, a este respeito Abreu‐
Lima et al. (2010) defendem que deverá existir toda uma estruturação da intervenção, com
programas pré-definidos, com conteúdos e metodologias replicáveis. O que defendem ter
an agens relacionadas com o acautelar da utilização de informações e metodologias
respeitadoras das necessidades das crianças e dos adultos, nos seus papéis de filhos e pais
(p.73).

4.1.3.1. Objetivos. Além da preocupação da intervenção, o mesmo grupo de autores
recomenda que qualquer programa de formação parental deva ter em conta os seguintes
objetivos:
Apostar em intervenções grupais promotoras do alargamento da rede social;
Ter em conta as condições de implementação das intervenções de educação parental
(transporte, lanche, apoio para os filhos/as,

) pois parecem facilitar a participação e a

manutenção dos participantes;
Apostar na formação e refletir cuidadosamente sobre o papel dos dinamizadores,
para garantir a satisfação dos participantes e a adequação da própria intervenção;
Reconhecer institucionalmente o trabalho dos dinamizadores e a disponibilização de
recursos financeiros, fundamental para uma adequada concretização das intervenções. E ainda
supervisionar/avaliar as práticas dos dinamizadores, garantindo que tenham desenvolvidas
competências sobre o papel do educador parental. A questão da formação dos formadores é
pertinente embora nem sempre consensual, certo é que apesar de não se apostar na formação
específica numa determinada área do saber, como a psicologia, educação, intervenção familiar
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ou área social, existem programas (STEP - Systematic Training for Effective Parenting de
Dinkmeyer & McKay, 1981) que embora não exijam treino específico para os formadores,
indicam um conjunto de características que estes devem assumir durante a formação 18;
Promover‐se a articulação entre os elementos que constituem a rede formal, no
sentido de articular a compreensão das dificuldades e forças das famílias e encaminha-las para
os recursos da comunidade e resolução de problemas;
Promover uma cultura sistemática de avaliação, não apenas nos momentos de pré‐
teste e de pós‐teste mas também de seguimento (follow‐up). Esta avaliação deve ser feita após
seis meses o término da formação, pois até lá segundo, Neill e Christensen (2007), existe um
período no qual os formandos podem estar sob o efei o dormen e , o seja, os efei os da
intervenção só são notórios a partir de um período posterior a seis meses, após o término da
intervenção;
Promover a articulação e reflexão conjunta entre académicos, financiadores, gestores
e dinamizadores sobre a importância efetiva da educação parental.

4.1.3.2. Conteúdos. Bartau, Maganto e Etxeberria (2001) com base dos postulados de
Cataldo (1991), têm vindo a defender que se devem clarificar as áreas de conteúdo de um
programa de formação parental, que, segundo defendem, podem-se sempre optar por
diferentes propostas:
Informativas (Informação sobre o desenvolvimento da criança; Saúde e nutrição;
Informa o e rica; Si a es familiares especiais,

).

Propostas condutais (Resolução de problemas, Controle de comportamentos;
Consequências lógicas; Estabelecimento de limites; Assertividade);
Propostas centradas na personalidade e na saúde mental (Apoio pessoal;
Comunicação; Valores/desenvolvimento moral; Aceitação e autoestima; Aceitação mutua).
Propostas evolutivas (Participação lúdica; Guia sobre o desenvolvimento; Currículo
para o desenvolvimento; Desenvolvimento pais -família).

18

Sobre esta questão falaremos mais adiante no capítulo referente ao programa de formação parental da Escola
de Pais.nee .
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4.1.3.3. Metodologia. Abreu‐Lima et al. (2010) defendem que os programas de
educação parental possam assumir formatos bastante diversificados:
Intervenções individualizadas associada a registos de aconselhamento;
Intervenções em grupos, utilizando formatos mais ou menos estruturadas ou
estandardizadas;
E, intervenções baseadas em meios de comunicação (e.g., rádio e televisão), com
utilização de material escrito do tipo manuais ou brochuras informativas

No que se refere à disposição grupal os autores supra citados reconhecem nesta forma
de in er en o a

an agem de dimin rem os sen imen os e as e peri ncias de isolamen o,

dada a possibilidade de partilha de experiências similares, bem como a possibilidade de
modelagem e apoio m

o en re pais

(Abreu‐Lima et al., 2010, p.13). Sarason, Sarason e

Pierce (1990) defendem igualmente esta abordagem, atribuindo ao grupo um poder balsâmico,
fomentando sentimentos de normalização de experiências negativas como a ansiedade na
relação com os filhos/as, a redução de sentimentos como a culpa, a até potenciar a abertura de
novas oportunidades de crescimento pessoal e social.
Segundo apuramos com a revisão da literatura existem autores (e.g. Nicholson,
Anderson, Foy & Brenner, 2002), que defendem a intervenção individual, para casos de
famílias muito problemáticas onde haja maior necessidade de responder eficazmente às suas
necessidades.
Em defesa de uma intervenção mista, Thompson, Grow, Ruma, Raly e Burke (1993)
advogam que a combinação dos formatos individual e grupal poderá ser positiva
determinados grupos populacionais, na medida em que as sessões de grupo potenciam o
contacto social e as sessões individuais ajudam a desenvolver estratégias para lidar com
problemas de específicos, além de proporcionarem um apoio mais personalizado por parte dos
formadores.
Ainda no que se reporta aos procedimentos metodológicos, Iwaniec (1997), agrupa as
intervenções em duas linhas: uma de carácter ativo/reflexivo (com recurso às tecnologias de
informação, vídeo/áudio; discussão de grupo (focus group), treino comportamental direto,
apresentação de modelos, ensaio (role-playing); e outra a assentar numa vertente
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predominantemente didática (leitura de textos, exposição de con e dos,

). De acordo com

Santos Ribeiro (2003), baseando-se Graziano e Diament (1992), as abordagens que
privilegiam metodologias centradas na ação, (ativas/reflexivas), são consideradas mais
eficazes junto da população geral, comparativamente com os métodos mais didáticos.
Um outro aspeto relativo à abordagem metodológica, e que consideramos pertinente, é
focado por Santos Ribeiro (2003) e tem a ver com questões de participações dos dois géneros
nas formações, ou seja a inclusão da figura paterna também na formação. De facto, segundo
refere a autora, desde há já alguns anos a esta parte, a comunidade científica tem-se vindo a
debruçar sobre a importância da figura do pai no desenvolvimento da criança (Benczik, 2011;
Lamb, 1976; Parke, 1982; Serôdio, 2009).
Tendencialmente os programas de Educação Parental têm sido frequentados, ou abertas
a penas à figura materna. Meyers (1993), Serôdio (2009) e Benczik (2011), estão entre muitos
outros autores que defendem ser fundamental que este tipo de intervenção se centre
igualmente na figura paterna, envolvendo-nos no processo evolutivo e desenvolvimental dos
filhos/as.

4.1.3.4. A avaliação. A avaliação deste tipo de programas reverte-se de considerável
importância. Por um lado, confere a oportunidade de compreender sobre o desenvolvimento
pessoal e social de uma determinada população, ao realizar um levantamento das suas
necessidades num contexto específico, por outro, e se esta for contínua, permite ir
readequando a intervenção de acordo com os dados obtidos, tendo em conta as características
do contexto onde o programa se desenvolve. Esta avaliação deve assim ser conceptualizada
como um processo contínuo, integral e sistémico (Torío Lopez, Calvo & Hernández García,
2010).
Sobre este assunto Tejedor (2000) refere que,
La Evaluación de Programas es un proceso para generar formas útiles de comprensión
sobre

na

intervención. Este sentido de utilidad hay que entenderlo como la

posibilidad de utilizar la intervención como un recurso crítico para mejorar los procesos
de acción educativa, razón por la que, a nivel metodológico, puede entenderse como un
proceso de investigación evaluativa (p. 319).
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A literatura da especialidade apresenta algumas reservas no que concerne à atribuição
de credibilidade científica, neste tipo de programas, pois a sua avaliação depende em muitos
casos das capacidades avaliativas da população a que se destina. Por outro lado,
desconhecem-se ainda muitos dos resultados de programas já implementados com
reconhecida validade científica (Matthews & Hudson, 2001).
Para Matthews e Hudson (2001) a avaliação deve ser vista como uma componente
integrada na construção e implementação de qualquer programa, e não apenas como um
resultado fruto da intervenção. Para os autores a avaliação, enquanto processo, deverá
integrar, ou reincidir nos pontos iniciais quando do planeamento da intervenção, a saber: Ter
em conta os objetivos, definir conteúdos e métodos, implementar e refletir sobre os resultados
da intervenção.
Esta linha orientadora cruza-se com o modelo CIPP (Avaliação do Contexto, Início,
Processo e Produto) defendido por Stuffebeam (1971, citado por Álvarez González, 2001)19 e
ainda com o que é defendido por Tejedor (2000). Este modelo permite avaliar o desenrolar do
programa de formação, em quatro momentos distintos que vão desde:
A avaliação do Contexto. Deve identificar-se a população-alvo da formação e
diagnosticaram-se as suas necessidades. O levantamiento das necesidades debe ser, segundo
Tejedor (2000) la primera ac i idad a lle ar a cabo en la p esta en marcha de un programa
de intervención (p.326). Depois de conhecido o grupo seguem-se a definição de objetivos
coerentes com as necessidades evidenciadas. A avaliação das necessidades da população à
qual o programa se dirige, terá sempre como o objetivo de adaptar o programa às condições,
sistemas de valores e crenças e cultura da comunidade. Esta forma de avaliação terá sempre
em consideração os valores sociais e culturais dos pais, bem como as necessidades do sistema
familiar onde se incluem os filhos/as (Matthews & Hudson, 2001).
Avaliação Inicial. Passada a primeira etapa, é chegado o momento de se definirem
conteúdos e estratégias, de se ajustarem metodologias, organizar o tempo e espaço para a
formação, tal como os recursos humanos, materiais e técnicos necessários (Tejedor, 2000). A
avaliação de conteúdos deve assentar nas evidências da literatura da especialidade para
programas de formação parental eficazes/eficientes. A avaliação das metodologias a utilizar

19

Este modelo de avaliação encontra-se desen ol ido no li ro Desenho e A alia o de Programas de Ed ca o
Emocional de l are Gon le (2001).
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deverá igualmente seguir as mesmas orientações no sentido de adequar essas metodologias ao
grupo, pois segundo defende Santos Ribeiro (2003)

determinadas abordagens poderão

funcionar com algumas famílias, mas não com outras, cujas características sejam distintas
(p.55).
Avaliação do processo. Logo nas primeiras sessões e no decurso da formação,
devem realizar-se, tendo por base a metodologia qualitativa e quantitativa, entrevistas e
questionários de avaliação, bem como técnicas subjetivas de recolha de informação
(informação retirada dos grupos de discussão, gravações áudio e vídeo, fichas de observação,
etc.), para recolher dados das necessidades formativas de cada formando relativamente aos
temas a trabalhar. Como defende Tejedor (2000) es e

ipo de e al aci n pre ende anali ar el

funcionamiento del programa y determinar si existen diferencias entre el funcionamiento real
y el previsto inicialmente (p.327).
Avaliação do produto. É através desta avaliação que se determina a eficácia do
programa de formação. Se foram ou não atingidos os objetivos propostos, tanto os definidos
inicialmente como aqueles que se foram reajustando. Avalia-se igualmente a pertinência da
intervenção e a justificação do seu alargamento a outros contextos.
Nesta fase importa, como argumenta Tejedor (2000):
determinar hasta que punto pueden vincularse los logros obtenidos con los efectos del
programa, lo que tiene especial interés en los diseños de intervención dada la dificultad
para establecer nexos de causalidad y covariación entre las variables consideradas en el
programa. (p.228)

Quando se pretende realizar uma apreciação de quanto aos efeitos, mudanças ou ganhos,
produzidos no decorrer na formação, Matthews e Hudson (2001) defendem a existência de
pelo menos dois momentos de avaliação (pré-teste e pós-teste). O que se faz nestes casos é
verificar o comportamento dos sujeitos antes da manipulação da variável independente e outro
após essa manipulação. Um terceiro momento de avaliação (este mais afastado no tempo), e
que tem por finalidade verificar a estabilidade dos efeitos, é o designado de follow-up
seguimento (Almeida & Freire, 2000). A este respeito Santos Ribeiro (2003) remata:
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podemos avaliar junto de um grupo de pais quais os efeitos da participação num
programa de Educação Parental, tendo em conta as avaliações realizadas antes e após o
tratamento. Podemos ainda analisar se a mudança ocorrida é atribuível ao programa de
intervenção, ao intervalo de tempo ou a ambos, tendo por base a avaliação dos grupos
experimental e de controlo. (p.55)

O recurso a metodologias de caris quantitativo e qualitativo, são reconhecidas por
especialistas na área, neste contexto, como promotoras de uma leitura mais centrada naquilo
que é o objeto de estudo na avaliação dos programas de formação parental. Assim sendo
enquanto os métodos quantitativos são uteis na identificação de variáveis que medem
objetivamente as mudanças ocorridas em contexto, os métodos qualitativos por sua vez,
permitem conhecer outros âmbitos que escapam à lupa da metodologia quantitativa, como
ajudar a compreender fenómenos relacionais ligados aos significados dos valores, crenças e
cultura dos sujeitos (Almeida & Freire, 2000).

4.2. Importância da Intervenção em Educação Parental no Âmbito das Necessidades
Especiais
A justificação da implementação de programas de educação parental é visível na
literatura. Enquanto uns autores defendem a educação parental como uma estratégia de
intervenção que visa promover o desenvolvimento das crianças através da melhoria do nível
de informação dos pais sobre as competências parentais (Bartau, Maganto & Etxeberria,
2001). Outros há que defendem que a formação parental deve considerar os pais como adultos
em processo de desenvolvimento pessoal, social e educativo, pois todas contribuem para o
desenvolvimento e a educação dos filhos/as (Martín-Quintana, et al., 2009).
Diversos estudos já realizados nesta área garantem resultados positivos dos programas
de formação parental implementados um pouco por todo o mundo (Bartau, Maganto &
Etxeberria, 2001; Martín-Quintana, Máiquez, Rodrigo, Correa & Rodríguez, 2004; Santos
Pinheiro, 2006; Z ar e & Calheiros, 2010;

). Sobretudo porque, e no reforço do que refere

Álvarez González (2001), os seus benefícios são visíveis em vários aspetos:
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Um programa ao centrar-se nas necessidades de um coletivo, permite que estas sejam
reconhecidas e algo de serem intervencionadas;
Estrutura-se por objetivos ao longo de um continuum temporal e permite um
seguimento e avaliação do que é realizado;
Promove a participação ativa dos familiares envolvidos;
Permite o desenvolvimento transversal do currículo ao trabalhar várias competências,
nomeadamente pessoais, sociais, emocionais e parentais;
Otimiza os recursos existentes na comunidade e as redes de apoio formal;
Requer uma implicação dos agentes educativos e da comunidade;
Potencia a colaboração de outros profissionais, organismos e entidades no estudo da
realidade e o desenvolvimento do programa.

Ainda a respeito da identificação de um coletivo, neste caso das necessidades familiares,
Abreu Lima et al. (2010) reforçam a importância das intervenções em educação parental não
se poderem dissociar de um questionamento constante sobre as necessidades e capacidades
evidenciadas pelas famílias, bem como sobre os desafios, a vulnerabilidade e a resiliência
encontradas no sistema familiar. Os mesmos autores fazem referência ao relatório solicitado
pelo DfES (2006) - The Market for Parental & Family Suppor Services, onde se refere que na
organização dos serviços de educação parental devem considerar‐se quatro níveis de
necessidade. Sendo que os programas de educação parental devem inscrever-se no nível que
considerem mais pertinente mediante a avaliação efetuada em cada grupo de pais:
Nível 1: É universal, ou seja pode ser acedido, voluntariamente, por todos os
pais/famílias em qualquer momento em que identifique uma necessidade de apoio no
exercício da sua parentalidade;
Nível 2: É igualmente universal e voluntário, mas a identificação da necessidade de
apoio é sinalizada por um profissional;
Nível 3: Diz respeito a intervenções indicadas ou seletivas, não sendo nem
universais, nem de carácter preventivo;
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Nível 4: Aqui a intervenção tem como objetivo a capacitação de um sistema parental
a quem a guarda da criança foi retirada, numa situação em que se perspetiva a possibilidade
de reunificação familiar.
Mann (2008) iden ifica como de al a prioridade nas in er en es de ed ca o paren al
em os pais/famílias que se enquadrem numa estrutura familiar que difere marcadamente
daquela em que cresceram, ou vivem numa cultura diferente da sua cultura dominante,
nomeadamente famílias que têm crianças com necessidades especiais ou com problemas de
comportamento/emocionais específicos. Com base nestes referenciais e da revisão da
literatura, verificam-se a pertinência da intervenção na família através dos programas de
educação parental e dos benefícios que daí advêm. Em seguida, daremos vários exemplos de
investigações realizadas neste âmbito:
Olson e Burgess, em 1997, concluíram que os pais que usufruíram de programas de
formação parental aumentaram o seu nível de conhecimentos sobre o desenvolvimento das
crianças e sobre os sinais de alerta;
Um estudo realizado por Affleck et al. (1989) no âmbito da formação parental sugere
que, após a frequência do programa de formação, o processo de interação familiar registou um
incremento significativo;
Kaiser, Hancock e Hester (1998) verificaram igualmente melhorias nas competências
linguísticas da criança através da utilização de determinado tipo de estratégias por parte dos
pais;
Santos Ribeiro (2003), numa dissertação de mestrado na Universidade do Minho,
realizou um estudo cujo objetivo foi construir, implementar e avaliar um programa de
Educação Parental, designado Ser Família. Santos Ribeiro verificou que o programa que
implementou teve um impacto positivo junto das figuras parentais;
Maria Teresa Brandão Coutinho (2004) é outra das investigadoras a incidir a sua a
atenção na questão da formação parental, tendo aplicado e avaliado o impacto de um
programa de formação destinado a pais de crianças com síndroma de Down. O estudo
encetado pela autora defende que os programas de formação parental proporcionam às
famílias um grande potencial de conhecimento, trazendo benefícios, não apenas em termos de
modificações produzidas a curto prazo e observadas nos elementos da família, nomeadamente
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na criança com NE, mas, mais importante do que isso, nos efeitos produzidos na mudança ao
nível das crenças, expectativas, atitudes e práticas parentais, principalmente no resultado que
estas mudanças poderão vir a ter no tipo de interações, experiências e situações de vida a que
a criança com necessidades especiais, terá acesso;
Maganto e Bartau (2004) desenvolveram o programa COFAMI: Corresponsabilidad
familiar - fomen ar la cooperaci n

responsabilidad de los hijos , e concl em q e es e e e

um impacto positivo na vida familiar, sobretudo como estratégia educativa para fomentar a
igualdade na vida familiar;
Freitas, Dias, Carvalho e Haase (2008) mediram os efeitos de um Programa de
Intervenção Cognitivo-Comportamental para Mães de crianças com Paralisia Cerebral, as suas
conclusões apontam para uma diminuição significativa nos problemas emocionais das mães;
Franco, Manãs e Justo (2009), comprovaram na sua investigação, é possível reduzir
os níveis de stress, ansiedade e depressão de indivíduos adultos, quando submetidos a um
programa de intervenção. Que no caso destes investigadores tinha como conteúdos
programáticos o recurso a técnicas de relaxamento e meditação;
Torío López, Peña Calvo e Hernández García (2010), desenvolveram também em
contexto espanhol o programa Cons r ir el q o idiano em quatro centros educativos no
Principado de Astúrias. Os resultados do programa reportam efeitos positivos nas famílias
participantes, observando-se mudanças significativas nas atitudes, preferências e crenças da
família;
Zuzarte e Calheiros (2010) desenvolveram um Programa de intervenção nas
interações pais-filhos/as Desen ol er a Sorrir . Os res l ados indicam melhorias em odos os
aspetos que influenciam o meio no qual as crianças se encontravam inseridas;
Abreu‐Lima et al. (2010) realizaram entre 2007 e 2010 analisaram 68 intervenções
em educação parental em Portugal, com uma mostra total de 609 sujeitos. Deste investigação
os autores concluem que as figuras parentais percebem a participação num grupo de educação
parental como uma experiência muito positiva, mobilizadora de interesses e energia e de um
apoio social mais efetivo, seja pela intensidade do mesmo e/ou pelo alargamento da rede
social informal. Defendem ainda que, a participação num grupo de educação parental parece
ter sido, normalizadora face a algumas experiências sentidas como mais difíceis ou
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problemáticas, tendo reforçado as competências parentais, através da disponibilização de
informação útil no que concerne ao desenvolvimento das crianças. Este grupo de
investigadores verificou que após a avaliação da aplicação do Inventário de Depressão de
Beck (em pré‐teste e o pós‐teste), observou‐se uma redução significativa, do ponto de vista
estatístico, nos sintomas de Depressão auto relatados pelas figuras parentais, o que parece
evidenciar os efeitos positivos da sua participação numa intervenção de educação parental ;
Robles Pacho e Romero Triñanes (2011), num estudo realizado para a Universidade
de Múrcia, estudaram a eficácia de um Programa de entrenamiento para padres de niños con
problemas de conducta . A avaliação deste programa comprovou a sua eficácia em aspetos da
dinâmica familiar, como a comunicação, a resolução de problemas e a diminuição do stress
parental;
Mais recentemente, Ayuda-Pascual, Llorente-Comí, Martos-Pérez, Rodríguez-Bausá
e Olmo-Remesal (2012) mediram o impacto de um programa de formação parental, num
grupo de pais de crianças com autismo autista. As suas conclusões são animadoras e
apresentam uma descida dos níveis de stress dos familiares.

Como pudemos constatar, o reforço das competências parentais pode constituir uma
arma poderosa no desempenho da parentalidade. A pouca valorização social da função
parental, a falta de conhecimentos sobre o impacto da formação parental no desenvolvimento
harmonioso das crianças, bem como a culpabilização dos pais perante determinados
problemáticas dos seus filhos/as, são, segundo Marujo (1997), causas prováveis do
afastamento de muitas famílias no envolvimento e formação dos seus filhos/as, ou até da sua
própria formação.
Neste contexto, Ribes (2003) defende a fomentação de programas de formação de pais
em grupo, como garantia de um apoio emocional entre pessoas com experiências similares e
de uma ampliação de relações sociais, bem como do intercâmbio de práticas. Os programas de
ajuda e apoio familiar, não são mais que um conjunto de atividades que reforçam e garantem a
estabilidade familiar através de mecanismos que pretendem: a) Melhorar os conhecimentos da
família face ao problema que suscitou a intervenção, bem como o papel que desempenha no
desenvolvimento do mesmo; b) O treino para enfrentar situações de stress; c) Uma melhoria
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de relações de afeto; d) Garantir uma gestão organizada do problema, e; e) Perpetuar a gestão
dos recursos comunitários (Orte Socias, 1999).
Relativamente a este último ponto, ressalta a importância de se identificarem os
programas de formação parental como um reforço das redes de apoio social (formal e
informal). Rodrigo et al. (2007) têm chamado a atenção para esta questão: a importância do
apoio formal e informal na gestão do sistema familiar. Advogam por isso, que as
consequências de uma má coordenação entre serviços (sociais, educativos e de saúde) têm
implicações negativas para as famílias mais vulneráveis. Sendo estas por si só, aquelas cujo
bem‐estar e qualidade de vida está mais dependente da gestão eficiente dos recursos humanos
e comunitários, ou seja da rede de apoio social.
Em defesa de uma correta orientação educativa para a vida familiar, como medida de
apoio para el desempenho de la parentalidade positiva, surgem Martínez e Becedóniz (2009).
Os autores sugerem que a atuação dos profissionais deve ser concertada e basear-se no
trabalho multidisciplinar, colaborativo e em rede.
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CAPÍTULO V
A EDUCAÇÃO EMOCIONAL NO CONTEXTO
DAS NECESSIDADES ESPECIAIS

Quociente de Inteligência não é nada sem Quociente
Emocional. Do que adianta ser um génio e ser um
psicopata?
(Gustavo Zanatta Bruno)

113

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Capítulo V
A Educação Emocional no Contexto das Necessidades Especiais
Perceber a importância da educação emocional no contexto das necessidades especiais,
é a questão central deste capítulo. De uma forma breve, em seis subcapítulos, iremos clarificar
o quadro conceptual dos programas da educação emocional, e refletir em que medida a gestão
positiva das emoções, se traduzem em ganhos para as famílias, após o conhecimento do
diagnóstico.

5.1. Da Vivência Diária às Respostas Emocionais: As Emoções e o Quotidiano Familiar
O tema das emoções, a sua regulação e o impacto que demonstram ter na nossa vida
diária, tem vindo a suscitar cada vez mais interesse da comunidade científica. Muitas das
decisões que tomamos no dia-a-dia são determinadas pela nossa componente emocional. Ver
satisfeitos os nossos objetivos faz com que nos sintamos bem, pelo contrário, um problema
provoca desconforto, descontentamento, frustração, raiva ou tristeza. Estamos assim, de forma
continuada a receber estímulos emocionais: o stress no trabalho, na escola, os conflitos na
família ou na vida social, a alegria por alcançar um objetivo, os imprevistos, as más e boas
notícias que recebemos (o diagnóstico, as doenças, separações, o desemprego, o bem-estar da
fam lia,

), as no cias q e nos chega dos m dia (desgraças constantes, terrorismo, a crise

econ mica,

). Todas es as informa es pro ocam em n s respos as emocionais, pro ando

que as emoções estão mais presentes na nossa vida do que supostamente podíamos pensar, e
que, a forma como as gerimos acarretam consequências para a nossa vida pessoal e
profissional (Bar-On & Parker, 2000; Bisquerra, 2002, 2006; Ciarrochi, Forgas & Mayer,
2001; Fernández-Berrocal & Ramos, 2002; Salovey & Mayer, 1997

).

A correlação entre as emoções e a sua implicação na nossa vida ganha interesse mundial
quando em 1995, o jornalista norte-americano Daniel Goleman, p blica o li ro In elig ncia
emocional . Apesar de o concei o n o er sido desen ol ido por Goleman, pois cinco anos
antes, em 1990, Peter Salovey e John Mayer publicam um artigo sobre esta temática como
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resultado das suas investigações, certo é que foi a partir daquela obra que o mundo acorda
para as questões da inteligência emocional.
Na realidade muito antes já se havia escrito sobre estas questões da inteligência, numa
visão bem mais ampla que puramente cognitiva (racional-analítico). Gardner (1995) com a
teoria das inteligências múltiplas e Sternberg (1997) com a teoria triárquica, foram pioneiros
nesta área. O primeiro com a inteligência interpessoal e intrapessoal e o segundo com a
inteligência contextual.
Certo é que, Goleman (1999, 2003), vem a público defender (ainda que sem grandes
evidências empíricas) a necessidade de uma nova visão da inteligência que ultrapasse a
componente cognitiva e intelectual, dando como determinante para a compreensão da vida das
pessoas, uma análise aprofundada da gestão do mundo emocional e social. Para o autor,
existem habilidades mais importantes que a inteligência académica para que o individuo possa
alcançar o seu bem-estar pessoal, social e profissional. Partindo deste ponto de vista,
considera-se que as pessoas emocionalmente inteligentes têm maior capacidade de perceber,
compreender e gerir e não só as suas emoções, como também as dos outros (Mayer &
Salovey, 1997).
Neste enquadramento a literatura da especialidade (Brackett, Lopes, Ivcevic, Mayer, &
Salovey, 2004; Damásio, 2003; Goleman, 2003; Mayer, Caruso & Salovey, 2000; Parra,
2008,

) defende a necessidade dos indi d os aprenderem a gerir as s as emo es, de forma

a conseguirem um equilíbrio entre, as emoções positivas e as negativas, pois deste equilíbrio
resultam sentimentos de bem-estar emocional. Para os autores, os efeitos fisiológicos
produzidos pelas emoções podem desencadear desequilíbrios no nosso organismo e afetar a
nossa saúde física e psíquica. Acrescentam que não podemos evitar as emoções, podemos
tentar reprimi-las ou negá-las, mas os seus efeitos fazem-se sempre sentir, sendo que em
muitas situações, as funções de nível superior como a atenção, a memória ou os juízos de
valor e a aprendizagem, ficam condicionadas pelos nossos estados anímicos. Reforçam ainda
que, possuir padrões saudáveis de gestão emocional contribui para o desenvolvimento da
personalidade. Finalizam reforçando que a nossa razão é emocional e as nossas emoções são
racionais (Damásio, 2003).
Detenhamo-nos agora a perceber o que são as emoções, quais as suas componentes e
como podemos aprender a geri-las.
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5.2. Emoções: Em Busca do Conceito
Apesar de não existir consenso sobre o conceito de emoção, usaremos aqui a que nos
parece mais completa no âmbito dos nossos objetivos, que, neste caso, é a definição proposta
por Bisq erra (2006). Seg ndo defende, a emo o: (

)

m es ado comple o do organismo

caracterizado por uma excitaç o o per rba o q e predisp e ma respos a organi ada. (

)

As emo es s rgem como respos a a m acon ecimen o in erno o e erno (p.61).
As respostas emocionais geram-se por ativação do sistema nervoso e pela valorização
cognitiva que fazemos dos acontecimentos. As emoções são por isso, reações às informações
que recebemos do meio. A sua intensidade depende da forma como a informação recebida vai
afetar o nosso bem-estar, sobretudo, da interpretação (avaliação) que fazemos desses
acontecimentos. Nesta avaliação interferem um conjunto de fatores: a experiência, as crenças,
os objetivos pessoais e a perceção do ambiente provocativo. Exemplificamos:
Perante a notícia de que o filho tem um problema, os pais realizam dois tipos de
avaliação - a avaliação primária e a secundária. Numa avaliação primária pais podem
equacionar quais as consequências que podem resultar desta situação (Lazarus, 2006). Na
avaliação secundária, analisam se possuem ou não recursos que permitam enfrentar essa
situação. Tenhamos em atenção que, tudo isto acontece num espaço de tempo muito curto.
Não há espaço para pensar e agir refletidamente. A reação é imediata e impulsiva: choque,
tristeza, revolta, raiva, alegria. Bisquerra (2004) conclui, as emoções são formas de adaptação
aos acontecimentos.

5.2.1. Função das emoções. Na opinião da maioria dos especialistas na área, as
emoções assumem duas funções: uma adaptativa - que nos ajuda a enfrentar os
acontecimentos e a preparar-nos para a ação - e uma função social - dando aos outros
informações sobre a forma como nos sentimos (Ibidem). Diferentes autores sugerem tipologia
alternativa para a classificação das emoções. Ekman (2003)

20

, por exemplo, defende que

podem ser organizadas entre emoções básicas e secundárias. As emoções básicas são
geneticamente programadas e acompanham-nos desde de que nascemos, são inatas e fáceis de
20

As suas conclusões científicas a que chegou converteram-no num dos psicólogos mais influentes do século
XX.
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identificar

alegria, tristeza, ira, nojo, medo e surpresa. Caracterizam-se por uma expressão

facial universal e uma forma de resposta estereotipada. Mais difíceis de reconhecer são as
emoções secundárias. Estas resultam das emoções primárias e sendo o fruto do
desenvolvimento cognitivo e do processo de aculturação, ou pelo menos da aprendizagem das
normas e valores da cultura. Não apresentam características que as definam particularmente,
nem manifestam qualquer tendência para a ação, como é o caso do orgulho, o ciúme,
vergonha, a culpa e a pena. Estas emoções são muitas vezes denominadas emoções sociais ou
culturais, pois implicam a interiorização de regras de conduta social.

5.2.2. Como se manifestam as emoções? Os autores da especialidade identificam três
componentes nas emoções neurofisiológica, cognitiva e comportamental:
A componente neurofisiológica, é marcada por respostas involuntárias como a
taquicardia, o suor, a respiração, o aumento da pressão sanguínea;
A componente cognitiva, enquanto vivência subjetiva, coincide com o que se
denomina sentimento, o que permite dar um nome à emoção;
E a componente comportamental, é manifestada no tom de voz, expressão facial, nos
movimentos corporais, etc. A observação do comportamento de um indivíduo permite inferir
que tipo de emoções está a viver.
Conhecendo as componentes das emoções podemos aprender a dar nome ao que
sentimos, quando o sentimos e a gerir o que sentimos antes de agir, o que pode ser de grande
utilidade na nossa vida, principalmente no contexto das necessidades especiais. Muitas são as
crianças com comprometimento ao nível da linguagem, pelo que aos pais será útil aprender a
ler

no se

ros o, principalmente através da componente neurofisiológica e da

comportamental, para saber o que estão a sentir em determinados momentos.
A vivência de uma emoção tende a ir acompanhada por reações involuntárias
(mudanças corporais de carácter fisiológico) e voluntárias (expressões faciais e verbais,
comportamentos, ações). Ekman (2003) chama a atenção para este facto, pois segundo
defende, o sorriso pode ser uma forte arma para dissimular emoções negativas, aspeto que os
pais devem estar particularmente atentos na relação com os filhos/as.
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Por sua vez, Bisquerra (2004) com base em Lazarus (1991, 2006) e outros autores
edifica as emoções em quatro categorias: Emoções negativas; Emoções positivas; Emoções
problemáticas às quais chama também de borderline; e, emoções estéticas.
As emoções negativas são resultado de uma avaliação desfavorável relativamente aos
objetivos traçados. Referem-se a determinadas formas de ameaça, perda, frustração ou
conflito de interesses e incluem: a ira, ansiedade, medo, tristeza, culpa/vergonha, ciúme e
aversão. São emoções desagradáveis, que produzem mal-estar psicológico e requerem a
mobilização de muita energia para enfrentar a situação que as provoca.
As emoções positivas, pelo contrário, caracterizam-se por serem agradáveis, e
promotoras do bem-estar psicológico, englobam a alegria, o amor e a felicidade;
As emoções borderline não são positivas nem negativas, dependem da circunstância em
que ocorrem são elas a surpresa, compaixão e a esperança, por exemplo a surpresa (o choque)
pode antever uma boa ou má notícia. No caso do diagnóstico, à surpresa (choque) seguem-se,
por norma, emoções negativas, como a tristeza.
Experienciamos emoções estéticas perante manifestações artísticas, como numa visita a
um museu, ou perante um concerto musical, ou ainda numa ida ao teatro. Incluem entre outras
a contemplação e o prazer. Embora Bisquerra (2006) defenda que, do ponto de vista
estritamente psicológico, as emoções estéticas não se deveriam incluir nas emoções básicas,
considera esta sua inclusão como necessária desde o ponto de vista da educação emocional.
Relembramos que é importante que os pais mesmo depois do diagnóstico continuem a sentir
este tipo de emoções. Se antes do nascimento da criança gostavam de dançar, ir ao cinema ou
pintar, devem continuar com estas atividades. Cuidarem-se é a única forma garantida de
cuidar bem dos filhos/as.

5.2.3. Emoções positivas versus emoções negativas. Como já foi aqui referido as
emoções ajudam-nos a equilibrar os acontecimentos na nossa vida, mesmos as negativas, pois
funcionam como forma de nos adaptarmos às situações que ocorrem no nosso quotidiano. As
emoções são necessárias ao nosso equilíbrio, mas nem todas promovem estados de
tranquilidade e bem-estar. Experimentar com frequência emoções positivas durante a infância
favorece a possibilidade de desenvolver uma personalidade extrovertida, otimista e confiada
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(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Viver sob a influência das emoções positivas promove
um desenvolvimento psicológico saudável e com este, a harmonia pessoal e social. Sentir com
frequência alegria, felicidade e amor, além de nos fazerem sentir bem, amplia o nosso
reportório de pensamentos positivos, torna-nos mais produtivos, mais criativos e mais
resistentes às frustrações, o que terá implicações na forma como encaramos a vida e os
problemas (Seligman, 2006).
O estado anímico positivo potencia a construção de recursos internos na pessoa, que não
se perdem quando a emoção termina e que possuem um efeito multiplicador, que pode ser
generalizável a outros contextos ou em estados emocionais mais frágeis. Pelo contrário, a
vivência das emoções negativas acarreta, efeitos nefastos para a saúde (Parra, 2008). Aliás,
funcionam em efeito de bola de neve: quando estamos tristes, só nos apetece pensar em coisas
tristes, o que aumenta ainda mais o nosso sofrimento. Fernandez-Berrocal, Salovey, Vera,
Extremera e Ramos (2005) com base nas investigações de autores prestigiados nesta área
como Salovey, Stroud, Woolery e Epel (2002), referem que a depressão é mais evidente em
pessoas que fazem uma má gestão emocional. Por sua vez Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles e
Glaser (2002, citado por Barra-Almagiá, 2003) sugerem que os estados emocionais negativos
podem prolongar as infeções e retardar a cicatrização de feridas, ficando o indivíduo mais
vulnerável a diversas doenças. Segundo os autores, o estado anímico parece relacionar-se com
a liberação de anticorpos, existindo evidências de que o ânimo positivo reforça a resposta
imune, enquanto o ânimo negativo a reduz.
Myers (2000, citado por Barros-Oliveira, 2004), numa revisão de realizou artigos sobre
as emoções positivas e as negativas verificou que os textos sobre as emoções negativas eram
catorze vezes superiores aos artigos sobre emoções positivas. Ao que parece, o ser humano é
tendencialmente mais pessimista e evidencia maior predisposição para reter ou lembrar
pensamentos ou experiências negativas.
A tendência a al de encon rar o caminho da felicidade parece a es ar infl enciar m
número cada vez maior de autores. Isto tem-se refletido na investigação científica produzida,
mas especialmente, nas obras de divulgação científica sobre estas temáticas. As últimas
décadas têm sido férteis na proliferação de livros de auto ajuda, baseados em princípios claros
para ensinar as pessoas a serem felizes e alcançarem bem-estar.
O exposto faz-nos refletir sobre a necessidade de melhorar as nossas respostas
emocionais. Muitos são na atualidade os autores que falam e propõem educar as emoções.
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Uma das propostas mais conhecidas e utilizadas no nosso meio é de Bisquerra (2002, 2006).
Para o autor, a educação emocional é um processo educativo, contínuo e permanente, que tem
como objetivo potenciar o desenvolvimento de competências emocionais, como um elemento
essencial no desenvolvimento integral da pessoa, capacitando-a para a vida. Tudo isto terá
como finalidade última aumentar o bem-estar pessoal e social dos indivíduos.

5.3. Da Inteligência Emocional à Educação Emocional
Depois de tudo o que foi referenciado anteriormente parece-nos evidente a necessidade
de trabalhar a componente emocional num programa de formação parental. Entende-se com
fundamental, no contexto no qual este estudo assenta (no âmbito das famílias de crianças com
necessidades especiais), privilegiar o desenvolvimento emocional como complemento
indispensável ao desenvolvimento harmonioso de cada indivíduo. Esta forma de planear a
intervenção tem sido amplamente divulgada na última década pelas obras de Bisquerra (2001,
2002, 2003,2004 e 2006), Damásio (2003), Fernández-Berrocal e Ramos (2002), FernándezBerrocal e Extremera (2005), Ekman (2003), Goleman (2002), Mayer e Salovey (1997), entre
muitos outros. Tal tem permitido o desenvolvimento de programas de educação emocional,
desde a década de noventa, com base no conceito de inteligência emocional (IE). Salovey e
Mayer (1997) defendiam que a IE envolvia:
A capacidade de perceber, avaliar e expressar emoções com precisão;
A aptidão de gerar sentimentos quando estes facilitam o pensamento;
A habilidade de entender as emoções e o conhecimento emocional;
O talento de regular as emoções para promover o crescimento emocional e
intelectual.
Posteriormente, e redefinidos os enfoques da IE, a sua definição ficou conhecida como a
habilidade para reconhecer o significado das emoções e suas inter-relações, assim como
raciocinar e resolver problemas baseados nelas. A inteligência emocional está envolvida na
capacidade de perceber emoções, assimilá-las com base nos sentimentos, avaliá-las e geri-las
(Mayer, Caruso & Salovey, 2000, p. 267).
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Segundo Goleman (2003) a inteligência emocional abarcava cinco áreas fundamentais
no desenvolvimento pessoal e social:
Consciência das próprias emoções (autoconhecimento). Significa poder fazer uma
apreciação e dar nome às próprias emoções. Só nós próprios sabemos o que sentimos e como
nos sentimos, logo, podemos moderar e ordenar as nossas emoções de forma consistente;
Gestão emocional. Significa saber gerir as emoções: mesmo na presença das
emo es nega i as (ira, ris e a, ansiedade,

) e com a consciência de que não se podem

evitar por fazerem parte de uma resposta comportamental primária, podemos sempre ter a
capacidade de as gerir, substituindo-as por comportamentos socialmente aprendidos,
nomeadamente com otimismo e sentido de humor;
Auto motivação. Muitas vezes, perante as inúmeras dificuldades do dia-a-dia,
precisamos de ferramentas que nos ajudem a fazer face aos problemas para ter sucesso
pessoal, social e profissional, nomeadamente ser persistente e ter uma boa capacidade de auto
motivação;
Reconhecimento das emoções dos outros (empatia). Ter a capacidade de, e muitas
vezes sem recorrer à verbalização, saber escutar e compreender os pensamentos e sentimentos
do outro;
Estabelecimento de boas relações com demais. Uma relação social satisfatória
depende da nossa capacidade de criar e cultivar boas relações, de saber evitar, resolver
conflitos e captar os estados de ânimo das pessoas que nos cercam.
São estes pressupostos que são a base dos programas de educação emocional. Estes
focalizam-se na psicopedagogia das emoções, centrando a sua ação nas competências básicas
para enfrentar situações da vida, que, por sua vez, fomentam o desenvolvimento integral dos
indivíduos. Têm um denominador comum: a busca de conhecimentos significativos no
contexto do crescimento pessoal e auto aprendizagem.
Conceptualmente os programas de educação emocional surgiram dos contributos da
teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995, 2005), a que sublinha a importância da
inteligência

intrapessoal

no

autoconhecimento

e

da

inteligência

interpessoal

no

estabelecimento de boas relações sociais.
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Estes programas derivam de iniciativas promovidas por universidades. Por exemplo nos
Estados Unidos, em 1994, é criada a organização Collaborative for the Advancement of Social
and Emotional Learning (CASEL), pelo Departamento de Psicologia da Universidade de
Illinois em Chicago, com o objetivo de melhorar a competência emocional das pessoas.
Atualmente esta associação abrange 21 universidades que desenvolvem programas de
melhoria de habilidades sociais e emocionais dirigidos essencialmente à população estudantil.
Junto da mesma população em Espanha, em 1997 surge o Grupo de Recerca em Orientação
Psicopedagógica (GROP, 2009) coordenado por Rafael Bisquerra Alzina e que assume a
tarefa de investigar sobre a educação emocional. Atualmente a GROP tem um conjunto de
obras que incidem na clarificação do conceito de educação emocional (Bisquerra, 2001, 2004,
2006) e um conjunto vasto de publicações sobre o desenho, aplicação e avaliação de
programas de educação emocional (Álvarez González, 2001; Álvarez González, Bisquerra,
Fita, Martinez e Pérez-Escoda, 2000; Güell & Muñoz, 2003, López, 2003; Pascual &
Cuadrado, 2001; Rem n, 2003;

).

Outros investigadores têm vindo a realizar um pouco por todo mundo programas desta
natureza:
Em 2005 Morales Ibáñez desenvolveu um programa de educação emocional, (P. E.
C. E. R. A. - Programa Educativo de Conciencia Emocional, Regulación y Afrontamiento),
aplicado a professores, com o objetivo de fazer reduzir os seus níveis de stress, promovendo
uma adequada intervenção emocionais com os alunos;
Obiols (2005) que aplicou um programa de Educação Emocional a alunos e
professores do colégio La Salle Bonanova, em Barcelona. A avaliação do programa refere
uma melhoria nas relações interpessoais e no crescimento emocional, tanto das crianças como
dos adultos;
Filella et al. (2008), aplicaram um programa de educação emocional num centro
penitenciário e os resultados referem que o programa contribuiu para a melhora da
consciência e regulação emocional do grupo em estudo;
Por sua vez, Soldevila (2008) aplicou um programa desta natureza pessoas idosas,
tendo concluído que o programa de educação emocional aplicado, teve resultados positivos,
em várias áreas da competência emocional (compreensão emocional, empatia, controlo dos
impulsos, otimismo e tolerância ao stress,

).
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Em Por gal por inicia i a da Associa o A pre enir surge também uma proposta
de intervenção neste âmbito. Incidindo a sua atuação sobre a aplicação de programas de
educação emocional a crianças do primeiro ciclo (Moreira, Crusellas, Sá, Gomes & Matias,
2010);
Também Vieira Gomes (2011) encontrou na sua investigação correlações
estatisticamente significativas entre os níveis de competência emocional dos sujeitos e os
níveis de ansiedade e depressão manifestados. Quanto maior a competência emocional,
menores os níveis de ansiedade e stress manifestavam.
Verifica-se portanto uma necessidade de investimento ao nível da investigação e prática
da educação emocional junto da população adulta, sobretudo na área a que se reposta este
estudo.

5.4. Competências Emocionais Básicas
Os programas de educação emocional são uma forma de prevenção sobre a
vulnerabilidade das famílias a determinadas disfunções, nomeadamente ao stress, depressão,
impulsividade, entre outras (Bisquerra, 2006). A aposta na construção de competências
emocionais determina que sejam proporcionadas atividades que permitam aos formandos
adquirir conhecimentos, capacidades, habilidades e atitudes necessárias para compreender,
expressar e regular de forma apropriada os fenómenos emocionais. Por outro lado, é
fundamental que os formandos percebam como se desenrola o processo emocional depois do
diagnóstico. No final da formação espera-se que sejam capazes de canalizar de forma positiva
as suas emoções, sendo importante que no processo de construção dessas competências se
verifique:
Um aumento satisfatório das habilidades sociais e interpessoais;
Uma melhoria da autoestima;
Uma diminuição dos pensamentos autodestrutivos;
Uma diminuição dos índices de violência e agressões;
A diminuição da ansiedade e stress;
Uma melhor adaptação social e familiar.
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No percurso da formação é essencial que dominem três competências básicas,
identificadas por Paul Ekman (2003) no processo de construção de competências emocionais:
A primeira capacidade é perceber que o impulso de resposta antecede a ação, ou seja,
a linha entre a emoção e a ação é muito ténue, mas nós podemos aprender a acrescentar tempo
de resposta à emoção. O que significa que perante um problema possamos ter a capacidade de
parar para pensar e di er: não quero responder com ira à tua ira ou ficar ansiosa não me vai
ajudar a resolver o problema do meu filho [texto nosso]. Este não é um processo fácil,
porque se está a atuar contra a natureza, mas tal como Ekman refere: querer é poder;
A segunda capacidade é escolher o nosso comportamento quando estamos emotivos.
Damos como e emplo: Aborreço-me nos serviços sociais: dizem-me que não tenho direito
s ajudas de custo de uma cadeira de rodas. Mas sei que tenho alguns direitos [texto nosso].
Todos sabemos que o impulso natural, quando se está irritado é descarregar na outra pessoa e
por vezes até ofender, o que faz com as coisas piorem. O que podemos tentar fazer é dirigir a
ira contra ação que causou o aborrecimento e não contra a pessoa, o que também nem sempre
é tarefa fácil;
A terceira capacidade é aprender a ser mais sensível às emoções dos outros. Damos
como e emplo: Entendo que a funcionária da segurança social não me possa ajudar e que
esteja nervosa com isso [texto nosso]. Muitas vezes, as emoções escondem-se ou são tão
subtis que não as conseguimos identificar. O ideal era mesmo ser capaz de perceber o outro e
o que sente, ou seja sermos empáticos.

5.5. Famílias Emocionalmente Competentes
As relações estabelecidas entre pais/mães e filhos/as devem ser sempre pautadas por
vínculos emocionais securizantes. Queremos com isto dizer, que a família tem como função
de ar aos seus filhos/as um suporte emocional, manifestado na partilha, comunicação, ajuda,
apoio, tolerância, afeto, respeito, carinho, compreensão e empatia. Se é verdade que ninguém
nasce ensinado para ser pai, também é certo que a forma como pensamos, sentimos ou como
agimos, influencia a educação dos filhos/as. Para Vallés-Arándiga (2008) os pais/mães
desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de competências emocionais dos
filhos/as, o que apenas se consegue através do desenvolvimento da sua própria competência e
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da sua aplicação educativa destes princípios no ambiente familiar. Se Parra (2008) nos fala
sobre o talento emocional dos pais/mães, sabemos também estas competências podem ser
aprendidas. Assim é fundamental que os pais/mães tenham consciência das necessidades
emocionais dos filhos/as e que os ensinem com serenidade, flexibilidade mas firmeza. É assim
tarefa própria das famílias emocionalmente competentes:
Perceber que as crianças têm emoções e sentimentos e que os seus pequenos
problemas podem esconder grandes carências de afeto, carinho e reconhecimento;
Favorecer a expressão das emoções. Se as emoções se manifestam em zangas
excessivas, deve ensinar-se as crianças a expressá-las de modo inteligente: verbalmente e com
firmeza, mas sem perda de controlo pessoal;
Mostrar interesse e disponibilidade para ajudar os filhos/as;
Exprimir com clareza tendo em vista o bem-estar da família e sendo assim um
modelo emocional de equilíbrio para os filhos/as (Vallés-Arándiga, 2008).
Ser um modelo emocional para a família implica dedicar mais atenção aos sentimentos
e ao processo de aprendizagem, do que aos resultados ou ao produto final. Um líder
emocional deve ter consciência da importância de motivar, inspirar e dar sentido ao esforço,
principalmente no contexto das NE. Mais do que outras crianças, as crianças com algum tipo
de limitação necessitam de crescer com uma boa estrutura emocional, com capacidades
ótimas de autoconfiança e autoestima, para fazer face às dificuldades que daí podem decorrer.

5.6. A Emergência Da Educação Emocional no Contexto das NE
Perante o que acabamos de referir, será legítimo falar em stress nas famílias de crianças
com NE? Os estudos nesta área não são unânimes, mas a maioria defende que famílias têm
reações discrepantes e reagem de formas diferentes ao diagnóstico (Badía Corbella, Aguado
& Arias, 2003) e existem alguns fatores que sistematizam esta variabilidade: as suas crenças,
os seus valores, o seu background cultural, a educação, a situação geográfica, nível
económico, etc. Por sua vez, Badía Corbella (2003), Beckman (1983), Turnbull e Turnbull
(2001), entre muitos outros, identificam estes fatores como instigadores de stress no sistema
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familiar. Válido será assim dizer que, o diagnóstico por si só, não explica de forma exclusiva
a presença de stress na família, e que além deste aspeto devem ser analisados outros fatores.
Como facilmente percebemos, muitas destas pessoas vivem dificuldades continuadas ao
longo do ciclo vital e muitas delas acabam por fazer uma valorização negativa da realidade
que as rodeia. Estas atitudes são estados de híper vigilância que levam a uma atenção seletiva
e uma amplificação de certas informações do meio, ou seja, após repetidas experiências
negativas, podem sentir que nada vale a pena (Fernandez-Abascal & Palmero, 1999). Passam
então a sobrevalorizar os acontecimentos negativos e sentem-se pouco confiantes nos serviços
e pouco otimistas com a vida.
Na esteira de Lazarus (1991) diremos que esta mãe desânimo aprendido mediante um
conjunto de experiências de vida negativas, no acesso a serviços de reabilitação e ajudas
sociais para garantir o bem-estar da sua família. Tal como esta mãe, muitas famílias sentem a
falta de recursos como uma ameaça ao seu bem-estar físico e psíquico. Estas ameaças
resultam da falta de apoio psicológico para gerir o sentimento de perda pelo filho sonhado; da
perda de poder económico; da incerteza do futuro daquela criança; das frustrações ligadas ao
sentimento de impotência de nada poder fazer face à pouca eficácia das redes sociais, entre
outras. Acreditamos que nestes casos, será fácil perceber como é que as emoções negativas
como a tristeza, a ansiedade, a ira, invadem as pessoas no seu dia-a-dia e se transformam em
estados emocionais continuados de frustração, impotência, depressão e angústia.
Na área das necessidades especiais, alguns estudos têm-se focado em perceber que
fatores podem ajudar a reforçar a autoestima dos indivíduos que compõem o sistema familiar.
Neste âmbito, o estudo de Maçola, Vale e Carmona (2009), vem reforçar que por exemplo a
falta de apoio do parceiro, para cuidar do filho logo após nascimento, influenciou
negativamente a autoestima das mães. Este é um de muitos exemplos que mostram a
fragilidade emocional que pode ser veiculada aos cuidadores.
A nossa preocupação incide nas evidências existentes de que, as emoções negativas têm
efeitos tóxicos e negativos para a saúde física e mental (Fernandez-Abascal & Palmero, 1999;
Salovey, 2001; Bisquerra, 2006; Lazarus, 2006), e se não forem prevenidas podem derivar em
estados emocionais destrutivos, promotores de várias doenças. O tratamento dos efeitos
psicopatológicos das emoções negativas e do stress realiza-se através de psicoterapia
emocional, no entanto, este não é a nossa intenção. Defendemos que, tal como nos diz a
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sabedoria pop lar, mais ale pre enir q e remediar , por isso iremos fazer incidir a nossa
atuação na

Escola de Pais.nee

numa perspetiva preventiva. Neste caso, a que melhor

reflete os nossos objetivos é a área da educação emocional, uma vez que tem como objetivo
prevenir os efeitos das emoções negativas, antes que estas sejam irreversíveis, patrocinando o
desenvolvimento das emoções positivas.
Como tem sido demonstrado em inúmeras investigações (Diener, 2000; Ryan & Deci,
2000; Schalock & Felce, 2004; Seligman, 2006; Turnbull & San elli, 2003

) melhorar a

autoestima, ter maior capacidade para superar dificuldades e frustrações, tomar decisões
adequadas e adotar uma atitude de empatia e otimismo perante a vida, são condições únicas
de garantia de uma vida melhor para as pessoas, o que parece ter uma relação direta, com uma
vida melhor de todas as pessoas da família, incluindo as pessoas com necessidades especiais
(Turnbull, 2003; Schalock & Verdugo, 2006).
A ênfase num programa de educação emocional reflete-se na simplicidade das palavras
de Bisquerra (2006): não podemos mudar as pessoas, nem ignorar a difícil situação em que se
encontram, mas podemos sempre ensiná-las a decidir qual vai ser a sua atitude perante os
problemas. Podemos sempre ajudá-las a decidir como os acontecimentos negativos as vão
afetar. Importa neste caso ajudar a formar pessoas competentes, que tornem competentes os
sistemas familiares, tendo por base os princípios da capacitação, fortalecimento e
autonomização na família. Queremos com isto dizer que, nesta escola, pretendemos fornecer a
cada formando apoio pessoal e familiar, incluindo neste aspeto aconselhamento e
envolvimento da família em atividades sociais que ajudem a gerir a situação familiar.
Estaremos desta forma a permitir que as famílias desenvolvam competências, adquiram
conhecimentos, conheçam os seus direitos e recursos disponíveis, para que consigam uma
melhor inserção na comunidade e que sejam autónomas na gestão desses recursos.

5.6.1. Educar a Autoestima na família. Falar na autoestima no contexto das
necessidades especiais, assume particular importância, pois desde cedo as crianças com algum
tipo de discapacidade são confrontadas com as suas limitações. A inserção da criança na
família e as interações que dentro do sistema famílias se desencadeiam, podem despoletar,
também nos cuidadores sentimentos de auto eficácia menos positivo (Freixa, 2000).
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Neste contexto consideramos fundamental que os pais/cuidadores desenvolvam uma
atitude positiva perante a vida, com a responsabilidade, com a capacidade para analisar
criticamente as normas sociais, com a capacidade para procurar ajuda e recursos, assim como
com autoeficácia. Pelo conjunto de itens evidenciados facilmente percebemos o seu encaixe
na área das NE. Além de que, fortalecer a autoestima familiar torna-se essencial para que esta
possa mobilizar recursos da sua rede.
A autoestima define o valor que damos ao que somos e ainda, descreve o modo como
nos confrontamos com as contrariedades, regulando a energia necessária em cada situação.
Esta nossa energia não é aspeto constante na nossa vida, pois depende do que pensamos sobre
as nossas capacidades num determinado momento. As emoções que estes pensamentos
produzem estão diretamente implicadas nesse processo, o mesmo será dizer que, existe uma
clara diferença entre ter essas capacidades e saber utilizá-las no momento certo (Bach &
Darder, 2002). Os conceitos a clarificar neste são os que de seguida descrevemos:
Autoestima: Ter uma imagem positiva de si mesmo, estar satisfeito, manter boas
relações consigo mesmo;
Auto motivação: Capacidade de auto motivar-se e implicar-se emocionalmente em
atividades diversas da vida pessoal, social e profissional;
Atitude positiva: Capacidade de ter uma atitude positiva face à vida. Sentir-se
otimista ao enfrentar os reptos diários;
Responsabilidade: Intenção de se implicar em comportamentos seguros, saudáveis e
éticos. Assumir a responsabilidade na tomada de decisões;
Análises críticas de normas sociais: Capacidade para avaliar criticamente as
mensagens sociais e culturais, relativos a normas sociais e comportamentos pessoais;
Mobilizar ajuda e recursos: Capacidade para identificar a necessidade de apoios,
assistência e saber aceder aos recursos disponíveis (Bisquerra, 2002).
A autoestima desenvolve-se na relação que estabelecemos com os outros, pela
observação das condutas ao longo da vida, da imagem que nos passam as pessoas com as
quais nos relacionamos, pela comparação social e temporal connosco próprios, pelas metas
que alcançamos, e pelo feedback que recebemos de outros significativos, etc. Em muitas
situações, contudo, os obstáculos impostos por algumas experiências negativas, conseguem
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desafiar a nossa autoestima, tal como o fazem as pessoas que nos rodeiam, com os seus
comentários ou com as suas mensagens recriminadoras. Muitas vezes, não conseguimos
reparar sozinhos a nossa autoestima, precisamos que os outros, aos quais estamos ligados
afetivamente, nos ajudem neste caminho.
A autoestima, no contexto das NE, é determinante neste sentido. Atrevemo-nos a dizer
que uma boa autoestima é o ingrediente mais importante da construção de uma vida de bemestar e de sucesso (Bach & Darder, 2002). Estudos recentes comprovam ser possível intervir
neste construto, através de programas estruturados e potenciar o seu reforço dos indivíduos:
Brenda, Martínez, Roselló e Toro-Alfonso (2010), mediram a eficácia de um
programa de intervenção para melhorar competências emocionais e de bem-estar dos
cuidadores, num centro de proteção de menores, e chegaram à conclusão que as mudanças na
satisfação das necessidades dos frequentadores, produziu aumento na sua autoestima;
Também Encarnación, Justo e Clemente (2010), através do programa psicoeducativo
Mindf lness , verificaram uma melhora na autoestima de adolescentes imigrantes sulamericanos residentes em Espanha;
García-Merita, Balaguer, Castillo, Álvarez e Mars (2010), mediram a eficácia de um
programa de intervenção para melhorar competências emocionais e de bem-estar dos
cuidadores, num centro de proteção de menores, e chegaram à conclusão que as mudanças na
satisfação das necessidades dos frequentadores, produziu aumento na sua autoestima;
Junto da população infantil, Güemes Careaga (2011), avaliou a eficácia do programa
CONVES , e erifico

m a men o nas pon a es ob idas na a oes ima e adap a o

infantil depois da intervenção.
O exposto faz-nos refletir que, se até as crian as aprendem a melhorar a a oes ima,
num curto período de tempo, é possível, formar os pais, para ao longo da vida, poderem
ajudar a reforçar a autoestima dos seus filhos/as. Além disso, uma boa gestão emocional,
aportam segundo Tugade, Fredrickson e Feldman-Barret (2004), muitos benefícios para a
saúde física. A utilização destas estratégias, permitem aos indivíduos realizarem uma gestão
positiva em situações de crise saindo delas com novas competências, com relacionamentos
mais próximos e securizantes e ainda com uma maior autoestima e apreço pela vida, o que no
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contexto das necessidades especiais, pode ter um efeito muito positivo quer nos cuidadores,
quer nas crianças.

5.6.2. Aprender a viver com esperança e otimismo. Como já referimos anteriormente,
as pessoas para terem sucesso na vida não necessitam apenas de formação académica, mas
também de outras habilidades, nomeadamente a nível sócio emocional. Resolver com
assertividade os conflitos, ter esperança num futuro melhor, ser otimista, saber encaixar uma
frustração a curto prazo tendo em vista uma maior recompensa a longo prazo ou gerir os
estados de ânimo com motivação, são competências que devem fazer parte de uma formação
parental que se perspetive de qualidade, por isso apostamos nela na Escola de Pais.nee .
No reforço desta nossa perspetiva, Santos Ribeiro (2003) defende que no domínio da
Educação Parental, de ver dar particular relevo à valorização de um enfoque positivo e
desproblematizado da vida, partindo da crença nas competências e sucessos dos pais. A
autora, baseando-se no que defendem Seligman e Csikszentmihalyi (2000), advogam que, os
programas de formação parental devem incidir numa leitura esperançada da vida no sentido
de ajudar os pais, educadores ou cuidadores das crianças, a educar com base em competências
positivas potenciadoras de vidas saudáveis (do ponto de vista emocional) e felizes.
Partimos igualmente do pressuposto defendido por Martin Seligman (2006) sobre o
otimismo e a atitude perante a vida: o que pensamos sobre os acontecimentos da nossa vida
determina a nossa capacidade de sermos otimistas ou pessimistas. Ser pessimista ou otimista
muda o enfoque que damos à vida, sendo certo que o otimismo aporta maiores benefícios. As
pessoas otimistas apresentam melhores desempenhos nas áreas académicas, pessoal,
profissional e desportiva e têm menos problemas de saúde. Por sua vez, os pessimistas
desistem com maior facilidade das tarefas a que se propõem e são mais vulneráveis a
sintomatologias de depressão. O otimista não se culpabiliza pelo não alcançar de terminados
objetivos de vida e encara as dificuldades como sendo temporárias, pontuais, sobretudo como
um desafio e esforçando-se ainda mais para as ultrapassar. Já o pessimista acredita que os
acontecimentos negativos vão persistir, culpabilizando-se pelo não alcance dos objetivos de
vida (Barros-Oliveira, 1998, 2004).
A boa notícia, é que, segundo defendem Roberts, Brown, Johnson e Reinke (2002), a
atitude de ser otimista pode se aprendida. Nas crianças pequenas pode ter até um carácter
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preventivo relativamente aos problemas futuros encontrados na infância ou na adolescência e
ao longo da vida. Pais e familiares devem assim estar atentos aos modelos de comportamento
social e às suas atitudes perante a vida: as crianças são o que virem ser.
No que se refere à esperança, é imprescindível que estas famílias possam reaprender a
ver vidas com esperança, só desta forma, conseguirão fazer face aos problemas que
diariamente serão impostos no sistema famílias, pela escassa rede de suporte social (Marques
& Pais Ribeiro, 2007).
A definição de Snyder (2002) ajuda-nos a entender esta relação, assume a esperança
como uma variável psicológica positiva, voltada para os objetivos, no qual a pessoa tem a
capacidade percebida para se auto motivar, para encontrar os caminhos que o levarão às metas
que traçou, e que deseja alcançar. Neste contexto, entende-se a necessidade de conquistar e
assegurar um sentimento de esperança num futuro melhor.
A Esperança têm recentemente sido alvo de atenção junto da comunidade científica,
pela sua importância no desenvolvimento de comportamentos e atitudes positivas. Tem sido
descrita como uma variável de natureza disposicional (Snyder et al., 1991, citado por Snyder,
2002), embora seja considerada suscetível de mudança ao longo do tempo através de
intervenções sustentadas e elaboradas para esse efeito (Marques, Pais-Ribeiro & Lopez,
2007).
Se estas intervenções forem construídas tendo por base programas de educação
emocional o processo é facilitado, uma vez que, como defende Snyder (2002), existe uma
estreita ligação entre as emoções e a esperança. As emoções positivas ajudam a construir
perceções de sucesso, aumentam a motivação para traçar metas, e criam maior resistência à
frustração com as dificuldades encontradas no percurso.
O conceito de esperança e o otimismo, embora próximos, devem contudo ser analisados
sob prismas diferentes (Barros-Oliveira, 2003, 2004). Isto mesmo é defendido por Snyder,
Rand e Sigmon (2002), os autores argumentam que a esperança, deve ser distinguida do
conceito de otimismo, pois a esperança, está relacionada com crenças, (o individuo acredita
nos resultados positivos, e desenvolve capacidades para realizar alterações positivas na sua
vida).

131

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

O conceito de otimismo, por sua vez, baseia-se na perceção dos resultados positivos ou
negativos. Passamos a explicar com base nas teorizações de Snyder (2002): um individuo
otimista pode sentir que as coisas lhe vão correr bem, mas para isso não tem que ter um
objetivo definido em mente, tal como acontece na esperança. O otimismo, pode assim ser
entendido como uma expressão ou manifestação da esperança (Barros-Oliveira, 2004).
Seja como for, ambos conceitos se perspetivam face ao encarar a vida de forma positiva,
o que, sendo desta forma, se enquadra nos objetivos deste estudo, tal como nos referem Bland
e Darlington (2002) o fundamental é que as famílias reconheçam a importância da esperança
como mecanismo de coping e estratégia instigadora de capacitação familiar.
A relação entre o otimismo e a esperança e a saúde dos indivíduos está presente em
inúmeras investigações realizadas na última década, dando conta de que, os indivíduos mais
otimistas têm melhores ajustamentos psicológicos às dificuldades e menos stress com a sua
Saúde (Ridder, Fournier & Bensing, 2004), e os que apresentam níveis de esperança mais
altos, têm maior facilidade em implementar estratégias de coping, perante situações de stress
com a saúde (Pedro & Pais-Ribeiro, 2008). A reforçar esta ideia, também Snyder e Lopez
(2002) defendem que os indivíduos que apresentam altos níveis de esperança desenvolvem
mais pensamentos positivos e menos pensamentos negativos, no seu dia-a-dia e ainda
apresentam emoções positivas mais resistentes. Certo é que, as pessoas otimistas apresentamse mais ajustadas psicologicamente, mostram maior satisfação com a vida e experimentam
mais emoções positivas (Marrero Quevedo & Carballeira Abella, 2010), características que
entendemos como necessárias para o desempenho da parentalidade positiva na área das
necessidades especiais.
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PARTE II
ESTUDO EMPÍRICO
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I CAPÍTULO
OPÇÕES METODOLÓGICAS GERAIS
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Capítulo I
Opções Metodológicas
No presente capítulo iremos proceder à caracterização da metodologia e procedimentos,
levados a cabo nesta investigação. Este estudo foi realizado em duas fases (1ª fase:
Levantamento das necessidades e satisfação do suporte social; 2ª Fase: Desenho
implementação e avaliação do programa

Escola de Pais.nee ), logo quer a amostra, os

instrumentos, os procedimentos utilizados na sua distribuição e recolha dos dados, as
variáveis e, o processo utilizado no tratamento estatístico e análise dos dados, serão
apresentados de forma separada, mas sequencial para que se entenda todo o processo.

1.1. Metodologia Geral
A metodologia é a fase do trabalho em que o investigador determina as estratégias e os
procedimentos a utilizar na investigação, com a finalidade de responder à questão colocada ou
às hipóteses formuladas. As opções metodológicas desta investigação assentam nos
postulados teóricos de Arnal, Del Ricón e Latorre (2001), León e Montero (2008), Tejedor
(2000) entre outros. Apoiando-nos na revisão da literatura e em função da especificidade do
nosso estudo, decidimos optar por um pluralismo metodológico (Verdugo, 2006), fazendo uso
de metodologia qualitativa e quantitativa (entrevistas e inquérito por questionário, com pré e
pós teste), corporizadas em dois tipos de estudo: numa fase inicial um estudo
descritivo/exploratório e numa segunda fase um estudo quase-experimental.
Esta opção, do uso de metodologia qualitativa e quantitativa, justifica-se segundo
Denzin et al. (2006), como útil e a mais adequada para compreender, explicar ou aprofundar a
realidade em estudo. Os mesmos autores sustentam a complementaridade entre métodos
quantitativos e qualitativos, através da sua aplicabilidade, nos diferentes momentos de uma
investigação, o que pode permitir uma melhor compreensão do fenómeno social em estudo,
podendo mesmo evitar visões reducionistas e posturas ideológicas entre perspetivas. Foi com
base neste pressuposto que justificamos esta opção.
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As vantagens da linha de investigação qualitativa e assumidamente descritiva, são
inúmeras, nomeadamente, o facto de a fonte direta dos dados ser o ambiente natural,
assumindo-se o próprio investigador como o seu instrumento principal, analisando os de
forma indutiva; o seu enfoque situa-se no processo e menos no produto ou resultado da
investigação, preocupando-o sobretudo a compreensão absoluta e global do fenómeno
estudado (Fortin, 1999). Assim sendo, assume o valor humano das significações dos sujeitos
face ao objeto de estudo, o que, por outro lado, potencia a existência de um estudo com
informações dificilmente quantificáveis e generalizáveis. Segundo defendem Huberman e
Miles (1991), este tipo de investigação, além de ser mais rica e sedutora, nela estão presentes
um conjunto de fatores que lhe conferem uma leitura transversal e multidisciplinar, nas
vertentes, cultural, contextual e temporal.
No que concerne aos métodos quantitativos, as vantagens são claras e permitem obter
fundamentos sólidos e consistentes às descobertas e hipóteses formuladas, uma vez que,
utilizam procedimentos intersubjetivamente controláveis, conferindo rigor à investigação (ao
indicar as margens de erro que podem surgir na formulação de inferências) (Tejedor, 2000).
Neste caso, a realidade a a aliar en endida como obje i a , o seja, ela e is e independen e
do sujeito. Da mesma forma, os acontecimentos ocorrem de forma natural e organizada, sendo
possível descobrir as dinâmicas pelos quais se regem, para os prever e controlar. Aqui o
investigador apresenta-se independente do objeto a estudar. A validade do conhecimento
depende da forma como se procede à observação. Diferentes observadores, perante os
mesmos dados, devem poder chegar às mesmas conclusões. O mesmo será dizer que, desde
que os processos metodológicos tenham sido corretamente aplicados, não há razões para
duvidar da validade da informação obtida (Santos Ribeiro, 2003).

1.1.1. Problema de Investigação. De acordo com o que nos referem Polit, Beck e
Hungler (2004), uma questão de investigação é um enunciado interrogativo escrito no
presente, e que inclui por norma, uma ou mais variáveis da população a estudar. Assim sendo,
pretendemos perceber quais as necessidades das famílias de crianças com necessidades
especiais? Qual o impacto do diagnóstico na gestão dessas necessidades e na restruturação
emocional dos cuidadores? E, Qual a importância de promover a capacitação destas famílias?
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Como já referimos anteriormente, a literatura da especialidade, defende que o impacto
do diagnóstico, provoca sérias desorganizações no sistema familiar, afetando as interações,
estrutura e funções familiares, potenciando mudanças significativas ao longo do ciclo vital.
Como profissionais de educação especial, temos tido contato direto com diversas famílias de
crianças com NE (resultantes de algum tipo de deficiência ou incapacidade), onde
identificamos muitos das características avançadas pela comunidade científica, como
preocupante para esta população: a falta de apoio emocional e social, fraca rede de apoio
social formal, pouco apoio institucional para a gestão da vida familiar, falta de competências
parentais para lidar com as problemáticas dos filhos/as, etc.
Num levantamento por nós efetuado estimamos que, em idade escolar existiam no
distrito de Bragança21 (Figura 1) mais de quinhentas famílias nesta situação. Percebemos
igualmente o distrito de Bragança apresenta muito poucas respostas para esta população.
Faltam centros de reabilitação, gabinetes de apoio às famílias, centros de apoio e formação de
pais, etc. Tal como também foi referido inicialmente, esta falta de recursos tem implicações
diretas na qualidade de vida das famílias, o que nos faz refletir sobre a necessidade de
conhecer a realidade desta população.

Figura 1 - Mapa do distrito de Bragança (norte de Portugal)

Assim, tal como referimos no ponto de partida, o objetivo desta investigação foi
perceber quais as necessidades dos cuidadores de crianças com necessidades especiais, para
depois perceber a importância, para a família, da frequência de um programa de formação
21

Bragança é um distrito do nordeste de Portugal, pertencente à província tradicional de Trás-os-Montes e Alto
Douro. Limita a norte e a leste com Espanha (províncias de Ourense, Zamora e Salamanca), a sul com o Distrito
da Guarda e com o Distrito de Viseu e a oeste com o Distrito de Vila Real. A sua área soma 6 608 km², sendo
assim o quinto maior distrito português, habitado por uma população de 139 344 habitantes (2009). A sede do
distrito é a cidade de Bragança (Fonte: Arquivo de Biblioteca Municipal de Bragança).
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emocional e parental que os informe, capacite e fortaleça enquanto cuidadores, e os ajude a
encontrar redes de apoio na comunidade. Isso permitiu, perceber o impacto na capacitação das
famílias, do fortalecimento das redes de apoio formal e informal.

1.1.2. Objetivos. De acordo com as questões de investigação assinaladas no início desta
dissertação, o presente estudo pretende, num primeiro momento, identificar as principais
necessidades das famílias do distrito de Bragança, questão que entendemos como pertinente,
pois é a primeira vez que se realiza um estudo, desta natureza, junto desta população. Por
outro lado, acreditamos que com a informação recolhida possamos sensibilizar comunidade
para esta questão.
Demos início a este estudo pela recolha de informação qualitativa, através da realização
de inquéritos por entrevistas, onde se conheceram as autoperceções dos familiares,
relativamente a todas as questões que derivam do impacto do diagnóstico. Seguidamente,
realizámos um levantamento das redes de suporte social existentes. De seguida e através de
inquéritos por questionário tentámos perceber o grau de conhecimento e satisfação, dos
cuidadores, relativamente a esse suporte social. Num terceiro momento, pretendemos delinear
uma intervenção que pudesse dar resposta às necessidades evidenciadas pelos sujeitos da
investigação. Neste sentido, desenhamos, aplicamos e avaliamos um programa de formação
emocional e parental: Escola de Pais.nee . A avaliação deste programa foi realizada com
base nos seguintes pressupostos:
No desenvolvimento de competências pessoais, sociais e emocionais dos indivíduos
com compõem o sistema familiar;
Na capacitação desta população;
No reforço das redes de apoio formal e informal.
Neste tipo de contextos familiares, capacitar as famílias, será sempre uma mais-valia,
pois cuidar bem de si mesmos, será o primeiro passo para os pais cuidarem bem dos filhos/as.
A falta de competências emocionais e parentais têm sido identificadas como responsáveis
pelo fracasso de muitos pais (Parra, 2008). Por outro lado, potenciar o bem-estar pessoal e
social destas famílias através da formação (Bisquerra, 2001), pode em muito contribuir para a
reestruturação da vida familiar.
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Definimos como objetivos gerais desta investigação são os seguintes22:
Conhecer as perceções e necessidades das famílias de crianças e jovens com
necessidades especiais do distrito de Bragança;
Reconhecer os graus de satisfação das famílias perante a rede de apoio formal e
informal;
Desenhar, implementar e avaliar um programa de Educação Emocional e Parental,
específico para famílias de crianças com NEE.
Avaliar o impacto de um programa de intervenção para a promoção da satisfação de
necessidades das famílias, no incremento das redes sociais de apoio e na capacitação das
famílias de crianças com NE.

1.1.3. Procedimentos Morais e Éticos. O desenvolvimento de um trabalho de
investigação requer o cumprimento das considerações éticas vigentes, neste sentido o
investigador terá de salvaguardar um conjunto de valores subjacentes à liberdade e respeito
pelos indivíduos (direito à autodeterminação); dignidade da pessoa humana; direito à
intimidade; direito ao anonimato e à confidencialidade e, finalmente, direito à proteção contra
o desconforto e prejuízo (Princípio da Beneficência) (Osswald, 2002).
Antes da aplicação de qualquer um dos instrumentos de recolha de dados, procedeu-se à
elucidação dos participantes, quer seja da natureza e objetivos do estudo, bem como dos
procedimentos e confidencialidade dos mesmos (Anexo I, II e III). Seguimos assim, os
pressupostos vigentes no Código de Nuremberga, instituído em 1947 (Tribunal Internacional
de Nurenberg, 1947), no qual se determina que o investigador deve ter o dever e a
responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento, e ainda, garantir que a
investigação produza resultados vantajosos para a sociedade, não podendo ser feitos de
maneira casuística ou desnecessária.
A recolha de dados decorreu em três períodos: As primeiras entrevistas decorreram
entre 2007 e 2008; A aplicação dos primeiros questionários decorreu entre 2008 e 2009; E os
restantes dados foram recolhidos durante a implementação dos programas de formação, de
Março 2009 a Outubro de 2011.
22

Os objetivos específicos encontram-se indicados em cada uma das respectivas fases de investigação.
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Tendo por base as orientações teóricas de Almeida e Freire (2000), durante a
investigação foram tidos em consideração os seguintes aspetos:
Todos os questionários aplicados, foram testados e validados na população
portuguesa, tendo sido pedidas as autorizações aos respetivos autores (Anexo IV);
Os dados no número de crianças com NE existentes foram pedidos aos organismos
competentes (Anexo V);
Foi assegurado o consentimento informado de todos os participantes, depois de terem
sido elucidados sobre os objetivos da investigação, nas suas diferentes fases (Anexo I, II e
III);
Foi tida em consideração a total confidencialidade dos resultados obtidos no estudo,
assim como, a proteção da identidade dos sujeitos nele participante em cada uma das fases.
Quer nas entrevistas, quer na aplicação dos questionários, desenvolveu-se sempre num total
clima de sigilo, tendo sido respeitada a intimidade dos participantes, tal como o anonimato;
Antes de iniciar o estudo, avaliou-se a nível ético, a sua operacionalização no que diz
respeito ao respeito pelos direitos dos participantes ou a integridade física, mental e moral dos
mesmos;
Foi respeitada a liberdade daqueles que recusaram integrar a investigação, ou por
qualquer motivo desistiram durante a fase de implementação do programa. Foi sempre
assegurada a possibilidade do participante retirar-se do estudo em qualquer altura, sem que
dai resultasse qualquer penalização ou prejuízo (Osswald, 2002).
Durante a implementação do programa Escola de Pais.nee , seguiram-se um conjunto
de responsabilidades de carácter ético, defendidas por Fine (1980), Bartau, Maganto e
Etxeberría (2001) e Santos Ribeiro (2003) como fundamentais na concretização deste tipo de
investigação, particularmente:
Clarificação junto dos participantes sobre os objetivos do programa, quer na fase de
divulgação, bem como na sua implementação, evitando criar expectativas quanto ao sucesso
da intervenção;
Apresentação atempada dos conteúdos programáticos a atividades no sentido de
minimizar os níveis de ansiedade relativamente à formação;
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Proteger cada um dos participantes de possíveis críticas ou comentários de outros
elementos do grupo, assegurando que todos se mantêm focados na partilha de experiências e
aprendizagens;
Compreender e ter sensibilidade perante o meio cultural de proveniência dos
participantes, do qual podem depender determinadas crenças, tentando adaptar conteúdos e
processos às condições e sistemas de valores da comunidade local.

1.1.4. Tipo de Estudo. Seja qual for a opção metodológica definida, ela deve-se reger
por princípios de rigor e ética, nomeadamente, ter em conta a validade, a credibilidade, a
replicabilidade, a confiança, a qualidade e precisão científica (Arnal, Ricón & Latorre, 2001;
Tejedor, 2000), razão pela qual justificamos a opção por uma metodologia mista, que
decorreu em duas fases, e que assentou em dois tipos de estudo:

1.1.4.1. Primeira Fase da Investigação. Esta parte do nosso estudo seguiu uma linha de
investigação qualitativa, assumidamente descritiva, baseada nas teorizações de vários autores,
dos quais destacamos Bogdan e Biklen (1994). Neste contexto, e nesta investigação, a fonte
direta dos dados é o ambiente natural, assumindo-se o próprio investigador como o seu
instrumento principal, analisando os de forma indutiva; o seu enfoque situa-se no processo e
menos no produto ou resultado da investigação, preocupando-o sobretudo a compreensão
absoluta e global do fenómeno estudado (Fortin, 1999). Realizamos assim um estudo
descritivo/exploratório, de observação, pois não existiu por parte do investigador, intervenção
nas variáveis a estudar. Este estudo descritivo normativo, teve como objetivo recolher
informação da amostra, de forma a responder a um conjunto de questões e que correspondeu,
neste caso, à análise das necessidades da nossa população-alvo através de inquéritos por
entrevistas e por questionário.

1.1.4.2. Segunda Fase da Investigação. Na segunda fase deste estudo, e para a
implementação do programa de formação, optamos pela realização de um estudo quaseexperimental (Tejedor, 2000) de grupo único, com pré e pós-teste, com o objetivo avaliar a
implementação do programa. Neste, sujeitam-se 36 indivíduos a uma experiência (formação)
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de forma a estudar o efeito que esta teve sobre os mesmos. Este tipo de desenho pode
representar-se simbolicamente da seguinte forma, como se mostra de seguida na Figura 2:

A

O1

X

O2

Tempo
Figura 2 - Desenho do grupo único com pré e pós-teste (Adaptado de McMillan & Schumacher (2005)

As simbologias O1 e O2 correspondem à aplicação num primeiro momento (O1) do
pré-teste e num segundo momento (O2) do pós-teste. O (X) equivale ao tratamento que, no
presente estudo, correspondeu à implementação do programa de educação emocional e
parental. A simbologia (A) corresponde ao grupo de familiares que participou neste estudo.
Estamos cientes de que este tipo de desenho de investigação acarreta algumas limitações,
nomeadamente, no que se refere à garantia da validade interna do estudo, uma vez que, não
existe um grupo controlo. Neste tipo de estudo, há uma reduzida manipulação das fontes que
afetam a validade interna. Tejedor (2000) chama a atenção para este facto de argumenta que:
Deberá prestarse en su aplicación especial interés a las variables que no se han podido
controlar y considerar la posibilidad de que los resultados que obtenga (relaciones entre
las variables independientes y dependientes) puedan deberse más a la influencia de las
variables no controladas que a los efectos de las variables independientes. (p. 331)
As considerações deste autor foram tomadas em conta, mas neste caso concreto seria
muito difícil conseguir definir um grupo de controlo com características idênticas aos grupos
trabalhados. Para tentar colmatar este aspeto, realizaremos dois programas de formação
parental em contextos diferentes, em Bragança (capital de distrito) e Alfândega da Fé
(concelho rural).

1.1.5. Procedimentos de Análise de Dados e Tratamento Estatístico.
1.1.5.1. Inquérito por Entrevista. A revisão da literatura foi determinante na construção
deste instrumento de recolha de dados, configurando ao processo metodológico o rigor que
lhe deve estar subjacente. Desta revisão foi elaborado um guião (anexo VI), no sentido de
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proceder a uma entrevista aberta, flexível ou semiestruturada. Uma vez elaborado o guião,
houve sempre a possibilidade de introduzir novos elementos decorrentes do processo de
entrevistas. Seguidamente procedeu-se ao estudo da validade da entrevista. Os orientadores do
trabalho deram a sua opinião como especialistas (Bardin, 1995), e apresentaram as suas
críticas construtivas, no sentido de melhorar este instrumento de recolha de dados. O processo
de validação decorreu em duas fases distintas. Na primeira fase, o guião foi apresentado a oito
especialistas na área, para o efeito foi-lhes apresentado um questionário de validação (Anexo
VII), onde puderam avaliar cada uma das questões a partir de cinco itens, nomeadamente ao
nível da adequação, conteúdo, ordem, estilo e formatação. Da revisão das suas opiniões surgiu
o guião de entrevista definitivo, onde quatro especialistas o aprovaram como adequado,
pertinente e bem construído.
Finalmente, depois de realizadas, as entrevistas foram submetidas a um processo de
análise de conteúdo (Bardin, 1995), construindo um sistema de categorias e subcategorias a
partir das unidades de registo, retiradas dos discursos dos sujeitos. Tivemos a preocupação de
que as categorias fossem exaustivas, o que significa, que todas as unidades de registo fossem
colocadas numa das categorias, e exclusivas, isto é, que uma mesma unidade de registo só
fosse incluída numa categoria. O resultado da análise de conteúdo é apresentado no Anexo
VIII. A cada um dos entrevistados atribuiu-se um código, garantindo desta forma a
confidencialidade e o anonimato dos mesmos: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,F8, F9, F10, F11,
F12, F13, F14, e F15.

1.1.5.2. Inquérito por questionário. Os dados recolhidos foram codificados, registados
e tratados numa base de dados informática. Posteriormente recorreu-se à análise descritiva
onde se utilizaram, como instrumentos de caracterização dos dados, tabelas de frequências
absolutas e relativas, medidas estatísticas tais como a média, o desvio padrão, a mediana, o
mínimo e o máximo. As tabelas de frequências absolutas e relativas permitem uma rápida e
resumida leitura de diversos aspetos, nomeadamente as características das amostras
consideradas e distribuição das respostas às escalas utilizadas.
Relativamente às escalas, foram utilizadas escalas já validadas e referenciadas em
estudos nacionais e internacionais. Contudo, foi sempre determinado o nível de consistência
interna através do coeficiente Alpha de Conbrach, de forma a avaliar a consistência interna
dos fatores e também da escala. Ainda para as escalas utilizadas e respetivos fatores, foram
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determinados e apresentados as medidas estatísticas teóricas: mínimo, máximo e média, ou
seja, o que é esperado teoricamente. Apresentam-se estas medidas de forma a possibilitar a
comparação com as medidas equivalentes, observadas para a amostra em estudo.
Na inferência estatística foram realizados testes de hipóteses, o que pressupõe existência
de hipóteses, designadas por hipótese nula (onde se afirma a existência de igualdade entre
valores médios, variâncias, entre outros, e relações de independência entre variáveis) e por
hipótese alternativa (onde se nega a hipótese nula). O confronto das hipóteses realiza-se
através da aplicação de testes e partindo de um determinado nível de significância
(probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando esta é de facto verdadeira). Neste estudo,
considerou-se 5% e também 1%. Como resultado da aplicação do teste de hipóteses obtém-se
uma medida estatística designada de valor de prova (grau com que os valores amostrais
contradizem a hipótese nula), quanto menor for o valor de prova, maior será o grau com que a
hipótese nula é contradita. Na prática, rejeita-se a hipótese nula sempre que o valor de prova é
inferior ao nível de significância.
Para a análise da inferência estatística foi necessário recorrer a testes paramétricos e
também não paramétricos (Pestana & Gageiro, 2000), nomeadamente:
O teste paramétrico t para comparação entre médias de duas populações
independentes, nomeadamente os resultados obtidos para as diferentes escalas em função de
variáveis de carater sociodemográfico. E ainda, para comparação de duas amostras
emparelhadas, nomeadamente para avaliar o impacto da experiência realizada na amostra em
estudo;
O teste Anova para comparação de médias, entre três ou mais populações
independentes, nomeadamente, os resultados obtidos para as diferentes escalas, em função de
variáveis de carater sociodemográfico;
O Coeficiente de correlação de Pearson, que permite medir o grau de correlação e a
direção da mesma entre variáveis escalares;
O teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (KS) para testar a normalidade da
população de onde foi retirada a amostra, sempre que a dimensão desta é inferior a 30
elementos;
O teste de Levene para testar a homogeneidade das variâncias;
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O teste não paramétrico Mann-Whitney para comparar duas populações
independentes quando as condições do teste paramétrico t não são verificadas;
O teste não paramétrico Kruskal-Wallis, para comparar duas populações
independentes, quando as condições do teste paramétrico Anova não são verificadas;
Para a análise estatística dos resultados obtidos foi utilizado o programa SPSS ®
versão 14.0 (2005), para o Windows da Microsoft®;
Utilizou-se também o programa Excel para o Windows da Microsoft® no auxílio e
construção de gráficos e também para a obtenção de variáveis definidas a partir de outras.
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CAPÍTULO II
PRIMEIRA FASE DA INVESTIGAÇÃO Avaliação das necessidades das famílias e
satisfação com o suporte social
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Capitulo II
Primeira Fase da Investigação - Avaliação das Necessidades das Famílias e Satisfação
com o Suporte Social
2.1. Natureza
Pretendemos com esta investigação, conhecer a realidade das famílias de crianças e
jovens com NE do distrito de Bragança, tanto as que residem no meio rural, como no meio
urbano, para tentar perceber a variabilidade de respostas familiares ao diagnóstico, e
sobretudo conhecer as características, necessidades e representações. Pretendemos
igualmente, recolher informação sobre a rede de apoio social (formal e informal) existente
nesta área geográfica e o grau de conhecimento e satisfação das famílias relativamente a esses
suportes. De forma geral, decorre ainda perceber, se o processo de aceitação do diagnóstico, é
ou não, condicionado, pela existência de recursos e suportes sociais.
Esta primeira fase desta investigação decorreu entre 2007 e 2009, tendo sido
operacionalizada através de um estudo descritivo/exploratório, operacionalizado com um
estudo multicaso, onde recorremos a entrevistas e inquéritos por questionários.

2.2. Objetivos Específicos do Estudo
De acordo com os objetivos gerais apresentados inicialmente, definimos os seguintes
objetivos específicos:
Conhecer as necessidades das famílias de crianças com necessidades especiais do
distrito de Bragança;
Conhecer as necessidades em função de variáveis sócio demográficas;
Obter elementos que permitam analisar o processo de aceitação das famílias
entrevistadas face à discapacidade dos seus filhos/as;
Recolher dados sobre as suas representações e expectativas sociais;
Percecionar o modo como a discapacidade é vivida dentro do sistema familiar;
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Avaliar, através das respostas dadas, as suas conceções sobre a rede social de apoio
solicitado e recebido;
Perceber o nível de satisfação das famílias com a rede de apoio formal e informal
existente na sua comunidade;
Perceber o grau de satisfação das familiares das redes de apoio (formal e informal)
em função de variáveis sócio demográficas;
Compreender a importância para as famílias, das redes sociais de apoio;
Perceber, das redes de apoio formal e informal, com quais as famílias mais contam
ao longo do ciclo vital.

2.3. Hipóteses E Variáveis
Apresentamos de seguida o resumo das variáveis do nosso estudo, compiladas no
quadro que se segue (Quadro 1).

Quadro 1
Síntese das Hipóteses e Variáveis do estudo da Primeira Fase

Hipóteses

H1 As maiores
necessidades das
famílias são ter
mais serviços de
apoio e da
comunidade.

Fase 1: Avaliação das necessidades das famílias
Variáveis
Instrumento de
recolha
de
Dependentes
Independentes
dados
Necessidades de
Cuidadores
informação, de apoio,
(Género; estado civil;
Entrevistas
de explicar aos outros,
faixa etária; habilitações
de serviços da
literárias; profissão;
comunidade,
número de filhos/as; e
financeiras, de
grau de parentesco dos
funcionamento da vida
cuidadores).
familiar e total das
Questionários
necessidades (Sub
Crianças/Jovens
escalas da Escala
(Género; faixa etária e
Escala das
Necessidades das
problemática da criança
Necessidades
Famílias FNS)
com NE).

Amostra

15

114
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Quadro 1 (Continuação)
Síntese das Hipóteses e Variáveis do estudo da Primeira Fase

Hipóteses

H2 As
necessidades
sentidas pelos
familiares são
diferentes em
função das
características do
cuidador e da
criança.

H3 - As famílias
apresentam-se
insatisfeitas com
a rede de apoio
social formal e
satisfeitas com a
rede de apoio
social informal.

H4 A
satisfação com as
redes de apoio
social, sentida
pelos familiares é
diferente em
função das
características do
cuidador e da
criança.

Fase 1: Avaliação das necessidades das famílias
Variáveis
Instrumento de
recolha
de
Predictoras e de Critério
dados
Necessidades de
informação, de apoio,
de explicar aos outros,
de serviços da
comunidade,
financeiras, de
funcionamento da vida
familiar e total das
necessidades
(Sub escalas da Escala
Necessidades das
Famílias FNS)

Satisfação com
amizades, intimidade,
satisfação com a
família, atividades
sociais, total escala
ESSS

Satisfação com
amizades, intimidade,
satisfação com a
família, atividades
sociais, total escala
ESSS

Cuidadores
(Género; estado civil;
faixa etária; habilitações
literárias; profissão;
número de filhos/as; e
grau de parentesco dos
cuidadores.
Crianças/Jovens
(Género; faixa etária e
problemática da criança
com NE).
Cuidadores
(Género; estado civil;
faixa etária; habilitações
literárias; profissão;
número de filhos/as; e
grau de parentesco dos
cuidadores).
Crianças/Jovens
(Género; faixa etária e
problemática da criança
com NE).
Cuidadores
(Género; estado civil;
faixa etária; habilitações
literárias; profissão;
número de filhos/as; e
grau de parentesco dos
cuidadores).

Entrevistas

Amostra

15

Questionários
Escala das
Necessidades

114

Entrevistas

15

Questionários
114
Escala ESSS

Entrevistas

15

Questionários
Crianças/Jovens
(Género; faixa etária e
problemática da criança
com NE).

Escala ESSS

114

2.4. Amostra da Primeira Fase
O nosso primeiro passo foi definir qual a população alvo deste estudo. Identificamos
nesta fase um número estimado em 500 famílias de crianças com NE (em idade escolar) 23, em
23

Dados fornecidos pelo Centro de Recursos CRTIC. Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro em Mirandela
(Anexo V).
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todo o distrito de Bragança. Pela dificuldade de recolher uma amostra aleatória geral, o tipo
de amostra deste estudo foi do tipo não probabilística (Amostragem por Disponibilidade e
Snowball). A amostra para as entrevistas foi recolhida através de contactos pessoais e sociais
de familiares de crianças com NE, de todos os concelhos do distrito. De todas as famílias
contactadas, contactaram outras e as que fazem parte desta amostra, foram aquelas que se
manifestaram interessadas em participar no estudo, 15 no total (13 cuidadoras do género
feminino e dois do género masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 59 anos).
Para a recolha de informação dos inquéritos por questionários, distribuímos 300
questionários em todos os concelhos do distrito. A taxa de retorno rondou os 30%, pois
recebemos apenas cento e catorze (114) questionários. Esta amostra era composta por
familiares/cuidadores de crianças/ jovens com NE, dos doze concelhos do distrito de
Bragança, sendo 93 pessoas do género feminino e 21 do masculino, com idades que variaram
entre os 16 e os 70 anos.

2.5. Instrumentos de Recolha de Dados.
2.5.1. Inquérito por Entrevista. A investigação teve início com a realização de um
estudo multicaso, com carácter específico e singular, realizado, através de metodologia
qualitativa, em que fizemos uso de entrevistas abertas e semiestruturadas a 15 familiares de
crianças com necessidades especiais. Recorreu-se ao inquérito por entrevista, como
instrumento de recolha de dados, pela natureza, marcadamente individual, contextual, e pelo
conteúdo a explorar. Privilegiou-se esta linha metodológica por nos ter permitido trabalhar os
dados obtidos de forma precisa, havendo necessidade de recorreremos à pesquisa
bibliográfica como forma de estabelecer quadros conceptuais e teóricos que sustentassem,
orientassem e contextualizassem o trabalho que decidimos empreender, num processo
recursivo e de indagação permanente.

2.5.2. Inquéritos por Questionário. Com o objetivo de realizar uma caracterização
estatística desta população, procedeu-se à recolha de dados através da aplicação de inquéritos
por questionários de escolha múltipla. De acordo com Quivy e Campenhoudt (1995), o
recurso ao inquérito por questionário, apresenta vantagens neste tipo de investigação, pois
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permite ter acesso a dados que nos permitam conhecer uma determinada população, em áreas
estruturantes, nomeadamente: as suas condições de vida, necessidades imediatas, os
comportamentos e atitudes, os valores e cultura. Segundo defendem os autores, este tipo de
estudo permite realizar uma boa análise de um fenómeno social, a partir de informações
relativas aos indivíduos da população em questão. Através do uso do questionário, é também
possível, chegar uma amostra maior e desta forma enriquecer o estudo. Neste estudo
utilizamos os seguintes questionários:

2.5.2.1.

Questionário

sociodemográfico

(Anexo

IX).

O

questionário

sociodemográfico é constituído por 12 questões de resposta aberta que permitem avaliar o
género do inquirido, a idade, estudos, estado civil, idade do cônjuge, número e idade dos
filhos/as, grau de parentesco da criança/jovem/adulto com necessidades especiais, género da
criança com Necessidades Educativas Especiais, data de nascimento, problemática, nível de
estudos, apoio que recebe. Foi construído para o efeito.

2.5.2.2. Questionário das Necessidades das Famílias – FNS (Anexo X). O
instrumento utilizado para avaliar diretamente as necessidades das famílias foi uma adaptação
do Famil Needs S r e

(FNS) desen ol ido por R ne Simeonsson e Donald Bailey

(Simeonsson & Bailey,1990) da Universidade da Carolina do Norte e adaptado à realidade
portuguesa, por Filomena Pereira em 1996.
Este questionário (FNS) é composto por 6 categorias de necessidades: Necessidades de
Informação (composto por 7 questões/ itens); Necessidades de Apoio (composto por 7
questões/ itens); Explicar a Outros (composto por 4 questões/itens); Serviços da Comunidade
(composto por 3 questões/ itens); Necessidades Financeiras (composto por 4 questões/ itens) e
por último Funcionamento da Vida Familiar (composto por 3 questões/ itens), o que totaliza
28 questões / itens. Cada uma das questões possui gradação de 1 a 3, apontando a intensidade
crescente de complexidade da necessidade, de forma que, o valor 1 corresponde ao menor
n el de comple idade da necessidade (significa n o necessi o des e ipo de aj da ) o alor 2
(significa n o enho a cer e a ) e, por l imo o alor 3 (significa necessi o desse ipo de
aj da ), ao n el m imo de complexidade de necessidade. Vejamos cada subescala em
particular:
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A subescala Necessidades de Informação (NI), é constituída por um conjunto de 7
itens que avaliavam as necessidades das famílias em termos de informação, incluindo
informação acerca dos seus filhos/as, informação sobre como ensinar ou interagir com eles e
informação sobre os serviços de que os filhos/as poderão beneficiar no presente e no futuro;
Nas Necessidades de Apoio (NA), a subescala, tal como a anterior é constituída por
7 itens que avaliavam as necessidades dos cuidadores, no que diz respeito a recursos formais e
informais;
Para as necessidades de Explicar aos Outros (EO), os itens de resposta são 4, e
avaliavam as necessidades das famílias, no que se refere a explicar a situação do seu filho ao
marido ou à mulher, a outras crianças, amigos, vizinhos ou estranhos;
A subescala necessidades de Serviços da Comunidade (SC) é composta por 3 itens,
que avaliam este tipo de necessidades relativamente a serviços de saúde, sociais ou educativos
(conseguir um médico, um serviço de colocação temporária ou um serviço de apoio social e
educativo);
A subescala Necessidades Financeiras (NF) é constituída por 4 itens: necessidade
de alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas, até às necessidades relativas
ao pagamento de serviços de terapia, estabelecimentos de educação especial ou outros de que
a criança precise;
Por fim, a subescala Funcionamento da Vida Familiar (FVF), com 3 itens para
perceber até que ponto os pais têm necessidades relacionadas com o funcionamento da vida
familiar na sua globalidade. Incluindo necessidades relacionadas com o ajudar a resolver
problemas familiares e o ajudar a decidir sobre a divisão das tarefas domésticas e familiares.

2.5.2.3. Escala de Satisfação de Suporte Social - ESSS (Anexo XI). A Escala de
Satisfação com o Suporte Social (ESSS) desenvolvida por Wethingson e Kessler (1986,
citado por Pais-Ribeiro, 1999), foi validada para a população portuguesa por Pais-Ribeiro em
1999. Consiste numa escala de autopreenchimento, composta por 15 frases que permitem ao
sujeito assinalar o seu grau de concordância com cada uma delas (se a frase se aplica ou não à
sua situação individual).
Apresenta-se n ma escala de ipo Liker com 5 posi es de respos a,
o almen e ,

concordo

concordo na maior par e , n o concordo nem discordo , discordo na maior
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par e e discordo o almen e . Os i ens s o co ados a rib indo o alor 1 aos assinalados em
A , e 5 aos assinalados em E . S o e ce o os i ens q e de em ser co ados in er idos: 4,
5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15. A ESSS permite extrair quatro dimensões ou fatores: Satisfação
com amigos/amizades (SA), mede a satisfação com amizades/amigos, e inclui cinco itens (3,
12, 13, 14, 15); o segundo fator, Intimidade (IN), mede a perceção da existência de suporte
social íntimo e é composto por quatro itens (1, 4, 5, 6); O terceiro fator, chamado sa isfa o
com a fam lia (SF), mede a sa isfa o com o s por e social familiar e is en e, do q al fa em
par e r s i ens (9, 10, 11). O q ar o fa or, nomeado a i idades sociais (AS), mede a
satisfação com as atividades sociais que realiza, com três itens (2, 7, 8). A escala permite
ainda a obtenção de um score global (ESSS), correspondendo às notas mais altas, uma
perceção de maior satisfação com o suporte social. O valor mais elevado que é possível
atingir é 75 e o menor é 15.
Os estudos de validação revelam que o instrumento apresenta qualidades psicométricas
adequadas, idênticas às da escala original (Pais-Ribeiro & Guterres, 2001). No que diz
respeito à fiabilidade, o autor da validação para a população portuguesa procedeu ao cálculo
da consistência interna de cada fator que compõe a escala, e que estão entre os padrões
aceitáveis utilizados, com exceção do valor do fator satisfação com a família, que têm índice
inferior a 0.69. Para além deste procedimento, o autor determinou o valor de consistência
interna da escala total verificando-se que este é de 0,85, número que excede os padrões de
aceitabilidade usualmente utilizado (Pais Ribeiro, 1999).
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CAPÍTULO III
DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA FASE DA
INVESTIGAÇÃO
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Capítulo III
Desenvolvimento da Primeira Fase da Investigação
Iremos ao longo deste capítulo descrever o processo como decorreu a primeira fase da
nossa investigação. Esta encontra-se dividida em dois estudos: um estudo multicaso
operacionalizado por entrevistas e um estudo descritivo/exploratório concretizado através de
inquéritos por questionário.

3.1. Estudo Multicaso - Entrevistas
A opção pela técnica da entrevista, justificou-se pela natureza desta investigação, e
ainda por ser uma técnica que confere flexibilidade e profundidade na obtenção dos dados.
Optamos pela entrevista semiestruturada por nos facultar indicadores relevantes na
clarificação do impacto da discapacidade no sistema familiar, de uma forma holística. Neste
sentido, foram colocadas questões suficientemente abertas, evitando a limitação de respostas a
dar pelos sujeitos, também por ser a técnica de recolha de dados mais coerente com as opções
metodológicas anteriormente definidas. Como já referimos a amostra foi constituída por 15
colaboradores, familiares de crianças com necessidades especiais, do distrito de Bragança. As
famílias eram oriundas dos cinco dos doze concelhos do distrito de Bragança.

3.1.1. Objetivos. Entendendo a família numa perspetiva sistémica, onde cada um dos
seus elementos está em constante interação dentro e fora do sistema, sendo simultaneamente
produto e produtor das interações que desenvolve, importa conhecer, no contexto deste
estudo, que fatores condicionam (ou instigam) o processo de adaptação da criança com
discapacidade, neste âmbito é nosso objetivo perceber:
Se a adaptação e aceitação da discapacidade depende de fatores contextuais e
estruturais que envolvem o sistema familiar. Sendo de todo relevante averiguar a origem
destes fatores e a sua influência no sistema;
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Quais as representações familiares e sociais perante o paradigma da discapacidade.
Entendemos como pertinente recolher dados sobre as preocupações, dificuldades, e
expectativas das famílias ao longo do ciclo vital;
Se a existência de suportes sociais de apoio influenciam a qualidade de vida das
pessoas portadoras de discapacidade e seus familiares. É nossa intenção compreender se as
famílias têm acesso a este tipo de recurso, e qual a sua importância na gestão familiar de uma
vida com qualidade.
De acordo com os objetivos definidos para este estudo, fizeram parte do guião um
conjunto de questões que passamos de seguida a enunciar, e às quais esta investigação
pretendeu dar resposta:
Que elementos justificam a variabilidade de respostas das famílias face à
discapacidade?
Quais as necessidades evidenciadas pelas famílias?
Qual a importância para as famílias, das redes sociais de apoio?
As famílias são autónomas na gestão e procura de serviços de apoio?
Que conceito que os pais têm de uma vida de qualidade?
Para responder a estas questões foram traçados os seguintes objetivos:
Conhecer as necessidades das famílias entrevistadas;
Obter elementos que permitam analisar o processo de aceitação das famílias
entrevistadas face à discapacidade dos seus filhos/as;
Recolher dados sobre as suas representações e expectativas sociais;
Avaliar, através das respostas dadas, as suas conceções sobre a rede social de apoio
solicitado e recebido;
Percecionar o modo como a discapacidade é vivida dentro do sistema familiar.
Para alcançar estes objetivos delineamos os seguintes blocos temáticos:
A- Legitimação da entrevista e motivação;
B- Representações sobre a discapacidade;
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C- Conceções sobre o impacto do diagnóstico nos componentes sistémicos da
família
D- Representações sobre as redes sociais de apoio solicitado e recebido.
No bloco A, tivemos como principal objetivo motivar os entrevistados, uma vez que se
trata de um assunto muito delicado e para o qual muitos ainda não se sentem dispostos a falar.
Garantimos desta forma o total anonimato dos dados recolhidos, e os objetivos desta
investigação.
No bloco B, procurámos conhecer as representações dos pais, irmãos, avós e outros
familiares, relativamente à discapacidade, e desta forma indagar que tipo de reações,
sentimentos e ações, a presença da criança com NE, fez despoletar.
No bloco C, pretendemos averiguar que tipo de transformações se fizeram sentir entre
os membros da família, e destes com a criança com necessidades especiais, e ainda o impacto
nas interações, estrutura da família, funções e no ciclo vital.
No último bloco, D, tivemos como meta a identificação de indicadores sobre o tipo de
rede social de apoio solicitado pelas famílias e recebido, de forma a colmatar as suas
necessidades mais prementes, garantindo desta forma uma vida de qualidade.

3.1.2. Procedimentos. No que se reporta ao processo de entrevistas, em termos gerais
procedemos da seguinte forma:
Março de 2007 demos início ao processo contactando com colegas, que nos
facilitaram o contacto com algumas famílias. Através de um diálogo prévio, solicitamos a
participação dos familiares que se sentissem disponíveis para colaborar connosco. Foram
ainda informadas sobre os objetivos da pesquisa, bem como da sua pertinência e ainda do
anonimato das suas declarações.
Abril de 2007. Após a adesão de quinze colaboradores, começámos a marcar as
entrevistas, sendo respeitada a disponibilidade dos entrevistados, no que se refere aos horários
e local da entrevista.
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Maio de 2007. Realizámos as entrevistas24, sendo que os dados foram recolhidos em
sistema áudio (gravador de cassete), com o conhecimento dos colaboradores. O ambiente
onde se realizaram as entrevistas foi da escolha dos colaboradores e embora morosas,
decorreram sem incidentes e de forma a salvaguardar a fragilidade do assunto, uma vez que
este é de carácter delicado e muito pessoal. No caso dos colaboradores F3, F4, F5, F6, F7, F9,
F12 e F15, houve necessidade de realizar algumas interrupções durante a entrevista, porque os
colaboradores tinham alguma dificuldade em responder a algumas questões, pelo excesso de
emoções e memórias que o momento acarretava.
A duração das entrevistas oscilou entre 20 minutos e 1h15 minutos. Os dados de áudio
recolhidos foram posteriormente convertidos em escrita.
Junho de 2007. Procedeu-se à devolução dos dados recolhidos através da entrevista
aos respetivos familiares. Foi nosso objetivo que cada entrevistado comprovasse, ou não, as
nossas interpretações, dando-lhes oportunidade de corrigirem o que achassem menos correto.
Este método, pretende garantir uma maior fiabilidade e validade dos dados recolhidos,
imprescindível no contexto das investigações qualitativas.
Finalmente as entrevistas foram submetidas a um processo de análise de conteúdo
(Bardin, 1995). O resultado da análise de conteúdo é apresentado no Anexo VIII.

3.1.3. Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados.
3.1.3.1. Características Sociodemográficas da Amostra. Obtivemos um grupo de
colaboradores maioritariamente feminino (n=13), provenientes de cinco Concelhos do distrito
de Bragança, a saber, Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e
Vinhais. Contamos ainda com a presença de dois colaboradores do sexo masculino, na
qualidade de pais, de Bragança e Vinhais como se pode ver na Figura 3. As suas idades
oscilam entre os 25 e os 59 anos.

24

Entrevistas na íntegra em anexo de suporte informático (ANEXO VIII)
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13
2
Género Feminino Género masculino

Figura 3

Gráfico da distribuição dos cuidadores por género

3.1.3.1.1. Grupo Profissional. Das profissões dos entrevistados destacam-se cinco
empregados de comércio e serviços, quatro professores, quatro domésticas, uma enfermeira, e
uma estudante (Figura 4).
5
4

4

1

empregados professores
de comércio
e serviços

Figura 4

domésticas

enfermeira

1

estudante

Gráfico do Grupo profissional dos cuidadores

3.1.3.1.2. Habilitações literárias. No que se refere às habilitações académicas, cinco
entrevistados têm licenciatura, um possui bacharelato, dois completaram o ensino secundário,
cinco têm habilitações correspondentes ao 2º ciclo, e duas ao 1º Ciclo do Ensino Básico, o que
pode ver na Figura que se segue.

5

5
1

Licenciatura bacharelato

Figura 5

2

ensino
secundário

2

2º ciclo

1º Ciclo

Gráfico das Habilitações Literárias dos cuidadores
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3.1.3.1.3. Estado Civil. Observa-se na Figura 6, que dos quinze colaboradores, treze são
casados, produzindo desta forma famílias biparentais para a criança com necessidades
especiais, duas mães são solteiras e vivem com os seus filhos/as em casa dos seus pais.

13

2

Casados

Figura 6

Solteiros/separados

Gráfico do Estado Civil dos cuidadores

3.1.3.1.4. Número de Filhos/as. Como se pode ver na Figura 7, dos quinze
colaboradores, sete têm apenas um filho, três têm três filhos/as e cinco, dois filhos/as cada.

7

3

1 Filho

Figura 7

2 filhos

5

3 filhos

Gráfico do número de filhos/as dos cuidadores

3.1.3.1.5. Grau de parentesco. A leitura da Figura 8, remete-nos para um grupo de
colaboradores maioritariamente feminino, constituído por treze mães, uma tia, e uma avó,
provenientes de cinco Concelhos do distrito de Bragança, a saber, Alfândega da Fé, Bragança,
Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vinhais. Contamos ainda com a presença de dois
colaboradores do sexo masculino, na qualidade de pais, de Bragança e Vinhais.
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11

2
Mãe

Figura 8

2

Pai

Outro

Gráfico do grau de parentesco dos cuidadores

3.1.3.1.6. Género/ idade da criança. As crianças com NE apresentam uma média de
idades entre os 3 e os 12 anos, sendo maioritariamente do género feminino, como se pode ver
na Figura 9.
13
Género
Feminino

2
Género
masculino

Figura 9 - Gráfico do Género da criança com NE

3.1.3.1.7. Problemática da criança. No gráfico que se segue (Figura 10), poderemos
perceber que as problemáticas das crianças variam entre as perturbações do espectro do
autismo (3), sendo a multideficiência a mais predominante (5).
5

3

2

Figura 10

4

1

Gráfico da Problemática da criança
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3.1.3.2. Estrutura e apresentação dos blocos temáticos. Apresentamos no seguimento
deste estudo, os dados emergentes das entrevistas realizadas aos familiares de crianças com
NEs. Numa primeira fase e, no sentido de dar uma visão global dos dados recolhidos,
apresentamos no Quadro 2, a sua distribuição por temas, categorias, subcategorias e unidades
de registo, após terem sido submetidos a análise de conteúdo25.

Quadro 2
Quantificação dos temas, categorias, subcategorias e unidades de registo, resultantes da análise de conteúdo
Entrevistas F
Temas

6

Categorias

22

Subcategorias

89

Unidades de registo

759

Da leitura dos dados, emergiu a definição de seis temas, a saber:
a. Reações ao diagnóstico de discapacidade
b. Processo de aceitação/adaptação à situação
c. Representações sobre a discapacidade
d. Perceções sobre as redes sociais de apoio
e. Perceções sobre a qualidade de vida

Os resultados da análise de conteúdo das entrevistas, resultaram na definição de seis
blocos temáticos, cujos conteúdos passamos a apresentar, de forma sumária, através do
Quadro 3. Para a construção do sistema de categorias, partiu-se do pressuposto, de que estas,
constituíam a chave para a análise dos temas, expressando desta forma, todo o seu significado.
Neste contexto, apresentamos o modo como os temas, categorias e subcategorias, foram
operacionalizados.
Para a leitura e a interpretação de cada tema, faremos uso de quadros síntese, onde
apresentaremos as categorias e as subcategorias, e a respetiva frequência.

25

Informação mais detalhada em anexo (Anexo VIII

disponível em suporte informático)
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Quadro 3
Definição operacional dos blocos temáticos das entrevistas dos familiares

Bloco temático
Bloco temático

Categorias

Operacionalização

1. Reações ao
diagnóstico de
discapacidade

A. Conhecimento do diagnóstico
B. Ideias sobre processo de comunicação do
diagnóstico
C. Sentimentos e emoções

Informa-nos sobre como decorreu o
processo de conhecimento do
diagnóstico de discapacidade e quais
os sentimentos iniciais que dai
resultaram.

2. Processo de
aceitação/adaptação à
situação

A. Fatores facilitadores da aceitação
B. Fatores inibidores de aceitação
C. A discapacidade como dificuldade
D. A discapacidade como uma mais-valia

Refere-se à informação recolhida
sobre os fatores que facilitaram e/ou
que dificultaram todo o processo de
aceitação à discapacidade, e ainda, a
representação dos sujeitos sobre os
aspetos positivos e negativos da
discapacidade.

Diz respeito aos elementos recolhidos
3. Representações sobre A. Imagem construída sobre a criança
B. Atitudes perante a discapacidade da criança sobre as representações dos familiares
a discapacidade
C. Formas de atuação perante a criança
D. Expectativas quanto ao futuro da criança

4. Perceções sobre as
redes sociais de apoio

face à discapacidade, e face à criança
discapacitada, conhecendo as suas
formas de atuação.
A. Satisfação com a rede de apoio existente Informa-nos sobre as perceções que os
B. Insatisfação com a rede de apoio existente familiares têm sobre a rede de serviços
C. Rede de apoio necessário/ inexistente
sociais existentes, bem como daqueles
D. Fontes de apoio imediato
que não existem e que eram
E. Iniciativa na procura e gestão dos recursos considerados importantes.

5. Perceções sobre a
qualidade de vida

A. Conceção da vida atual
B. Qualidade de vida ambicionada

Reporta-se aos dados recolhidos sobre
a perceção dos sujeitos sobre a
qualidade da sua vida atual e
ambicionada.

3.1.3.2.1. Reações ao diagnóstico de discapacidade. O nascimento de uma criança com
NE, provoca um conjunto de mudanças significativas, dentro do sistema familiar. As reações
ao diagnóstico, são variadas e emergem de um conjunto diferenciado de fatores, intrínsecos ao
próprio sistema. Falamos, da natureza da estrutura interna familiar, das interações que nela se
estabelecem e da capacidade dos membros da família de se adaptarem com flexibilidade aos
problemas. A tudo isto, adicionam-se fatores como a cultura, os valores, as crenças, educação,
da situação geográfica e o nível económico, entre outros, que justificam a variabilidade
familiar perante o fenómeno da discapacidade. Partindo deste pressuposto, quisemos conhecer
como decorreu o processo de conhecimento do diagnóstico de discapacidade, dos nossos
colaboradores. Como foi dado a conhecer o diagnóstico pelos profissionais de saúde, e quais
os sentimentos, ações e reações iniciais, que daí resultaram.
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Ap s an lise de con e do, s rge o ema Reações ao diagnós ico de discapacidade
(Quadro 4), no qual se traduzem as opiniões familiares, em r s ca egorias: Conhecimen o do
diagn s ico , Sen imen os e emo es iniciais e Ideias sobre processo de com nica o do
diagnóstico.

Quadro 4
Reações ao diagnóstico de discapacidade

a
Categorias

Subcategorias

Frequências absolutas

A. Conhecimento do
diagnóstico

Informação percebida

22

Satisfação face à comunicação dos técnicos

5
25
7
10
6
7

Subcateg.

Insatisfação face à comunicação dos técnicos
Recolha pessoal adicional
B .Ideias sobre processo de Informação mais humanizada
comunicação do diagnóstico Informação clara e precisa da discapacidade
Identificação precoce da problemática

C. Sentimentos e emoções
iniciais

Desconhecimento da discapacidade

9

Choque

23

Incredibilidade

11

Revolta

2

Culpabilização

4

Responsabilização a outrem

3

Angústia

7

Ca egorias
59

23

59

a) Conhecimento do diagnóstico. Dos quinze familiares, treze (F1, F2, F4, F5, F6, F7,
F8, F9, F10, F11, F12, F13 e F14) revelam terem-se apercebido de que a criança tinha
problemas, antes mesmo da confirmação médica do diagnóstico. Deste conjunto, quatro
familiares (F5, F10, F11 e F13) referem ter tido estas perceções no hospital, logo à nascença:
Logo partida quando o N nasceu percebi logo que havia qualquer coisa
estranha, porque ele nasceu bem, foi cesariana, só que de um momento para o
outro ficou logo roxo (F10);
Logo que nasceu a enfermeira reparou qualquer coisa que o mi do n o era
normal, eu tamb m achei qualquer coisa na l ngua, ( ) Eu achava estranho
porque ele não mamava, quando os irmãos já mamavam, passado umas horas já
estavam a mamar e ele não queria, e passou o dia todo sem mamar, depois as
enfermeiras andavam l a reparar nas m os nos ouvidos, nas orelhas (F11);
Logo que nasceu, a pediatra esteve-a a ver ( ) fez assim uma cara feia, e eu
tamb m via que n o era normal (F13).
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Os restantes entrevistados (F1, F2, F4, F6, F7, F8, F9, F12 e F14), relataram que, ao
longo do tempo se foram apercebendo que a criança tinha problemas, uma vez que, nem as
suas prestações, nem o seu desenvolvimento, seguiam o mesmo padrão das outras crianças:
Eu ( ) achava que ele n o desenvolvia o suficiente, eu via uma crian a de dois
anos que dizia tudo e mais alguma coisa, e o meu j com tr s dizia pai e m e ( ),
eu ficava preocupada (F1);
A partir dos dois, tr s anos, naquela fase de come ar a falar e verbalizar
algumas coisas ele n o o fazia, ou seja, chamava-mos por ele para qualquer
coisa e ele não respondia, simplesmente não olhava para trás (F2);
A partir dos tr s meses come mos a notar que ele tinha um desenvolvimento
um bocadinho diferente das outras crianças. Quando as outras crianças
suportavam j a sua pr pria cabe a, ele
notava-mos que tinha alguma
dificuldade (F6);
At aos dois anos ele n o reagia como as crian as normais, havia ali alguns
aspetos que se desviavam desse padr o (F7);

Face a este contacto inicial, em que os familiares percecionam algo de diferente na
criança, apenas uma minoria, 26,6% dos entrevistados (F1,F3,F4 e F6), manifestam satisfação
face à informação recebida dos profissionais de saúde que os acompanharam durante o
processo:
[A m dica] foi cuidadosa, foi muito cuidadosa, e ela tentou explicar, que estes
casos por vezes aconteciam (F3);
Ela [pediatra] disse-me que a crian a n o estava normal ( ), chamou-me,
assim com aquela calma que ela tinha, ela até era uma boa médica, fiquei sempre
com ela, ( ) explicou-me as coisas com calma (F4).

No que se refere à qualidade e quantidade de informação recebida, o número de
familiares insatisfeito ronda a maioria, 66,6% dos familiares (F1, F4, F5, F6, F8, F10, F11,
F12, F13 e F14), advertem não terem ficado satisfeitos com a comunicação dos profissionais
de saúde, por ter sido deficitária e pouco humana, o que tornou o processo ainda mais
doloroso:
Ele [Neurologista] ( ) diz-me assim: Já sabem que têm aqui um filho
dependente para toda a vida? N o h nada a fazer, ele um incapaz (F1);
Ningu m fez nada, ningu m me explicou nada, a gente ficou pronto
nosso custo (F4);

s ao
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Ela [m dica] ( ) disse que o D tinha um problema muscular, não explicou
exatamente como funcionava a doen a e isso tudo (F6);
( ) Ningu m me deu explica es do estado dela. Eu precisava de explica es
mas ningu m mas deu (F8);
No momento em que me deram a informa o fiquei em branco, fiquei na mesma
( ) (F11).

Estas opiniões são coniventes com os estudos de Gómez González (1999), onde se
ressalta a falta de profissionalismo e rigor de algum pessoal médico, na comunicação do
diagnóstico, igualmente testemunhado por outro grupo de familiares:
Porque se fosse com o que eles me dizem, as mensagens que eles me dão, sabia
muito pouco. Sabia o que tinha em casa e do dia a dia que ia vivendo, mais nada
(F5);
Eu recebi a informa o j por carta, foram um bocado frios, ( ) chegaram-me
a dizer que se calhar ele nunca ia andar, por telefone foi assim um bocado
(F10);
Aqui no hospital de Mirandela ningu m conhecia essa doen a. ( ) s me diziam
que era frio que apanhou (F10);
( ) A equipa m dica foi sempre muito fria, muito bruscos, despejam aquilo e
nem querem saber. ( ) Quer dizer, n o se cria a situa o (F14).

Segundo os nossos colaboradores, a postura de alguns técnicos de saúde, foi arrasadora,
contrariando, o que defende Navarro Góngora (1999), ao sugerir que a informação, além de
ser verdadeira, deve incluir elementos que fomentem esperança. Estas perceções negativas
estão expressas nos testemunhos de F1, F8, F11 e F14:
Ele (Neurologista) ( ) diz-me assim: Já sabem que têm aqui um filho
dependente para toda a vida? Não há nada a fazer, ele é um incapaz (F1);
A m dica em Mirandela [disse que] n o tinha membros, que n o tinha n o sei
qu uma confus o enorme, ( ) e que ela [a crian a] vai nascer antes do tempo
e vai morrer (F8);
A médica veio-me dizer que desconfiava que ele tinha mongolismo, ( ) n o me
explicaram nada, eu não sabia absolutamente nada, só me disseram que estas
crianças têm uma probabilidade de vida muito menor, e vivem até aos vinte anos,
e fiquei super assustada (F11);
( ) Foi [-nos] dito que ele morreria aos seis meses, que ele não ia ver, não ia
falar, n o ia andar, n o ia sorrir, era um completo vegetal (F14);

166

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

A equipa m dica foi sempre muito fria, muito bruscos, despejam aquilo e nem
querem saber. ( ) Quer dizer, n o se cria a situa o
(F14).
F11 garan e mesmo, q e a forma como lhe deram a informa o, pioro a si a o, até
me assustaram, fiquei mais aflita . Perante o panorama da insatisfação perante a informação
recebida, muitas famílias assumem ter procurado adicionalmente e, por conta própria, dados
que as ajudassem a esclarecer as suas dúvidas e incertezas relativamente à discapacidade. Esta
perspetiva parece enquadrar-se no estudo de Pereira (1996), ao sustentar como um das
necessidades da família a procura de informações:
Eu sei da doen a por minha iniciativa pr pria que andei a ver, a bisbilhotar na
Internet, em enciclop dias de sa de, e essas coisas (F4);
[Sobre a doen a] eu vim a saber mais tarde, e ( ) aquilo que eu sei, procurei
na Internet e coisas semelhantes (F6);
( ) Naquele espaço de tempo vim para casa e fui à biblioteca para saber o
que era a Trissomia 21 (F11);
( ) Fui a um livro de psicologia e vi (F14).
O comportamento destas famílias, vem reforçar o estudo de Gómez González (1999),
sustentando que as famílias apresentam necessidades de informação perante o diagnóstico de
discapacidade. Informações que as orientem no conhecimento, adaptação, vivência, educação e
formação da criança com necessidades especiais.
A informação do diagnóstico neste estudo, contraria o que vem sendo defendido na
literatura. Calvo Novell (2003) é uma das autoras a argumentar que, nas primeiras etapas, os
pais necessitam uma intervenção informativa de qualidade, pelo que se deve ter um certo
cuidado na transmissão da informação nestas situações. Sendo que, uma informação pouco
cuidadosa e irresponsável pode agudizar a situação de caos em que o diagnóstico deixou a
família (Navarro Góngora, 2003).

b) Ideias sobre processo de comunicação do diagnóstico. A revisão da literatura (Garcia
Díaz, 1999), alerta-nos para o cuidado que os profissionais devem ter, no momento de
comunicar aos familiares, um diagnóstico de discapacidade. Nesse momento muitas famílias
encontram-se numa situação vulnerável, e podem ter, alguma dificuldade em assimilar a
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informação recebida, requerendo desta forma, um certo tato e sensibilidade, bem como clareza
e precisão nas informações dadas.
As perceções dos nossos colaboradores, sobre a forma como se deve dar a conhecer o
diagnóstico é bastante clara, sendo que, 66,6% dos familiares entrevistados (F1, F4, F5, F6,
F7, F9, F11, F12, F13), é unânime em referir que, a comunicação deve ser dada de forma
acompanhada. No seu entender, no hospital devia existir uma equipa de profissionais, entre os
quais, psicólogos, terapeutas e especialistas na área da discapacidade, que averiguassem as
necessidades imediatas das famílias, e lhes oferecessem todo um serviço de acompanhamento,
que as ajudasse a ultrapassar aquele momento difícil.
( ) A forma como se d a notícia sei l
podia ter havido outro tipo de
acompanhamento, sei lá psicol gico. O hospital podia ter acompanhamento
(F6);
Eu acho que a forma como se d a informa o a uma pessoa que n o tenha
conhecimentos nenhuns não será correta, porque a pessoa para já, ficaria muito
alarmada, e com grandes dificuldades em compreender (F7);
Eu acho que este tipo de informa es e aquela ansiedade que os pais criam,
deve ser tratada com uma subtileza, com alguma subtileza porque chegar assim
a um pai e dizer olhe o seu filho autista
assim
um murro no est mago
que não é fácil de aguentar (F7);
( ) Acho que n o me explicaram da melhor forma, nem eles bem sabiam, eu
disse logo o que isso? , ela percebeu que eu n o sabia nada daquilo, podiam
ter explicado de uma maneira mais humana, acho que falta muito disso (F11).
F14, chega mesmo a referir, a falta de preparação humana da parte de alguns médicos,
Eu acho que os m dicos n o sabem lidar com as pessoas, n o t m prepara o humana,
não, é terrível. O que no entender de alguns familiares, dificulta todo o processo de
adaptação ao mundo da discapacidade.
O atraso e a inexistência de um diagnóstico precoce, foi para alguns familiares (F7; F12
e F13) fator de maior sofrimento, tal como se aponta na teoria da especialidade (Garcia Díaz,
1999; Correia & Serrano, 2002), como sendo de extrema importância, a existência de um
diagnóstico, realizado atempadamente, de forma a despistar deficiências, e iniciar tratamentos
reabilitadores, o que neste caso não aconteceu:
Aquilo que mais nos afetou em determinada altura, foi por um lado já sabíamos
que os problemas estavam mais ou menos diagnosticados, mas não havia
respostas (F7);
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Se nos tivessem alertado desde o in cio talvez aquela coisa do vamos ver,
vamos esperar mais um pouco, acho que não é muito útil. Acho que é preferível,
na dúvida fazer, e depois, se não for, ótimo. Do que ficar na dúvida, à espera e
depois vem-se confirmar que afinal há um problema e entretanto já se passaram
não sei quantos meses, ou anos e o problema é que começa a ser tratado. Eu acho
que se deve come ar logo
(F7);
Gostava que fossem mais r pidos, ( ) gostava de saber porqu e de onde vem,
( ) se realmente se o problema gen tico, se mais na minha parte, se da
parte do pai, se é dos dois, não sabemos absolutamente nada, estamos de olhos
tapados (F12);
At hoje ainda n o est definido o problema dela (F13).

A questão do diagnóstico precoce, é corroborada também por Argudin (2001), ao
defender que, quando a discapacidade não é logo visível ou diagnosticada, os pais vão criando
expectativas sobre as capacidades do seu filho, tornando mais difícil, o processo de aceitação
de um filho com discapacidade. Esta realidade é bem visível nas argumentações de F4:
A nica coisa que me podia ajudar era ter tomado consci ncia da situa o
antes, porque nós fomos para lá com muitas ilusões, fomos para lá à espera que
nos dissessem que o E ia andar, que ia falar, que ia aprender (F4);
Ela [a psic loga] quis nos incutir e meter na cabe a que o E n o ia ser uma
criança normal, e nós levávamos esse ideia preconcebida, e nunca ninguém nos
tinha dito que n o ia ser assim (F4).
Para F4 o facto de não ter tido um diagnóstico precoce fez com que tivesse vivido anos,
alimentando falsas expectativas quanto ao problema do filho.

c) Sentimentos e emoções iniciais. Conhecer um diagnóstico de discapacidade, opera
dentro da família uma crise momentânea, sentida impreterivelmente por todos os membros
que compõe o sistema familiar. Perante esta situação, repentina, e difícil de gerir, pode haver
mudanças significativas na personalidade dos indivíduos, nos seus sistemas de valores e nas
suas crenças (Navarro Góngora, 2007). Muitas vezes, são assolados por sentimentos (Fyhr,
1985), que vão desde o choque inicial, pautado por angústia, revolta, constantes
culpabilizações, e recusa em aceitar a realidade. Claro está, que cada família e cada individuo,
reagem a esta situação de forma particular e única, dependendo da sua estrutura interna, das
suas especificidades relacionais, etc. Parece no entanto, haver um denominador comum,
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quanto ao tipo de fragilidades, no momento de conhecimento do diagnóstico, partilhado pela
totalidade do universo dos nossos colaboradores (100%).
Perante o processo de conhecimento do diagnóstico, 46,6% dos entrevistados (F1, F3,
F4, F5, F7, F11, F15), garantem ter tido dificuldades em assimilar a informação recolhida e
recebida, uma vez que desconheciam totalmente as síndromes e consequentes problemáticas
que daí podem advir, condicionando o desenvolvimento das suas crianças:
O m dico ( ) disse-me ( ): O seu filho tem o Síndrome de Asperger . Eu
nunca tinha ouvido falar de tal coisa, nem eu nem o pai (F1);
É dif cil primeiro n s n o sabemos muito bem o que vai acontecer com o
nosso bebé, não sabemos como é que ele vai reagir, como é que vai ser a vida
dele, como que vai ser o mundo dele (F3);
( ) Essas perturba es n o s o coisas que a maioria dos pais tenha grande
conhecimento ou sensibilidade, e n s tamb m n o t nhamos (F7);
Eu não percebia nada daquilo, eu não fazia ideia, porque era Trissomia 21, eu
só tinha ouvido falar nas crianças mongoloides, não sabia que aquilo era a
mesma coisa (F11);
( ) Eu nem conhecia essa doen a ( ) . (F15)
A tabela evidencia ainda, um conjunto de outros sentimentos como reação inicial ao
diagnóstico. F4, reconhece esta ambivalência de sentimentos e refere:
O que que se sente? Não sei dizer exatamente, uma grande mistura de
sentimentos, revolta, um desespero, por um lado fiquei chocada com aquilo que
ouvi ( ) foi um completo balde de gua fria .
Estas afirmações enquadram-se na perspetiva de Fyhr (1985), Turnbull e Turnbull (1996),
entre muitos outros, que confirmam a possibilidade das famílias experienciarem uma
diversidade de sentimentos no processo de vivência e aceitação de uma criança com
necessidades especiais. Como reação inicial ao diagnóstico, muitos familiares (93,3%, ou seja
14 dos 15 colaboradores) afirmam terem sentido um choque muito grande com a notícia que
receberam. O que nos leva a considerar o conhecimento do diagnóstico como o processo de dor
e sofrimento, reforçando os estudos efetuados na área (Freixa, 2000; Heward, 2000, entre
outros). Estas perceções estão expressas nas afirmações de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10,
F11, F12, F13, F14 e F15:
Passei uma noite inteira a chorar, que n o era capaz de me conter (F1);

170

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Na altura uma pessoa fica paralisada que nem sabe o que fazer, nos primeiros
tempos, senti-me bloqueada. (F5);
Eu, no momento que eles me disseram que a menina tinha problemas foi um
choque muito grande, sem dúvida, nem há explicações, nem há palavras para
dizer como foi. (F8);
( ) Foi um susto, caiu-me o mundo em cima ( )
dor (F11);

um momento de dor, muita

Este choque inicial, dá-se, segundo os nossos colaboradores, porque não se
encontravam preparados para ter uma criança com problemas, e isso mesmo nos confidencia
F7:
Ningu m est preparado, ningu m est preparado para uma situa o destas,
ninguém, acho que todos nós estamos muito preparados para ter umas crianças
muito perfeitinhas e que sejam isso sim todos queremos isso, e ningu m est
preparado para uma coisa dessas.
À semelhança do que refere a literatura, a família ambiciona o nascimento de uma
criança saudável, que realize os sonhos dos pais e familiares, e acima de tudo ajude a
perpetuar a sua linhagem. Os familiares entrevistados garantem que muito antes da criança
nascer, já tinham planos para o seu futuro, e que foram contrariados pela presença da
discapacidade. E que, de certa forma, lhes puseram em causa um conjunto de crenças e
valores, o que se coaduna com os postulados de Freixa, (2000):
[Senti-me] perdida, perdida ( ), era o primeiro filho, era o menino que eu
queria, ainda por cima, era um menino, era a criança que eu sempre desejei,
portanto era dif cil suavizar esse momento (F3);
É indescrit vel uma pessoas faz planos e e de repente d -se um bac
muito grande, sei lá. E mesmo nessa altura uma pessoa deixa de ter quase razão
de viver,
complicado ainda agora , mas na altura (F6);
( ) H sempre assim uma sensa o de algo, de uma impotência grande, e de
alguma frustração, claro, também. Há uma série de expectativas que se
desvanecem. Num primeiro momento é complicado porque nós criamos, ou
idealizamos uma s rie de coisas e naquele momento h coisas que mexem que
vão por ali a baixo (F7).

Tal como afirmaram O´Hara y Levy (1984), também F11 comparou esta experiência, à
perda de alguém amado, por morte:

171

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Aquilo foi um
como ter morrido algu m, como se o beb tivesse morrido, o
sofrimento que foi. ( ) Aquele sentimento todo que passei, que foi o luto,
passavam-me tantos pensamentos pela cabe a, tantas ideias que a minha
cabe a estava constantemente a pensar.
A entrevistada, F11, refere as questões do luto, o que reforça os preceitos de alguns
investigadores (Bronnberg, 2000; Fyhr, 1999; Gath, 1972; Kovács, 2002; Kubler

Ross,

1975), quando afiançam que perante o nascimento de uma criança com necessidades
especiais, as famílias podem passar por um processo de luto pela perda de um filho
idealizado. Só assim se explica a dor e angústia sentida pelos nossos colaboradores:
( ) Foi assim uma tristeza que quase sentenciou a minha vida e nunca mais
vou ser feliz, eu nunca mais vou sorrir (F9);
A minha reação s era chorar, n o tinha
depressão, estive muito tempo
(F10);

estive muito tempo

entrei em

Eu pensava que aguentava, que a dor [passava], mas não passou, depois
apanhei uma depress o (F11).
Mais uma vez, as considerações dos entrevistados, remetem-nos para as conclusões do
estudo de Fyhr (1985), onde se afirma que a descoberta da discapacidade é inesperada, e
funciona como um arrombo à autoestima dos familiares. Este facto, acarreta em alguns casos,
sentimentos de culpa, identificando a criança, como castigo pelos seus pecados, como nos
referem F1 e F11:
Porqu a mim ( )? Porqu a mim? O que que eu fiz? (F1);
Pensei que a culpa era minha

(F11).

A análise de conteúdo, realizada nesta categoria, vai ao encontro da revisão da literatura
efetuada, onde se defende que, em contacto com a discapacidade, é normal que os familiares
adquiram posturas defensivas e adaptativas à realidade, como forma de escapar à dor Fyhr
(1985). Estes mecanismos de defesa podem revestir-se de múltiplos aspetos, que vão desde a
negação do diagnóstico, presente nas afirmações de quatro entrevistados (F8, F9, F11 e F14):
[Eu dizia] isto n o pode estar a acontecer comigo, isto s acontece aos outros
(F9);
De qualquer maneira eu n o queria acreditar ( ) (F11);
Eu lia e pensava

n o pode ser isto, n o pode (F14).
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Podem igualmente manifestar-se nas atribuições de responsabilidade a outras pessoas,
como é o caso de F3 e F10:
Eu continuo a afirmar que uma assist ncia m dica no local tinha evitado [a
paralisia cerebral]. O parto ocorreu por volta das tr s e meia da manh ( ),
ainda na prepara o o B. nasceu ( ) n o havia m dico (F3);
Eu sinceramente n s andamos a estudar para ver de onde vem o problema e
sinceramente gostava muito de saber de onde vem o problema, pois para mim
ningu m me tira da cabe a que foi negligencia (F10).
Podemos encontrar situações em que para os familiares parece ser solução que a criança
morra, expressando perante ela desejos de morte, tal como desabafa F8

Se a menina vem

com tantos problemas melhor que Deus a leve .
Estes mecanismos de defesa, se não forem vividos com um certo cuidado, podem
ocasionar danos irreversíveis na vivência saudável de uma vida normal. Mas, pelo contrário,
forem vivenciados conscientemente, poderão funcionar como estratégias que dão aos
familiares algum tempo de adaptação e vivência do luto (Fyer, 1985), o que pode ser benéfico
na adaptação ao processo de discapacidade.

3.1.3.2. 2. Processo de aceitação/adaptação à situação. O processo de adaptação das
famílias à discapacidade, tem sido alvo de investigações, sempre com o objetivo de
compreender como as famílias reagem a situações difíceis como é o caso do nascimento da
criança com necessidades especiais (Singer & Irvin, 1994). Estes estudos são coerentes no
reconhecimento de fatores, que tanto, facilitam como dificultam a aceitação da discapacidade
no meio familiar.
Da an lise do ema Processo de acei a o/adap a o si a o , res l am as conceções
dos familiares, sobre os fatores que facilitaram e/ou que dificultaram todo o processo de
aceitação, e ainda, sobre as representações dos sujeitos, face aos aspetos positivos e negativos,
decorrentes da discapacidade. Como se pode ver pela sinopse apresentada no Quadro 5, deste
tema, emergiram quatro categorias, subdivididas em dezanove subcategorias.
Fatores facilitadores da aceitação. Destes fatores, evidenciam-se as reações da família
nuclear e da família extensa, reforçada nas investigações de Freixa (2000), Turnbull e
Turnbull (2001) e outros. Para os nossos colaboradores, as atitudes, ações e reações da
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família, parece ter contribuído positivamente para o processo de aceitação. A família, como
fonte de suporte e apoio imediato é referida pela totalidade dos nossos colaboradores.
Analisaremos esta categoria referenciando os diferentes subsistemas familiares.
Relativamente ao subsistema conjugal, 60% dos familiares, F1, F3, F5, F8, F9, F11,
F13, F14 e F15, confirmam o apoio incontestável do cônjuge, garantido que não viram a sua
relação afetada com a presença da criança com NE:
O meu marido apoiou-me muito (F1);
Ainda bem que tenho um marido que
sempre, temos um ao outro, pronto (F5);

bom ( ), ficou sempre, apoio-me

[O pai esteve] sempre ao lado, sempre (F14).

Quadro 5
Processo de aceitação/adaptação à situação

Categorias

Subcategorias

Frequências absolutas
Subcateg.

A. Fatores facilitadores da
aceitação

Reação dos familiares
Reações dos outros (sociedade)
Fatores intrínsecos ao sujeito
Fatores intrínsecos à criança
Contacto com outros agentes

B. Fatores inibidores de
aceitação

Reação dos familiares
Reações dos outros (sociedade)
Fatores intrínsecos ao sujeito
Fatores intrínsecos à criança
Situações do dia-a-dia
Pensar no futuro

C. A discapacidade como
dificuldade

No acesso a estruturas sociais
Económica
Relação social
Profissional
Ócio e tempo livre

D. A discapacidade como uma
mais-valia

Desenvolvimento pessoal
Relação intra familiar
Relação com os outros

38
5
22
21
10
33
5
2
30
14
14
10
4
7
13
18
7
3
3

Ca egorias

96

98

52

13

Estas afirmações contrariam as investigações de Gath (1972), onde se afirma que a
discapacidade é negativa para a relação conjugal. Por outro lado, os resultados das perceções
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dos nossos colaboradores encontram reforços nas teorizações de Hastings e Taunt (2002),
Turnbull e Turnbull (2002), e muitos outros. No que se reporta ao subsistema parental, parece
comum que seja a mãe a assumir os cuidados diários à criança, enquanto o pai se encarrega de
providenciar apoio financeiro (Pereira, 1996), o que se regista também, no depoimento de F5:
[O meu marido] fez o que era preciso, trabalhava todo o dia, e eu ficava
sempre em casa para ele ir trabalhar mais, mas apoio-me sempre naquilo que ele
podia, sempre, sempre, sempre, o meu homem .
A relação com os irmãos é também considerada pelos entrevistados, como um fator
positivo na adaptação. Por um lado, funcionam como um reforço à autoestima dos pais como
capazes de gerar um filho saudável (Turnbull & Turnbull, 1996), por outro, são um poderoso
agente socializador, como referem Ponce Ribas (2007), ajudando a criança discapacidade a
construir competências variadas. As seguintes afirmações consubstancia o que agora foi
referido:
O irm o mais novo muito mexido, muito falador, ajuda-o muito, ( ) ele faz
coisas que s agora o irm o que o puxa ( F1);
( ) A irm quando me v um bocadinho triste ela [diz] oh m e, deixa l , h
muitos casos piores . N o tem ci mes da irm nem pelo contr rio, gosta muito
da irm , dado ser como ( ) (F13).
Segundo F3, a presença do irmão com NE, potenciou na outra filha, atitudes de
solidariedade, o que é também sustentado por Freixa (1999):
[Com a irm ] entendem-se muito bem, ela defende-o muito, e o irmão para ela
é sagrado, ele é assim, ela aceitou-o assim, sem andar, sem falar, e portanto, isso
n o problema para a J.

Falando agora do subsistema extra familiar, que compreende as interações com a
família alargada, nomeadamente dos avós. Nos discursos de F3, F4, F6, F8, F10, F14 e F15
parece ter havido por parte dos avós, algumas reações perante o diagnóstico, contudo, é
indiscutível o seu valor como um recurso muito valioso na educação dos netos, o que se
integra na perspetiva de Navarro Góngora e Canal (1999), Freixa (1999) e Ponce e Vega
(2007):
[Os av s] s tinham aquele neto ( ) portanto, pronto aceitaram.
Aceitaram sabe Deus s vezes, podiam ter se calhar sofriam, mas manifestarse, n o (F3);
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Os av s aceitaram, lamentam-se, hoje já não, mas lamentavam-se, sem grandes
alaridos. Reagiram assim de uma forma claro que ficaram magoados na
mesma, tristes, mas reagiram assim, eu acho que de uma forma serena (F6);
[Os av s] ficaram também chocados, mas dão-lhe muito amor à menina, são
muito carinhosos para ela, brincam muito com ela, querem-lhe muito.
Confortaram-me muito (F15).
Para F9, F11 e F13 o apoio de amigos e vizinhos foi igualmente reconfortante, servindo
de reforço positivo em todo este processo.
Um outro fator, interpretado por 60% dos entrevistados (F1, F3, F4, F5, F7, F10, F11,
F14 e F15), como facilitador da adaptação, está ligado, às idiossincrasias individuais, ou seja
a capacidade de cada um, para ultrapassar problemas, a experiência de vida, a educação, etc.
Esta afirmação, ganha corpo nos discursos dos nossos colaboradores:
( ) Eu nunca, nunca disse assim n o vou ser capaz (F1);
Tenho uma vantagem o facto de eu ter sido j uma pessoa diferente, eu gostava
de viajar, sair para o estrangeiro, se calhar isso ajuda um bocadinho (F3);
[Tive de] ter muita coragem, ( ) muita coragem, ( ) e seguir em frente,
sempre em frente, nunca desanimar ( ) (F5);
[Tive que ter uma] enorme capacidade de persist ncia, n o desistir, porque
dificuldades v o aparecer a montes, frustra es tamb m (F7);
[Eu] j tinha uma mente aberta, ( ) lembro-me de dizer para a minha colega
[que era] a mãe ideal para ter um filho com deficiência, esse filho ia ter muito
amor, ia amá-lo muito (F11);
Nasceu assim
mesma (F11);

custou-me a aceitar, [mas aceito], realmente já vem de mim

Se o meu problema tivesse ca do na m o [de algumas m es], seria triste para a
crian a, porque n o teriam a mesma desenvoltura que eu tive (F14)
A valorização das características do sujeito, é defendida por Cox e Ferguson (1993) no
contexto das respostas individuais a situações de stress. O que reforça as afirmações
anteriores, pois para estas mães, as suas formas particulares de estar na vida, funcionaram
como um reforço da adaptação a esta situação.
O desempenho e as características da criança com NE parecem igualmente ter
contribuído para suavizar o processo, funcionando como reforço positivo de adaptação.
Entende-se assim, que as perceções dos entrevistados, se enquadram na perspetiva, do estudo
realizado por Badía Corbella, (2000), onde se verificou não haver correlação entre as
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características e gravidade da discapacidade, com o aumento dos índices de stress, da parte
dos familiares. Este aspeto é relevado nas opiniões de 77,3% dos entrevistados (F1, F2, F3,
F4, F7, F9, F10, F11, F12, F13 e F14):
Eu quando falo com o B, ele comunica comigo, ( ) ele d -me resposta, à sua
maneira, mas responde-me sempre, isto muito saud vel para a m e (F3);
( ) A partir do momento em que ele começou a andar, começou a andar aos
tr s anos, tudo foi de outra maneira, sem d vida (F10);
Depois de termos passado aquela ansiedade toda, agora que o vemos lindo, e
que está bonito e está a desenvolver, lentamente, mas está a progredir, é uma
alegria, aquilo uma felicidade (F11);
Ele uma crian a ativa n o p ra quieto, ( ) portanto tem a vivacidade de
qualquer crian a e explorar mexer entrar nas conversas acho que suavizou
mais o meu problema (F14).
Blacher, Nihira e Meyers (1987) e Dunst, Trivette e Deal (1994), estão entre os
investigadores que defendem a teoria, de que nem sempre as características da criança são
instigadoras de stress familiar, pois existem muitos outros fatores que devem igualmente, ser
tidos em consideração, os quais analisaremos no seguimento deste estudo.
Um outro aspeto que merece aqui ser equacionado é o uso de estratégias de coping,
expressado por duas das nossas colaboradoras. F4, F9 e F12, seguem a linha defendida por
Voysey (1995), ao sustentar que, muitas as vezes, as famílias fazem uso de mecanismos para
enfrentar as expectativas sociais. Estas estratégias podem assumir um determinado tipo de
verbalização, por exemplo,

( ) Quando consigo um sorriso dele, j ganhei o dia (F4) ou

Um sorriso dela para n s uma vit ria (F12).
No caso destes familiares, o recurso a estratégias de coping, significa que, para
enfrentarem as exigências decorrentes da discapacidade, desenvolveram um conjunto de
respostas cognitivas e comportamentais, e que de certa forma, os foram ajudando a lidar com
a situação.
O apoio prestado por outras famílias a passar, por situações similares, e o contacto com
outras crianças com NEs, parece também ter sido uma atenuante, na adaptação à
discapacidade. As perceções dos nossos colaboradores (46,6%) encontram resposta nas
investigações de Turnbull e Santelli (2003), ao referenciarem a importância das famílias
partilharem os seus problemas, as suas dúvidas e os seus receios:
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Eu não conhecia nenhuma criança com a doença do N, e disseram que havia
uma criança em Vila Flor, eu tive curiosidade e fui l conhecer ( ) e ent o ( )
senti-me orgulhosa porque o N ( ) ao p dessa crian a estava mais
desenvolvido. Pronto eu senti-me orgulhosa porque aquela criança não sabe
andar, não sabe correr, ainda manca, e o N j faz coisas que ele n o faz (F10);
Poder ver outras crian as, ( ) parece que uma pessoa conforta-se, não é
desejar mal aos outros, mas conforta-se e v que os outros s o piores que a
nossa, e que a nossa n o assim t o mau (F12);
E acho que a conversa entre mães com filhos com problemas é muito mais
saudável, porque a gente compreende uma às outras e diz, ai ele já faz isto, ele já
faz aquilo (F14).

Fatores inibidores de aceitação. Como referenciamos no início deste tema, tal como
existem fatores que ajudam as famílias a ultrapassar a crise instaurada pela presença da
discapacidade, outros existem que impedem e dificultam todo este processo. Curiosamente no
nosso estudo, muitos desses fatores são comuns, pois, se por um lado as ações positivas
ajudaram a suavizar o problema, existem outras, como as reações familiares pouco solidárias
e críticas (93% dos entrevistados, F1, F2, F4, F5, F6, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 e F15);
fatores intrínsecos à criança com NE, emergentes dos cuidados diários prestados (80% dos
colaboradores, F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12 e F13); as situações inerentes ao
ciclo vital (40% dos familiares, F1, F3, F7, F8, F9, F10 e F11); e, pensar no futuro daquela
criança (66,6% dos entrevistados, F1, F2, F4, F5, F7, F8, F10, F11, F13 e F15). Estes aspetos
funcionaram como catalisadores para retardar e inibir o processo de adaptação familiar à
discapacidade.
Ao que parece, as opiniões dos nossos colaboradores encontram feedback nas
investigações de Kirk e Gallangher (1991), Beckman (1983), entre muitos outros autores, que
defendem a existência de fatores instigadores de stress familiar, como por exemplo, os
cuidados a serem prestados à criança e o acréscimo das dificuldades que a discapacidade
acarreta.
O apoio do cônjuge, enquanto parceiro e pai da criança com NE, falamos aqui de dois
subsistemas importantes, como o conjugal e parental, foi percecionado pelos nossos
colaboradores como pouco positivo, e por isso significativamente inibidor no processo de
aceitação. Faltou o apoio e compreensão tão desejada e importante para os parceiros, como
aliás, nos refere F12:
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O pai para entender isso levantaste-te de noite, j n o te chateio, ( )
muito, muito complicado.

muito,

A falta de apoio paterno pode remeter-nos para uma situações apontadas por Fyhr
(1985), inscritas nos mecanismos de defesa, neste caso de negação da criança. Esta negação
parece materializar-se na passividade latente e descuido dos cuidados básicos e essenciais,
prestados à criança com NE. O testemunho de F13 ajuda-nos a clarificar esta questão:
[O pai ajuda] pouco a verdade tem de se dizer, pouco porque ele n o lida
muito com a garota, não sei se é por ela ser assim;
( ) O pai tanto faz que a R est para ali como para al m ( ).

Parece contudo registar-se, como refere Pimentel (2005), que os homens têm menos
oportunidades de interação com os filhos/as, do que as mulheres, pois 86,6% dos familiares
entrevistados garantem ser as mães, a cuidar diariamente das crianças.
Um outro exemplo, de mecanismos de defesa, é a negação do diagnóstico, presente, no
testemunho de F6. Este entrevistado, refere que a mãe da criança, sua esposa, se recusa a
aceitar a discapacidade do filho:
A m e, ainda hoje a relação dela é complicada, não aceitou. Todas as outras
pessoas com problemas mentais, físicos são deficientes, o dela não é, «o meu filho
o meu filho, os outros s o os outros .
Como já anteriormente referimos, é de refletir sobre o uso exagerado e inconsciente
destes mecanismos, sob a pena de quem os usa, estar a ludibriar a realidade, recusando-se a
aceitá-la, podendo ocasionar danos irreversíveis na vivência saudável, de uma vida normal.
Já aqui falamos, quando referenciamos a categoria dos sentimentos e emoções iniciais,
que, como resposta ao impacto causado pelo diagnóstico, muitos sujeitos se sentiram culpados
pela discapacidade da criança. Nesta perspetiva, e segundo as conceções dos familiares
entrevistados, esta culpabilização arrastou-se também aos cônjuges, justificando desta forma
comportamentos ausentes, ao que parece reflexo também do seu sofrimento:
[Inicialmente o Pai] n o queria saber, n o queria perguntar, ter mais, nem
pensar, porque a culpa era dele ( ) (F4);
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Depois fizemos exames e diziam que normalmente a doença vem do pai, e ele [o
pai] culpava-se muito, e dizia que nem um filho sabia fazer em condições, dizia
mesmo assim (F10).
As opiniões de F4 e F10 encontram reforço no postulado de Freixa (2000), ao sugerir
que a presença de um filho com discapacidade, funciona para o pai como uma ameaça ao seu
auto conceito, concretizada na sua incapacidade de gerar uma criança saudável. No que se
reporta ao subsistema fraternal, o nosso estudo leva-nos a sugerir que, os irmãos são também
afetados pela presença da criança com NE, se por um lado são ótimas fontes de recurso na
ajuda de cuidados aos irmãos, por outro podem ver-se postos de lado pela atenção redobrada
que os pais dão ao irmão com NE, manifestando, muitas vezes, como refere Freixa (1999)
atitudes de revolta, ciúme e algum ressentimento:
A [irm ] s sente um pouco de revolta, esporadicamente, ( ) quando queremos
sair e eu digo, não podemos, porque temos o mano, não podemos deixar o mano
sozinho (F9);
Os irm os mimam-no bastante, mas t m um ciuminho (F11).
O apoio da família extensa parece também ter sido determinante, no prolongamento da
dor dos nossos entrevistados. O que nos sugerem F5 e F15 é que não só não tiveram grande
apoio familiar, como também se sentiram rejeitados pela família:
A m e ( ) do meu marido ( ) muito mal ( ) porque eles rejeitam a crian a
(F5);
A fam lia dele acho que n o aceita muito bem esta crian a, passa por ela parece
que nem liga (F15).
Muitos colaboradores referem ter sido importante a ajuda dos seus pais (avós), como
recurso para a prestação de cuidados à criança, mas, o que algumas vezes aconteceu, foi não
terem a resposta que esperavam. As diferentes formas de atuação parece ter deteriorado o
suporte da família extensa, presente em atitudes como, o super protecionismo à criança, como
s gere F1, a minha sogra ainda hoje

coitadinho , e isso irrita-me ; na incompreensão da

dor da mãe, como expressa F11:
A minha sogra ( ) n o achou normal, eu estar tanto tempo triste, achou que eu
estava demasiado triste, não compreendia porque é que eu estava assim tão
triste ;
ou simplesmente, na falta de informação sobre a problemática da criança:
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Os pais do pai, simplesmente dizem n o lhe havias de dar tanto de comer ao
menino , que as pessoas n o percebem que a pr pria doen a que o faz
engordar (F10).
Esta transcrição, remete-nos para as premissas defendidas por (Pimentel, 2005), onde se
sugere que os avós experienciam também algumas das reações face à discapacidade, muitas
vezes agravadas pela falta de informação.
As investigações de Freixa (2000), ajuda-nos a situar as declarações de F1, F5 e F8,
estes familiares afirmam, ter reconhecido nos avós da criança, reações pouco positivas:
A minha sogra muito pessimista, e quando a gente contou, ela começou logo a
chorar
(F1);
Eles (av s paternos) nunca fizeram nada, mesmo hoje em dia, eles n o v m a
menina (F8);
A minha m e tamb m n o percebeu o que era aquilo, assustou-se, também não
me deu apoio nenhum, depois um dia até me disse uma coisa que eu não gostei
muito disse que, normalmente o mal que vem aos filhos, castigo de Deus, e eu
n o estava de acordo com aquilo (F11).
Este comportamento dos avós parece ser justificado, pelas investigações na área, ao
sugerir que os avós estão ainda a enfrentar a dor sentida pela presença desta crise, podendo
apresentar reações similares aos pais que vão desde a negação, vergonha, depressão, culpa,
isolamento, até chegar à aceitação. Pela declaração de F8, a avó paterna, sonhou com uma
criança saudável, e sem problemas, sendo que o nascimento daquela neta contrariou as suas
expectativas. Esta posição é reforçada por Fyer (1985), pois à semelhança do que acontece
com os pais, o nascimento de uma criança com NE, significa a perda do filho desejado,
saudável, perfeito, o filho Sonhado, e neste caso, o neto sonhado:
Eles [av s paternos] disseram logo, que n o a queriam, ela queria uma menina
sim, mas não era aquela menina. Sonhou com uma menina, mas que não era
aquela, e n o a queria (F8);
As declarações dos entrevistados têm contudo, um denominador comum, apontam
reações nega i as

fam lia pa erna, F5, por e emplo refere q e foi mais a família do lado

dele, que nos fecharam todos a porta. Estas referências enquadram-se na perspetiva de Freixa
(1991), ao sustentarem que, as reações das avós paternas, são menos positivas e mais criticas,
do que as maternas. Relativamente aos membros sociedade, que interagem com os indivíduos
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do sistema familiar, 33,3% dos entrevistados, afirmam ter sido algo de atitudes, que
inferimos, de marginalização. Os olhares indiscretos de vizinhos e conhecidos pode ter
impedindo estas famílias de atos de socialização. Estas perceções encontramos nas
declarações de F1, F2, F3 e F5, das quais destacamos as seguintes:
Aqui as pessoas s o um bocado complicadas, tentares dizer que o teu filho tem
um síndroma, ai coitadinho (F1);
( ) É importante dizer tamb m que se perdem muitos amigos, porque as
pessoas n o entendem (F5).
Estas questões são amplamente debatidas por Alves (2004), ao evidenciar que muitas
vezes reducionismo das expectativas sociais perante as pessoas com discapacidade acaba por
ensimesmar estas pessoas e as suas famílias.
Os fatores intrínsecos à criança, nomeadamente as suas características (isto é, os
problemas de saúde decorrentes da discapacidade), a falta de autonomia, o fraco desempenho
e a ausência de respostas aos estímulos, foram considerados por 80% dos nossos entrevistados
como fatores inibidores de aceitação e instigadores de stress familiar. Esta referência
enquadra-se no estudo de Beckman, em 1983, onde se anuncia uma significativa correlação,
entre as características da criança com NE e a quantidade de stress, evidenciado pelos
familiares. Vejamos, o exemplo de alguns testemunhos comprovativos destas perceções:
s vezes tem momentos dif ceis por exemplo, quando o nosso bebé não sorri,
n o se manifesta como qualquer crian a que encontro na rua tem momentos
complicad ssimos (F3);
Ele n o dorme, n o tem uma noite de sono, e portanto no dia seguinte para os
pais muito complicado ( ) (F3);
Para al m de ser um menino que precisa de muita atenção, é auto agressivo,
quando não se sente seguro, ou quando alguma coisa não está bem, agride-se a si
pr prio e procura sempre partes pontiagudas para se agredir ( ) (F4);
Eles [as crian as] tamb m d o muito cabo da gente (F5);
( ) Se eu me atraso um bocadinho com a muda da fralda, da pararoca, se tem
uma dor, então, auto agride-se e agride-me a mim, se estiver perto dele (F9);
Quando foi que me fui habituando que ela n o andava, [sentia-me] cada vez
pior (F13).

No reforço destas afirmações, F12 desabafa que se ela andasse tudo seria mais f cil.
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O dia-a-dia, inerente à natural evolução do ciclo vital familiar, desencadeou para estes
familiares alguns momentos de ansiedade, inerentes às diferentes etapas pelas quais passam as
famílias. Em cada etapa, surgem novos desafios, aos quais os familiares têm muitas vezes
dificuldade em ultrapassar. Pois, como nos sugere a literatura, e também expresso aqui nas
declara es de F9, à medida que vai crescendo as dificuldades s o outras . Ou seja, à
medida que a família avança de estádio em estádio, outras necessidades se vão despoletando,
obrigando as famílias a uma reorganização constante, dentro do sistema (Singer & Irvin,
1994). Estas perceções evidenciam nas declarações de F12 e F7.
Agora nem tanto, mas quando tinha de me levantar de noite, de tr s em tr s
horas a dar-lhe de comer, e medica o eu andava vivia mesmo de rastos,
cansada (F12);
O acesso aos diferentes contextos educativos, e as dificuldades aí encontradas, foram
claramente preocupantes para F1, F3, F7 e F15:
Aqueles problemas que tive ali no p lo [escola], que apanhei uma depress o
muito grande, mas n o era por causa do M ( ), era eu querer fazer e n o poder
(F1);
[Quando foi] para ir para uma escola do primeiro ciclo ( ) ent o [eu] j
estava preocupada (F3);
Eu acho que [as preocupa es s o agora] ao n vel da escola de termos
algumas, alguma ancora, isto , de saber ( ) que ele ter um determinado tipo
de encaminhamento, determinado tipo de apoios, aí sim, neste momento
começamos a estar preocupados, pois à medida em que ele vai avançando na
idade, perceber como que essas coisas se v o fazer (F7);
( ) Assustava-me as rela es com outras crian as, mas agora
ciclo, acho eu mas porque n o sei como funciona (F15).

assusta-me o

Esta linha de pensamento é corroborada pelas teorizações de Bronfenbrenner (1979), e
reforçada por e Freixa (2000) quando se reporta ao contexto da discapacidade. Esta
dificuldade em ultrapassar as dificuldades diárias leva a que alguns dos entrevistados, se
sintam ansiosos, em diferentes momentos da sua vida, o que parece, despoletar um retrocesso
no processo de aceitação. Podemos estar perante uma situação a que Turnbull et al. (2009)
chamam de stress crónico, também referenciado nas suas teorizações de Freixa (2000).
Eu sou muito forte, mas depois h um momento em que agente se deixa ir
abaixo (F1);
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H alturas em que sou feliz com o menino, mas h alturas em que vem aquele
peso, há momentos em que me vou abaixo. Não é que fique assim de rastos muito
tempo, mas s o momentos, segundos em que sinto isto s a mim, a mim que
não me sai o totoloto, mas sai-me estas coisas negativas , vou-me assim um
bocadinho abaixo, mas depois levanto-me outra vez (F11).
Esta ansiedade é recorrente e emerge das responsabilidades de cuidado, longo do ciclo
vital, e de problemas que nunca se chegam a resolver. Decorre do exposto referir que, alguns
colaboradores evidenciam, além desta, outro tipo de preocupação, que é pensar no futuro dos
seus educandos, após a sua morte. Quem prestará cuidados à criança na ausência dos
familiares, parece ser uma preocupação constante que acarreta stress e angústias sistemáticas,
tal como na revisão da literatura, nos tinha sido sugerido por Gronita (2008). Esta conceção é
igualmente confirmada pelas investigações de Freixa (2000), ao referir que, o maior stress do
ciclo vital que estas famílias enfrentam é precisamente o futuro.
O que me passou pela cabe a era assim o que ser do meu filho quando lhe
faltar eu e o pai? (F1);
É bastante complicado sabermos que temos aqui uma crian a que vai precisar
de nós sempre, o resto da vida, e nós sabemos que não vamos estar cá para o
acompanhar (F2);
[Eu dizia] tirem-me deste mundo, já não sei o que faço, mas, pronto. E quando
me acalmava dizia, quem é que toma conta do meu menino? Porque via que não
podia contar com ningu m, dizia quem trata do menino, o que lhe vai
acontecer (F5);
Preocupa, n o sei o que vai ser dela. Preocupa-me se um dia eu irei morrer e
a menina? E os pais? E a menina fica com quem? E isso preocupa-me muito, ela
n o tem irm os
(F8);
Se eu pensar no futuro dele, sinto que tenho medo, come o a pensar e se eu
morrer, o que vai ser dele , e mesmo que eu n o morra o que ele vai fazer, o que
as pessoas v o pensar dele. E eu n o quero pensar ( ) (F11);
Penso na menina, no futuro da menina, um dias que os pais faltem o que será
desta crian a, foi o que eu pensei, o que me assusta, assusta muito (F15).
A discapacidade como dificuldade. Ressalta referir nesta categoria que, 80% dos
entrevistados declaram que a presença da discapacidade lhes acarretou, dificuldades e
limitações em várias áreas, que passamos desde já a referenciar:
a) A nível do acesso a estruturas sociais, neste ponto F3 e F6, são contundentes ao
declarar que muitas vezes são impedidos de visitar espaços do seu interesse, com os seus
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educandos, pela existência de barreiras arquitetónicas e urbanísticas, existentes nos locais
onde habitam:
É dif cil, at o carro, é difícil, queremos ir a um local qualquer, mas temos que
ver se h rampa, n o ? (F3);
As acessibilidades s o terr veis, a ocupa o ilegal

[dos passeios] (F6)

b) A nível económico, pelo acréscimo das despesas na compra de materiais, e busca de
serviços de reabilitação e saúde, tratamentos médicos, etc.;
A aquisi o de material, cadeiras, nomeadamente, material muito caro, e al m
das cadeiras, as cadeirinhas para o banho, põe exemplo. Isso é material que não
é qualquer pessoa que pode adquirir (F3);
É muito difícil tomar conta de um menino como o E, precisa de fraldas, precisa
de medicamentos, na farm cia tenho uma conta exorbitante (F4);
c) A nível social, pelo impedimento de socializar com amigos e familiares, quer por
imposição dos cuidados a prestar à criança, quer pela particularidade dos seus problemas;
N o podemos sair nunca, quando h festas ficamos em casa, pronto temos que
nos proibir de muita coisa por causa do E, não temos vida social. Nas Páscoas,
nos Natais, as pessoas todas normalmente dão festas da família, nós não
podemos, porque ele n o gosta de confus es (F4);
Se o N for para outra casa ele abusa nas comidas, em casa n o, ele passa um
dia inteiro em casa não pede uma bolacha, só ao lanche. Se for para casa da
minha irmã ou de amigos olha d -me bolachas, dá-me um iogurte , est
sempre, a pedir comida, n o sei porqu , mas ent o quando vou para casa dos
meus pais demais, j evito sair, por causa disso (F10);
As afirmações de F4 e F10 inscrevem-se no que defende Pereira (1996), ao referir que
muitas vezes os comportamentos e posturas desviantes destas crianças, conduz os familiares a
um afastamento social progressivo.
d) A nível profissional, por uma questão de gestão dos recursos familiares, sendo que
muitos familiares se viram na necessidade de deixar os seus empregos, para proporcionar
certos cuidados à criança com NE.
Eu estava a trabalhar num escrit rio e gostava muito de lá estar, e estava muito
bem, mas tivemos um problema, alguém ter que deixar de trabalhar para poder
trazer o E escola (F4);
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( ) Eu trabalhava numa loja e despedi-me por causa disso. Para estar mais
tempo em casa (F);
Agora n o f cil arranjar emprego, ( ) arrependi-me, porque o N continua
sempre na escola, é assim o que me levou mais a sair do emprego é que a médica
no Porto dizia-me que ele ia fazer um tratamento, que eu tinha que ficar com ele
em casa ( ) (F10).
Por outro lado, também enfrentam problemas, com as entidades patronais, uma vez que
têm necessidade de se ausentarem frequentemente para acompanharem os educandos. Disso
são testemunhas F11 e F13:
[No trabalho] tamb m n o me facilitaram muito, ( ) se eu chegasse dez
minutos atrasada, já estava ali a marcar o ponto, a mandar vir, sofri bastante aí,
foi com muito trabalho, muita preocupação, mas pessoas a exigirem, entrei numa
depressão, deram-me cabo da cabe a (F11);
Os meus patrões não aceitaram muito bem, eu pronto, no início custou-me
muito, e eles não aceitaram muito bem, chegaram-me a dizer para eu ficar em
casa. Eu já trabalho lá há dez anos e chegaram-me a dizer se [fosse] para ser
assim, melhor ficar em casa (F13).
e) A nível de ócio e tempo livre. Neste ponto alguns entrevistados, acusam sinais
evidentes de cansaço, associado à falta de tempo livre para a realização de atividades de lazer,
e tempo para dedicar a si próprios, neste sentido F3 é perentória quando afirma que [a maior
dificuldade é] no casal, porque deixam de ter tempo para eles . Dentro desta linha de
pensamento, outros familiares, expressam as suas opiniões:
O M assim, ele ocupa-nos muito ( ) (F1);
As f rias que j n o se podem fazer, j n o se pode ir de f rias para qualquer
sítio, é o sair ao fim de semana que tamb m mais complicado ( ) (F2);
[O cuidado crian a] implica que a m e n o tenha tempo para ela, e isso eu
abdiquei (F3).

Para F5 a falta de tempo, e o impedimento de poder realizar algumas tarefas, é de tal
forma pesada, que não se restringe em associar a sua casa a uma prisão, de onde não pode
sair:
Eu, desde que ele nasceu acabou tudo, tenho que estar sempre em casa, como
uma prisioneira que l estou, eu e ele ;
O pai est l um bocadinho, mas sabe como s o os homens, vai embora, a mãe
está ali sempre, sempre, todo, todo o dia fechada, de manhã à noite.
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As dificuldades decorrentes da discapacidade, sentidas pelos nossos colaboradores,
enquadram-se em diversas correntes teóricas, nomeadamente, Beckman (1983) ao associar a
presença de stress nas características intrínsecas à discapacidade da criança; Navarro Góngora
(1996) e Freixa (2000), ao defenderem uma correlação entre a falta de autonomia da criança e
o stress evidenciado pelos familiares; Allen (1992, citado por Correia, 2008) ao fazer
referência aos tratamentos médicos, e o consequente agravamento das despesas, decorrentes
de alimentação especial ou equipamento, e ainda na dispensa no emprego para acompanhar as
crianças aos tratamentos; Turnbull e Turnbull (2001), e Gómez González (1999) por
evidenciarem nos seus estudos, que as necessidades económicas, de cuidados diários e, de
ócio e tempo livre, como parte das dificuldades sentidas pelas famílias, neste contexto.
Gómez González faz ainda referência, à existência de barreiras arquitectónicas em casa, e à
sobrecarga nas tarefas diárias, onde uma ajuda externa seria um apoio precioso para os
familiares, como conclusões do seu estudo; Mink et al (2002), vem igualmente corroborar as
conceções dos entrevistados ao advogar que muitas vezes a função de cuidado, sobrepõem-se
à de socialização e descanso e, aumentando desta forma, os níveis de stress, conforme o
tempo de apoio prestado.

A discapacidade como uma mais-valia. Curiosamente, 53% dos nossos colaboradores
(F1, F3, F4, F5, F6, F7, F10 e F14), referem ver na discapacidade, formas de crescimento
pessoal, percetível tanto na relação intra familiar, como na relação que estabelecem com
outras pessoas. O que se enquadra no postulado McCubbin e Patterson (1983), ao advogar que
algumas famílias, afirmam terem ficado mais unidas e com maior capacidade de resposta, face
a situações de stress.
O N ajudou-nos a crescer, digamos assim, ( ) n o que me sentisse crian a,
mas, a partir do momento que lidei com essa situa o o N ajudou-nos a ver as
coisas de outra maneira (F10);
Muita gente fica admirada por eu e o meu marido estarmos juntos, mas tamb m
se n o dermos for a um ao outro quem que nos vai dar? (F10);
Como pessoa e em termos de sensibilidade para problemas que at aqui nem
sabia, se calhar, que existiam, isso alterou completamente, ver uma criança que
está com dificuldades para realizar alguma coisa, o que eu tenho mais é
paciência e calma e capacidade para tentar perceber, que antes eu não tinha, e
agora sou um poço de paci ncia, e acho que n o se me esgota. (F7).
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As declarações deste grupo de familiares, de que a discapacidade os faz entender melhor
os problemas dos outros, levam-nos a considerar, mais uma vez, o uso estratégias de coping,
defendidas por Voysey (1995).

3.1.3.2. 3. Representações sobre a discapacidade. As representações, relativamente às
pessoas com NEs, continuam na sociedade atual, a serem ainda bastante negativas,
perspetivadas no reducionismo das expectativas sociais. Isto significa que, o que se espera
dessas pessoas, é muito pouco, e muitas vezes, é -lhes negada, a oportunidade de poder
exercer, os seus direitos e deveres, junto dos seus concidadãos (Wolfensberger, 1985).
Estas imagens mentais, ainda a primar pela lógica da homogeneidade, continuam a
ressaltar e valorizar o que é igual e comum, arreigando para segundo plano, a diferença. Este
comportamento continua a ter uma influência nefasta, na maneira como as crianças e as suas
famílias têm sido vistas pela sociedade, e sobretudo, como as próprias famílias vêm as suas
crianças e conduzem a sua formação.
Neste contexto, apresentamos como terceiro tema deste estudo, as

Representações

sobre a discapacidade . Pre endemos com este tema, recolher elementos, que nos ajudem a
clarificar, o modo como os familiares entrevistados concebem discapacidade dos seus
educandos, conhecendo desta forma, as suas formas de atuação, e expectativas quanto ao
futuro daquela criança. Assim sendo, os nossos colaboradores, manifestaram as suas opiniões
relativamente às suas representações sobre a discapacidade, em quatro categorias, e dezasseis
subcategorias, apresentadas de forma sintética no Quadro 6 que se segue.
Imagem construída sobre a criança. Esta categoria diz respeito à imagem que cada
familiar construiu sobre o seu educando com NE. Das opiniões recolhidas, percebemos quatro
imagens mentais diferentes, sendo que, do total, 26,6% dos entrevistados (F2, F3, F4 e F5),
referem-se à criança com NE, como totalmente dependente dos cuidados da família, e com
grandes dificuldades de autonomia:
[Em vez de uma] crian a emancipada com doze anos ( ),
tem que mudar a fralda, algu m tem que dar de comer (F3);

um beb , algu m

É como uma crian a pequenina (F5).
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No entanto, F3, apesar de perceber a dependência do filho, assume a sua diferença,
afirmando que, tal como os outros pais, têm de assegurar os cuidados do seu filho, tendo
apenas de estar mais atentos a alguns pormenores:
Eu penso que a crian a com defici ncia toda diferente, mesmo uma paralisia
cerebral, n o tem nada a ver, s o todos diferentes ;
[O B ] uma crian a diferente, e [temos de] lutar para que ele nem sequer
pensamos que ele diferente, ( ) pronto a diferença reside que nós temos que
fazer sempre mais alguma coisa .
Quadro 6
Representações sobre a discapacidade

Categorias

Subcategorias

Frequências absolutas
Subcategor.

A. Imagem construída
sobre a criança

Dependente
Diferente das outras crianças
Igual às outras crianças
O epicentro da família

B. Atitudes perante a
discapacidade da criança

Negação
Conformista
Revolta
Procura e colaboração

C. Formas de atuação
perante a criança

Permissiva
Super protetora
Exigente
Normalizadora

D. Expectativas quanto ao
futuro da criança

Qualidade de vida
Vai ficar aos cuidados de
familiares
Vai para uma instituição
Inserção social e profissional

7
6
7
14
11
13
22
10
8
5
2
15
2
6

Ca egorias

34

56

30

16

2
6

Esta forma de pensar, é corroborada por Heward (2004), ao advogar que os pais de
crianças com NEs, passam tal como os outros, pelas mesmas preocupações, assumem é outro
tipo de necessidades.
A consciência da diferença, é também assumida por, outro grupo de familiares:
( ) Ela n o [ ] uma crian a normal (F12);
Sei que tem cinco anos e est a vista ( ), n o come como as outras crian as,
n o anda, n o fala como as outras crian as (F13);
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É um bocadinho mais diferente temos de ter mais aten o com ela, temos de
falar mais com ela, e ter mais paci ncia (F15);
Es e gr po de familiares, ao referenciarem a normalidade da crian a, reme e-nos para
dois caminhos diferenciados. Por um lado, temos uma declaração que pode confundir-se com
uma atitude normali adora, e plici as nas declara es de F7,

( ) Encaro como uma crian a

perfeitamente normal . Normalizar, neste contexto, não significa tornar normal, mas sim
proporcionar às crianças condições de desenvolvimento, interação, educação e experiência
social, semelhantes às que teriam se não tivessem discapacidade (Nirjke, 1969).
Por outro lado, pode significar uma atitude de negação face à discapacidade do
educando, e o uso de mecanismo de defesa como forma de vida, ilusória:
O M l , escreve, faz tudo como os outros meninos ( ) (F1);
A minha menina n o inferior aos outros meninos, n o ( ) eles s o uns
meninos como são os outros, só que precisam de muito mais carinho, muito mais
carinho, do que qualquer menino s o iguais (F8);
É uma crian a normal, fico tão contente que o vejo no meio deles todos e vejo
uma crian a normal (F11);
[Os] filhos com Trissomia, ( ) s o crian as normais, t m tudo, v m, ouvem
( ) (F11).
Independente da imagem que cada familiar construiu sobre o seu educando, parece
haver uma certa coerência em 40% dos entrevistados, (F3, F4, F5, F6, F8, F9), em referir que,
a criança, é de facto, o epicentro do sistema familiar, rodando tudo em seu redor, como
testemunham:
O B. para n s sagrado, a primeira prioridade (F3);
Minha neta representa tudo, a maior alegria de viver,
problema que ela tem n o problema (F8);

muito querida. O

O meu filho acho que o centro do meu viver, n s chamamos ao D, o nosso rei,
( ) tudo gira em torno dele ( ) (F9);
Na nossa vida ( ) tudo se rodeia perante a D (F12).

Atitudes perante a discapacidade da criança. Esta categoria faz referência às atitudes
que estes familiares assumem perante a discapacidade da criança. Numa análise geral, a
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frequência mais alta, registada, aponta a revolta, como a atitude mais evidenciada nas
declarações de 66,6% dos entrevistados (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9, F10 e F11).
Esta revolta é, segundo Kubbler-Ross (1999) uma maneira de enfrentar a dor psíquica, e
neste caso é sobretudo, contra o sistema governamental, e as políticas de apoio a crianças
discapacidade em Portugal, e ainda pela falta de serviços de apoio e intervenção precoce:
Saber que havia tanta coisa para fazer mais cedo, e sen o fosse eu ser ( )
aquele braço duro e frio, querer e tinha de saber que ali havia algum problema e
que tinha de ser resolvido, quer dizer se n o fosse isso ainda n o havia nada a
fazer (F1);
N o podemos contar com a ajuda de ningu m, o Estado em vez de dar, est
a
tirar, não é por ter um filho com Trissomia ou normal que ele vai dar mais. Neste
pa s n o se pode contar com a ajuda de ningu m (F11).
Alguns familiares chegam mesmo a referir que se sentem rejeitados, uma vez que,
segundo as suas perceções, no país onde vivem, o apoio é escasso, e estas famílias são muitas
vezes esquecidas pelo sistema político, vivendo numa constante luta para ultrapassar
problemas.
O governo n o d nada, n o se interessa nada pelas crian as deficientes, que os
rejeitam, que é verdade, rejeitam-nos, não fazem nada por nós, não existimos
n s (F5);
Quer dizer as crian as deficientes n o existem aqui neste pa s, n o existem,
nadinha, nadinha, não existem. Só os ricos é que existem, mas as pobres e as
deficientes n o existem neste pa s (F5);
N s n o temos apoios e depois h uma coisa que nos
isso (F8);

somos rejeitados, sinto

Porque n o h aqui para cima [apoios]? Aqui um deserto, as crian as que t m
Trissomia, aqui s o uns maluquinhos, s o uns pobrezinhos, que mesmo assim,
a não ser os pais com muito amor e com muita dedicação aos filhos a puxarem
por eles, a procurarem tudo quanto for possível para a criança ser o mais normal
poss vel, se n o forem os pais, n o h futuro, n o v o a lado nenhum (F11).
Estas perceções vêm confirmar a perspetiva teórica de Smith (2003), quando menciona
que muitas vezes, os pais, têm queixas em relação aos serviços disponibilizados pela
sociedade e, acreditam, serem tratados como cidadão de segunda.
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Para F11, as questões ligadas ao estigma da discapacidade, e dos rótulos das crianças é
o motivo da sua revolta, pois no seu entender, uma vez que as crianças têm o rótulo de NEs,
deviam ter apoios que sustentassem esse rótulo, o que não acontece:
Quer dizer, tenho uma crian a com defici ncia, repare est rotulado, mas n o
tem direitos nenhuns, ainda por cima tiraram-mos o pouco que tinha. Nada, tenho
que, me desenrascar, eu se quiser ir ao Porto ninguém me paga as viagens,
ningu m me paga nada, n o temos direitos nenhuns, ainda me tiraram ;
Tive um filho com Trissomia 21, mas como sen o o tivesse, é como se fosse
perfeitinho, os meus direitos são iguais aos das outras pessoas, não sei, eu até
acho que n o tenho direitos nenhuns, nada .
Outras vezes, a revolta canaliza-se sobre a própria condição de deficiência. F4 e F9 são
disso testemunha, para estas mães, a aceitação da discapacidade dos seus filhos/as é um
processo longe de estar conseguido.
É uma crian a que eu sei que n o vai ter melhoras, isso o que mais me custa a
aceitar, saber que ele n o vai melhorar (F4);
N o me consigo conformar ( ) n o consigo habituar-me

ideia (F9).

Era uma revolta, eu acho que uma coisa que estou sempre a rejeitar uma
vida que n o quero ter, aquela m goa que no fundo vai ser sempre assim
(F11).
Para F6, o que mais o preocupa, é de facto, perspetivar as limitações que o seu filho
encontra na vida diária.
N o me sinto triste, por ter um filho assim, sinto-me triste por imaginar o
sofrimento dele, querer correr como os outros, e n o pode
isso .
Noutros casos, a revolta é investiga contra uma entidade divina, a quem atribuem a
responsabilidade do nascimento daquela criança:
s vezes digo para Deus: para que me deste uma crian a assim? (F5);
( ) Tenho dias pronto na fase do natal, eu passei um natal muito triste a
chorar, ( ) mas porque que Deus me faria isto? (F13).
As perceções dos entrevistados, enquadram-se nas perspetivas de Kubller-Ross (1999) e
Bowlby (2001), onde se afirma, ser frequente as famílias assumirem comportamentos de
protesto, é por assim dizer uma fase de recusa da realidade. Outras atitudes são ainda
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evidenciadas nesta categoria, como a negação assumida da condição de deficiência da criança,
visível nas declarações 26,6% dos entrevistados (F1, F3, F11 e F14). Sendo que, esta atitude
se manifesta principalmente, nas afirmações de F11e F14:
Quem é que quer ter assim um filho? Ninguém quer, depois quando nasceu e eu
reagi assim, penso que reagi um bocadinho mal ( ) mas n o o rejeitei, mas
custa-me a aceitar, prontos
(F11);
N o estou a dizer que o meu melhor que os outros mi dos, quando vejo uma
crian a com Trissomia 21, mesmo que o meu tenha pouquinho ( ) n o muito
profundo, n o pronunciado na cara (F11);
Acho que foi aquela coisa de ( ) querer que aquilo n o fosse verdade, e que
esse diagn stico n o fosse verdade, e foi sempre assim (F14);
Houve uma amiga que disse n o te preocupes que um dia ele vai ser capaz de
apertar um bot o , e eu virei-me para ela o meu filho n o nenhum deficiente
mental, não é nenhum atrasado , fiquei mesmo magoada com ela (F14).

A negação do diagnóstico, e como já vimos, é uma reação comum a alguns familiar,
como mecanismo de defesa, como postura adaptativa, o que nos remete, mais uma vez para o
postulado de Fyhr (1985).
Atitudes de algum conformismo são evidenciadas nas declarações de F3, F5, F8, F9,
F11, F12, F13 e F15. Expressões como vai -se suportando (F3), são comuns entre estes
familiares, podendo até confundir-se como aceitação, mas este conformismo soa mais a
resignação, como ali s nos rela a F15,

teremos que levar esta cruz ao calvário. Bem

diferentes são as atitudes de F6 e F7, estes pais, assumem a condição de discapacidade dos
filhos/as, embora admitindo algum sofrimento, pelas dificuldades que encontram no dia-a-dia,
mas, sem hesitar referem:
( ) Eu sei que ele tem uma defici ncia, sei que
(F6);

uma pessoa com defici ncia

Para mim n o fardo, n o me sinto sobrecarregado por ter esta situa o, se
isto exige mais de mim se h algu m que tem essa obriga o sou eu, e isso eu
aceito muito bem (F7).
Curiosamente, esta atitude de aceitação, é apenas visível em dois entrevistados, os
únicos do sexo masculino, ou seja pais de crianças com discapacidade. Segundo Turnbull y
Turnbull (1996) há diferenças significativas no impacto de um diagnóstico no pai ou na mãe,
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sendo que os pais (homens) têm maiores dificuldades em aceitar o problema que as mães, o
que aparentemente é contrariado pelas declarações dos nossos entrevistados.
A procura e colaboração foi outra das subcategorias encontradas em 33% dos
entrevistados (F3, F7, F10, F14 e F15), dirigindo-nos para atitudes atuantes, por parte dos
familiares. Esta atuação manifesta-se na procura de serviços, e na luta constante, para dar uma
vida de qualidade à criança discapacidade. Vejamos como exemplo as declarações de F7:
E, pelo menos no meu caso, foi mais, pronto j que as coisas s o assim vamos
tentar fazer o melhor, tudo o que for possível e do melhor, é o que temos feito até
agora ;
[Perante estes problemas] preciso ir à procura de pessoas que saibam, as
pessoas n o devem ter problemas em ir, a minha crian a tem problemas e eu
preciso de ajuda , as pessoas t m que ter essa perceção.

Estas declarações podem ser consideradas consistentes como o que defendem Wills,
Blechman e McNamara (1996) ao referenciarem as atitudes atuantes dos familiares e a sua
capacidade de comunicar, cooperar, discutir problemas com outras pessoas, como estratégias
de um coping positivo.

Formas de atuação perante a criança. As formas de atuação perante a criança com
NE, refletem claramente as representações dos familiares sobre a discapacidade. Nesta
categoria, podemos identificar quatro formas de educação, que vão desde a permissiva,
patente em 40% dos entrevistados (F2, F5, F12, F14 e F15

33,3%), onde encontramos

e press es como a de F5, eu sei que tenho de brincar com ele e vou, prontos para ele estar
entretido, senão enerva-se muito, faz n o importa o qu , ( ) ele n o me obedece a mim .
A atuação super protetora é reconhecida em F3, F6, F9, F11 e F13 (33,3%) e,
evidenciada em declarações como para mim n o h sitio onde ele esteja t o bem como ao p
de mim (F9). Uma atuação exigente é evidente pelas afirmações de F1 e F14. Estas mães
acreditam que os seus filhos/as têm comportamentos normais, pressionando-os muitas vezes
para a realização de tarefas para as quais as crianças não têm, nem nunca terão competências.
Como nos refere F1 ele fica todo contente quando faz uma pintura abstrata ( ), mas, eu
digo-lhe, não, é melhor fazeres assim . Estas perceções enquadram-se na perspetiva de Fyhr
(1985), ao advogar que muitas vezes os pais não conseguem admitir o inegável.
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Finalmente a forma de atuar inscrita nos princípios da normalização é claramente
identificada nas declarações de F3, F6, F7, F14 e F15. Estes familiares afirmam que fazem
uma vida normal, dando aos seus educando, as mesmas oportunidade de vida, educação e
formação, como se eles não fossem portadores de discapacidade:
Com o B. fazemos tudo ( ) pronto, tento fazer a vida mais normal poss vel
(F3);
Levamos a vida o mais normal poss vel como se ele fosse outra criança
qualquer, não abrimos exceções por ser o M, tentamos fazer tudo comigo acho
que, como qualquer pai faz (F7);
Como formas de atuação coincidentes encontramos F6, sendo que a forma como atua
varia entre a super proteção quando vou para um servi o levo-o comigo, porque acho que
est mais seguro e normalização, eu procuro fazer com ele tudo o que faria se ele andasse
( ) . Por sua vez, F14 apresenta um conjunto diferenciado de atuações de variadas, que vão
desde a super proteção faço-lhe as vontades todinhas.

ele quer isto

vamos fazer isto; à

exigente estou sempre a trabalhar com ele, portanto, s vezes mil e uma coisas por dia e,
ainda a normalizadora, ele foi uma crian a que desde pequenino foi a todo o lado .
As questões ligadas à forma de atuação dos familiares, e que aqui foram expostas pelos
nossos colaboradores parecem-nos consistentes com os padrões defendidos por algumas
teorizações. Os padrões de interação familiar dos nossos colaboradores parecem ter sofrido,
como refere Navarro Góngora (2007), um incremento da rigidez, presente na super proteção
exercida sobre os filhos/as. Há que refletir sobre as consequências destes pois podem ser
nocivas para a pessoa com discapacidade, limitando-a na construção de competências de
autonomia (Navarro Góngora & Canal, 1999).
Neste caso concreto, decorre referenciar que a maioria dos entrevistados mais super
protetores (oito de dez, F3, F5, F6, F9, F12, F13, F14 e F15), e aqui parece-nos lógico, incluir
também a permissividade como forma de super proteção, são precisamente os familiares das
crianças menos autónomas. Esta perceção é corroborada pela tese defendida por Giné (1996),
cujas investigações mostram que os familiares com filhos/as com NEs tendem a empregar
menos estimulação aos seus educandos, comparativamente às outras famílias. Traduzindo - se
este comportamento, num ambiente familiar mais pobre e sobre protetor.
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Expectativas quanto ao futuro da criança. Tendo como referência o postulado de
Bergmann (2005), onde de defende que é na família onde se vislumbram as primeiras atitudes
inclusão, na quarta categoria deste tema, interessou-nos perceber quais as expectativas
familiares, quanto ao futuro das crianças com NEs, e se estes acreditam na autonomia e futura
inserção social destas crianças.
As conclusões a que chegamos após análise de dados, conduzem-nos para um certo
reducionismo das expectativas sociais, ou seja, o que se espera destas crianças, é que apenas
tenham qualidade de vida, expresso nas declarações de F3 e F6:
Enquanto o B. aqui estiver fa o todos os poss veis para que ele seja uma crian a
feliz, s isso, a nica coisa que quero (F3).

As declarações de F3, F6, F4, F8, F9 e F10, apontam em dois caminhos, à primeira vista
diferentes: espera-se que as crianças fiquem aos cuidados familiares (6 frequências), ou que
sejam acolhidos por uma instituição (2 frequências). Embora com frequências diferentes, estas
duas subcategorias têm um denominador comum, estes familiares não acreditam na inclusão
social defendida por Wolfensberger (1985), ou seja, tornar as pessoas com necessidades
especiais, parte da comunidade, desempenhando papéis sociais válidos, e onde tenham acesso
aos mesmos direitos, possam exercer os seus deveres e responsabilidades.
È de registar que contudo, ainda existem familiares que acreditam num futuro autónomo
para os seus educandos, F1, F5, F11, F12 e F15. Refere F11:
( ) O que eu espero do futuro é que ele vá estudar, como uma criança normal,
há-de dar o que der, há-de aprender uma profissão que ele goste, uma coisa que
ele goste de fazer.

3.1.3.2.4. Perceções sobre as redes sociais de apoio. A revisão da literatura permitiunos referenciar com alguma segurança, que, existe uma evidente correlação entre a quantidade
e qualidade das redes sociais de apoio e, a crescente qualidade de vida familiar. E, ainda que,
o apoio social influencia a adaptação do sistema familiar à discapacidade, sendo determinante
na forma como as famílias ultrapassam as dificuldades inerentes à evolução do ciclo vital.
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Do ema Perceções sobre as redes sociais de apoio , emergiram cinco categorias e
vinte subcategorias, como pudemos ver no Quadro 7. Daqui, pudemos recolher elementos,
que nos ajudaram a clarificar as perceções dos familiares, face à satisfação (9 menções) ou
insatisfação (63 menções), perante a rede de serviços sociais, existentes no Distrito de
Bragança. Foi também possível, identificar serviços não existentes, considerados como
indispensáveis, ao desenvolvimento harmonioso da criança com NE, à sua qualidade de vida.
Quisemos igualmente conhecer, quais as fontes de apoio imediato das famílias, bem como de
quem era a iniciativa na procura de serviços.
Satisfação com a rede de apoio existente. Esta categoria, é subscrita por 53,3% dos
entrevistados. F1, F4, F6, F7, F10, F11, F13 e F15, garantem que em algumas situações, se
sentiram satisfeitos com o apoio prestado, por determinados serviços. È de referir contudo,
que apesar disto, esta categoria apresenta os valores mais baixos na frequência de menções,
apenas dez (10).
Os serviços apontados como satisfatórios foram, o de psicologia e orientação, onde F1,
F11 e F15, declaram ter recebido apoio psicológico, pelo menos uma vez, tendo sido
importante na ajuda para ultrapassar problemas inerentes à discapacidade:
Tive l no hospital, quando nasceu a menina, tive l uma senhora, mas depois
de vir do hospital nunca mais. Quer dizer ela deu-me apoio e animou-me um
bocadinho (F15).
Os serviços satisfatórios de saúde e reabilitação, foram identificados por F4, F7, F11,
F13 e F15, onde são referenciadas as prestações de alguns médicos, terapeutas e logopedas,
tal como garante F4, tenho sido muito bem atendida por toda a gente (F4);

Insatisfação com a rede de apoio existente. Apesar de alguns familiares
testemunharem, terem experienciado resultados positivos, relativamente à funcionalidade de
alguns serviços, de forma geral, a opinião é unânime, ao referenciar a insatisfação com os
serviços existentes. Destacam-se aqui, os serviços existentes na área de residência dos
entrevistados, nomeadamente os moradores nas cidades de, Bragança (F3, F4, F5, F6, F9 e
F15), Mirandela (F10, F13 e F14) e Macedo de Cavaleiros (F11); como também, na área
distrital onde se tem de deslocar (F1, F2, F7, F8 e F12).
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Esta insatisfação face aos serviços vem evidenciar as maiores necessidades destas
famílias, no que se refere ao atendimento da criança com NE. Neste sentido, as razões
apontadas para este descontentamento, são várias, e vão desde a falta de serviços de apoio, em
diferentes áreas. F11 e F 12 referem a área da psicologia:
Quadro 7
Perceções sobre as redes sociais de apoio (Categorias, sub categorias e frequências absolutas)

Categorias

Subcategorias

Frequências absolutas
Subcateg.

A. Satisfação com a
rede de apoio existente

Suporte psicológico
Saúde e reabilitação
Serviços sociais

B. Insatisfação com a
rede de apoio existente

Serviços de saúde e suporte psicológico
Serviços de reabilitação
Serviços sociais
Apoio financeiro do Estado
Articulação entre serviços

C. Rede de apoio
necessário/ inexistente

Informações sobre discapacidade
Apoio psicológico
Atividades de reabilitação
Escolas
Associações de apoio
Maior apoio financeiro

D. Fontes de apoio
imediato

O próprio

E. Iniciativa na procura
e gestão dos recursos

Família

Redes informais
Profissionais de educação
Profissionais de saúde
Processo conjunto

3
5
1
9
18
23
11
2
3
4
6
4
13
3
12
12
16
1
5
4

Ca egorias

9

63

33

24
26

Dizem que os pais t m apoio psicol gico ( ) mas nunca tive nada e acho que
precisava s vezes, e de que maneira! J apanhei duas depress es, depois de
depois não é só o problema da criança, há sempre outros problemas, a gente se
quer ter algum apoio psicol gico temos sempre que pagar (F11);
( ) Tive de me mentalizar eu sozinha, porque nunca tive acompanhamento de
ningu m (F12).
Para F2, F3, F5, F7, F10, F11 e F14, a falta de serviços de reabilitação, é identificada
como preocupante. Afirmam ter contactado os serviços existentes no Distrito, e não terem tido
resposta satisfatória em nenhum deles, disso é testemunha, F3:
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Contactei ( ) o CEE, porque tive conhecimento que tamb m havia fisioterapia,
nem resposta ( ) ;
Contactei a APADI, queria que o B fosse para lá para ter lá fisioterapia, achei
que tinham mais recursos ( ) esperei por uma entrevista, marquei, esperei e
nunca fui contactada .
As queixas contra o profissionalismo de alguns técnicos estão presentes nas declarações
de F3, F6, F9 e F11:
J quis mete-lo na piscina, tamb m n o havia possibilidades n o, n o t m
meninos como esses, também não têm técnicos, também não sabem lidar com
eles fico triste, a verdade que fico muito triste (F3);
[Os] técnicos de fisioterapia também não têm conhecimento da doença (F6);
A APADI tem l pessoas que eu acho que n o t m forma o, forma o
profissional, acad mica (F9);
Aqui os enfermeiros e os médicos não percebem nada, não sei onde tiraram o
curso, porque os mongoloides , o mongolismo , isso j passou, h muito que
deixou de ( ) um nome t o pesado, que faz a crian a mais deficiente do que
ela ( ) (F11).
A falta de informações é mais uma vez ressaltada, agora, nas declarações de F11:
Ninguém nos dá informação, mesmo a médica de família não nos dá informação
nenhuma. ( ) É que os m dicos, s vezes at me d o a impress o que ganham
alguma coisa com isso (F11).
A inexistência de serviços na área de residência faz com que muitas famílias sejam
obrigadas a deslocarem-se para outros locais, em busca de serviços para a criança, como nos
s blinha F7, eu acho que uma criança que tenha assim necessidades, aqui não encontra
respostas. É importante referenciar, que oito dos quinze familiares (53,3%) recebem apoio
fora do distrito26 para consultas ocasionais de desenvolvimento e reabilitação, nomeadamente,
F2, F3, F4, F7, F10, F11, F12 e F14. As deslocações, a zonas onde os serviços estão
concentrados, têm implicações no tempo despendido pelos familiares e, no agravamento das
despesas:
Era muito melhor ser c [a terapia da fala] do que ter de me deslocar a
Bragan a e ter de me deslocar a Macedo (F2);
Se existissem aqui este tipo de apoios, claro que n o implicaria [perder] uma
hora, em Bragança, por exemplo, ou em Macedo. E assim implica do dia todo,
26

Vide quadro 6 do capítulo VII.
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por aí exige-se ou gasta-se, despende-se muito tempo para ir à procura desses
apoios que n o existem c (F7);
Depois a outra parte ao n vel das terapias, n o existe, em termos dos servi os
do estado, terapia da fala, terapia educacional, de desenvolvimento, isso aqui na
nossa zona, não podemos contar com nada, só listas enormes de espera de
crian as, poucas vagas que disponibilizam (F7).
Pela inexistência de serviços estatais, muitas destas muitas famílias, recorrem a serviços
privados, o que acarreta também, um acréscimo financeiro:
Aqui [no Distrito] temos que ir
procura das institui es, em termos de
instituições falham algumas coisas, falhas bastantes coisas, termos de ir procurar
as instituições privadas, as despesas não s o pequenas, sai caro, sai muito caro
(F7).
A inexistência de serviços de apoio a nível social, são também fatores de stress para
estas famílias, expressas no que referenciam 66,6 % dos entrevistados. F3 chega mesmo a
sustentar que estes serviços são

( ) um desastre aut ntico, seja ao n vel da Seguran a

Social, seja ao n vel das institui es ( ), um desastre. Para F2, F3, F4, F5, F8, F9, F10, F11
e F14, a falta destes serviços, ocasiona muitas vezes situações de ansiedade para a família, por
não terem onde deixar a criança, quer em algumas ocasiões de maior necessidade, e mesmo a
nível de futuro:
N o h apoios, n o h apoios nenhuns

(F2);

( ) N o tenho a quem o deixar, porque ningu m mo queria (F3);
( ) N o temos nada para os p r. Se a escola fechar em Junho estamos até ao
m s de Outubro, que ningu m nos ajuda (F5);
Porque a gente n o tem a quem o deixar, que ningu m o quer, nem o deixar,
ningu m o quer, ningu m quer ficar com estas crian as (F5).
O acesso a serviços educativos é igualmente visto por estes familiares, como um
processo difícil. Encontrar serviços que recebam as crianças, é uma das necessidades
evidenciadas por estas famílias, porque em Portugal, os serviços de atendimento a crianças
menores de três anos, é da responsabilidade de instituições de carácter privado. Muitos
infantários têm assim o livre arbítrio de recusar as entradas destas crianças:
( ) No infant rio ( ) nunca o aceitaram. Eu inscrevi o N em quase todos os
infantários e diziam sempre que não havia vaga, mas eu sabia que havia. As ( )
pessoas diziam que n o o aceitavam porque o N tinha problemas de sa de
(F10);
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Tive uma grande dificuldade pois n o tinha onde deixar o menino, n o havia
amas, não havia nada, corri Macedo a ver se alguém queria ficar com o menino
( ) (F11).
A falta de serviços recreativos para as crianças, é evidenciada, também como uma
necessidade, por F11, F12:
( ) Aqui n o h atividades nenhumas específicas para crianças com Trissomia,
aqui não existe, eu aqui sinto-me isolada, num isolamento completo (F11);
( ) Uma pessoa n o pode desejar mais nada, nestes meios n o h mais nada.
Nem que uma pessoa quisesse fazer mais, parece que estamos de braços e pés
atados, a D faz o que é possível fazer, por aqui, mais nada não consigo fazer, não
h mais nada para fazer, se houvesse mais
(F12).
A importância das associações de apoio direto aos pais, onde estes possam aceder, para
tirar dúvidas e partilhar problemas com outros pais, é referenciada aqui, por F11 e F14:
Aqui n o h associa es onde os pais [possam partilhar os seus problemas]
(F11).
O apoio financeiro existente, e que emana dos serviços da Segurança social (Estado), é
entendido pelos entrevistados como uma afronta (F4), o mesmo será dizer que é muito
reduzido face às despesas destas famílias. Todas referem receber um subsídio, que ronda os
60 Euros27, que não é significativo, perante o elevado custo de alguns tratamentos, na compra
de materiais para a criança e, em outras despesas de saúde:
No ano passado por acaso fui seguran a social, porque paguei uma cadeira j
demasiado cara - mil contos (5000 Euros) para uma cadeira de rodas já é
dinheiro, para mim que ganho duzentos já custa, já é dinheiro - nós não
recebemos [ajuda nenhuma] simplesmente porque a fartura era espanhola (F3);
A n vel financeiro evidente que h necessidades ( ) este tipo de terapias s o
caras. Da ADSE tenho umas comparticipações, mas são exíguas, para este tipo
de tratamento
bastante ex guo (F7);
( ) A Seguran a Social d muito pouco. A mim d o-me cinquenta euros por
ano por o menino ter deficiência, isso dá-me para quê? (F11);
Ela recebe o abono como as outras crian as, de trinta euros, e mais cinquenta
euros para complementar ( ) E mais nada, a D gasta trezentos euros por m s em
medica o, fora as fraldas e o tipo de alimenta o que tem que ter e assim se
o pai n o trabalhasse as dezoito horas por dia, queria ver como que
(F12).
27

Decreto-lei n.º 160/80 de 27 de Maio, com nova a redacão dada pelo Decreto-Lei n.º 341 /99, de 25 de Agosto e pelo Decreto – Lei n.º
250/2001, de 21 de Setembro.
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F5 e F10 chegam mesmo a referir, que muitas vezes já nem recorrem a estes serviços,
pois entendem-nos como uma perda de tempo:
N o fazem nadinha, em sítio nenhum, quando se precisar de uma coisa eu lá me
desenrasco, já não vou a sítio nenhum, não vale a pena, já que a gente não
precisa, n o nos d o nada, o que vou l fazer? Perder tempo? ( ) Desenrascome por outro lado, n o vale a pena ( ) (F5);
( ) Metemos os papéis [na Segurança Social para ajudas na compra de uma
cadeira] ( ) at hoje nada, ajudas pode-se dizer que praticamente nada, por isso
quando s vezes as pessoas dizem meta na Seguran a Social , j nem meto, n o
vale a pena (F10).
Os normativos legais28 do contexto Português, determinam que, as famílias mais
carenciadas possam beneficiar de apoios da Segurança Social, que se revertem na gratuitidade
de serviços de reabilitação para a criança, nomeadamente, fisioterapia, terapia da fala, entre
outros. No entanto, o que se verifica é que, grande parte destas famílias, nem sempre usufrui
destes serviços, pela extensa lista de crianças em espera, que estes serviços técnicos
apresentam. Nestes casos, muitas famílias, têm obrigatoriamente que recorrer a instituições
privadas, perdendo o direito a qualquer ajuda acrescida, o que em muitos casos é dramático
para a estrutura financeira familiar.
No que se refere à ajuda financeira da Segurança Social, para angariação de
equipamentos necessários ao bem-estar e saúde da criança, a situação também parece
precária, à luz do nos referem os familiares. Estes serviços não estão a funcionar como seria
desejado pelas famílias.
A falta de coordenação entre os diferentes serviços é notada por F7, que sugere a
existência de serviços coordenados, onde os pais possam ser encaminhados para as áreas de
maior necessidade:
Por exemplo, no hospital ou sei l na nossa escola, por exemplo, n o tem nada
que seja minimamente sistematizado, ou seja, para esta situação há estas
respostas, isso não existe. Existe
os pais v o procura, eles tentam, n s at a
esta altura nunca vimos uma nica institui o que nos dissesse perante esta
situação, vocês têm esta, esta e esta resposta, podem ir por este, e este caminho,
n o ;
Eu acho que assim, o problema maior, é que cada serviço, ou cada instituição
trabalha muito autonomamente, isto ser haver articula o nenhuma, e at h
instituições que disponibilizam serviços bons, e eu sei que é verdade, o problema
28

Ibdem.
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é que não há articulação, a instituição A trata do assunto A, e não sabe, ou na
articula com a instituição B, que trata do assunto B, e que seria muito mais fácil,
mandar logo para lá e encaminhar e as coisas funcionarem assim, e isso não
funciona.
As perceções de F7 enquadram-se no que Freixa (2000) entende que deve ser a
intervenção junto destas famílias, uma ação que assuma uma redefinição de papéis entre os
vários agentes, de forma coordenada e coerente, com as necessidades apresentadas pelo
sistema familiar. Só que a realidade vivida no distrito de Bragança é bem diferente.
Todas as perceções evidenciadas pelos nossos colabores, neste tema, vêm consolidar o
que Allen (1992, citada por Correia, 2008) defendia, como formas acrescidas de stress para as
famílias. Nomeadamente, no que se refere, ao agravamento de despesas; encontrar alguém
que tome conta dos outros filhos/as; dispensa no emprego para acompanhar as crianças aos
tratamentos; dificuldades em conseguir instituições que aceitem as crianças antes da
escolaridade obrigatória, entre outras.

Rede de apoio necessário/ inexistente. As necessidades apresentadas pelas famílias
convergem inevitavelmente, para a presença de um conjunto de serviços, que no seu entender
poderiam ser determinantes no atendimento à criança com NE, na melhoria das suas vidas.
Para estes familiares, era imprescindível que, quer na área da sua residência, ou mesmo
a nível distrital, fossem criadas redes de serviço social, que abarcassem diferentes áreas,
nomeadamente serviços que garantissem: informação sobre a deficiência (F4, F12 e F13),
apoio psicológico (F4, F12 e F13), atividades de reabilitação (F1, F2, F11, F14 e F15, escolas
(F2, F3 e F4), associações de apoio aos pais (F2, F3, F4, F5, F8, F9, F11 e F12), e maior
apoio financeiro (F11 e F15).
Curiosamente verificam que as subcategorias apontadas pelos familiares como serviços
necessários são as mesmas, que anteriormente são descritas como áreas de insatisfação. O que
nos parece significar, que para as famílias, os serviços que ambicionam são de facto os que
lhe fazem falta na área onde residem.
A rea com maior n mero de freq ncia

a s bca egoria de associa es de apoio .

Muitas famílias veem a sua vida condicionada pela falta destes serviços, resignando-as ao
isolamento social e limitação nas atividades básicas do dia-a-dia, como poder fazer compras,
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tratar de documentação, ou simplesmente passear. O que está bem expresso, nas declarações
de alguns dos nossos colaboradores, principalmente em F5 e F9:
[Gostava] de poder telefonar para uma associação, telefonar para lá, para nos
mandarem uma rapariga para tomar conta dele, aquela manhã, aquelas duas ou
três horas, e depois para voltar a ir, pronto. Dava-me jeito ( ) havia de a gente
ter isso assim . (F5);
[Era importante ter] uma pessoa a quem eu pudesse dar um bom ordenado, e
essa pessoa pudesse dedicar-se ( ) enquanto eu estava a trabalhar, enquanto
tinha de ir às compras, enquanto eu saía a um jantar, para atenuar este meu
trabalho e para dar oportunidade de eu ter um pouco vida social. ( ) Se calhar
me faria bem, faz falta, e ele também lucraria com isso., que eu já teria outro
esp rito, mais positivo para enfrentar a situa o (F9).
Para alguns destes familiares a existência de associações onde os pais pudessem
partilhar os seus problemas, com outros pais, seria uma atenuante, e um aspeto facilitador de
adaptação à discapacidade. F4 e F11 expressam esta vontade da seguinte forma:
( ) Era muito importante que houvesse mais conv vio, mais di logo entre os
pais que têm crianças com problemas, porque às vezes é muito importante
partilhar a dor dos outros, partilhar a experi ncia de vida (F4);
[Devia existir uma associa o], nem que fosse um encontro onde esses pais
pudessem encontrar-se, tirar ideias com outros que já tiveram. Nem que fosse
isso, nem era preciso psicóloga, bastava que houvesse um lugar onde os pais se
encontrassem para desabafarem uns com os outros, como aqueles Alcoólicos
An nimos, ( ) mas havia de haver um lugar em que os pais se juntassem (F11).
As preocupações evidenciadas pelos entrevistados, enquadram-se no que defendem
(Turnbull & Santelli, 2003), ao sugerirem que entres encontros entre famílias, a passar por
problemas similares, pode ser uma grande ajuda. O que já tinha sido referenciado, quando os
familiares declararam, que o contacto com outros agentes foi importante e positivo no
processo de aceitação da discapacidade.

Fontes de apoio imediato. A literatura da especialidade, da qual destacamos Dunst,
Trivette e Cross (2000), aponta que as redes de apoio podem ser formais ou informais, e que
todas elas têm como objetivo de dar resposta às necessidades de auxílio e assistência,
evidenciadas pela família. Neste sentido, também a totalidade dos nossos colaboradores,
afirmam ter recorrido a fontes de apoio, sempre que a necessidade a isso obrigava. Também
Navarro Góngora (2007) defende a mesma linha, ao sugerir que, as redes sociais, em torno da
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pessoa com discapacidade, são materializadas a partir da família nuclear, da família extensa,
os amigos e profissionais.
Ora, os resultados no nosso estudo, enquadram-se nos preceitos destes autores, apenas
no que se refere às redes informais, ao identificarem-nas como fontes de apoio prioritárias,
nomeadamente, a família nuclear e extensa. Os familiares entrevistados nunca referiram ter
recorrido às fontes informais, ou seja o conjunto de profissionais e serviços das diversas áreas.
Quando questionados sobre as fontes de apoio imediato 80%, ou seja 12 de 15
entrevistados (F1, F2, F3, F5, F6, F7, F10, F11, F12, F13 e F15) garantem apenas ter como
recurso o cônjuge. Na falta do apoio do companheiro, alguns familiares referem não ter a
quem pedir ajuda em situações de maior aperto, contando consigo próprios, como nos referem
com alg m pesar F5, não posso contar com ningu m, ningu m , F11 eu, [com] amigos,
família e vizinhos, nunca contei com esses para nada, só conto connosco e F13 sou eu e eu
mesma, rir para não chorar . Os restantes familiares assumem posições similares,
referenciado o próprio como o maior prestador de cuidados da criança:
Sou eu mesmo, quando ele precisa de alguma coisa comigo, n o recorro assim
a mais ningu m (F2);
N o recorremos a ningu m em especial, contamos sempre connosco,
principalmente comigo, conto comigo (F6).
A par desta situação, 60% dos entrevistados (F1, F2, F4, F6, F8, F9, F12, F14, F15)
garantem ainda que, em casos de maior necessidade, recorrem aos familiares mais próximos,
como os pais (avós), e outros familiares e vizinhos:
A minha m e (F2);
Tenho uns pais e uns sogros que me v o ajudando, a n vel financeiro e ( )
emocional tamb m (F4);
Eu por acaso tenho ali uma vizinha, e s vezes [ajuda-me] (F8);
( ) A minha fam lia est na aldeia, muitas vezes que eu preciso vou l , e eles
ficam com ela, e muitas vezes quando tenho de ir trabalhar vem os meus
sobrinhos e a minha irm e ficam aqui com ela (F8);
Em termos gerais o apoio escasso, tenho que gerir mesmo com os recursos que
estão ali à mão, ou seja eu, o pai e a irmã, e às vezes peço ajuda aos padrinhos,
pronto t m de ajudar (F9).
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Perante as declarações dos entrevistados F5, F11 e F13, parece-nos que, podemos estar
perante algumas situações dramáticas de solidão e isolamento total, agravando para estas
famílias, os níveis de stress na sua vida. Uma vez que, como defende Ribes (2003) as redes de
apoio podem ser fortemente potenciadoras da atuação positiva das famílias para a satisfação
das suas necessidades imediatas,

Iniciativa na procura e gestão dos recursos. Através das declarações de 60%, dos
nossos colaboradores (F1, F2, F3, F7, F9, F10, F11, F13 e F14), ressalta afirmar que, a
iniciativa na procura dos recursos para a satisfação das necessidades familiares, é
maioritariamente, da responsabilidade destes.
( ) N s que lutamos por ela [reabilita o], ( ), mas h
cuidado de perguntar ao m dico se podemos fazer ou n o (F3);

sempre esse

Se h algu m que ter que ter um esfor o, uma atitude, um trabalho redobrado,
se calhar mais empenho somos n s [os pais] (F7);
Tudo o que foi feito, foi feito por iniciativa nossa, por descoberta nossa lá fomos
ter, l nos fomos encaminhando (F7).
Havendo situações (26,6%, dos casos, F1, F7, F13 e F15) em que são os profissionais
médicos, a canalizar as famílias para serviços necessários para as crianças, como nos refere
F1, o m dico diz-nos olhe

preciso isto, isto, isto , e eu fazia ( ). Em algumas situações,

20% dos entrevistados (F3, F4 e F12), garantem tratar-se de um processo conjunto, visível nas
declara es de F3: Nós aconselhamo-nos sempre, sempre com os respetivos serviços .
É interessante verificar que, penas um dos entrevistados (F11), afirmou terem sido os
profissionais de educação, a informá-lo, da existência de recursos disponibilizados na
comunidade. O que nos faz refletir sobre o que as investigações sugerem, no que se reporta à
intervenção junto das famílias.
Apesar de alguns familiares testemunharem, terem experienciado resultados positivos,
relativamente à funcionalidade de alguns serviços, de forma geral, a opinião é unânime, ao
referenciar a insatisfação com os serviços existentes. Destacam-se aqui, os serviços existentes
na área de residência dos entrevistados, nomeadamente os moradores nas cidades de,
Bragança (F3, F4, F5, F6, F9 e F15), Mirandela (F10, F13 e F14) e Macedo de Cavaleiros
(F11); como também, na área distrital onde se tem de deslocar (F1, F2, F7, F8 e F12).
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Esta insatisfação face aos serviços vem evidenciar as maiores necessidades destas
famílias, no que se refere ao atendimento da criança com NE. Neste sentido, as razões
apontadas para este descontentamento, são várias, e vão desde a falta de serviços de apoio, em
diferentes áreas. F11 e F 12 referem a área da psicologia:

3.1.3.2.5. Perceções sobre a qualidade de vida. Do exposto até aqui, decorre referir que,
a perceção dos recursos disponíveis pela família, influem claramente no seu bem-estar, ao
longo do ciclo vital. Falar de qualidade de vida, implica mencionar que, nos encontramos
perante um construto social, multi dimensional (Verdugo & Schalock, 2001), materializado
nas declarações dos nossos colaboradores. A análise deste tema confluiu na identificação de
duas categorias, subdivididas em oito subcategorias, como se pode observar no Quadro 8 que
se segue.
Conceção da vida atual. Da análise das opiniões de 86,6% dos entrevistados, a vida
que têm atualmente, oscila entre uma vida sobrecarregada (22 menções, de F2, F3, F4, F5, F6,
F8, F9, F11, F13, F14 e F15), remediada (3 menções, de F1, F12 e F13) e, boa (6 menções, de
F1, F5, F9, F11 e F14).
Destas três subcategorias, 73,3% dos familiares, afirmam que a um nível geral, vivem
sobrecarregados, atribuindo essa sobrecarga, às questões emergentes ao processo de
discapacidade. O que no seu entender lhes impede de ter uma vida de qualidade, F8 vai mais
longe, chegando mesmo a referir q e, desde que tive a menina não [vivo bem] . Expressões
como tenho sempre aquela carga todos os dias, aquele desgaste vindas de F14 e é um
cansa o que se apodera muito grande , de F3, demonstram claramente o estado de vida
destes familiares.
As razões apontadas para uma vida desgastada e cansativa, são várias, mas de certa
forma, coincidem com as dificuldades, inerentes à presença da discapacidade, no sistema
familiar. Destacam-se, as limitações impostas, pela função de prestar cuidados à criança com
NE, por um dos familiares, recaindo sobre ele, as todas as responsabilidades:
[A nossa vida] está um bocadinho limitada, porque não se pode ir, e não se pode
fazer aquilo que se quer, nem pensar, não é? (F2);
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[A minha vida] uma pris o, a gente n o poder ir a lado nenhum, uma pris o,
isso a gente n o faz nada, o marido não pode ir sem mim, eu não tenho onde o
deixar, não se pode deixar ir a lado nenhum, estamos sempre aqui, sempre,
sempre em minha casa, é uma prisão pronto, pode-lhe chamar uma pris o (F5);
( ) N o sei o que
uma noite bem dormida. s vezes uma refeição é
interrompida a meio, porque ele precisa de alguma coisa, ele está cem porcento
dependente de mim, e eu tenho que estar cem porcento ao dispor dele (F9).

Quadro 8
Perceções sobre a qualidade de vida (Categorias, sub categorias e frequências absolutas)

Categorias

Subcategorias

Frequências absolutas
Subcateg.

A. Conceção da vida
atual

Sobrecarregada
Remediada
Boa

B. Qualidade de vida
ambicionada

Serviços de apoio social
Maior disponibilidade financeira
Profissional
Saúde e bem-estar pessoal e da criança
Ócio e tempo livre

22
3
6
5
6
3
6
5

Ca egorias

31

25

A gestão da vida familiar com a vida profissional, parece ser outro fator de stress.
Muitas famílias apresentam alguma dificuldade em conciliar a vida pessoal, com a vida
profissional. Cuidar da casa, da criança, levá-la aos tratamentos, cuidar dos outros filhos/as e
ainda desempenhar uma atividade, são para F2, F3, F11, F9 e F13, fatores de stress
acrescidos:
N o f cil ter dois pequenos, ter o J, e o trabalho, não é fácil (F2);
[Sinto uma sobrecarga] quando queremos ir trabalhar e, temos que nos
despachar, temos uma crian a que nos d noites brancas, constantemente (F3);
A minha tamb m bastante complicada, com tr s filhos, tenho que dar apoio
aos outros dois, porque se n o muitas vezes precisam de apoio psicol gico e
carinho e tudo isso, mas este precisa a dobrar, e tenho um emprego, pronto, são
sete horas (F11);
Tenho que ir com ela para Macedo, de Macedo venho traze-la à escola, da
escola vou para o trabalho, e do trabalho saio e vou com ela outra vez para a
fisioterapia, ( ) chego a casa e queria-lhe dar atenção e não posso. Tenho o
jantar para fazer, tenho a casa para arrumar, pronto o almoço para mim e para o
meu marido para o outro dia (F13).
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Alguns destes familiares, apesar de evidenciarem sinais de cansaço, por uma vida com
limitações, defendem que apesar de tudo vivem bem. As perceções de uma vida boa, apontada
por F5, F9, e F11, refere-se a fatores materiais, como a ausência de problemas financeiros, ter
casa e carro, como aliás sublinha F11:
Compramos um apartamento na altura em que o menino nasceu, acho que temos
tudo, temos tudo o que uma pessoa precisa no dia-a-dia. O meu marido tem uma
carrinha, eu tenho um carro ( ). Eu acho que tenho aquilo que sempre sonhei
ter, uma casa, um carro ( ) .

Por sua vez F14 refere que no seu entender, viver bem e com qualidade é ter uma vida
socialmente ativa, a gente vive t o bem, a gente comunica com tanta gente . Estas diferentes
formas de conceber a vida vêm reforçar o postulado de Verdugo e Schalock (2001), quando
defendem que, a qualidade de vida é vista por cada pessoa, de forma particular, sendo que a
qualidade de vida percecionada por uns, pode ser sempre diferente da ambicionada por outros.

Qualidade de vida ambicionada. Esta categoria permitiu-nos identificar, as perceções
dos nossos colaboradores, sobre a vida que gostariam de ter. Para F4, F5 F7, F8 e F13, dispor
de um maior número de serviços de apoio social. Expressões como se tivesse apoios vivia
muito melhor (F8), são comuns entre os entrevistados, como fatores que iriam influir
positivamente, na sua qualidade de vida:
Se tivesse apoios ( ) por exemplo umas horas ou uma manh , isso ent o, n o
precisava de mais nada, vivia melhor (F5);
[Se tivesse mais apoios] vivia melhor, pelo menos quer em tempo, at para falar
em tempo, não é? Porque por exemplo, as terapias que o M faz implicam um dia,
ou dois dias fora de casa, dois dias por semana fora de casa, o que é sair mais ou
menos cedo, e chegar sempre mais ou menos tarde, por aí isso condiciona-nos um
pouco a vida (F7).

Uma maior disponibilidade financeira, para ter acesso a um conjunto de bens e serviços,
traria à vida destas famílias, uma maior tranquilidade:
[Poder comprar uma casa] ( ) com um espa o onde o D brinque, mais uma
divisão na casa, o D já ficava no quarto dele, já tinha tudo ali, já da para viver
melhor (F6);
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Dizem que o dinheiro n o traz felicidade, mas ajudaria a atenuar o meu
desgaste, se eu pudesse pagar a uma pessoa que estivesse a tempo inteiro com
ele, e uma pessoa de confian a (F9);
Se eu tivesse mais possibilidades ( ) o que ela precisasse eu gostaria de o ter
( ) quer dizer que a menina precisava da tala, se tivesse grandes possibilidades
agarrava e comprava-a eu (F13).
Desempenhar uma atividade profissional, é no entender de F10, F12 e F14, um aspeto
que iria com certeza, melhorar a sua qualidade de vida, não só pelo aspeto financeiro, como
também pela possibilidade de socializar, e espairecer:
Agora n o sei sinto aquela necessidade de trabalhar ( ) (F10);
Gostava, gostava de ter uma ocupa o
(F12).

O bem-estar físico pessoal e da criança parece ser outra das pendência de uma vida
sobrecarregada, pelo que é um dos fatores apontados por F2, F3, F4, F5 e F15, como
determinante para que tivessem uma vida melhor:
Ter qualidade de vida termos sa de e estarmos bem (F1);
Viver bem saber que ele est bem, que ele tem qualidade de vida (F2);
Viver bem ver o meu filho normal, quer dizer normal, v
problemas como tem, assim (F5);

sem estes

[Para eu viver melhor] era ao menos [a menina] estar bem, A minha
preocupação agora é essa. Porque ela é mexida, só lhe falta é que ela vá falando
mais (F15).
Poder passear, ter tempo para si próprio e conviver com amigos, é para F3, F5, F12 e
F15, imprescindível a uma vida de qualidade:
Nunca soube, num ano, se havia trezentos e sessenta e cinco dias, nunca soube
o que era estar há treze anos, duas horas liberta de uma responsabilidade tão
grande, isso que para mim seria viver bem (F3);
Gostava de ter tempo para sair, de ir ao cinema, que é uma coisa simples, se
calhar todos os pais fazem, e eu nem me lembro a ultima vez que o fiz (F12);
As perceções dos nossos colaboradores, em termos de qualidade de vida, parecem
enquadrar-se nas dimensões defendidas por Verdugo (2003) e Turnbull (2003).
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Os apoios sociais disponibilizados adivinham-se determinantes para a qualidade de vida
destas pessoas. Fazem parte destes apoios situações singulares como, poder contar com ajudas
nos momentos mais difíceis, poder aceder a oportunidades laborais e dispor de recursos
económicos e sociais, tal como defende Turnbull, (2003).
No que se refere à dimensão da saúde e segurança, tal como os familiares sugeriram, ter
qualidade de vida, é estar bem fisicamente e emocionalmente. Verdugo (2003), ao evidenciar
o bienestrar físico, refere-se não só, às questões da saúde, como também, ao acesso a
atividades de ócio e lazer, evidenciadas aqui por F3, F5, F12 e F15.
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3.1.4. Conclusão do estudo de Inquérito por Entrevista. Este estudo permitiu-nos
compreender que cada família reage à discapacidade de forma diferenciada, sendo que a
adaptação à nova situação depende necessariamente da sua especificidade, ou seja: da
natureza da sua estrutura interna; das interações que nela se estabelecem; da capacidade de se
adaptarem com flexibilidade (Molina Fuente, 2002), assumindo novas funções; da qualidade
dos recursos disponíveis, etc. Todos estes preceitos teóricos encontraram reflexos nas
conclusões do nosso estudo, vejamos que num coletivo de quinze famílias, as necessidades,
expectativas e preocupações variam consideravelmente:
Para F1, a maior dificuldade, foi ter acesso a serviços educativos e professores
competentes, que conduzissem a criança, para a realização de uma vida académica, que lhe
garantisse um futuro autónomo. Esta mãe apresenta muitas vezes, comportamentos de
negação perante o síndroma de Asperger do filho, instigando-o na realização de tarefas, para
além das suas reais competências.
F2, evidencia grandes dificuldades em conciliar a sua vida profissional e a vida pessoal,
uma vez que tem uma família, filhos/as e tem de cuidar ainda do sobrinho autista, emergindo
daqui algum stress, combatido muitas vezes, pelo apoio da avó da criança.
A grande preocupação de F3 é conseguir estabilidade profissional, o que significa
trabalhar como professora, na mesma cidade onde vive, para desta forma prestar o apoio que
considera essencial ao seu filho. Para esta mãe, ser uma mente aberta, facilitou a sua
adaptação à discapacidade, pautando a sua atuação, em atitudes normalizadoras.
F4 apresenta-se uma mãe angustiada pelas dificuldades impostas pela paralisia cerebral
do filho, o que mais a condicionou, foi o facto de não ter tido um diagnóstico precoce, o que a
fez criar falsas expectativas, quanto ao desempenho do seu filho.
Para F5, a grande condicionante da discapacidade (Paralisia Cerebral), do seu filho, é o
facto de não poder ter uma vida social ativa. Afirma estar limitada, aos cuidados ao filho,
confinando-a à casa onde vive, que encara como uma prisão. F3 sente que familiares e amigos
rejeitam o seu filho, o que lhe causa stress e angústia. Não ter dificuldades financeiras, foi
vantajoso para esta mãe, em todo este processo.
Segundo F6, o que mais o preocupa são as barreiras arquitetónicas, que coartam o
acesso do seu filho, com Distrofia muscular, a espaços do seu interesse. Atitudes de
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normalização ressaltam da sua atuação com o seu educando, realizando com ele, as mesmas
atividades que realizaria se o filho não andasse numa cadeira de rodas. Ter uma casa maior e
sem barreiras, poderia para este pai, suavizar a vida que tem.
F7 apresenta-se como um pai, com atitudes normalizadoras, realizando com o seu filho,
com características dentro do Espectro Autista, uma vida regrada, como faria se ele não
tivesse este problema. O que mais condiciona esta família são a falta de recursos
reabilitadores, tendo de se deslocar semanalmente ao Porto, agravando as finanças familiares.
F8 é uma avó que assume os cuidados de uma criança com multideficiência, o que mais
a aflige, é o futuro da neta, assolado pela falta de instituições que a possam acolher com
qualidade. Familiares e vizinhos são a fonte de apoio desta família, em situações de maior
necessidade. A rejeição da avó materna da criança suscita-lhe atitudes de revolta e ansiedade.
O filho de F9, com graves problemas de saúde, decorrentes de uma Paralisia Cerebral,
inspira um conjunto de cuidados, a que esta mãe não consegue satisfazer, na totalidade, por se
encontrar a trabalhar. Para F9, viver bem seria poder deixar de trabalhar, e cuidar totalmente
da criança. A coesão familiar foi altamente instigadora de aceitação da discapacidade.
Segundo F10 a sua grande angústia é não saber a causa da discapacidade do filho,
atribuindo muitas vezes responsabilidades aos profissionais de saúde, que a assistiram no
parto. Para esta mãe, conhecer outras crianças com o mesmo problema foi muito positivo,
para a adaptação a esta situação. A inclusão na escola, e o desempenho positivo da criança,
contribuíram também neste sentido.
F11 apresenta-se como uma mãe revoltada com a falta de serviços reabilitadores e
educativos, para o acompanhamento das crianças com Síndrome de Down. As críticas
incidem no sistema politico, no que e refere aos apoios dados às crianças com NEs. Advoga
ainda estar na presença de profissionais de saúde mal informados e com pouca sensibilidade
na área da discapacidade.
A discapacidade da filha, e os cuidados que lhe acresceram, foi incompreendida pelo
cônjuge de F12, sendo o fator que mais a afetou neste processo. Declara ter necessidade de ter
tempo de ócio e lazer, como fonte de energias, para fazer face às dificuldades emergentes da
discapacidade. A disponibilidade da sua mãe foi um suporte positivo, imprescindível neste
processo.
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F13 assume viver sobrecarregada entre a vida pessoal e o trabalho, onde não é
compreendida pelas ausências, provocadas pelas idas com a filha a sessões de reabilitação.
Em casa, parece não encontrar também facilidades, uma vez que, sobre ela recaem todos os
cuidados da criança.
A procura constante de uma possível cura, para a paralisia cerebral do seu filho, levanos a considerar F14, sob uma perspetiva patológica da discapacidade. A sua atuação como
mãe regista-se numa superproteção e exigências preocupantes, face ao desempenho da
criança. O apoio dos seus pais e companheiro foram determinantes no processo de aceitação.
Para F5, a Síndrome de Down da sua filha, torna-se numa fonte de problemas
financeiros. Esta mãe luta diariamente, com a falta de recursos financeiros, negando à sua
filha a qualidade de vida desejada.

De um modo geral, este estudo permitiu-nos compreender que cada família reage ao
diagnóstico de forma diferenciada, sendo que a adaptação à nova situação depende
necessariamente da sua especificidade, ou seja: da natureza da sua estrutura interna; das
interações que nela se estabelecem; da capacidade de se adaptarem com flexibilidade,
assumindo novas funções; da qualidade dos recursos disponíveis, etc. Neste coletivo de
quinze famílias, as necessidades, expectativas e preocupações, variam consideravelmente de
acordo com as características do contexto familiar. Em jeito de síntese iremos agora
apresentar as conclusões gerais deste estudo, em quatro linhas de reflexão:
As Reações ao diagnóstico dependem de um conjunto de fatores dos quais
destacamos, o profissionalismo e sensibilidade do pessoal de saúde; os recursos
disponibilizados por estes serviços; e ainda, a qualidade e quantidade da informação
fornecida. Adivinha-se a necessidade de existirem equipas médicas com a presença de
técnicos da área da psicologia, que tenham em consideração os estados emocionais das
famílias (luto), e que desenvolvam atitudes de apoio e suporte familiar. Verifica-se como real
a correlação entre a qualidade destes serviços e a adaptação inicial ao diagnóstico.
Embora se tenha em consideração a singularidade das famílias, como promotoras de
reações diferenciadas ao diagnóstico, (emergentes dos seus contextos culturais, sociais,
económicos, valores e tradições), são salientados comportamentos comuns: a presença de
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sentimentos e emoções negativas, stress e muita dor. O mesmo será dizer que,
independentemente do meio sócio cultural e económico, os nossos colaboradores partilham
algumas fragilidades, embora as manifestem de forma particularizada.
Processo de adaptação à situação. Nesta área identificam-se fatores que, tanto
ajudaram, como dificultaram, a adaptação à discapacidade. Os fatores intrínsecos ao sistema
familiar e que, inibiram o processo de aceitação, coincidem com os que facilitaram o mesmo,
nomeadamente: as reações dos familiares mais próximos e características da criança com NE.
Nestes casos, os desempenhos positivos favorecem a interação positiva entre os familiares,
pelo contrário, um fraco desempenho, a falta de autonomia da criança e comportamentos fora
da norma, foram considerados como fatores inibidores de aceitação.
A aceitação do diagnóstico é um processo difícil, sendo que os sentimentos e emoções
negativas, como a frustração e o desânimo, são uma constante, pelas dificuldades que os pais
se veem confrontados ao longo do ciclo vital.
Os familiares entrevistados, dividem as suas opiniões no que se reporta à vivência da
discapacidade em si. Se para uns, desta, só emergem, dificuldades, outros há que a
referenciam como positiva, tendo-lhes conferido crescimento pessoal e a possibilidade de
aprendizagem.
Representações. As informações recolhidas, sobre as representações dos familiares,
relativamente à discapacidade, permitem-nos referenciar que, estas influenciam claramente na
forma como aceitam (ou não) a criança, sobre a imagem que dela criam, e a forma como com
ela atuam e, ainda, do que esperam para o seu futuro. Os entrevistados que garantem aceitar a
discapacidade dos seus educandos, são os mesmos que, atuam perante a sua educação, dentro
dos preceitos inscritos no conceito de normalização. Fazer uma vida normalizada, implica
para estas famílias, realizar todo um conjunto de atividades, que fariam, se não tivessem a seu
cargo a criança com NE.
A maior parte das perceções expressas, recai sobre o reducionismo das expectativas
relativamente à criança, o que está visível na forma como atuam, como a educam e como
projetam o futuro. Apenas uma minoria acredita que o seu educando possa ter um futuro
autónomo.
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Perceção sobre as redes de suporte social. O discurso dos entrevistados, permitiunos compreender quais as suas perceções sobre as redes sociais de apoio, existentes no
contexto onde vivem. A insatisfação generalizada dos familiares relativamente às redes de
suporte social formal, é uma realidade, tendo sido esta categoria, a que teve o maior número
de menções.
Nas declarações da maioria dos entrevistados, encontramos, aspetos que nos permitem
avançar com a ideia de que, estamos na presença de indivíduos competentes e com capacidade
para saberem o que pretendem para as suas familias. Grande parte dos familiares
entrevistados é capaz de identificar as suas necessidades e, perante elas, procurar redes de
apoio, utilizando-as como principal fonte de ajuda na resolução dos seus problemas. Esta
capacidade parece ter surgido nas famílias, não pelo trabalho desenvolvido pelos
profissionais, mas quase, por instinto básico de sobrevivência, que lhes está inerente. O que,
nos faz também questionar, sobre o trabalho das equipas profissionais, que operam neste
contexto.
Pelo que transparece das opiniões dos familiares entrevistados, a capacitação e
fortalecimento familiar, não dependem da qualidade e quantidade de recursos disponíveis para
as famílias, que no distrito, que já vimos serem escassos, mas instigados pelas características
inerentes aos diferentes sistemas familiares e, pelos sistemas de apoio que estes providenciam
entre si. Estas famílias, de uma forma, mais ou menos organizada, com mais ou menos
dificuldades, com maior ou menor disponibilidade de recursos, garantem a satisfação das
necessidades básicas da sua família, sem apoio da rede de apoio formal.
As perceções dos nossos colaboradores, vão, de forma contundente, ao encontro das
premissas defendidas por Verdugo (2001), quando sublinha que a qualidade de vida das
pessoas com NEs, depende mais do esforço e empenho das famílias, do que dos profissionais
que as acompanham.
Perceção sobre a qualidade de vida. Através dos discursos dos entrevistados,
podemos identificar as perceções relativamente à sua qualidade de vida. A grande maioria
confirma, ter uma vida sobrecarregada, decorrente da presença discapacidade e dos problemas
que lhe estão inerentes. Apresentam como solução, para melhorar a sua qualidade de vida, ter
acesso a um conjunto organizado de recursos e serviços. Sustentamos, neste sentido, a

216

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

pertinência da criação de serviços de acompanhamento familiar, que garantam, de facto, a sua
qualidade de vida, com repercussão direta, na vida da criança com NE.

3.2. Estudo Descritivo/Exploratório Inquérito Por Questionário
As informações recolhidas nas entrevistas realizadas tinham dado alguns indicadores
das necessidades desta população, no entanto, as limitações inscritas dentro da metodologia
qualitativa, fizeram com que enveredássemos por um estudo mais abrangente e profundo, mas
ainda assim, descritivo e exploratório, operacionalizado através de inquéritos por
questionários, e que nos permitisse caracterizar melhor as necessidades desta população e
perceber a sua satisfação relativamente às redes apoio.
Assim sendo, a partir de 2008 procedemos à aplicação de dois questionários:
Questionário das Necessidades das Famílias - FNS (Pereira, 1996) e Escala de Satisfação de
Suporte Social - ESSS (Pais-Ribeiro, 1999), a uma amostra consideravelmente superior (114
indivíduos), o que permitiu, por um lado, conhecer mais profundamente as famílias do distrito
e perceber se as necessidades evidenciadas nas entrevistas, tinham ou não, reflexo numa
amostra maior, e, por outro, perceber qual o grau de satisfação para com a rede de apoio
social formal.

3.2.1. Objetivos do inquérito por questionário. Pretendemos com este estudo realizar
um levantamento que nos permita aprofundar o estudo anterior, verificar se são confirmados
alguns pontos que se levantaram e caracterizar a população-alvo. Para tal definimos os
seguintes objetivos:
Conhecer as necessidades das famílias de crianças com necessidades especiais do
distrito de Bragança;
Conhecer as necessidades em função de variáveis sócio demográficas;
Perceber o nível de satisfação das famílias com a rede de apoio formal e informal
existente na sua comunidade;
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Perceber o grau de satisfação das familiares das redes de apoio (formal e informal)
em função de variáveis sócio demográficas.
Perceber, das redes de apoio formal e informal, com quais as famílias mais contam
ao longo do ciclo vital.

3.2.2. Procedimentos. Antes de lançarmos os questionários foram pedidas as devidas
autorizações aos autores. De seguida foram revistos e agrupados num só documento que
iniciava com os dados sociodemográficos. Os questionários começam por ser distribuídos a
partir de Fevereiro de 2008, e os últimos foram recolhidos em Janeiro de 2009. Foram
entregues em mão aos pais, em todos os concelhos do distrito e explicado o objetivo da
investigação. Foi permitido que os pais preenchessem os questionários na sua residência, para
maior tranquilidade e privacidade, no entanto, muita da informação não vinha completa.
Acreditamos por se tratar de um grupo, maioritariamente, com baixa escolaridade. Mais uma
vez o tipo de amostra deste estudo foi do tipo não probabilística (Amostragem por Snowball).

3.2.3. Apresentação e Análise dos Resultados.

3.2.3.1. Características sociodemográficas da amostra. A amostra é constituída por
114 indivíduos cuidadores da criança/ jovem com NE, dos doze concelhos do distrito de
Bragança, como podemos verificar na análise da Tabela 1. Pela análise do gráfico (Figura 11),
podemos verificar a proveniência da amostra recolhida para este estudo. Vinhais, Alfândega
da Fé e Bragança foram os concelhos com maior número de respostas.

número de respostas por concelho
13

18
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11
6

6

11
5

9

8

11
1

Figura 11

Gráfico do número de respostas dadas por concelho
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Da amostra, 93 pessoas eram do género feminino (81,58%) e 21 do masculino
(18,42%), com idades que variam entre os 16 e os 70 anos, sendo a idade média 40,38 anos,
como podemos ver no gráfico que se segue (Figura 12 e Figura 13).

81,58%

18,42%
Feminino

Figura 12

Masculino

Gráfico da Distribuição dos cuidadores por género

41,44%
24,32%

18,02%

6,31%
<= 25 anos

Figura 13

26 a 35
anos

36 a 45
anos

46 a 55
anos

9,91%
> 55 anos

Gráfico da distribuição dos cuidadores pela faixa etária

3.2.3.1.1. Grupo profissional. Tendo em conta a profissão que desempenham observa-se
que a maioria (44,3%) insere-se no grupo profissional 9, ou seja trabalhadores não
qualificados;14,4% dos indivíduos exerce profissões do grupo 5 (Pessoal dos Serviços e
Vendedores); por outro lado nos grupos 2 (Especialistas das Profissões Intelectuais e
Científicas) e 4 (Pessoal Administrativo e Similares) obteve-se a mesma percentagem de
indivíduos, 13,4%, aos grupos profissionais 6 (Trabalhadores Qualificados da Agricultura), 7
(Operários, Artífices e trabalhadores similares), 3 (Técnicos e Profissionais de Nível
Intermédio) e 8 (Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem)
pertencem 7,2%, 5,2% e 1%, respetivamente. Como podemos ver na análise à Figura 14, o
grupo profissional com maior percentagem é o grupo 9.

219

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

44,33%

13,40% 14,43%

13,40%

7,22%
1,03%
Grupo 2

Grupo 3

Figura 14
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Grupo 7
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Grupo 8
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Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do grupo profissional

3.2.3.1.2. Habilitações Literárias. Da análise do gráfico (Figura 15) percebemos que
dos 114 inquiridos, apenas 99 responderam à questão das habilitações literárias e verifica-se
que apenas 23,2% concluiu o 1º ciclo; 12,1% terminou o 2º ciclo; 28,3% finalizou o 3º ciclo
do ensino básico; 21,2% conclui o ensino secundário; 12,1% dos inquiridos têm curso
superior e 3% possuem grau de mestre. Sendo a grande maioria (63%) pessoas com
habilitações académicas baixas, sendo que apenas 36% têm curso superior.

28,28%
23,23%

21,21%
12,12%

12,12%
3,03%

1º Ciclo

Figura 15

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Superior

Mestrado

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função das habilitações literárias

3.2.3.1.3. Estado Civil. Relativamente ao estado civil, observam-se que a grande
maioria, 82,5% são casados ou vivem em união de facto; 12,3% dos inquiridos são solteiros;
e, 4,4% estão divorciados ou separados e apenas se regista um indivíduo viúvo. À questão
idade do cônjuge responderam apenas 38 inquiridos e para estes tem-se que a idade média do
cônjuge é 44,56 anos, como se pode observar na Figura 16.
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Solteiro

82,46%
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4,39%

Divorciado/Separado

0,88%

Viúvo

Figura 16

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do estado civil

3.2.3.1.4. Número de filhos/as. Dos 57 inquiridos que respondeu à questão do número
de filhos/as, observa-se que a maioria, 52,6% afirma ter dois filhos/as, 33,3% tem um filho/a e
apenas 8,8% tem três ou mais filhos/as (Figura 17).
52,63%
33,33%
7,02%

5,26%

0
Figura 17
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1,75%
4

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do número de filhos/as

3.2.3.1.5. Grau de parentesco. Dos inquiridos obtiveram-se 112 respostas ao grau de
parentesco (Figura 18), destes, observa-se que a maioria, 64,3%, são mães; 17,9% são pais;
com igual percentagem, 4,5%, irmãos e avós; 2,7% são primos; e, 6,3% têm outro grau de
paren esco (primos, ios,

).

64,29%

17,86%

Pai
Figura 18

Mãe

4,46%

2,68%

Irmãos

Primos

4,46%
Avós

6,25%
Outros

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do grau de parentesco
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3.2.3.1.6. Género da criança com NE. Relativamente ao género da criança apenas se
obtiveram 79 respostas (Figura 19), sendo que destas 27,8% são do sexo feminino e 72,2% do
sexo masculino.
72,15%

27,85%

Feminino

Figura 19

Masculino

Gráfico da distribuição das crianças cuidadas em função do género

3.2.3.1.7. Idade da criança com NE. Apenas 61 dos inquiridos respondeu a esta questão,
e destes, tem-se que 27,9% tem idade máxima de 9 anos; 52,5% idade compreendida entre 10
e 14 anos; e, 19,7% idade mínima de 14 anos (Figura 20).

52,46%
27,87%
19,67%

<= 9 anos

Figura 20

10 a 14 anos

>=14 anos

Gráfico da distribuição das crianças em função da faixa etária

3.2.3.1.8. Problemática da criança. Relativamente à problemática da criança dos 114
inquiridos registaram-se apenas 106 respostas. Pela análise da Figura 21, percebemos que,
32,1% apresentam limitações cognitivas; 6,6% limitações sensoriais; 8,5% limitações
motoras; 6,6% limitações de saúde física; 10,4% limitações de linguagem; 9,4% Perturbações
do Espectro do Autismo; 5,7% Síndrome de Down; e, 20,8% apresentam outro tipo de
limitações.
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32,08%
20,75%

6,60%

Cognitivas

Sensoriais

Figura 21

8,49%

Motoras

6,60%

Saúde
Física

10,38%

Linguagem

9,43%

PEA

5,66%
Down

Outras

Gráfico da distribuição das crianças em função da problemática

3.2.3.1.9. Habilitações académicas das crianças com NE. À questão das habilitações
académicas das crianças responderam apenas 52 dos 114 responsáveis inquiridos. Observando
o gráfico da Figura 22, percebemos que 1,9% das crianças tem idade ao nível da intervenção
precoce; 5,8% das crianças terminou o ensino pré-escolar; 44,2% concluíram o 1º ciclo;
19,2% terminaram o 2º ciclo; e, 28,8% possuem o 3º ciclo do ensino básico.
44,23%
28,85%
19,23%
5,77%

1,92%
Intervenção
Precoce

Figura 22

Pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Gráfico da distribuição das crianças em função das habilitações académicas

3.2.3.1.10. Apoio recebido pelas crianças. Por fim, na questão do apoio recebido,
apenas 45 dos responsáveis inquiridos respondeu e destes a maioria, 93,3%, afirmou receber
apoio na escola; 2,2% apoio de técnicos de saúde; e, 4,4% apoio da segurança social, como se
pode ver na Figura 23.
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93,33%

4,44%

2,22%
Escola

Figura 23

Saúde

Segurança Social

Gráfico da distribuição dos apoios que as crianças recebem

Tabela 1
Características sociodemográficas da amostra
Frequências
Variáveis Sociodemográficas
Sexo (n=114)
Feminino
Masculino
Idade (n=111)
<=25 anos
]25 35]
]35 45]
]45 55]
>55 anos

N

%

93
21

81,6
18,4

7
27
46
20
11

6,3
24,3
41,4
18,0
9,9

m=40,378

s=10,405

13
1
13
14
7
5

13,4
1,0
13,4
14,4
7,2
5,2

1

1,0

43

44,3

23
12
28
21
12
3

23,2
12,1
28,3
21,2
12,1
3

14
94
5
1

12,3
82,5
4,4
0,9

0
7
14
14
3
m=44,579

0,0
18,4
36,8
36,8
7,9
s=8,940

Profissão (n=97)29
2 - Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas
3 - Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio
4 - Pessoal Administrativo e Similares
5 - Pessoal dos Serviços e Vendedores
6 - Trabalhadores Qualificados da Agricultura
7 - Operários, Artífices e Trabalhadores Similares
8 - Operadores de Instalações e Máquinas e
Trabalhadores da Montagem
9 - Trabalhadores Não Qualificados
Habilitações académicas (n=99)
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Ensino Secundário
Ensino Superior
Mestrado
Estado Civil (n=114)
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado
Viúvo
Idade do cônjuge (n=38)
<=25 anos
]25 35]
]35 45]
]45 55]
>55 anos

29

Grupos profissionais de acordo com a Classificação Nacional das Profissões portuguesas em (http://portal.iefp.pt/pls/gov_portal_iefp)

224

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Tabela 1 (Continuação)
Características sociodemográficas da amostra

Frequências
Variáveis Sociodemográficas
Nº de filhos (n=57)
0
1
2
3
4
Grau de Parentesco (n=112)
Pai
Mãe
Irmãos
Primos
Avos
Outros
Sexo da criança (n=79)
Feminino
Masculino
Idade da criança (n=61)
<= 9 anos
[10 14[
>= 14 anos
Problemática (n=106)
Limitações Cognitivas
Limitações Sensoriais
Limitações Motoras
Saúde Física
Limitações Linguagem
Perturbações do Espectro do Autismo
Síndroma de Down
Outras
Habilitações académicas crianças (n=52)
Intervenção Precoce
Pré-escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Apoio (n=45)
Escola
Saúde
Segurança Social

N

%

3
19
30
4
1

5,3
33,3
52,6
7,0
1,8

20
72
5
3
5
7

17,9
64,3
4,5
2,7
4,5
6,3

22
57

27,8
72,2

17
32
12
m=11,607

27,9
52,5
19,7
s=3,461

34
7
9
7
11
10
6
22

32,1
6,6
8,5
6,6
10,4
9,4
5,7
20,8

1
3
23
10
15

1,9
5,8
44,2
19,2
28,8

42
1
2

93,3
2,2
4,4

3.2.3.2. Apresentação dos Resultados das Necessidades das Famílias. Procederemos de
seguida, à análise dos dados estatísticos do questionário das necessidades das famílias, por
categorias. Esta informação encontra-se com maior detalhe na Tabela 2.
3.2.3.2.1. Categoria "Necessidades de Informação" (NI). Do total de famílias da
amostra, pelo menos 70% indicam terem necessidades de informação, onde se observa que
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esta necessidade é a que apresenta os valores mais altos. Nos diferentes indicadores que
compõem a categoria, as pontuações são sempre superiores a 70%. Destacam-se como os
i ens mais alori ados pelos pais, os seg in es: Necessi o de maior informa o sobre os
ser i os e os apoios de q e o me filho poder beneficiar no f

ro (83,6%) e Necessi o de

maior informação sobre os serviços e os apoios que presentemente estão mais indicados para
o me filho (78,9).
3.2.3.2.2. Categoria Necessidades de Apoio (NA). Relativamente a esta categoria, em
média 43 % das famílias indicam ter necessidades de apoio. Observa-se que na maioria dos
itens avaliados, esta necessidade é pouco valorizada pelos familiares, com percentagens
maioritariamente inferiores a 30%. As exceções verificam-se nos i ens Gos aria de me
encontrar regularmente com um conselheiro (médico, psicólogo, técnico de serviço social)
com q em possa falar sobre os problemas q e a defici ncia do me filho coloca , (75,9 %), e
amb m afirmam necessidade de

mais tempo para falar com os professores e terapeutas do

me filho (69,6 %).
3.2.3.2.3. Categoria Explicar a Outros (EO). As necessidades de explicar a outros, a
problemática da criança, observam-se em média em 54% dos familiares. As percentagens de
necessidade, nesta categoria verificam-se em torno dos 50%, destacando-se com pontuações
mais ele adas as seg in es: Necessi o de aj da para e plicar a si a o do me filho a o ras
crian as (57,9%); e, Necessi o de mais aj da sobre a forma de e plicar a situação do meu
filho aos amigos (55,1%).
3.2.3.2.4. Categoria Servi os da Comunidade (SC). A um nível geral, esta categoria é
bastante valorizada pelas famílias (média de 61%). Relativamente ao fator necessidade de
serviços da comunidade, verifica-se que a maioria necessita de ajuda para encontrar um
ser i o de apoio q er para os c idadores q er para as crian as: Necessi o de aj da para
encontrar um serviço que quando eu tiver necessidade (descansar, ir ao cinema, a uma festa. .
.) fique com o meu filho, por períodos curtos, e que esteja habilitado para assumir essa
responsabilidade (80,2%); e Necessi o de aj da para encon rar m ser i o de apoio social e
educativo para o meu filho (75,9%).
3.2.3.2.5. Categoria Necessidades Financeiras (NF). Quanto ao fator necessidades
financeiras, observa-se que a maioria dos familiares não consegue determinar se realmente
necessita de algum tipo de apoio financeiro (44%). Note-se que os itens com maiores
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percentagens situam-se na classifica o N o Sei : Necessi o de maior ajuda no pagamento
de despesas como: alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas (cadeira de
rodas, prótese auditiva, máquina braille, etc.) (45,%); e, Necessi o de maior aj da para
pagar a ser i os de coloca o empor ria (54,1%).
3.2.3.2.6. Categoria

Funcionamento da Vida Familiar

(FVF). Quanto ao fator

necessidade do funcionamento da vida familiar, responderam a esta questão 86% dos
inquiridos, tendo-se verificado que a maioria (de 46 a 49%) afirmou não necessitar de apoio,
em qualquer item avaliado neste fator. Ainda assim, 31,6% dos familiares inquiridos (a
percen agem mais al a) referem necessi ar de aj da para encon rar forma de, nos momen os
dif ceis, nos apoiarmos m

amen e .

Tabela 2
Necessidades das Famílias
Itens de necessidade avaliados

Classificação
Não
necessito
n
%

Não sei

Necessito

n

%

n

%

114

10

8,8

16

14,0

88

77,2

110

10

9,1

17

15,5

83

75,5

109

11

10.1

16

14,7

82

75,2

108

15

13,9

15

13,9

78

72,2

5.Necessito de maior informação sobre os serviços e os apoios
que presentemente estão mais indicados para o meu filho

109

8

7,3

15

13,8

86

78,9

6.Necessito de maior informação sobre os serviços e os apoios
de que o meu filho poderá beneficiar no futuro

110

7

6,4

11

10,0

92

83,6

7.Necessito de maior informação sobre a maneira como a
criança cresce e se desenvolve

108

16

14,8

16

14,8

76

70,4

111

29

26,1

52

46,8

30

27,0

109

38

34,9

50

45,9

21

19,3

10.Necessito de mais oportunidades para me encontrar e falar
com os pais de outras crianças deficientes

110

17

15,5

61

55,4

32

29,1

11.Necessito de mais tempo para falar com os professores e
terapeutas do meu filho

112

15

13,4

19

17,0

78

69,6

Necessidades

Necessidades de Informação
1.Necessito de maior informação sobre a deficiência e as
necessidades específicas do meu filho
2.Necessito de maior informação sobre a maneira de lidar com
o meu filho
3.Necessito de maior informação sobre a maneira de ensinar o
meu filho
4.Necessito de maior informação sobre a maneira de falar com
o meu filho

N

Necessidades de Apoio
8.Necessito de ter alguém na minha família com quem possa
falar mais sobre os problemas que a deficiência do meu filho
coloca
9.Necessito de ter mais amigos com quem conversar
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Tabela 2 (Continuação) Necessidades das Famílias
Itens de necessidade avaliados

Classificação
Não
necessito
n
%

Não sei

Necessito

n

%

n

%

112

12

10,7

15

13,4

85

75,9

111

15

13,5

63

56,8

33

29,7

108

39

36,1

11

10,2

58

53,7

15.Necessito de mais ajuda sobre a forma de explicar a situação
do meu filho aos amigos

107

33

30,8

15

14,0

59

55,1

16.O meu marido (ou a minha mulher) precisa de ajuda para
compreender e aceitar melhor a situação do nosso filho

107

38

35,5

14

13,1

55

51,4

107

34

31,8

18

16,8

55

51,4

107

28

26,2

17

15,9

62

57,9

111

16

14,4

64

57,7

31

27,9

111

17

15,3

5

4,5

89

80,2

112

20

17,9

7

6,3

85

75,9

111

20

18,0

50

45,0

41

36,9

111

34

30,6

42

37,8

35

31,5

111

31

27,9

43

38,7

37

33,3

109

21

19,3

59

54,1

29

26,6

26. A nossa família necessita de ajuda para discutir problemas
e encontrar soluções

98

46

46,9

22

22,4

30

30,6

27.A nossa família necessita de ajuda para encontrar forma
de, nos momentos difíceis, nos apoiarmos mutuamente

98

48

49,0

19

19,4

31

31,6

28. A nossa família necessita de ajuda para decidir quem fará
as tarefas domésticas, quem tomará conta das crianças e outras
tarefas familiares

98

48

49,0

22

22,4

28

28,6

Necessidades

N

Necessidades de Apoio (Continuação)
12.Gostaria de me encontrar regularmente com um conselheiro
(médico, psicólogo, técnico de serviço social) com quem possa
falar sobre os problemas que a deficiência do meu filho coloca
13.Necessito de informações escritas sobre os pais das crianças
que têm os mesmos problemas que o meu filho
14.Necessito de mais tempo para mim próprio
Explicar a Outros

17.Necessito de ajuda para saber como responder, quando
amigos, vizinhos ou estranhos, me façam perguntas sobre a
situação do meu filho
18.Necessito de ajuda para explicar a situação do meu filho a
outras crianças
Serviços de Comunidade
19.Necessito de ajuda para encontrar um médico que me
compreenda e compreenda as necessidades do meu filho
20.Necessito de ajuda para encontrar um serviço que quando eu
tiver necessidade (descansar, ir ao cinema, a uma festa ...) fique
com o meu filho, por períodos curtos, e que esteja habilitado
para assumir essa responsabilidade
21.Necessito de ajuda para encontrar um serviço de apoio
social e educativo para o meu filho
Necessidades Financeiras
22.Necessito de maior ajuda no pagamento de despesas como:
alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas
(cadeira de rodas, prótese auditiva, máquina braille...)
23.Necessito de maior ajuda para obter o material ou o
equipamento especial de que o meu filho precisa
24. Necessito de maior ajuda para pagar despesas : terapeutas,
estabelecimento de educação especial ou outros serviços de
que o meu filho necessita
25.Necessito de maior ajuda para pagar a serviços de
colocação temporária (os referidos no ponto 20)
Funcionamento da vida familiar
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3.2.3.3. Análise dos resultados estatísticos obtidos para cada fator do Questionário
das Necessidades das Famílias (FNS). Determinaram-se os valores do coeficiente Alpha de
Conbrach de forma a avaliar a consistência interna dos fatores e também da escala. Observam
valores de Alpha de Conbrach superiores a 70%, o que traduzem uma consistência de
aceitável a muito boa. Para esta escala, quanto menores os scores obtidos em cada fator, e
também no total, melhores os resultados ao nível da necessidade, ou seja, menores os índices
de necessidades apresentados pelos familiares das crianças.
Pela análise da tabela, e tendo por base os valores médios observados, versus, os valores
médios teóricos observa-se que os fatores que apresentam pontuações mais altas, e que se
traduzem nos maiores níveis de necessidade evidenciados pela nossa amostra são:
Necessidades de Informa o ; Necessidades de Apoio ; E plicar a O ros ; e, Ser i os
da Com nidade .
Pelo con r rio os fa ores

Necessidades Financeiras

e

F ncionamen o da Vida

Familiar apresen am alores mais bai os, e por conseg in e raduzem menores níveis de
necessidade da amostra. Tais resultados estão de acordo com a análise da tabela anterior
(características das necessidades sentidas pela amostra). Em termos globais, e analisando os
valores da média teórica, com a média observada, é possível afirmar que os familiares
apresen am de fac o necessidades a odos os n eis, e menos no fa or Funcionamento da Vida
Familiar . Na Tabela que se segue (Tabela 3) encontram-se os resultados estatísticos obtidos
para cada fator e escala de necessidades.

Tabela 3
Análise dos Componentes Principais do Questionário das necessidades da família, valores próprios e
específicos (eighenvalue), e consistência interna de cada fator

N

Alpha de
Conbrach

Mínimo
teórico

Máximo
teórico

Média
teórica

Mínimo
observado

Máximo
observado

Média
observada

Desvio
Padrão

NI

108

0,942

7

21

14,5

7,0

21,0

18,648

3,899

NA

106

0,809

7

21

14,5

7,0

21,0

15,519

3,495

EO

107

0,949

4

12

8

4,0

12,0

8,916

3,334

Necessidades
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Tabela 3 (Continuação)
Análise dos Componentes Principais do Questionário das necessidades da família, valores próprios e
específicos (eighenvalue), e consistência interna de cada fator

N

Alpha de
Conbrach

Mínimo
teórico

Máximo
teórico

Média
teórica

Mínimo
observado

Máximo
observado

Média
observada

Desvio
Padrão

SC

111

0,710

3

9

6

3,0

9,0

7,360

1,720

NF

109

0,925

4

12

8

4,0

12,0

8,294

2,692

FVF

98

0,947

3

9

6

3,0

9,0

5,459

2,488

91

0,927

28

84

56

32,0

84,0

64,132

12,408

Necessidades

Total N

NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; EO Explicar a outros; SC - Serviços da comunidade; NF
Necessidades financeiras; FVF - Funcionamento da Vida Familiar; Total N Total Questionário

3.2.3.3.1. Correlação entre fatores. As correlações obtidas entre, os fatores que
constituem a escala das necessidades das famílias revelam-se estatisticamente significativas a
1%, en re eles e o o al, e ce o en re os fa ores

Necessidades de informa o

e

F ncionamen o da Vida Familiar , Necessidades de Apoio e Necessidades Financeiras
que são significativas a 5%.
Os coeficientes obtidos evidenciam correlações moderadas a fortes, exceto entre os
fa ores Necessidades de informa o com Ser i os da Com nidade , com Necessidades
Financeiras e com F ncionamen o da Vida Familiar ; Necessidades de Apoio , com
Necessidades Financeiras e com F ncionamen o da Vida Familiar ; E plicar a o ros
com Necessidades Financeiras e com F ncionamen o da Vida Familiar ; e, Necessidades
Financeiras com F ncionamen o da Vida Familiar , q e s o fracas.

3.2.3.4. Apresentação dos resultados da Satisfação com o Suporte Social. No sentido
de conhecermos a satisfação destas famílias com o suporte social, analisaremos os resultados
obtidos pelo tratamento estatístico da Escala de Satisfação de Suporte Social (ESSS),
conforme se apresenta na Tabela 4.
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Tabela 4
Características dos itens da Escala de Satisfação do Suporte Social
Escala de Satisfação do Suporte
Social - ESSS

Classificação
Concordo
totalmente
n
%

Concordo

Não sei

Discordo

n

%

n

%

n

%

105

48

45,7

18

17,1

17

16,2

13

12,4

9

8,6

105

56

53,3

37

35,2

3

2,9

4

3,8

5

4,8

3-Os amigos não me procuram
tantas vezes quantas eu gostaria

105

54

51,4

39

37,1

3

2,9

3

2,9

6

5,7

4-Quando preciso de desabafar
com alguém encontro facilmente
amigos com quem o fazer

105

8

7,6

35

33,3

3

2,9

56

53,3

3

2,9

5-Mesmo nas situações mais
embaraçosas, se precisar de apoio
de emergência tenho várias
pessoas a quem posso recorrer

105

9

8,6

19

18,1

25

23,8

50

47,6

2

1,9

6-Às vezes sinto falta de alguém
verdadeiramente íntimo que me
compreenda e com quem possa
desabafar sobre coisas íntimas

104

13

12,5

60

57,5

12

11,5

17

16,3

2

1,9

7-Sinto falta de atividades sociais
que me satisfaçam

105

66

62,9

13

12,4

13

12,4

9

8,6

4

3,8

8-Gostava de participar mais em
atividades de organizações (p.ex.
clubes desportivos, escuteiros,
partidos políticos, etc.)

105

69

65,7

13

12,4

14

13,3

5

4,8

4

3,8

9-Estou satisfeito com a forma
como me relaciono com a minha
família

105

10

9,5

40

38,1

44

41,9

9

8,6

2

1,9

10-Estou satisfeito com a
quantidade de tempo que passo
com a minha família

105

7

6,7

17

16,2

23

21,9

34

32,4

24

22,9

11-Estou satisfeito com o que faço
em conjunto com a minha família

105

9

8,6

16

15,2

48

45,7

26

24,8

6

5,7

12-Estou satisfeito com a
quantidade de amigos que tenho

105

13

12,4

30

28,6

24

22,9

28

26,7

10

9,5

13-Estou satisfeito com a
quantidade de tempo que passo
com os meus amigos

105

6

5,7

13

12,4

10

9,5

30

28,6

46

43,8

14-Estou satisfeito com as
atividades e coisas que faço com o
meu grupo de amigos

102

8

7,8

31

30,4

33

32,4

12

11,8

18

17,6

15-Estou satisfeito com o tipo de
amigos que tenho

104

9

8,7

43

41,3

26

25,0

22

21,2

4

3,8

Itens
1-Por vezes sinto-me só no mundo
e sem apoio
2-Não saio com amigos tantas
vezes quantas eu gostaria

N

Discordo
totalmente
n
%
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Na análise realizada, observa-se que:
A maioria dos inquiridos se sente só (64,8 %);
Não saem tão frequentemente com os amigos com desejavam (53,3%);
Não sentem que os amigos os procurem tantas vezes quanto gostariam (51,4%);
Não encontram facilmente amigos com quem desabafar (53,3%);
Não têm muitas pessoas a quem recorrer, em caso de nas situações mais
embaraçosas, necessitar de apoio de emergência (47,6%);
Verifica-se q e 57,5% dos c idadores sen e fal a de alg m erdadeiramen e n imo
q e me compreenda e com q em possa desabafar sobre coisas n imas ;
Observa-se também que a maioria sente falta de atividades sociais satisfatórias
(62,9%); sendo que, 65,7% gostaria de par icipar em a i idades de organi a es ;
Relativamente à família observa-se satisfação na relação desenvolvida (41,9%), mas
alguma insatisfação no tempo passado com a família (32,4%), e no que fazem em conjunto
(45,7%);
Quanto aos amigos observa-se que, a maioria está satisfeita com a quantidade
(28,6%), e tipo (41,3%) de amigos que tem, contudo, esta satisfação diminui no que trata ao
tempo passado com os amigos (43,8%) e nas atividades desenvolvidas em conjunto (30,4%).

3.2.3.5. Análise dos resultados estatísticos obtidos da Escala de Satisfação de Suporte
Social. Tendo por base as recomendações do autor da escala, consideraram-se os fatores
descritos e para os quais se obtiveram os resultados de descrição apresentados na Tabela 5.
Observam-se valores de Alpha de Conbrach (avaliação da consistência interna) superiores a
65% o que traduzem uma consistência de modo geral aceitável, com exceção do facto IN
In imidade , c ja consis ncia in erna

m i o bai a. Para es a escala q anto menores os

scores obtidos em cada fator e também no total melhores os resultados de satisfação. O
coeficiente de consistência interna global da escala, na nossa amostra foi de 0,82, semelhante
ao encontrado na validação original (0,85), e reforçando a boa consistência interna (Ribeiro,
1999).
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Observam-se para todos os fatores e totalidade da escala valores médios ligeiramente
superiores aos valores médios teóricos, o que traduz alguma insatisfação em cada temática
abordada, com maior incidência nas atividades sociais.
Verifica-se que a subescala que melhor explica a satisfação com o suporte social é a da
Sa isfa o com a Fam lia , e pelo con r rio a da insa isfa o

a s bescala das A i idades

Sociais .
A análise dos resultados permite-nos inferir que os elementos da amostra se encontram,
na generalidade, pouco satisfeitos com o suporte social que estão a usufruir, sendo o suporte
da família o que lhes dá maior satisfação. Sentem-se razoavelmente satisfeitos com o apoio
recebido pelos amigos e com a intimidade, e pelo contrário pouco satisfeitos com as
atividades sociais.
Após verificação do conteúdo de cada item e tendo em conta a conceptualização teórica
definida pelo autor, consideramos adequada a manutenção nas subescalas inicialmente
propostas. Assim, parece-nos ser possível afirmar que a estrutura da escala, segundo a
organização preconizada pelo autor, se adapta às características da nossa população em
estudo. Os resultados da consistência atestam tal afirma o, apenas na ca egoria In imidade ,
assim não acontece.

Tabela 5
Análise dos Componentes Principais da escala ESSS, valores próprios e específicos (eighenvalue), e
consistência interna de cada fator

N

Alpha de
Conbrach

Mínimo
teórico

Máximo
teórico

Média
teórica

Mínimo
observado

Máximo
observado

Média
observada

Desvio
Padrão

SA

101

0,850

5

25

15

5,0

24,0

16,644

4,544

IN

104

0,295

4

20

12

5,0

20,0

13,654

2,572

SF

105

0,659

3

15

9

3,0

12,0

9,076

2,373

AS

105

0,763

3

15

9

3,0

15,0

12,819

2,748

100

0,824

15

75

45

16,0

68,0

51,860

9,019

Fatores

Total ESSS

SA Satisfação com amizades; IN

Intimidade; SF

Satisfação com família; AS

Atividades sociais; Total ESSS

total escala ESSS
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3.2.3.5.1. Correlação entre fatores. As correlações obtidas entre os fatores que
constituem a escala ESSS revelam-se estatisticamente significativas a 1%, entre eles e o total,
e ce o en re o fa or Sa isfa o com a Fam lia com In imidade e com A i idade sociais
que não são significativas. Os coeficientes obtidos evidenciam correlações de fracas a
moderadas e a for e en re o fa or Sa isfa o com Ami ades com o o al da escala.

3.2.3.6. Variáveis diferenciadoras - Diferenças encontradas em cada uma das
variáveis dos dados biográficos da família ao nível das escalas QNF e ESSS. De forma a
determinar se variáveis como o número de filhos/as, a faixa etária onde se encontram, a
problemática da criança, formação dos familiares, idade dos familiares e o apoio que as
crianças recebem influenciam as necessidades e níveis de satisfação sentidos pelos familiares
das crianças, recorreu-se à aplicação de testes estatísticos paramétricos (dado que as amostras
envolvidas são de grande dimensão) (Tabela 6).

3.2.3.6.1. Variável número de filhos/as. Os familiares de crianças com necessidades
especiais com mais do q e m filho apresen am maiores Necessidades de Apoio (NA) e de
F ncionamen o da ida familiar (FVF);
Relativamente às restantes dimensões de necessidades avaliadas, necessidades de
informação (NI), explicar a outros (EO), Serviços da Comunidade (SC); e Necessidades
Financeiras (NF) são os familiares das crianças com necessidades especiais, com no máximo
um filho, os que apresentam maiores índices de necessidade;
No que se reporta às dimensões avaliadas na satisfação do suporte social, observa-se
que são os familiares das crianças com necessidades especiais com, no máximo um filho, os
que apresen am maiores ndices de sa isfa o, com e ce o da sa isfa o com a fam lia
(SF);
Pela aplicação do teste t para duas populações independentes verifica-se que as
diferenças observadas não são estatisticamente relevantes. Dito de outra forma, o número de
filhos/as não é fator de influência, nem nas necessidades das famílias, nem na satisfação
sentida relativamente ao suporte social.
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Tabela 6
Resultados estatísticos e do teste t para as necessidades e fatores de satisfação, em função do número de filhos
No máximo 1 filho
Necessidades

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF
Total N
Fatores
Satisfação
SA
IN
SF
AS
Total ESSS

Mais do que 1 filho
Desvio

Estatística

Valor de

padrão

teste t

prova

18,061

4,100

0,321

0,750

33

14,970

3,566

-0,243

0,809

3,692

33

7,788

3,219

0,573

0,569

7,095

2,071

33

6,545

2,017

0,966

0,338

21

8,143

3,151

32

7,313

2,481

1,070

0,290

20

4,700

2,273

30

5,167

2,276

-0,711

0,481

19

62,368

13,343

29

59,034

13,426

0,843

0,403

n

Média

n

Média

Desvio

Estatística

Valor de

padrão

teste t

prova

21

16,381

5,390

32

16,531

5,322

-0,100

0,921

20

13,250

2,511

32

13,531

2,782

-0,368

0,715

21

8,667

2,781

32

8,594

2,850

0,092

0,927

21

11,905

3,780

32

12,688

2,693

-0,881

0,383

20

49,750

11,475

32

51,344

10,536

-0,513

0,610

n

Média

21

18,429

21

Desvio

Resultados teste

n

Média

4,118

33

14,714

4,051

21

8,333

21

padrão

Desvio
padrão

NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; EO Explicar a outros; SC Serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras;
FVF - Funcionamento da vida familiar; Total N total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com
família; AS Atividades sociais; Total ESSS total escala ESSS

3.2.3.6.2. Variável faixa etária das crianças. Por análise da Tabela 7 observa-se que os
familiares de crianças com idade até aos nove anos apresentam maiores necessidades em
todas as dimensões avaliadas. Os familiares que apresentaram menores necessidades foram os
familiares de crianças com mais de 14 anos, com exceção da dimensão necessidades
financeiras.
Relativamente às dimensões avaliadas na satisfação com o suporte social, observa-se
que são os familiares de crianças com idade até aos 9 anos, os que apresentam maiores índices
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de satisfação. Pelo contrário, familiares das crianças com mais de 14 anos são os que se
encontram mais insatisfeitos.
Contudo, pela aplicação do teste Anova, para mais do que duas populações
independentes, verifica-se que as diferenças observadas não são estatisticamente relevantes.
Dito de outra forma, a faixa etária das crianças com necessidades especiais não é fator de
influência, nem nas necessidades das famílias, nem na satisfação sentida relativamente ao
suporte social.

3.2.3.6.3. Variável problemática da criança. Por análise da Tabela 8 observa-se que os
familiares de crianças com problemáticas ao nível da sa de f sica apresen am maiores
necessidades em todas as dimensões avaliadas, com exceção das necessidades de explicar a
o ros, c jo maior regis o m dio per encem aos familiares de crian as com

o ras

problem icas . Os familiares que apresentam menores necessidades são os familiares das
crian as com limi a es sensoriais e amb m das crian as com limi a es cogni i as .
Relativamente às dimensões avaliadas na satisfação, observa-se que são os familiares
de crianças com problemáticas ao nível da sa de f sica , os q e apresen am menores ndices
de sa isfa o nas dimens es In imidade e A i idades Sociais . Os familiares de crian as
com limi a es sensoriais s o os q e se encon ram mais insa isfei os no fa or Sa isfa o com
Ami ades . Os familiares de crianças com limitações motoras são os que se encontram mais
insa isfei os no fa or Sa isfa o com Fam lia .
Contudo, pela aplicação do teste Anova, para mais do que duas populações independentes,
verifica-se que as diferenças observadas não são estatisticamente relevantes. Dito de outra
forma, a problemática das crianças com necessidades especiais não é fator de influência, nem
nas necessidades das famílias, nem na satisfação sentida relativamente ao suporte social.
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Tabela 7
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função da faixa etária
das crianças

No máximo 9 anos
Necessidades

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF
Total N
Fatores
Satisfação
SA
IN
SF
AS
Total ESSS

Resultados teste
Estatística

Valor de

padrão

teste F

prova

17,182

5,419

2,598

0,084

12

13,417

4,981

1,146

0,326

3,251

12

7,833

3,857

1,808

0,174

6,828

2,089

12

6,583

2,353

1,059

0,354

28

7,714

2,800

12

8,000

3,219

2,150

0,126

2,469

28

4,964

2,301

12

4,167

2,329

3,030

0,057

10,197

26

59,308

13,454

11

58,909

15,162

2,761

0,073

n

Média

n

Média

Desvio

Estatística

Valor de

padrão

teste F

prova

5,585

30

15,733

5,458

11

18,091

3,986

0,981

0,382

13,500

3,205

32

13,531

2,851

11

13,909

2,119

0,084

0,919

14

7,429

3,106

32

9,063

2,627

11

9,182

2,040

2,082

0,135

14

11,786

4,560

32

12,594

2,722

11

12,364

2,908

0,294

0,747

14

48,143

12,025

30

50,467

11,029

11

53,545

6,743

0,798

0,456

Média

n

Média

17

20,000

1,969

30

17,633

17

15,471

3,064

27

17

9,765

3,011

17

7,588

17

Desvio

No mínimo 14 anos
Desvio

n

Desvio

De 10 a 14 anos

n

Média

3,935

11

14,963

3,402

29

8,000

1,698

29

9,412

2,123

15

6,333

15

68,533

n

Média

14

15,429

14

padrão

Desvio
padrão

padrão

Desvio
padrão

237

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Tabela 8
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função da problemática das crianças
Limitações
Cognitivas

Escalas
Necessidades
NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF
Total N
Fatores

SA
IN
SF
AS
Total ESSS

Limitações
Sensoriais

Limitações
Motoras

Limitações
Linguagem

Saúde Física

PEA ou Down

Resultados
teste

Outras

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

ET

VP

31

17,355

4,278

7

18,429

5,127

9

19,444

4,667

7

20,857

0,378

11

18,364

3,828

16

19,250

3,679

21

19,667

3,039

1,339

0,248

32

14,969

3,641

7

14,000

4,082

8

15,125

3,980

7

18,000

3,000

10

15,300

3,683

16

16,438

2,707

20

15,900

2,732

1,280

0,274

31

8,194

3,260

7

8,000

3,830

9

9,333

3,464

7

9,714

3,904

11

9,818

3,401

15

9,133

3,461

21

9,857

2,833

0,823

0,555

34

7,029

1,867

7

7,000

1,826

9

7,889

0,782

7

8,571

0,535

11

8,091

0,944

16

7,500

1,789

21

7,571

1,363

1,568

0,165

34

8,029

2,380

7

6,571

1,618

9

8,556

3,127

7

9,571

2,699

11

9,364

2,693

15

7,467

3,399

21

9,000

2,280

1,666

0,137

30

5,467

2,515

5

4,600

2,608

8

4,500

1,604

7

7,429

2,299

9

5,444

2,833

13

5,231

2,421

20

5,650

2,641

1,062

0,392

26

61,846

11,671

5

56,000

15,149

8

64,375

9,349

7

74,143

10,415

9

66,556

10,643

13

63,846

14,023

18

67,667

9,437

1,796

0,111

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

n

Média

DP

ET

VP

31

17,000

4,274

6

18,667

4,926

8

18,500

4,440

5

16,400

4,669

9

14,889

3,586

16

14,938

5,579

20

18,000

3,509

1,406

0,221

33

13,333

2,367

6

13,833

3,488

8

13,875

2,295

6

14,667

1,751

9

13,556

2,506

16

14,063

3,214

20

13,500

2,875

0,309

0,931

33

9,303

2,352

6

8,833

2,041

9

9,889

1,453

6

9,667

3,502

9

9,111

2,147

16

8,688

2,726

20

8,550

2,395

0,519

0,793

33

12,485

2,884

6

14,167

1,329

9

13,111

2,205

6

14,500

1,225

9

12,778

3,801

16

12,063

3,172

20

13,300

2,003

1,053

0,397

31

51,677

8,998

6

55,500

10,559

7

54,000

7,681

5

54,600

6,693

9

50,333

6,442

16

49,750

12,256

20

53,350

6,442

0,587

0,740
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3.2.3.7. As necessidades e o nível de satisfação das famílias em função das variáveis
sócio demográficas. De forma a determinar se variáveis como o sexo, o estado civil, a faixa
etária, as habilitações, a profissão e grau de parentes do cuidador assim como o sexo da
criança com problemática influenciam as necessidades e níveis de satisfação sentidos pelos
responsáveis das crianças inquiridos recorreu-se à aplicação de testes estatísticos paramétricos
sempre que as condições dos mesmos são verificadas. Isto é para aplicação do teste
paramétrico t para duas amostras independentes é necessário que estas sejam de grande
dimensão, caso contrário é necessário verificar a normalidade dos dados das amostras de
pequena dimensão através do teste KS. Para aplicação do teste Anaova para três ou mais
amostras independentes tem que se verificar a normalidade dos dados das amostras de
pequena dimensão e também a homogeneidade das variâncias, através do teste de Levene.
Caso não seja possível a aplicação do teste t ou do teste Anova recorre-se aos testes não
paramétricos alternativos: Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, respetivamente. Sempre que se
recorrer aos testes não paramétricos indica-se na tabela o valor de estatística de teste e o valor
de prova a sombreado.
3.2.3.7.1. Necessidades/satisfação em função do género. Por análise da Tabela 9
verifica-se que os cuidadores do género feminino apresentam maiores necessidades de apoio,
em todos os fatores da escala utilizada, que os cuidadores do género masculino. Contudo, tais
resultados apenas apresentam relevância estatística a um nível de significância de 5% para os
fa ores: Necessidades de Informa o e Necessidades Financeiras e o al da escala. Por
outro lado, são os cuidadores do género feminino, os que apresentam maiores níveis de
satisfação em todos os fatores da ESSS. Contudo, a um nível de significância de 5%, não
existe relevância estatística suficiente para afirmar que, as diferenças observadas entre
géneros dos cuidadores para os fatores e ESSS sejam significativas.
3.2.3.7.2. Necessidades/satisfação em função do estado civil. Por análise da Tabela 10
verifica-se q e, os c idadores n o casados apresen am maiores Necessidades de Apoio em
odos os fa ores da escala

ili ada, com e ce o do fa or Necessidades de Informa o q e

os c idadores casados/ ni o de fac o . Con do, ais res l ados n o apresen am rele ncia
estatística a um nível de significância de 5%, para validação das diferenças observadas em
ermos m dios. Por o ro lado, s o os c idadores casados/ ni o de fac o , os q e apresen am
maiores n eis de sa isfa o em odos os fa ores e escala ESSS, com e ce o da In imidade .
Contudo, a um nível de significância de 5%, não existe relevância estatística suficiente para
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afirmar que, as diferenças observadas entre cuidadores com diferente estado civil, para os
fatores e escala de perceção do suporte social sejam significativas.

Tabela 9
Resultados estatísticos e do teste t para as necessidades e fatores de satisfação em função do género dos
cuidadores
Feminino
Necessidades

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF
Total N
Fatores
Satisfação
SA
IN
SF
AS
Total ESSS

Masculino

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

89

19,000

3,696

19

17,000

4,485

88
89
92
90
80
74

15,761
9,180
7,435
8,578
5,575
65,703

3,400
3,225
1,653
2,635
2,505
12,287

18
18
19
19
18
17

14,333
7,611
7,000
6,947
4,944
57,294

3,804
3,648
2,028
2,614
2,413
10,775

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

82
85
85
85
82

16,537
13,482
8,976
12,741
51,488

4,725
2,635
2,502
2,761
9,297

19
19
20
20
18

17,105
14,421
9,500
13,150
53,556

3,740
2,168
1,701
2,739
7,625

Resultados teste
Estatística
Valor
teste t ou
de
Mannprova
Whitney
-2,320
0,019*
1,591
-1,742
-0,845
-2,272
-0,951
2,599
Estatística
teste t ou
MannWhitney
-0,490
-1,446
-0,659
-0,938
-0,880

0,115
0,082
0,401
0,022*
0,346
0,011*
Valor
de
prova
0,625
0,151
0,514
0,352
0,381

*Significância a 5%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC
Necessidade de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N
total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total
ESSS total escala ESSS

3.2.3.7.3. Necessidades/Satisfação em função da Idade dos cuidadores. Por análise da
Tabela 11 verifica-se que, na globalidade da escala das necessidades, os cuidadores que
apresentam maiores níveis médios de apoio são os mais novos (idade no máximo de 35 anos),
e os que apresentam menores níveis médios de apoio, os cuidadores mais velhos (idade
superior a 45 anos).
Verifica-se que os cuidadores mais velhos apenas apresentam maior valor médio no
fa or Necessidades de Informa o . Nos res an es fa ores, s o os c idadores mais no os os
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que apresentam maiores necessidades. Contudo, tais resultados não apresentam relevância
estatística a um nível de significância de 5% para validação das diferenças observadas em
termos médios

Tabela 10
Resultados estatísticos e do teste t para as necessidades e fatores de satisfação em função do estado civil dos
cuidadores

Casado/União de fato
Necessidades
n
88
88
88
92
90
83
76

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF
Total N
Fatores
Satisfação
SA
IN
SF
AS
Total ESSS

Média

n

18,693
15,511
8,841
7,217
8,156
5,398
63,724

Média
83
86
86
86
83

16,458
13,767
9,000
12,709
51,699

Desvio
padrão

Outros (Solteiro, viúvo e
divorciado)
n

3,804
3,527
3,314
1,821
2,652
2,508
12,558

Desvio
padrão
4,663
2,561
2,401
2,890
9,337

Média
20
18
19
19
19
15
15

n

18,450
15,556
9,263
8,053
8,947
5,800
66,200

Média
18
18
19
19
17

17,500
13,111
9,421
13,316
52,647

Desvio
padrão
4,395
3,434
3,494
0,848
2,857
2,426
11,809

Desvio
padrão
3,959
2,632
2,269
1,974
7,458

Resultados teste
Estatística
teste t ou
MannWhitney
-0,146
-0,406
-0,525
-1,731
-1,171
-0,575
-0,704
Estatística
teste t ou
MannWhitney
-0,881
0,984
-0,698
-0,869
-0,393

Valor de
prova
0,885
0,688
0,604
0,084
0,244
0,567
0,483

Valor de
prova
0,380
0,327
0,487
0,487
0,695

**Significância a 1%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC
Necessidade de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N
total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total
ESSS total escala ESSS

Apenas no fa or necessidades de f ncionamen o da ida familiar se obser a para m
nível de significância de 5%, relevância estatística suficiente para afirmar que os resultados
observados são significativamente diferentes. Por outro lado, são os cuidadores mais novos,
os que apresentam maiores níveis de satisfação em todos os fatores e escala ESSS. Contudo, a
um nível de significância de 5%, não existe relevância estatística suficiente, para afirmar que
as diferenças observadas entre cuidadores com diferentes idades, para os fatores e escala de
perceção do suporte social sejam significativas.
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3.2.3.7.4. Necessidades/satisfação em função da Escolaridade. Por análise da Tabela
12, verifica-se que na globalidade da escala das necessidades, os cuidadores que apresentam
maiores níveis médios de apoio, são os que tem menos escolaridade (até segundo ciclo) e, os
que apresentam menores níveis médios de apoio, os cuidadores com formação superior.
Verifica-se que os cuidadores com formação superior apresentam maiores necessidades nos
fa ores: Necessidades de informa o , Necessidades de apoio e Necessidades de ser i o
da com nidade . Os c idadores com, no m imo o segundo ciclo, apresentam maiores
necessidades no q e ra a de e plicar a o ros , a n el financeiro e no f ncionamento da
ida familiar . Contudo, tais resultados não apresentam relevância estatística a um nível de
significância de 5%, para validação das diferenças observadas em termos médios.

Tabela 11
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função da faixa etária
dos cuidadores
No máximo 35 anos

De 36 a 45 anos

No mínimo 46 anos

Resultados teste

n

Média

Desvio
padrão

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF

34
33
34
34
33
29

18,471
15,848
9,647
7,529
8,879
6,172

4,541
3,456
2,880
1,522
2,792
2,391

43
40
43
43
43
41

18,605
15,775
8,930
7,628
8,256
5,659

3,929
3,206
3,432
1,528
2,592
2,614

28
30
27
31
30
25

18,929
14,767
8,000
6,774
7,867
4,400

3,114
4,014
3,762
2,093
2,776
2,082

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis
0,108
0,926
1,814
2,521
1,132
3,798

Total N

28

66,857

12,935

38

64,921

11,372

22

59,545

13,479

2,249

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Necessidades

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Valor
de
prova
0,898
0,399
0,168
0,085
0,326
0,026*
0,112

Fatores
Satisfação

n

Média

Desvio
padrão

SA

29

16,172

4,950

42

16,738

4,722

27

16,889

3,866

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis
0,199

IN
SF
AS

31
31
31

13,000
9,000
12,516

3,225
2,477
3,129

42
43
43

14,048
8,953
12,930

2,263
2,591
2,613

28
28
28

13,750
9,357
12,786

2,255
1,909
2,658

1,488
0,266
0,199

0,231
0,767
0,820

Total ESSS

29

50,172

11,631

41

52,341

7,631

27

52,556

7,900

0,632

0,534

Valor
de
prova
0,820

*Significância a 5%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC
Necessidade de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N
total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total
ESSS total escala ESSS
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Apenas no fa or Necessidades de f ncionamen o da ida familiar , se obser a para m
nível de significância de 5%, relevância estatística suficiente para afirmar que os resultados
observados são significativamente diferentes. Por outro lado, são os cuidadores com menos
escolaridade os que apresentam maiores níveis de satisfação em todos os fatores e escala
ESSS. Contudo, a um nível de significância de 5%, não existe relevância estatística suficiente
para afirmar que as diferenças observadas entre cuidadores com diferentes níveis de
escolaridade, para os fatores e escala de perceção do suporte social sejam significativas.

Tabela 12
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função das habilitações
dos cuidadores
3º ciclo ou
secundário

Até 2º ciclo

Formação Superior

Resultados teste

n

Média

Desvio
padrão

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF

32
34
33
34
33
29

18,906
15,412
9,515
7,176
8,636
5,966

3,486
3,799
3,183
1,783
2,815
2,584

47
44
45
47
46
43

18,277
15,432
8,667
7,255
8,413
5,512

4,246
3,688
3,296
1,916
2,646
2,424

15
15
15
15
15
14

19,933
15,733
8,533
7,867
6,933
3,786

3,081
3,218
3,889
0,915
2,712
1,424

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis
1,940
0,045
1,923
0,906
4,350
7,404

Total N

27

66,185

13,414

39

63,205

13,815

14

62,429

5,945

0,583

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Necessidades

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Fatores
Satisfação

n

Média

Desvio
padrão

SA
IN
SF
AS

31
31
31
31

15,613
13,387
8,226
12,065

4,529
2,825
2,741
3,454

42
44
44
44

16,286
14,023
9,159
13,000

4,608
2,689
2,282
2,430

15
15
15
15

18,000
13,733
9,333
12,800

4,660
2,251
1,877
2,513

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis
1,374
1,317
2,275
1,478

Total ESSS

31

49,290

9,751

42

52,190

8,939

15

53,867

9,249

1,480

Valor
de
prova
0,379
0,956
0,382
0,636
0,114
0,025*
0,561
Valor
de
prova
0,259
0,518
0,321
0,478
0,233

*Significância a 5%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC
Necessidade de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N
total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total
ESSS total escala ESSS
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3.2.3.7.5. Necessidades/satisfação em função da situação profissional. Por análise da
Tabela 13 verifica-se que, na globalidade da escala das necessidades, os cuidadores que
apresentam maiores níveis médios de apoio, são os que tem profissões do grupo 9, e os que
apresentam menores níveis médios de apoio os cuidadores com profissões dos grupos 6, 7 ou
8. Verifica-se que os cuidadores com profissão no grupo 2 apresentam maiores necessidades
nos fa ores: Necessidades de informa o , Necessidades de apoio e Necessidades de
ser i o da com nidade .
Os cuidadores com profissão nos grupos 3, 4 ou 5 apresentam maiores necessidades no
q e ra a de E plicar a o ros e no F ncionamen o da ida familiar . A n el financeiro
são os cuidadores com profissão no grupo 9 que apresentam maiores necessidades. Contudo,
tais resultados não apresentam relevância estatística a um nível de significância de 5%, para
alida o das diferen as obser adas em ermos m dios. Apenas no fa or Necessidades
financeiras se obser a para m n el de signific ncia de 5% rele ncia es a s ica s ficien e
para afirmar que os resultados observados são significativamente diferentes.
Por outro lado, são os cuidadores com profissão no grupo 9 apresentam maiores níveis
de satisfação com os amigos e com a intimidade. A satisfação com a família apresenta o
melhor resultado para os cuidadores com profissão dos grupos 3, 4 ou 5. São os cuidadores
com profissão do grupo 2 os mais satisfeitos com as atividades sociais. Contudo, a um nível
de significância de 5% não existe relevância estatística suficiente para afirmar que as
diferenças observadas entre cuidadores com diferentes profissões, para os fatores e escala de
perceção do suporte social sejam significativas.

3.2.3.7.6. Necessidades/satisfação em função do grau de parentesco. Por análise da
Tabela 14 verifica-se que, na globalidade da escala das necessidades e em todos os seus
fatores, os cuidadores que apresentam menores níveis médios de apoio são os pais. Verifica-se
que os cuidadores com outros graus de parentesco apresentam maiores níveis médios de
necessidade nos fa ores:

Necessidades de informa o , necessidades de ser i os da

comunidade e necessidades financeiras. Nos outros fatores são os cuidadores mãe que
apresentam maiores necessidades. Contudo, tais resultados não apresentam relevância
estatística a um nível de significância de 5% para validação das diferenças observadas em
termos médios. Por outro lado, são os cuidadores mãe que apresentam maiores níveis de
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satisfação na globalidade da escala e em todos os fatores com exceção da intimidade.
Contudo, a um nível de significância de 5% não existe relevância estatística suficiente para
afirmar que as diferenças observadas entre cuidadores com diferentes graus de parentesco,
para os fatores e escala de perceção do suporte social sejam significativas.

Tabela 13
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função da profissão dos
cuidadores
Grupo 2
(Especialistas
Profissões Intelectuais
e Científicas)
Necessidades

n

Média

Grupos 3, 4 e 5
(Técnicos e
Profissionais de Nível
Intermédio; Pessoal
Administrativo e
Similares e dos
Serviços)

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Grupos 6, 7 e 8
(Trabalhadores
Qualificados da
Agricultura, Operários,
Artífices e similares)

n
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Média

Desvio
padrão

17,667

3,393

14,600

4,195

9,182

3,601

6,636

2,203

7,909

3,177

5,636

2,656

Grupo 9
(trabalhadores não
qualificados)

n
3
9
4
0
3
9
4
2
4
1
3
5

Resultados teste

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis

Valor
de
prova

Média

Desvio
padrão

19,487

2,972

3,960

0,266

15,975

2,887

1,378

0,711

9,615

2,787

0,707

0,872

7,738

1,270

2,997

0,392

9,122

2,472

8,082

0,044*

5,857

2,545

5,485

0,140

NI

13

19,769

3,295

28

18,321

4,884

NA

13

16,385

2,293

27

15,704

4,056

EO

13

8,462

4,013

27

9,741

3,108

NSC

13

8,000

0,816

28

7,786

1,449

NF

13

6,615

2,501

27

8,481

2,440

FVF

12

3,917

1,505

24

5,958

2,758

Total N

12

62,750

6,312

23

66,435

12,852

1
0

61,400

13,293

3
1

67,677

10,578

5,034

0,169

Fatores
Satisfação

n

Média

Desvi
o
padr
ão

n

Média

Desvio
padrã
o

n

Média

Desvio
padrã
o

n

Média

Desvio
padrã
o

Estatística
teste F ou
KrulkalWallis

Valor
de
prova

SA

13

17,538

4,789

25

18,080

3,278

15,833

4,303

17,083

3,798

3,052

0,384

IN

13

13,769

2,351

25

14,280

1,860

13,923

2,100

13,368

2,551

2,149

0,542

SF

13

9,462

1,898

26

9,077

2,058

10,000

1,528

9,395

2,138

1,949

0,583

AS

13

12,615

2,631

26

13,846

1,690

12,462

3,821

13,132

2,158

2,898

0,408

Total ESSS

13

53,385

9,588

24

54,875

5,488

51,750

7,263

52,639

6,459

2,178

0,536

1
2
1
3
1
3
1
3
1
2

3
6
3
8
3
8
3
8
3
6

Legenda: *Significância a 5%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; EO Explicar a outros; NSC Necessidade
de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N total escala
Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total ESSS total
escala ESSS.

3.2.3.7.7. Necessidades/satisfação em função do género da criança. Por análise da
Tabela 15 verifica-se que, na globalidade da escala das necessidades e em todos os seus
fatores, os cuidadores que apresentam maiores níveis médios de apoio, são os que tratam de
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crianças do género feminino. Contudo, tais resultados não apresentam relevância estatística a
um nível de significância de 5%, para validação das diferenças observadas em termos médios,
com exceção do fator necessidades de apoio e globalidade da escala.
Verifica-se também que, são os cuidadores que cuidam de crianças do género
masculino, os que apresentam maiores níveis de satisfação na globalidade da escala e em
odos os fa ores, com e ce o da sa isfa o com a ami ade . Contudo, a um nível de
significância de 5%, não existe relevância estatística suficiente para afirmar que as diferenças
observadas entre cuidadores que cuidam de crianças de diferente género, para os fatores e
escala de perceção do suporte social sejam significativas.

Tabela 14
Resultados estatísticos e do teste Anova para as necessidades e fatores de satisfação em função do grau de
parentesco dos cuidadores

Pai
Necessidades

Mãe

Outros

Resultados teste

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Estatística
teste F

NI
NA
NEO
NSC
NF
NFVF

18
17
17
18
18
17

17,111
14,824
8,529
7,000
7,389
5,118

4,185
4,035
3,466
2,086
2,831
2,667

68
68
69
71
70
66

18,735
15,794
9,000
7,296
8,271
5,515

3,946
3,543
3,308
1,831
2,664
2,537

20
19
20
20
19
14

19,900
15,105
8,950
7,850
8,842
5,357

3,024
2,998
3,546
0,671
2,455
2,023

6,840
0,664
0,314
0,500
2,148
0,402

Valor
de
prova
0,053
0,517
0,855
0,779
0,342
0,818

Total N

16

59,563

12,463

60

65,000

13,050

14

65,500

9,070

3,090

0,213

Fatores
Satisfação

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Estatística
teste F

SA
IN
SF
AS

18
18
19
19

17,722
14,556
9,684
13,737

3,357
2,148
1,529
2,306

63
65
65
65

15,921
13,523
8,708
12,415

4,913
2,682
2,697
2,989

18
19
19
19

17,889
13,211
9,579
13,211

3,660
2,594
1,644
2,149

3,297
3,592
1,953
4,954

Valor
de
prova
0,192
0,166
0,377
0,084

Total ESSS

17

55,176

5,833

63

50,333

9,906

18

53,556

6,922

3,925

0,141

NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC Necessidade de serviços da
comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N total escala Necessidades;
SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total ESSS total escala ESSS
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Tabela 15
Resultados estatísticos e do teste t para as necessidades e fatores de satisfação em função do género das
crianças
Masculino
Necessidades

n

Média
21
21
21
22
22
20
20

NI
NA
EO
NSC
NF
FVF
Total N

17,000
13,762
8,143
6,909
8,182
5,000
58,450

Feminino
Desvio
padrão

n

4,919
3,534
3,582
2,114
2,108
2,384
13,539

Média
54
53
54
54
52
48
45

19,241
16,038
9,259
7,500
8,635
5,958
67,156

Desvio
padrão
3,126
3,584
3,281
1,746
2,884
2,568
12,712

Resultados teste
Valor
Estatística
de
teste t
prova
-1,891
0,058
-2,959
0,003**
-1,163
0,248
-1,137
0,262
-0,956
0,345
-1,381
0,172
-2,498
0,015*

SA

18

16,500

4,914

51

16,118

4,828

0,288

Valor
de
prova
0,775

IN
SF
AS

19
19
19
18

12,632
8,211
12,000
48,833

3,183
2,573
3,727
10,314

53
53
53
51

13,698
9,000
12,736
51,294

2,485
2,512
2,661
9,797

-1,487
-1,398
-0,0363
-0,904

0,141
0,164
0,721
0,369

Fatores
Satisfação

Total ESSS

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Estatística
teste t

*Significância a 5%. NI Necessidades de informação; NA Necessidades de apoio; NEO Necessidade de explicar a outros; NSC
Necessidade de serviços da comunidade; NF Necessidades financeiras; NFVF - Necessidades de funcionamento da vida familiar; Total N
total escala Necessidades; SA Satisfação com amizades; IN Intimidade; SF Satisfação com família; AS Atividades sociais; Total ESSS
total escala ESSS
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3.2.4. Análise e discussão dos resultados. Iremos ao longo deste sub capítulo proceder à
análise e discussão dos resultados obtidos no estudo realizado. Começaremos por realizar um
pequeno resumo do contexto teórico, demarcando os objetivos e hipóteses inicialmente
traçados, para de seguida proceder à discussão com os resultados obtidos.
Um dos principais objetivos desta investigação é conhecer as necessidades das famílias
do distrito de Bragança, para depois desenhar uma intervenção, que possa de alguma forma,
ajudar a colmatar as necessidades encontradas. Defendemos que a comunidade e as famílias
devem ser conhecedoras das suas necessidades, para então reunir sinergias que lhe permitam a
satisfação das mesmas. Desta forma, teremos em atenção o que refere Mcwilliam (2003), pois
a não satisfação das necessidades familiares em áreas como os cuidados de saúde, educação,
área social, entre outras, pode ter influências nefastas no sistema familiar, e afetar
negativamente o bem-estar parental, o que terá implicações diretas no processo
desenvolvimental da criança.
Havíamos definido para este estudo um conjunto de hipóteses de partida que refletiam
os referentes defendidos pela comunidade científica. Partindo do pressuposto que o impacto
do diagnóstico é sentido pelas famílias, como uma crise, e acarreta um conjunto de
necessidades acrescidas (emocionais, educativas, sociais, económicas, etc.) às quais a família
terá de responder. Essas necessidades são permeáveis a um conjunto de fatores, intrínsecos a
cada sistema familiar (à Estrutura, às Interações, ao Ciclo Vital onde se encontram, e às
Funções que cada elemento da família exerce) e extrínsecos a ele, nomeadamente, a existência
de uma rede de suporte social formal e informal, funcional e eficaz (Turnbull & Turnbull,
1996, 2001).
Tal como Turnbull et al. (2009) também nós verificamos necessidades nas famílias,
nomeadamente: necessidades de ter informação acerca dos seus filhos/as (sobre o problema
da criança, sobre como ensinar ou interagir com eles e informação sobre os serviços de que os
filhos/as poderão beneficiar); necessidades de Apoio, que decorrem da qualidade e quantidade
dos recursos formais e informais disponibilizados no meio onde vivem; necessidades explicar
a situação do seu filho ao marido ou à mulher, a outras crianças, amigos, vizinhos ou até a
estranhos; necessidades relativamente a serviços de saúde, sociais ou educativos existentes na
sua comunidade; necessidades financeiras resultantes das despesas de alimentação, cuidados
médicos, transportes, ajudas técnicas, serviços de terapia, estabelecimentos de educação
especial ou outros de que a criança precise; e por fim, necessidades relacionadas com o
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funcionamento da vida familiar na sua globalidade (incluindo necessidades relacionadas com
o ajudar a resolver problemas familiares ou ajudar a decidir sobre a divisão das tarefas
domésticas e familiares).
Os nossos resultados encontram reflexo no que é avançado na literatura da especialidade
consultada (eg. Alvaréz Moreno, 2010; Calvo Novel, 2003; Dunst, Trivette, & Cross, 2000;
Freixa, 1999, 2000; García Díaz, 1999; Gomes González, 1999; Gronita, 2008; Navarro
Góngora, 2007; Mayo, 2010; Núñez, 2003, 2007; Pereira, 1996; Pereira Miragalla, 2003;
Pérez Castañeda & Verdugo, 2008; Ribes, 2003; Rodríguez Abellán, 2003; Sarto Martín,
2003; Seligman, & Darling, 2007; Simeonsson & Bailey, 1990; Stoneman, 2006; Turnbull, et
al, 2009; Verdugo, 2000), corporizando as hipóteses que lançamos: as maiores necessidades
das famílias são ter mais serviços de apoio e da comunidade; as necessidades sentidas pelos
familiares são diferentes em função das características do cuidador e da criança.
Quisemos perceber o que Turnbull (2003) identifica como o novo paradigma na área da
educação especial: a relação entre o suporte social e a qualidade de vida das famílias. A
comunidade científica tem vindo, nas últimas décadas, a estabelecer uma correlação entre a
qualidade dos serviços de apoio e a autodeterminação, fortalecimento e capacitação das
famílias. Melhores serviços levam a um maior fortalecimento e satisfação das famílias, após o
impacto do diagnóstico, e a uma maior autonomia na procura e satisfação das necessidades do
sistema familiar. Pelo contrário, um défice nas redes de apoio formal e informal, pode ter
implicações muito negativas no sistema familiar, impedindo que a crise instalada na família
não evolua favoravelmente. E esta tese é defendida por inúmeros estudos da comunidade
científica (e.g. Almeida & Sampaio, 2007; Altiere & Von-Kluge, 2008; Canal, 2006; Correia
& Serrano, 2002; Dixe & Marques, 2010; Dunst, Trivette & Cross, 2000; Fine &
Nissenbaum, 2000, citados por Alexandre & Felizardo, 2010; Freixa & Panchón, 2000; Leal,
2008; Navarro Góngora, 1999, 2003; Pais-Ribeiro, 1999; Pereira Miragalla, 2003; Relvas,
2002; Rodrigo et al, 2007; Sarason, 2003; Serrano, 2008; Schalock, 2009; Turnbull &
Santelli, 2003; Turnbull, & Turnbull, 2001; Verdugo, 2003; Wills, Blechman & McNamara,
1996).
No sentido de ter uma visão holística da população em estudo, verificamos a
necessidade de confirmar se, os resultados das entrevistas ao nível das necessidades e
satisfação das famílias com a rede social (formal e informal) existente na comunidade, tinham
reflexo num estudo mais aprofundado e com uma amostra maior. Definimos assim como uma
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das nossas hipóteses, perceber se a satisfação com as redes de apoio social, sentida pelos
familiares era diferente em função das características do cuidador e da criança. Os resultados
emergentes desta análise são apresentados de seguida.

3.2.4.1. Hipótese 1: As maiores necessidades das famílias são ter mais serviços de
apoio na comunidade. A nossa hipótese foi confirmada. Pela análise dos dados, e tendo por
base os valores médios observados, versus, os valores médios teóricos, observa-se que os
fatores que apresentam pontuações mais altas, e que se traduzem nos maiores níveis de
necessidade evidenciados pela nossa amostra são:

Necessidades de Informa o ;

Necessidades de Apoio ; E plicar a O ros ; e, Ser i os da Com nidade .
Pelo contrário, os fa ores

Necessidades Financeiras

e

F ncionamen o da Vida

Familiar apresen am alores mais bai os, e por conseg in e rad em menores n eis de
necessidade da amostra.
A grande maioria da amostra (70%) apresenta como a sua maior carência, a necessidade
de receber informações. Este resultado encontra-se refletido também nos resultados das
entrevistas, sendo uma das áreas onde as famílias apresentam maiores privações. No que se
refere à qualidade e quantidade de informação recebida, o número de familiares insatisfeito
ronda a maioria, 66,6% dos familiares. Já nas entrevistas os familiares advertem não terem
ficado satisfeitos com a comunicação dos profissionais de saúde, por ter sido deficitária e
pouco humana, o que tornou o processo ainda mais doloroso:
( ) Ningu m me deu explica es do estado dela. Eu precisava de
explica es mas ningu m mas deu (F8).

A tese de que, as necessidades de informação são uma das maiores necessidades destas
famílias, encontra reflexo, desde a década de noventa, nos estudos de Simeonsson e Bailey
(1990). Estas famílias necessitam de maiores informações sobre os serviços disponíveis na rede
social para a sua reabilitação, do que as outras famílias. Já mais recentemente, Gómez González
(1999), Calvo Novell (2003), Morgado e Beja (2000), Navarro Góngora (2003), entre muitos
outros, sustentam que estas famílias apresentam necessidades de informação perante o
diagnóstico. E são essas informações que podem ajudar a família no processo de conhecimento,
adaptação, vivência, educação/formação da criança com necessidades especiais. Estes pais
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necessitam uma intervenção informativa de qualidade, sendo que, a falta de informação pode
agudizar a situação de caos em que o diagnóstico deixou a família. O mesmo defendem
Fiamenghi & Messa (2007), para os autores, a maioria dos pais não têm acesso a informações, o
que lhes dificulta o processo de adaptação à situação. As conclusões do estudo de Pimentel
(2005) vão igualmente neste sentido, as necessidades de informação são as mais referenciadas
pelas famílias, sobretudo as relativas aos serviços que a criança possa beneficiar.
O estudo de Franco e Apolónio (2009) vem igualmente corroborar o nosso: as
necessidades sentidas pelas famílias são as que se referem às informações sobre os serviços
disponíveis, sobre a problemática da criança e sobre a forma de lidar com a situação.
Relativamente às necessidades de apoio (ou seja, a disponibilidade da rede de recursos
formais e informais) em média 43 % das famílias indicam ter esta necessidade. Observa-se
que na maioria dos itens avaliados, esta necessidade é pouco valorizada pelos familiares, com
percentagens maioritariamente inferiores a 30%. O que contraria à partida as evidências
científicas, pois as necessidades derivadas das redes de apoio formal e informal, são as mais
referenciadas pelas famílias (Pereira, 1996; Franco & Apol nio, 2009,

), o pode ser

justificado pelo facto das famílias apresentarem níveis de satisfação relativamente ao apoio
informal prestado por familiares ou amigos, diminuindo esta necessidade no seu todo. Estes
resultados são encontrados nas entrevistas, onde 60% dos entrevistados garantem que, em
casos de maior necessidade, recorrem aos familiares mais próximos, como os pais (avós), e
outros familiares e vizinhos. Este resultado encontra igualmente reflexo nas teorizações de
Navarro Góngora (2003), que sugere que as redes sociais, em torno da pessoa com
discapacidade, são materializadas a partir da família nuclear, da família extensa, os amigos e
profissionais.
A necessidade de explicar a outros a problemática da criança observou-se em média
em 54% dos familiares. Esta categoria enquadra-se numa das maiores necessidades das
famílias segundo Turnbull et al. (2009). Segundo defendem, podem ocasionar momentos de
tensão dentro da família, quando os cuidadores têm de informar aos irmãos e aos outros
elementos da família, aspetos relativos à discapacidade da criança.
As perceções dos nossos colaboradores, vão, de forma contundente, ao encontro das
premissas defendidas por Verdugo (2001), quando sublinha que a qualidade de vida das
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pessoas discapacitadas, depende mais do esforço e empenho das famílias, do que dos
profissionais ou dos serviços que as acompanham.
As categorias mais cotadas neste ponto referem-se às redes de apoio formal, ou seja a
necessidade em receberem apoios formais da parte de especialistas (médicos, psicólogos,
técnicos de serviço social), de terem apoio relativamente aos problemas que a condição de
discapacidade provocou no seio familiar. O mesmo é defendido por Pereira (1996), no primeiro
estudo sobre este tema, realizado em contexto português.
A necessidade de tempo para si mesmo já havia sido apontada por Martins, Pais-Ribeiro e
Garret (2002) e Pérez Peñaranda (2008). Este último alerta mesmo para o perigo que representa
a sobrecarga no cuidador quando este fica sem tempo para si próprios ou para atividade de
lazer.
Recorde-se que nas entrevistas 86,6% dos entrevistados, referiram ter uma vida
sobrecarregada, atribuindo essa sobrecarga, às questões emergentes ao processo de
discapacidade. O que no seu entender lhes impede de ter uma vida de qualidade, F8 vai mais
longe, chegando mesmo a referir q e, desde que tive a menina n o vivo bem . Expressões
como tenho sempre aquela carga todos os dias, aquele desgaste vindas de F14 e é um
cansa o que se apodera muito grande , de F3, demonstram claramente o estado de vida
destes familiares.
Uma das maiores dificuldades sentidas pelas famílias, neste contexto, é ter tempo para
atividades de ócio e tempo livre, o mesmo é defendido por Alvarez Moreno (2010), Turnbull
e Turnbull (1996, 2001), Gómez González (1999) e Núñez (2007).
A categoria Serviços da Comunidade é bastante valorizada pelas famílias (média de
61%), seja para encontrar um serviço que quando a família tenha necessidade (descansar, ir ao
cinema, a uma festa . . .) ou para encontrar um serviço de apoio social e educativo. Estas
conclusões encontram reflexo nas teorizações Badía Corbella, Aguado, e Arias (2003),
Turnbull (2003), e Serrano (2008), onde se concluiu que as famílias necessitam destes
serviços, como forma de garantir a qualidade de vida familiar.
Já nas entrevistas por nós realizadas, as famílias referem-se à qualidade destes serviços
como necessárias ao seu bem-estar. Expressões como

se tivesse apoios vivia muito
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melhor (F8), são comuns entre os entrevistados, como fatores que iriam influir
positivamente, na sua qualidade de vida:
Se tivesse apoios ( ) por exemplo umas horas ou uma manh , isso ent o,
não precisava de mais nada, vivia melhor (F5).

Quanto às necessidades financeiras, os itens com maiores percentagens situam-se na
classifica o N o enho a cer e a , con do

erificam-se necessidades sobretudo para o

pagamento de despesas como: alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas
(cadeira de rodas, prótese auditiva, máquina braille). Estas conclusões contrariam de certa
forma, o que é enunciado pela comunidade científica, diversos são os autores (eg. Carmo, 2004;
Gómez González, 1999; Turnbull & Turnbull, 1996, 2001; e Serrano, 2008) que referem que
estas famílias apresentam mais necessidades financeiras que as famílias convencionais
(Morgado & Beja, 2000). Allen (1992, citado por Correia, 2008) faz referência aos tratamentos
médicos, e o consequente agravamento das despesas, decorrentes de alimentação especial ou
equipamento. Temos dificuldade em explicar a ausência de resultados mais significativos nesta
categoria. Uma possível explicação para estes resultados prende-se com o facto de, na cultura
da região transmontana onde se inscreve este estudo, a ari el nível socioeconómico n o ser
relevante nas necessidades dos pais, pois em meio rural, as ajudas provém em muito da rede
informal. Outra possível explicação deve-se ao facto de as famílias de vários níveis
socioeconómicos terem acesso aos mesmos serviços, o que faz com que não existam diferenças
significativas entre os pais nas categorias de necessidades.
As cotações baixas nesta área podem também ser justificadas, pelo facto de, esta ser a
menor das necessidades sentidas, em detrimentos de todas as outras necessidades. Já quando da
realização das entrevistas percebemos que as famílias com maior disponibilidade financeira, ou
com mais apoio da rede informal, evidenciam menos ansiedade, quanto ao agravamento das
despesas. O que vem corroborar, o que referem Mink, et al (2002), pois dispõem de mais
recursos, para fazer face aos problemas.
Esta categoria refere-se às necessidades relacionadas com o funcionamento da vida
familiar na sua globalidade. Incluindo necessidades relacionadas com o ajudar a resolver
problemas familiares e o ajudar a decidir sobre a divisão das tarefas domésticas e familiares.
Neste estudo a maioria (de 46 a 49%) afirmou não necessitar de apoio, em qualquer item
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avaliado neste fator. O que é reforçado por Van Riper (2003), pois a autora ressalta que,
mesmo em períodos cheios de incerteza, como o momento do diagnóstico, a maioria das
famílias desenvolve um funcionamento conjugal e familiar saudáveis. Isto poderá ajudar a
justificar este resultado, aliado ao facto dos inquiridos se sentirem satisfeitos com o apoio
recebido no seio familiar. Já nas entrevistas, um dos fatores de satisfação das famílias deriva
do apoio informal, dado e recebido na relação conjugal. Quando questionados sobre as fontes
de apoio imediato 80%, ou seja 12 de 15 entrevistados garantem ter como recurso o cônjuge,
garantido que não viram a sua relação afetada com a presença da criança com NE:
O meu marido apoiou-me muito (F1);
Ainda bem que tenho um marido que
sempre, temos um ao outro, pronto (F5);

bom ( ), ficou sempre, apoio-me

[O pai esteve] sempre ao lado, sempre (F14).

Estas afirmações contrariam as investigações de Gath (1972), onde se afirma que a
discapacidade é negativa para a relação conjugal. Por outro lado, os resultados das perceções
dos nossos colaboradores encontram reforços nas teorizações de Hastings e Taunt (2002),
Turnbull e Turnbull (2002), e muitos outros. Registe-se contudo, mesmo não tendo grandes
necessidades de apoio no funcionamento da vida familiar, os pais (ou cuidadores) podem
apresentar necessidade de ter ajuda especializada para resolver alguns problemas, sobretudo
em situações de crise e maior stress (Núñez, 2003, 2007; Navarro Góngora, 1999, 2003, 2007
e Navarro Góngora & Canal, 1999). Veja-se que a percentagem mais alta dos familiares
inquiridos, nesta categoria, refere necessitar de ajuda para encontrar forma de, nos momentos
difíceis, se apoiarem mutuamente, o que encontra reflexo no que é defendido por Freixa
(2000), Leal (2008) e Seligman e Darling (2007). Estes autores defendem que estas famílias
podem apresentar dificuldades em discutir problemas e encontrar soluções em família,
principalmente se não lhes for dada qualquer apoio e orientação (Hoher & Wagner, 2006).

3.2.4.2. Hipótese 2: As necessidades sentidas pelos familiares são diferentes em
função das características do cuidador e da criança. Esta hipótese não foi confirmada.
Verificamos que as necessidades sentidas pelos familiares, não são diferentes em função das
características do cuidador e da criança (1-Número de filhos/as, 2- Faixa etária onde se
encontram, 3- Problemática da criança, 4-Género dos cuidadores, 5-Estado civil, 6-Idade dos
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cuidadores, 7-Escolaridade dos cuidadores, 8-Situação profissional, 9- Grau de parentesco,
10- Género da criança).
O número de filhos/as não é fator de influência nas necessidades das famílias. Este
resultado. Este resultado é confirmado pelas investigações de Turnbull, Summers e Poston
(2000), onde se conclui que as famílias com maior número de filhos/as, são famílias que se
apresentam com menos stress relativamente à presença da criança com NE, e
consequentemente apresenta menos necessidades.
Verificamos ainda que os familiares com mais do que um filho, ou seja, as famílias mais
numerosas, apresentam maiores necessidades de apoio e de funcionamento da vida familiar. O
que pode ser justificado pelo facto de, nas famílias numerosas se esperar outro tipo de suporte,
quer pela parte dos irmãos, quer pela presença de outros familiares (Gath, 1972), onde as
tarefas são compartidas entre todos (Freixa, 2000). A presença de mais crianças na família
funciona como um reforço à capacidade dos pais para terem um filho sem problemas
(Turnbull, Summers & Poston, 2000), potenciando um reforço positivo na aceitação da
criança discapacitada.
A faixa etária das crianças com necessidades especiais não é fator de influência, nas
necessidades das famílias. O mesmo é defendido por Simeonsson e Bailey (1990), segundo o
qual a idade da criança não é determinante das necessidades expressas quer pelas mães/pais
do seu estudo. Mais recentemente Suarez, Rodriguez Jimenez, e Castro (2006), chegam a
conclusões semelhantes, sendo que a faixa idade das crianças com surdez não influenciou o
stress das mães.
Ainda assim, verificamos que os familiares de crianças com idade até aos nove anos (as
mais novas) apresentam maiores necessidades em todas as dimensões avaliadas. Por sua vez,
os familiares que apresentaram menores necessidades foram os familiares de crianças com
mais de 14 anos (as mais velhas), à exceção da dimensão necessidades financeiras. O que
pode ser facilmente justificado pelo facto de que as crianças mais novas necessitam de um
conjunto de cuidados (materiais, alimentação, conhecimentos etc.) que fazem com as
necessidades familiares de evidenciem mais (Freixa, 2000).
A problemática das crianças com necessidades especiais não é fator de influência, nas
necessidades das famílias. Não queremos com isto evidenciar que, uma família de uma
criança com autismo, possua as mesmas necessidades que uma família de uma criança com
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atraso no desenvolvimento da linguagem, por exemplo, podemos sim justificar este resultado,
com os constrangimentos no tamanho da amostra, o que não permitiu que os grupos fossem
suficientemente equilibrados, para que as diferenças se afigurassem significativas. Contudo
outras investigações realizadas em contexto português, apresentam resultados similares ao
nosso (eg. Carmo, 2004; Pinheiro, 2010). Este contudo, não é um resultado unânime, já que o
mesmo não é defendido por Randall e Parker (1999 cit. por Carpenter, 2003), pois segundo
defendem, a severidade da problemática da criança, seja a que nível for, pode contribuir para
a sobrecarga dos pais. Já Suarez, Rodriguez Jimenez e Castro (2006), que também defendem
esta tese, verificaram na sua investigação, que o grau de surdez das crianças, afetou o stress
evidenciado pelas mães. O mesmo foi verificado num estudo com famílias com crianças com
diferentes necessidades especiais (Waidman & Elsen, 2004), que revelou que os pais de
crianças com autismo eram as que apresentavam maiores níveis de stress.
Verificamos ainda que os familiares de crian as com problem icas ao n el da sa de
f sica , apresen am maiores necessidades em odas as dimens es a aliadas, com exceção das
necessidades de explicar a outros. O que é perfeitamente compreensível, uma vez que,
segundo se defende na comunidade cientifica, nomeadamente por Dunst, Trivette e Cross
(1986), Blacher, Nihira e Meyers (1987), os pais tendem a aceitar melhor, as discapacidades
socialmente toleradas e quanto mais severa for a discapacidade, mais dificuldade terá a
família em aceitá-la. Contrariamente ao que o nosso estudo evidenciou, Freixa (2000) e
Navarro Góngora (2007) são categóricos em assegurar que quanto menos autónomos forem
estas crianças maiores dificuldades as famílias enfrentam.
O género dos cuidadores não é fator de influência, nas necessidades das famílias. A
nossa investigação é corroborada Pinheiro (2010). Verificamos ainda assim e sem evidência
estatística, que os cuidadores do género feminino apresentam maiores necessidades de apoio,
em todos os fatores da escala utilizada, que os cuidadores do género masculino, o que deriva
do número muito superior da amostra do género feminino face ao masculino.
O estado civil dos cuidadores não é fator de influência, nas necessidades das famílias,
contudo, os cuidadores não casados apresentam maiores necessidades de apoio em todos os
fatores da escala utilizada, com exceção do fator necessidades de informação (aqui todos
apresentam esta necessidade, casados e não casados). Este resultado, vai ao encontro ao que é
sustentado por Dunst, Trivette e Cross (1996) e Mink, Nihira e Meyers (2002). Os autores
defendem que as famílias monoparentais são mais vulneráveis ao stress, uma vez que os
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cuidados recaem sobre um único progenitor. A presença de um marido em casa, mesmo
quando não participa diretamente nos cuidados a ter com a criança, dá força à mãe para
enfrentar a discapacidade (Turnbull & Turnbull, 2001). Alguns investigadores (eg. Carmo,
2004; Waidman & Elsen, 2004), referem que a adaptação é mais positiva em famílias
tradicionais, constituídas por pai e mãe. Estes resultados estão longe de ser consensuais, já
que Badía Corbella, Aguado e Arias (2003) afirmam o contrário num estudo que realizaram,
chegaram à conclusão que as famílias monoparentais não evidenciavam mais stress que as
outras, evidenciavam sim, menos capacidades e recursos que as outras.
A nossa investigação segue a linha de Pinheiro (2010), neste estudo, não se encontraram
evidências empíricas que sustem a diferença entre géneros, o que nos faz refletir novamente
sobre o desequilíbrio da amostra. O resultado pode ser influenciado pelo facto de grande parte
da amostra ser constituída por famílias tradicionais.
A Idade dos cuidadores não é fator de influência, nas necessidades das famílias, o que se
encontra presente nas investigações de Carmo (2004) e Pinheiro (2010), onde a idade dos
pais/mães também não foi uma variável diferenciadora do tipo de necessidades expressas.
Contudo, verifica-se que são os cuidadores mais novos (idade no máximo de 35 anos), os que
apresentam maiores necessidades, à exceção das necessidades de Informação . Apenas no
fa or

necessidades de f ncionamen o da

ida familiar

se observa relevância estatística

suficiente para afirmar que a idade dos cuidadores é fator de influência, nas necessidades das
famílias.
Algumas investigações realizadas por Pereira (1996), Waidman e Elsen (2004) e
Sampaio, Gomes e Geraldes (2006), ajudam a corroborar este resultado, referem que quanto
mais velho é o cuidador, menos necessidades manifestam. Os pais/mães mais jovens tornam-se
vulneráveis, devido à falta de preparação para educar os filhos/as e devido à pouca experiência
de vida. Apresentam por isso maiores níveis de stress face ao processo de vivencia após o
diagnóstico.
A Escolaridade dos cuidadores não é fator de influência, nas necessidades das
famílias, à exceção do fator necessidades de f ncionamen o da ida familiar , onde se
observa relevância estatística suficiente para afirmar que a escolaridade dos cuidadores é
fator de influência, nessas necessidades das famílias.
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Verificamos ainda, que os cuidadores que apresentam maiores necessidades são os que
têm menos escolaridade (até 2º ciclo). Este resultado reflete as premissas defendidas por
Pereira (1996) e Geraldes (2005). Os autores referem, que as famílias de níveis de estudo mais
baixos, encontram-se mais vulneráveis necessitando de mais apoio para ajudarem os filhos/as.
Por outro lado, quanto menos habilitações, maiores podem ser as suas necessidades
económicas, pois, postos de trabalhos menos qualificados, implicam pior remuneração.
Por outro lado, os pais/mães com menos habilitações literárias têm mais necessidades
relacionadas com o ter de explicar a situação da criança a outras pessoas, sendo que na maior
parte das vezes eles próprios não compreendem bem a patologia do filho/a (Mayo, 2010).
Estas situações conduzem, segundo a autora, ao isolamento dos pais/mães, como tentativa de
evitar a incompreensão face aos comportamentos característicos destas crianças, ou mesmo
como forma de evitar a rejeição social.
Ao contrário do que seria de esperar, a Situação Profissional não é fator de influência,
nas necessidades das famílias. Contudo, no fa or Necessidades financeiras obser a -se um
nível de significância de estatística suficiente para afirmar que a situação profissional é fator
de influência, nas necessidades financeiras das famílias.
Este resultado é corroborado pelas investigações de Pereira (1996), Morgado e Beja
(2000) e Serrano (2008), onde se comprova uma relação entre as necessidades financeiras das
famílias e o baixo estatuto socioeconómico, na população Portuguesa. Este aspeto levanta a
questão da relação entre os recursos disponíveis pela família e o nível de stress sentido. A este
respeito, Mink, Nihira e Meyers (2002) mencionam que as famílias que apresentam menos
stress são as de nível económico mais alto, pois dispõem de mais recursos para fazer face aos
problemas.
O Grau de parentesco não é fator de influência nas necessidades das famílias, apesar
de serem as mulheres (mães/cuidadoras) a necessitar de maior apoio para explicar a outros, e
para o funcionamento da vida familiar. Estes resultados podem ter sido influenciados pelo
desequilíbrio na amostra, onde se regista uma larga maioria de inquiridos do género feminino.
Ainda assim, a comunidade científica, tem vindo a apoiar esta tese, de que são as mães as que
apresentam maiores necessidades no agregado familiar (Gray, 2003).
O Género da criança não é fator de influência nas necessidades das famílias, apesar de
na globalidade da escala das necessidades e em todos os seus fatores, os cuidadores que
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apresentam maiores necessidades, são os que tratam de crianças do género feminino. Este
resultado contraria o estudo de Geraldes (2005), onde se regista que as famílias de crianças do
género masculino apresentam maiores necessidades. Parece mais fácil integrar uma rapariga,
na sociedade, pelos papéis que desempenha (tarefas domésticas).
Verifica-se o que havíamos já sustentado, com base em Freixa (2000), na sociedade e
cultura continuam ainda a determinar a existência diferenciada de papéis marcadamente
masculinos e femininos. Verifica-se que os estereótipos dos papéis sociais desempenhados
pelas mulheres estão mais de acordo com os da deficiência em si, nomeadamente, a
dependência, a passividade, a possibilidade de desempenhar tarefas domésticas. As meninas
com NE podem assumir papéis domésticos, enquanto os rapazes serão incapazes de participar
ativamente em papéis tradicionalmente atribuídos aos homens, como o de sustentar a família,
daí que os pais (cuidadores) de rapazes se sintam mais stressados e com mais necessidades.

3.2.4.3. Hipótese 3: As famílias apresentam-se insatisfeitas com a rede de apoio social
formal e satisfeitas com a rede de apoio social informal. A nossa hipótese foi confirmada.
Observam-se para todos os fatores e totalidade da escala valores médios ligeiramente
superiores aos valores médios teóricos, o que traduz alguma insatisfação em cada temática
abordada, com maior incidência nas atividades sociais. Verifica-se que a subescala que
melhor explicam a satisfação com o suporte social
con r rio a da insa isfa o

a da Sa isfa o com a Fam lia , e pelo

a s bescala das A i idades Sociais . A an lise dos res l ados

permite-nos inferir que os elementos da amostra se encontram, na generalidade, pouco
satisfeitos com o suporte social que estão a usufruir, sendo o suporte da família o que lhes dá
maior satisfação.
Os resultados do nosso estudo estão em conformidade com as premissas defendidas por
inúmeros investigadores da especialidade (Dunst, Trivette e Cross, 2000; Freixa, 2000;
Navarro G ngora, 2003; Pereira, 1996,

), que ao longo do tempo têm vindo a alertar a

comunidade para a inexistência de redes de apoio social suficientemente fortes para o apoio a
esta população.
De um modo geral, a insatisfação das famílias relativamente ao apoio social é referida
por Cunnigham e Davis (1988, citado por Freixa, 2000), Pereira (1996), Smith (2003), entre
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muitos outros. Por sua vez, Flórez (2005) Navarro Góngora (2003) e Verdugo (2006)
advogam que a qualidade daqueles apoios desempenha um papel determinante no
funcionamento do indivíduo, com implicações na sua qualidade de vida. Silva Santos (2009)
defende, no seu estudo, que as mães com filhos/as com necessidades especiais solicitaram e
receberam mais apoio, mas estão mais insatisfeitas com o tipo e quantidade de técnicos.
A importância das redes de suporte social na gestão do sistema familiar é defendido na
comunidade cientifica, destacamos Dunst, Trivette e Cross (2000) quando sustentam que a
importância da existência de redes de apoio suficientemente fortes, para que a família possa
ser autónoma na gestão e satisfação das necessidades imediatas, nomeadamente a
autodeterminação, o desenvolvimento pessoal e a inclusão social. Sarason (2003) também
corrobora esta ideia, e refere que apresentar níveis de satisfação sobre a rede social, permite às
famílias adaptarem-se com maior eficácia ao diagnóstico.
A quando da realização das entrevistas verificamos isso mesmo, quando todos os
familiares entrevistados, se apresentavam pouco satisfeitos com a rede de apoio social formal
(falta de serviços, ineficácia dos existentes, falta de profissionalismo dos profissionais, falta
de apoio logístico, social, psicológico e financeiro, etc.), e identificavam estes serviços como
intervenientes diretos na sua qualidade de vida, como podemos verificar com uma das
declarações:
Se tivesse apoios ( ) por exemplo umas horas ou uma manh , isso ent o,
n o precisava de mais nada, vivia melhor (F5);

Esta afirmação vem reforçar o que defende Badía Corbella, Aguado e Arias (2003), a
presença de serviços de suporte social eficazes, reveste-se na melhoria da qualidade de vida
das famílias.
Varias são as linhas de investigação que promovem uma correlação entre as redes de
apoio e o nível de stress evidenciado pelas famílias (eg. Gupta, 2007). Vejamos ainda alguns
exemplos de investigações realizadas recentemente: No estudo realizado por Suarez,
Rodriguez Jimenez e Castro (2006) também chegou às mesmas conclusões, o tamanho da
rede de apoio social influenciou os níveis de stress das mães de crianças com limitações
auditivas. A mesma correlação entre o stress e o suporte social percecionados por pais de
crianças diagnosticadas com Hiperatividade com Défice de Atenção, foi constatado por

260

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Moreira (2010): à medida que aumenta o suporte social, diminuem os níveis de stress. Por sua
vez, Flores (1999) realizou um estudo onde avaliou as perceções das mães de crianças com
síndroma de Down, relativamente à relação entre a quantidade e a qualidade das redes de
suporte social com os níveis de stress daí resultantes, tendo concluído que quanto menor era o
grau de satisfação relativamente à quantidade e qualidade do suporte social, mais elevados
eram também os níveis de stress.
Estes resultados podem estar relacionados com o facto destes cuidadores, que sentem
maiores níveis de stress, se isolarem mais, obtendo assim um menor suporte social. Por outro
lado, pode também acontecer que, as pessoas que têm menor suporte social se sintam mais
isoladas, aumentando os níveis de stress (Moreira, 2010).
De uma forma geral, muitos são os autores que defendem que quanto maior é a
satisfação com o suporte social melhor é a qualidade de vida das famílias (Silva Santos,
2009).
Verificamos ainda no nosso estudo que os inquiridos manifestaram maior satisfação
perante as redes de apoio social informal (amigos e familiares). O mesmo aconteceu nas
entrevistas realizadas. A grande maioria dos entrevistados (60%), além de recorrerem aos
familiares mais próximos, como os pais (avós), e outros familiares e vizinhos, para pedir
algum tipo de apoio, sentem-se satisfeitos com o apoio dados por estes. Este resultado está
presente em várias investigações realizadas, nomeadamente por Assimina Tsibidaki (2007),
Freixa (1999, 2000) e Turnbull et al. (2001). Pérez Peñaranda (2008) defende igualmente esta
tese, para o autor, os cuidados das pessoas com NE, são ainda assumidos maioritariamente
pelas famílias, funcionando estas como suporte dos seus elementos.

3.2.4.4. Hipótese 4: A satisfação com as redes de apoio social sentidas pelos
familiares é diferente em função das características do cuidador e da criança. Esta hipótese
não foi confirmada. De acordo com os dados recolhidos chegamos a um conjunto de
conclusões que derivam das variáveis previamente definidas (1-Número de filhos/as, 2- Faixa
etária onde se encontram, 3- Problemática da criança, 4-Género dos cuidadores, 5-Estado
civil, 6-Idade dos cuidadores, 7-Escolaridade dos cuidadores, 8-Situação profissional, 9- Grau
de parentesco, 10- Género da criança). Assim sendo verificamos que satisfação com as redes
de apoio social sentidas pelos familiares, não é diferente em função das características do
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cuidador e da criança, ou seja independentemente das características quer dos cuidadores, das
crianças com NE ou do sistema familiar, a pouca satisfação com as redes de apoio social, é
generalizada. Pensamos justificar este resultado, pelo facto de a rede de apoio social formal
existente na região ser quase inexistente. Assim sendo, as famílias tenham ou não recursos
(humanos ou financeiros), sentem as mesmas necessidades.
A fraca disponibilidades de estudos nesta área com populações similares, podem de
alguma forma condicionar a análise comparativa dos nossos dados, relativamente às
características sociodemográficas da nossa amostra. Ainda assim, encontramos alguns estudos
realizados, em contexto próximo ao nosso, que nos ajudará a discutir sobre os resultados
obtidos.
Quanto às variáveis do nosso estudo, constatamos que o número de filhos/as não é
fator de influência na satisfação sentida relativamente ao suporte social. O mesmo foi
verificado por Moreira (2010) relativamente ao suporte social, constatou que à medida que
aumenta o número de pessoas com quem a figura parental vive, aumenta a sua satisfação com
o suporte familiar existente. O nosso resultado encontra igualmente alguns pontos em comum,
com a investigação de Soares (2009), pois na investigação que realizou verificou que os
familiares com mais do um filho, eram aqueles que evidenciavam maior satisfação com a
vida, não percecionando a quantidade de filhos/as, como um fator de sobrecarga, mas sim de
gratificação.
A faixa etária das crianças com necessidades especiais também não é fator de
influência, na satisfação sentida relativamente ao suporte social. Este resultado é igualmente
presente no estudo realizado por Carmo (2004), com uma população com as mesmas
características que as nossas. Estes resultados contrariam o que seria expectável, pois quanto
mais nova for uma criança, mais cuidados necessitará, e logo, maiores necessidades terão os
cuidadores (Pereira, 1996).
A problemática das crianças com necessidades especiais não é fator de influência, na
satisfação sentida relativamente ao suporte social. Almeida e Sampaio (2007) e Carmo (2004)
corroboram este resultado, nas suas investigações, a problemática das crianças, não foi
considerado um elemento diferenciador da perceção de suporte social por parte dos familiares.
Estes resultados são contudo, contrariados por inúmeros autores, dos quais se destacam Petr e

262

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Allen (1997). Para os investigadores, as famílias das crianças com mais problemas, são as que
se evidenciam menos satisfeitas com os serviços de apoio social.
Apesar da amostra ser maioritariamente feminina, o género dos cuidadores não foi
fator de influência, na satisfação sentida relativamente ao suporte social. O mesmo foi
verificado por Moreira (2010), em pais de crianças com hiperatividade e défice de atenção.
Embora sem dados estatisticamente significativos, verificamos que são os cuidadores do
género feminino, os que apresentam maiores níveis de satisfação em todos os fatores da
ESSS. Este resultado encontra-se reforçado na investigação de Suarez, Rodriguez Jimenez e
Castro (2006), onde se verificou que foram as mães de crianças com limitações auditivas, as
que se sentiram mais satisfeitas com o apoio que recebem.
A composição da rede social das mães é composta pela presença dos maridos, filhos/as
e familiares como principais fontes de suporte social. Tal resultado parece confirmar a
participação da família nuclear e extensa, como principais recursos de suporte social para as
mães, independente da condição da criança (Freixa, 1999, 2000; Turnbull & Turnbull, 2001).
Tais resultados são contrariados por Soares (2009), em que as cuidadoras apresentavam
maiores necessidades de suporte social. O que parece justificar-se pelo facto do papel de
cuidador ser assumido quase exclusivamente por mulheres, o que implica a acumulação das
tarefas de cuidadoras, com as tradicionais enquanto domésticas (gestão da vida familiar, dos
filhos/as,

) e, por vezes também de uma profissão. Além disso, segundo Keltner e Ramey

(1992, citado por Moreira, 2010), os pais estão mais disponíveis para obter suporte social
relativamente às mães. Por sua vez, as mães têm amigos mais próximos e dão mais
importância à intimidade e à confiança nas suas amizades enquanto os homens valorizam
mais a socialização (Santos, Pais-Ribeiro & Lopes, 2003), o que pode de algum modo reforçar
estes resultados.
O estado civil dos cuidadores não é fator de influência, na satisfação sentida
relativamente ao suporte social. Este resultado é coerente com as investigações de Soares
(2009) e Moreira (2010) onde se verificou, não haver correlações estatísticas que
comprovassem a influência do estado civil na satisfação do suporte social.
Os indivíduos casados estão mais satisfeitos com o suporte social, em especial o íntimo,
tendo maior número de confidentes e uma rede social maior e homogénea (Navalhas, 1998,
citado por Santos, Pais-Ribeiro & Lopes, 2003). A amostra em estudo confirma, embora
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parcialmente, estas constatações teóricas, uma vez que os indivíduos casados se mostraram
mais satisfeitos com o suporte social em todos os fatores. Por sua vez, Dunst, Trivette e Cross
(2000) verificaram que as figuras parentais solteiras, de filhos/as com perturbações severas,
estão sujeitas a maiores níveis de stress do que as figuras parentais casadas ou em união de
facto.
A idade dos cuidadores não é fator de influência, na satisfação sentida relativamente
ao suporte social. O mesmo foi verificado por Carmo (2004) e Moreira (2010), onde a idade
dos pais não foi uma variável diferenciadora na satisfação da rede de apoio das famílias
estudadas. Ainda assim, percebemos que são os cuidadores mais novos, os que apresentam
maiores níveis de satisfação. Almeida e Sampaio (2007) corroboram estes resultados, pois na
sua investigação foram igualmente estes cuidadores a manifestarem níveis de satisfação mais
elevados. Podemos justificar este resultado referindo que estes cuidadores apenas iniciaram o
ciclo de vida da família, logo a falta de experiências e obstáculo quase não se fez sentir nos
sistemas familiares. Este argumento é refutado por Pereira (1996), refere que os progenitores
mais jovens revelam níveis mais elevados de stress face à patologia da criança e que a
experiência de vida dos pais, pelo fator idade, parece constituir-se como um fator de proteção.
Apesar da escolaridade dos cuidadores não ser fator de influência, na satisfação
sentida relativamente ao suporte social, verifica-se que são os cuidadores com menos
escolaridade os que apresentam maiores níveis de satisfação em todos os fatores e escala
ESSS. Este resultado contraria alguns estudos da especialidade, nomeadamente o de Almeida
e Sampaio (2007), cujos resultados indicam que tanto os cuidadores com baixas habilitações,
como os cuidadores com habilitações mais elevadas, se isolam mais e têm menor apoio social
emocional, que os cuidadores de habilitações médias. O mesmo é defendido por Llewellyn e
McConnell (2002), Barnett e Boyce (1995, citado por Matsukura, Marturano, Oishi &
Borasche, 2007) e Matsukura, et al (2007). Os estudos nesta área não são unânimes, pois
outros mostram, tal como o nosso, não existir relação entre nível literário e satisfação com
suporte social (Dodd, & Waters, 2002, citado por Santos, Pais-Ribeiro & Lopes, 2003).
Defendemos sim o que advogam Santos, Pais-Ribeiro e Lopes (2003), o grau de
literacia poderá favorecer o processo de integração profissional e social dos cuidadores,
facilitando a comunicação com os pares e em consequência o aumento de relações sociais
mais gratificantes.
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A Situação profissional não é fator de influência, na satisfação sentida relativamente
ao suporte social. O que é contrariado pela investigação de Carmo (2004), onde se identificou
o estatuto sociocultural como uma característica, das famílias de crianças com NE, capaz de
afetar a forma como estas consideram a utilidade do apoio disponibilizado pelos elementos da
sua rede de apoio social. Por outro lado, as famílias socioeconomicamente mais favorecidas
valorizam mais o apoio disponibilizado pelos diferentes elementos da sua rede social.
No nosso estudo, são contudo, os cuidadores não qualificados, os que apresentam
maiores níveis de satisfação com os amigos e com a intimidade, e os professores os mais
satisfeitos com as atividades sociais. Estes resultados são consistentes com os obtidos por
Serrano (2008) que considera, no seu estudo, que as famílias de estatuto socioeconómico
baixo contam com mais elementos da rede formal de apoio, do que com elementos da rede
informal de apoio.
Reportando-nos à ocupação de tempo, é suposto que os cuidadores com mais tempo
livre, neste caso os trabalhadores não qualificados, tenham mais tempo livre para procurarem
recursos quer formais quer informais, quer para si próprios. O acesso a esses recursos cria
satisfação nos cuidadores, gerando a perceção de satisfação, o que é defendido por Waidman
e Elsen (2004).
O Grau de parentesco não é fator de influência na satisfação sentida relativamente ao
suporte social. Verifica-se ainda assim, que são os cuidadores mãe que apresentam maiores
níveis de satisfação na globalidade da escala e em todos os fatores com exceção da
intimidade. Este resultado pode ter sido influenciado pelo desequilíbrio na amostra, pois a
maioria dos inquiridos são mães (64, 3%). A este respeito, Pérez Peñaranda (2008) chama a
tenção para o facto da função familiar, ser uma variável preditora da sobrecarga, saúde mental
e da qualidade de vida dos cuidadores, que na sua grande maioria são do género feminino
(mães).
O Género da criança não é fator de influência na satisfação sentida relativamente ao
suporte social. São contudo os cuidadores que cuidam de crianças do género masculino, os
que apresentam maiores níveis de satisfação na globalidade da escala e em todos os fatores.
Relativamente à satisfação com o suporte social Moreira (2010) chegou à conclusão que as
figuras parentais das crianças do sexo masculino parecem estar mais satisfeitas com as
atividades sociais que realizam do que as figuras parentais das crianças do sexo feminino. Por
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seu turno, os resultados deste estudo sugerem igualmente que o stress total percecionado não
varia em função do género da criança, contrariando outras investigações, que sugerem que os
níveis de stress dos cuidadores das crianças do sexo feminino são mais elevados,
comparativamente aos das mães das crianças de sexo masculino (Fossum et al., 2007).
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3.2.5. Conclusão do estudo do Inquérito por Questionário.
A realização deste estudo permitiu-nos perceber quais as maiores necessidades de um
grupo de famílias de crianças e jovens, com diferentes tipos de limitações, do distrito de
bragança. Assim sendo, percebemos que as maiores necessidades evidenciadas pelas famílias
prendem-se com ter acesso a bens e serviços da comunidade, e assim, poder receber o apoio
de que necessitam dentro do sistema familiar. A necessidade de estar informado sobre a
situação em que se encontram, e aceder a respostas sobre a problemática dos filhos/as, como
educa-los, e sobre os serviços disponíveis na rede social para a sua reabilitação que ajudem na
sua reabilitação, são identificadas como necessidades prioritárias.
Verificam-se altos níveis de satisfação relativamente ao apoio informal prestado por
familiares ou amigos. Por sua vez, não são valorizados da mesma forma, o apoio prestado
pela rede de suporte social. A inexistência destes serviços e a má qualidade nas respostas
disponíveis, pode ajudar a justificar este comportamento. Ainda assim, na sua maioria
identifica-se a necessidade de receber apoios formais (médicos, psicólogos, técnicos de
serviço social), enquanto facilitadores do processo de adaptação ao diagnóstico e no
incremento da qualidade de vida familiar.
Ter tempo para si mesmo, é igualmente um item com grande destaque, assumindo-se uma
sobrecarga do cuidador informal, que fica sem tempo disponível para as atividades de ócio e
lazer, imprescindíveis ao desenvolvimento harmonioso de qualquer ser humano.
Curiosamente, as necessidades financeiras, não são as mais valorizadas pelas famílias,
como uma necessidade prioritária, se bem que identificam a necessidade de ter um apoio extra
para a aquisição de alimentação, cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas (cadeira de
rodas, pr ese a di i a, m q ina braille, ). O nível de significância de estatística permite-nos
confirmar que a situação profissional é fator de influência, nas necessidades financeiras das
famílias.
Verifica-se que as necessidades sentidas pelos familiares existem independentemente
das características do cuidador e da própria criança, ou seja, sendo famílias com mais ou
menos recursos, todas sentem as mesmas necessidades, o que pode ser justificado pela
ausência de respostas sociais existentes no distrito. Pois os pais/mães, mesmo que tenham
disponibilidade financeira, não têm acesso a serviços, porque eles não existem, logo
evidenciam as mesmas necessidades. Podemos contudo afirmar, com base na relevância
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estatística observada, que a idade dos cuidadores e a sua escolaridade são fatores de
influência, nas necessidades de funcionamento da vida familiar.
A problemática das crianças com necessidades especiais também não é, neste estudo,
fator de influência, nas necessidades das famílias. A falta de homogeneidade da amostra pode
ter tido algum peso nestes resultados, o que pode ser tido em conta em futuras investigações.
As famílias apresentam-se mais satisfeitas com a rede de apoio social informal do que
com a rede de apoio social formal. O apoio social desempenha um papel determinante no
funcionamento dos indivíduos, com implicações na sua qualidade de vida, logo é preocupante
quando ele não existe, ou não é eficaz. Sugerimos que se realizem outras investigações nesta
área, mais profundas sobre esta questão, no sentido de se sensibilizar a comunidade para a
importância que esta questão tem na qualidade de vida destas pessoas.
Verificamos que a satisfação com as redes de apoio social sentidas pelos familiares, não
varia em função das características quer do cuidador, quer da criança, ou seja
independentemente das características quer dos cuidadores, das crianças com NE ou do
sistema familiar, a pouca satisfação com as redes de apoio social, é generalizada. Esta
insatisfação já havia sido referenciada pelas famílias entrevistadas neste estudo.
Sugerimos que os resultados desta investigação possam servir de mote de reflexão na
comunidade sobre a qualidade dos serviços existentes no distrito de Bragança.
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3.3. Conclusões Gerais Da Primeira Fase Da Investigação
Parece justificar-se a tese de que, cada sistema familiar responde aos momentos de
crise, de acordo com as especificidades internas. Segundo se verificou, todos os elementos da
família se vêm direta ou indiretamente afetados pelo diagnóstico. A criança tornou-se, em
todos os casos, o epicentro da família, arreigando, muitas vezes, pai, mãe, irmãos e outros
familiares, para um plano mais secundário.
A reação ao diagnóstico vem acompanhada de alguma dor, choque inicial, com alguma
revolta, incredibilidade, culpabilizações e angústia, o que, acarreta alguma vulnerabilidade a
estímulos produtores de tensão emocional. O que também se traduz numa sobrecarga, nas
funções de cuidado, aumentando os índices de stress e cansaço do cuidador, pela ausência de
tempo para atividades de ócio e lazer.
Os fatores intrínsecos à criança com NE, e a falta de formação para lidar com algumas
situações inerentes à sua problemática, significou uma sobrecarga física e emocional para os
cuidadores entrevistados.
As maiores necessidades das famílias são necessidade de informações, necessidades de
apoio, explicar a outros e ter acesso a serviços da comunidade, e não dependem de quaisquer
variável sociodemográfica, ou seja, independentemente do género, problemática, condição
social ou económica, as famílias apresentam sempre necessidades.
As reações familiares foram negativamente influenciadas por fatores extrínsecos ao
sistema familiar, nomeadamente, pela forma pouco sensível como foi comunicado o
diagnóstico; pela pouca informação disponibilizada pelos profissionais de saúde; e ainda pela
falta de articulação e informação disponível às famílias na rede de suporte social (área da
saúde, social ou educativa).
A insatisfação familiar com a rede de apoio social formal é uma realidade neste estudo,
tal como a satisfação com a rede de apoio social informal. Mais uma vez estes resultados não
dependem de quaisquer variáveis sociodemográficas, quer do inquirido, quer da criança que
têm a cargo. O recurso a redes de apoio informal, revela-se mais próxima das famílias, e é, em
muitos casos, determinante no processo de aceitação familiar face ao diagnóstico. De
referenciar, contudo que, a falta de apoio e compreensão interna na família, o pouco apoio
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manifestado pelos cônjuges e outros familiares, como os irmãos e os avós, amigos e vizinhos,
são fatores que dificultam o processo de aceitação.
Verificou-se, que, o contexto social, tanto pode condicionar, como facilitar, o processo
de adaptação das famílias ao diagnóstico. Esta ambivalência de critérios, parece justificar-se,
através das experiências particulares dos familiares, baseada, na qualidade e quantidade de
recursos, disponibilizados pelos contextos sociais. Se, em qualidade e quantidade suficiente,
facilitam o processo de aceitação, caso contrário, todo o processo é dificultado.
Os resultados deste estudo denunciam um défice nos serviços existentes no Distrito de
Bragança, a vários níveis, designadamente, ao nível da saúde e psicologia; serviços de
reabilitação; associações de apoio social; apoio financeiro do estado; formação às famílias e,
na articulação entre os diferentes serviços. A dificuldade de aceder a estes serviços, por um
lado, pela grande procura e pouca oferta, e por outro, pela sua inexistência na área de
residência, identifica-os como fatores de ansiedade e stress familiar e, consequentemente
como fatores inibidores de aceitação.
A falta de associações sociais é também identificado como um aspeto que poderia
ajudar a ultrapassar algumas situações, nomeadamente a partilha de informações, saberes e
experiências entre pares.
As crenças, educação, experiência de vida, são apenas três, de muitos fatores que
contribuem para a construção do indivíduo, enquanto ser social. Neste sentido, são também
responsáveis pelas imagens mentais de cada pessoa, perante as mais diferentes situações,
nomeadamente, perante o fenómeno da discapacidade. As declarações, expressas pela maioria
dos nossos colaboradores, evidenciaram representações pouco positivas relativamente aos
filhos/as. As expectativas que neles depositam, são muito igualmente baixas, manifestando
atitudes perante a criança, de permissividade, superproteção, a revolta e algum conformismo.
Defendemos por isso que se realizem com cursos de formação parental que possam
trabalhar o reforço de competências parentais adequadas ao contexto a que se circunscreve
este estudo.
Propomos igualmente algar a amostra do estudo para o aprofundar, e validar os
resultados encontrados.
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Verifica-se que os resultados das entrevistas tiveram reforço nos resultados dos
inquéritos por questionário, sobretudo, no que se refere às necessidades das famílias e ao nível
de satisfação com o suporte social.
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CAPÍTULO IV
SEGUNDA FASE DA INVESTIGAÇÃO Desenho do programa de educação parental
“Escola de Pais.nee”
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Capítulo IV
SEGUNDA FASE DA INVESTIGAÇÃO - Desenho do Programa de Educação Parental
“Escola de Pais.nee”
Ao longo deste capítulo iremos analisar sobre o ponto de partida para esta nossa
investigação, que pressupostos teóricos e práticos lhe estão subjacentes; que objetivos,
conteúdos e metodologias foram definidos de acordo com a população alvo em estudo; que
áreas curriculares foram consideradas relevantes para o programa de formação parental, e em
que pressupostos científicos assenta a construção do quadro concetual.

4.1. Desenho do Programa
4.1.1. O ponto de partida

o problema identificado. Este programa de formação

emocional e parental Escola de Pais.nee surge como sequência dos trilhos traçados a partir
do levantamento de informação no âmbito desta tese de doutoramento. Esta, teve como
objetivo inicial conhecer as necessidades das famílias do distrito de Bragança. Esta
investigação foi operacionalizada através da aplicação de questionários e entrevistas, e veio
expor uma grande fragilidade nas redes de suporte social formal, de apoio à população com
NE e às suas famílias. A falta de apoio sentido teve, segundo a autoperceção dos familiares
inquiridos, implicações diretas na sua qualidade de vida, deixando-as mais vulneráveis a
estímulos produtores de tensão emocional.
A vulnerabilidade identificada neste primeiro estudo resultou de vários fatores, dos
quais destacamos: a falta de serviços sociais e de apoio psicológico às famílias; as
dificuldades emergentes da falta de articulação entre os diferentes serviços sociais; o aumento
das despesas do sistema familiar e o pouco apoio económico para fazer face às exigências na
reabilitação da criança; os problemas na integração/inclusão das crianças na escola e na
sociedade; a falta de recursos especializados, tendo muitas crianças de se deslocar mais de
300 km para frequentar terapias conducentes com as suas necessidades; a falta de emprego,
formação profissional e simplesmente ocupação, para jovens a partir dos 18 anos; e,
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sobretudo, a falta de formação e informação dos pais relativamente à problemática dos
filhos/as.
O distrito de Bragança apresenta um número estimado de quinhentas famílias nesta
situação, sendo um dos distritos mais carenciados do país, onde não abundam muitos recursos
na área da reabilitação, grupos de ajuda, centros de informação ou até associações de pais.
Após a informação recolhida e mediante a avaliação realizada junto das famílias,
pareceu-nos, pertinente construir uma intervenção que ajudasse a colmatar algumas das
necessidades evidenciadas. Pensamos por isso, em centrar a nossa intervenção, ao nível da
formação e capacitação familiar, e ao mesmo tempo ao nível do reforço das redes de suporte
social. Surge assim o programa de formação parental Escola de Pais.nee .

4.1.2. Base conceptual do programa de formação parental “Escola de Pais.nee”. A
Escola de Pais.nee

30

apresenta-se como programa de formação parental e emocional para

famílias (e cuidadores) de pessoas com necessidades especiais. Acreditamos que o
desenvolvimento das competências parentais terá sempre como fim último, ajudar a promover
o desenvolvimento global de qualquer criança. Por isso, e num contexto familiar onde existam
crianças com NE, capacitar as famílias e formar pais competentes, será sempre uma maisvalia, pois famílias informadas são famílias mais atuantes e mais capazes de enfrentar as
adversidades impostas pelo diagnóstico (Turnbull, 2003; Turnbull & Turnbull, 2001). Por
outro lado, e ao nível emocional, ao cuidar bem de si mesmos, os pais estarão a dar o primeiro
passo para cuidar bem dos seus filhos/as (Smith, 2003).
Assim sendo, seguimos as orientações de Mann (2008) que considera estas famílias
como de alta prioridade ao nível de intervenções em educação. Por isso, definimos como
destinatários prioritários pais, irmãos, tios, avós, outros familiares e cuidadores de
crianças/jovens com NE, podendo igualmente ser aberta a técnicos de saúde,
professores/educadores e elementos da rede social e comunidade em geral.
O modelo da formação parental defendido na

Escola de Pais.nee

congrega as

sinergias e influências teóricas e práticas de alguns modelos com comprovada eficácia e

30

“Escola de Pais.nee (NEE, de Necessidades Ed ca i as Especiais), en endemos dar es e nome pois es es, s o
pais e mães com necessidades especiais de educação.
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sucesso. A um nível mais teórico, teve a influência da filosofia do modelo reflexivo (de
Gordon, 1970), sobretudo no que se refere importância da modelagem parental na criança; a
importância de saber ouvir a criança, dentro dos princípios da escuta ativa; e principalmente
porque estamos num contexto delicado, é determinante que os pais, aprendam a aceitar os
sentimentos (e limitações) das crianças, que as motivem e encorajem, para que encontrarem as
suas potencialidades, para fazer face aos problemas que ao longo da vida encontrarão, fruto
das suas naturais limitações.
A influência do modelo adleriano (dos quais já falamos no capítulo IV) assume-se na
malha conceptual da qual se reveste a formação, materializada numa postura securizante de
relações humanas na família, pautadas pelo respeito, compreensão da criança, acesso à
igualdade de oportunidades relacionais e a busca constante por uma comunicação positiva.
Como não tínhamos acesso a programas de formação parental para esta população,
procuramos retirar algum saber de outros programas para famílias, com comprovada eficácia
com o Ser Família de Santos Ribeiro (2003). Para lhe aportar rigor tivemos como referentes
as publicações lançadas pelo GROP (2009) na área do desenho, implementação e avaliação de
programas de educação emocional a diversas populações estudantis, pela mão de Alvaréz
González (2001) Bisquerra (2000, 2006), Güell e Muñoz (2003), López (2003), Pascual e
Cuadrado (2001), Remón (2003), Tejedor (2000), entre outros.
Para nos centrarmos no que seria pertinente fazer chegar aos formandos em termos de
conteúdos programáticos, partimos do conceito de competência defendido por Perrenoud
(2003), quando refere que a competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos
cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e
eficácia uma série de situações, com a convicção de que programas de formação parental
(como este), podem constituir excelentes oportunidades para os pais poderem construir
competências, nas mais diferentes áreas:
Saber saber: Adquirir conhecimentos sobre os processos de desenvolvimento e
aprendizagem da criança em geral; reconhecer quais os sinais de alarme e informação sobre a
problemática dos filhos/as; receber igualmente informação sobre como melhorar a dinâmica
familiar no que se refere às interações (com o cônjuge, filhos/as e família alargada); descobrir
como melhorar a comunicação e como aprimorar as funções de cuidado;
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Saber fazer: Ter habilidades para intervir em diferentes situações, saber gerir os
problemas de comportamento, impor regras flexíveis de trabalho, implementar a autonomia,
realizar escuta ativa e comunicar eficazmente com os filhos/as;
Saber estar e saber ser: Desenvolver atitudes de autoeficácia no desempenho das
funções parentais, de autoconfiança e satisfação no desempenho dessas funções.
Pretendemos, tal como expõem Dunst, Trivette e Deal (1994), promover o aumento da
competência (Enablement) e do poder (Empowerment) das famílias, através da formação.
Pretendemos que saiam mais formadas e informadas e que cumpram com as três grandes
premissas

defendidas

na

intervenção familiar:

capacitação,

coresponsabilização

e

fortalecimento:
Capacitar as famílias, implica a produção de oportunidades que permitam construir
competências de autonomia e autossuficiência, no sentido de serem capazes de mobilizar
recursos sociais, que satisfaçam as necessidades dos membros do sistema familiar;
Corresponsabilizar, permite conferir às famílias a resolução dos seus problemas,
abrindo espaço à autonomia, potenciando o desabrochar de um sentimento de autoconfiança e
controle sobre a sua vida;
Fortalecer as famílias, parte do pressuposto que é imprescindível ter em conta as
capacidades da própria família, antever o que ela é capaz de fazer bem, ver quais os seus
pontos fortes. Fortalecer a autoestima familiar torna-se essencial para que esta possa mobilizar
recursos da sua rede natural de suporte e nos seus contextos imediatos.
O mais importante é atender à construção de competências por parte das famílias, no
sentido de se tornarem cada vez mais capazes de tomar decisões, de serem autossuficientes na
mobilização de recursos formais e informais existentes no meio envolvente. E, que, desta
forma, consigam prever quais os serviços necessários para a satisfação das suas necessidades
imediatas, promovendo uma melhoria da sua qualidade de vida (Dunst, Trivette & Deal,
1994).
Este programa de formação representa igualmente, um reforço das redes de apoio social
a nível local, ao congregar parcerias dentro da comunidade. Com o objetivo de construir uma
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responsabilidade social que alerte a sociedade para a realidade em que vivem estas pessoas.
Pode assim, do modo como se encontra estruturado, ser replicado em diferentes contextos.

4.1.3. Objetivos do programa de formação. Este projeto assenta numa linha de
intervenção, que permite apoiar a reestruturação dos sistemas familiares, potenciando
mecanismos de adaptação ao diagnóstico e uma filosofia de vida plena de bem-estar. O
programa de formação parental e emocional da Escola de Pais.nee assume três grandes
objetivos:
Fornecer aos pais informação e conhecimentos básicos sobre diferentes temáticas na
área das necessidades especiais, com o objetivo de proporcionar uma maior capacitação para
o exercício das funções parentais;
Proporcionar estratégias e recursos educativos e formativos que promovam: atitudes,
valores e habilidades pessoais e sociais, no âmbito da inclusão social das pessoas com
limitações e suas famílias;
Promover a troca de experiências, saberes e a partilha entre os pais com problemas
similares.
Para concretizar estas premissas delineámos os seguintes objetivos específicos da
Escola de Pais.nee :
Proporcionar o desenvolvimento de competências parentais;
Informar/orientar os pais sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem das
crianças;
Sensibilizar os pais para a importância da sua participação no desenvolvimento
pessoal, escolar e social dos filhos/as;
Sensibilizar a comunidade educativa (familiar e social) para o respeito pelas
diferentes amplitudes individuais, promovendo um marketing positivo e normalizante da
pessoa com limitações, exaltando as suas potencialidades;
Favorecer a reflexão sobre o direito ao acesso igualitário de oportunidades e pleno
exercício da cidadania das pessoas com NE;
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Fomentar formas sustentadas de atuação que garantam a capacitação e inclusão
social da pessoa com incapacidade e suas famílias;
Partilhar informação e estratégias de intervenção às famílias que apresentem
problemas nas relações familiares;
Potenciar o desenvolvimento de competências emocionais;
Capacitar, fortalecer e informar os sistemas familiares, dotando-os de autonomia na
gestão dos recursos existentes no meio;
Fortalecer as redes de apoio social na comunidade.
Acreditamos que a concretização destes objetivos, apenas será possível através da
formação de todos os intervenientes, direta ou indiretamente envolvidos no processo de
desenvolvimento destes cidadãos: os seus pais e familiares, cuidadores, profissionais de
educação, técnicos sociais e de saúde e comunidade em geral.

4.1.4. Opções metodológicas do Programa de formação. A formação da Escola de
Pais.nee assume uma perspetiva de tradição educacional interacionista construtivista, o que
significa que a gestão curricular seja centrada na aprendizagem pela ação. Os formandos
foram considerados elementos ativos no processo de construção do seu conhecimento.

Ao longo da formação, foram proporcionadas experiências de aprendizagem
potenciadoras do desenvolvimento da capacidade de interrogar, de explorar situações
problemáticas, de partilhar dúvidas e encontrar soluções. Quanto ao formador, este assumiu o
papel de mediador de aprendizagens centradas no processo de desenvolvimento de
competências (Perrenoud, 2003). O recurso a este tipo de metodologias ativas, a privilegiar o
apelo às experiências pessoais, mediante o envolvimento e participação ativa dos formandos,
e que, ao mesmo tempo, promovam a reflexão crítica, podem, segundo Santos Ribeiro (2003),
ser altamente potenciadoras da mudança de pensamentos e ações sobre as suas próprias vidas
dos formandos e sobre as suas relações interpessoais, nomeadamente com as suas crianças.
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Optou-se pela realização de pequenos grupos, não superiores a vinte elementos, de
acordo com a sugestão de Nicholson, Anderson e Brenner (2002). Para os autores abordagem
em pequenos grupos facilita a intervenção e o apoio a dar a cada participante no caso de haver
necessidade. Abreu‐Lima et al. (2010) defendem igualmente que nas intervenções grupais se
reconhece a vantagem de diminuírem os sentimentos e as experiências de isolamento, dada a
possibilidade de partilha de experiências similares, bem como a possibilidade de modelagem e
apoio mútuo entre pais.
Em termos gerais a operacionalização da formação assentou num pluralismo
metodológico, ou seja, os temas foram trabalhados com recurso a estratégias, técnicas e
didáticas diversificadas, com o objetivo de garantir o interesse e motivação constante dos
formandos, assenta no que é defendido por Iwaniec (1997), nomeadamente:
Partilha de informação, troca de experiências e saberes, com base na metodologia da
terapia de grupo;
Abordagem de emas a ra s de ma din mica denominada gr pos de disc ss o ,
destinada a perceber quais as representações dos formandos relativamente aos temas
abordados;
Apresentação da informação de forma expositiva pelo formador sobre as diversas
áreas e temáticas a desenvolver para fornecer e consolidar conhecimentos;
Visionamento de filmes para abordar temas difíceis ou retirar lições de vida;
Distribuição de panfletos e CD sobre o desenvolvimento pessoal, social e familiar,
que permitem abordar a informação de forma fácil e simples;
Realização de diferentes terapias, nomeadamente a terapia de relaxamento com
sessões de ioga, terapia do riso, terapia do afeto, entre outras;
Utilização de técnicas de role-playing, modelagem e ensaio comportamental. Estas
técnicas são usadas para o treino de habilidades específicas e apoiar a informação trabalhada
e, sobretudo, para desenvolver a autoavaliação e reflexão dos formandos no que se refere aos
estilos de paternidade, competências emocionais e a influência das figuras parentais no
desenvolvimento e educação dos filhos/as;
Realização de tarefas escritas e de reflexão na escola e em casa.
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Do ponto de vista da dinamização da formação propriamente dita, baseamo-nos nas
premissas defendidas por Dinkmeyer e Mckay (1981), as quais defendem que o formador em
programas de intervenção familiar deve ter um perfil específico, para conseguir atingir os
objetivos a que se propõe. Deve por isso criar empatia com os formandos e ser, acima de tudo,
um bom comunicador e sobretudo um bom ouvinte. O formador deve, desde a primeira
sessão, passar a mensagem de que não vai atuar como uma autoridade ou como um
especialista, mas sim como um mediador de um processo de aprendizagem baseado na
partilha entre todos.
É importante que fique clara a sua função: mediar o processo de desenvolvimento de
competências, para que todos os elementos possam ter uma participação profícua e
securizante. Este perfil, faz com que olhe para os formandos de uma perspetiva construtiva e
os identifique como pessoas capazes de resolver os seus problemas; pessoas amistosas que
esperam uma atitude recíproca; com uma dignidade que deve ser respeitada e sobretudo,
como pessoas motivadas, confiáveis e cooperantes. Deve também projetar uma imagem de
confiança em si mesmo, nas potencialidades da formação e nos benefícios que trará a quem a
frequentar e, no saber dos formandos (Dinkmeyer & Mckay, 1981). Ainda na esteira dos
mesmos autores, delineamos a formação com base no que defendem ser os princípios de um
bom formador:
Os bons formadores aceitam a teoria que o comportamento humano se explica
através de metas e objetivos;
São sensíveis aos recursos existentes no grupo e promovem a cooperação e a união
do mesmo;
Acreditam na habilidade das pessoas para amadurecer e mudar. Mais que procurar a
sua própria satisfação, procuram estimular o bem-estar dos formandos;
Os bons formadores evitam fazer o papel de peritos ou autoridades na matéria, em
vez disso, oferecem experiências, as quais, se serem seguidas, potenciam nos formandos o
sentimento de competência;
Os bons formadores estimulam os formandos a praticarem com as suas famílias o
que aprenderam na escola;
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Aos bons formadores é incumbida a tarefa de criar uma atmosfera de confiança
mútua, enfatizar as coisas corretas que alguns pais fazem individualmente, e mostrar fé e
otimismo quando as coisas não correm tão bem.

4.1.5. Organização e filosofia interna do programa de formação. A organização
interna da formação decorreu dentro de um conjunto de pressupostos, inspirados igualmente
nas teorizações Dinkmeyer e Mckay (1981), considerados como de alta funcionalidade, para
programas de formação parental, os quais se descrevem de seguida:
Estrutura: Durante as sessões estabeleceram-se limites para as discussões e
orientação aos participantes. O formador esteve constantemente alerta e determinou se os
conteúdos a trabalhar estão dentro das metas do grupo. Esta estratégia permitiu gerir o
alongamento das discussões e finalizá-las quando se considere prudente;
Generalização: É o processo pelo qual o formador ajuda os elementos do grupo a
reconhecer que as suas questões e preocupações são comuns aos demais. Os formandos foram
incentivados a trabalhar juntos e a preocuparem-se uns com os outros, o que implica aprender
a escutar os seus pares. A coesão do grupo promoveu-se com uma simples estratégia:
perguntando o que todos pensam sobre determinado tema apresentado;
Identificação dos elementos comuns. É a capacidade que requer que o formador
escute cuidadosamente as questões e comentários expressados em grupo para os agrupar entre
si (quando seja possível). Agrupa pensamentos, clarifica a comunicação e ajuda aos
participantes a reconhecer que têm sentimentos e crenças similares. Quando os elementos
comuns dos seus problemas forem sinalizados, a interação entre os formandos foi promovida;
Retroalimentação: É o processo mediante o qual uma pessoa recebe a reação do
grupo, tendo em conta o que acaba de dizer ou fazer. A retroalimentação permite a uma
pessoa compreender como os outros a compreendem;
Hipóteses e tentativas: Capacita os formandos para ir do dito ao feito, isto é, da
teoria à prática, ao encontrar nos princípios mais teóricos as respostas para alguns dos seus
problemas. Seguindo estes passos, o formador estimula também os pais a procurar os
pressupostos da sua própria conduta. É importante estimular os formandos a expressar

281

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

emoções, preocupações e suposições. Com tempo, reconhecerão que a liberdade de correr o
risco de errar vai permitir que amadureçam;
Enfocar no positivo: Ao concentrar-se na conduta positiva, os formandos sentiramse estimulados e dispostos a estimular os outros. Reconhecer a intenção do grupo para
funcionar mais efetivamente como pais estimulará o esforço para novas vitórias;
Estabelecer a tarefa: Os elementos do grupo foram ajudados a clarificar tarefas e
especificar o tempo em que se comprometem a realizá-las. O estabelecimento de tarefas
deverá seguir os seguintes passos: Ajudar a identificar o problema e depois ajudar a calcular o
procedimento específico para o resolver;
Sumário: Fazer um sumário verbal do trabalho realizado ajuda o grupo a
sistematizar as ideias, procedimentos e atitudes já expressadas e a integrá-las com aquilo que
já aprenderam. Um sumário pode referir-se ao conteúdo da formação, aos sentimentos dos
formandos e ao grau de compromisso dos mesmos. No fim de cada sessão, um sumário pode
orientar o grupo sobre pontos importantes que não prestaram atenção durante a sessão.

4.1.6. Avaliação e Procedimentos do programa de formação. Conscientes de que
muitas linhas de investigação não aportam rigor científico à avaliação realizada neste tipo de
programas de formação, por se basearem numa metodologia fortemente qualitativa, onde a
eficácia dos programas é baseada sobretudo nas afirmações de satisfação e utilidade
evidenciados pelos formandos e não em estudos rigorosamente controlados, optamos pela
utilização de instrumentos e procedimentos de avaliação que permitissem conferir rigor,
eficácia e validade à formação (Tejedor, 2000). Neste sentido, estruturamos a avaliação da
formação com base no modelo CIPP - Avaliação do Contexto, Início, Processo e Produto de
Stuffebeam (1971, citado por Álvarez González, 2001) 31. Este modelo permite avaliar o
desenrolar do programa de formação, em quatro momentos distintos que vão desde o
momento inicial com a avaliação contextual da população-alvo, o processo no qual decorre a
formação e o produto que dele resulta:

31

Este modelo de avaliação encontra-se desenvolvido no li ro Desenho e A alia o de Programas de Ed ca o
Emocional de l are Gon le (2001).
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4.1.6.1. A avaliação do Contexto. Esta avaliação foi realizada nas fases descritas nesta
investigação com as entrevistas e os inquéritos por questionário. Em termos muitos gerais
estas foram as principais considerações retiradas da primeira fase deste estudo e que nos deu
informação importante como ponto de partida. Sobretudo a clara evidência entre a falta de
recursos na comunidade e a sua influência na qualidade de vida destas famílias.
Como não disponhamos de dados, pois nunca havia sido realizado um levantamento
neste sentido, realizamos um requerimento ao Centro da Área Educativa de Bragança (CAE)
para os solicitar. Seis meses mais tarde, este serviço reencaminhou-nos para o Centro de
Recursos TIC, do Agrupamento de Escolas de Mirandela, para que requerêssemos, junto desta
entidade, o número de crianças existentes no distrito em idade escolar. Após envio de ofício
ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Mirandela, recebemos via email, uma grelha com o
número de aproximado de 470 crianças apoiadas nos Agrupamentos de Escolas do Distrito de
Bragança (Anexo V). Dessa amostra, decidimos aplicar 300 questionários. O contatos com as
famílias foi realizado fora do contexto escolar, e realizado em contexto social, através da rede
de apoio informal: familiares, colegas e amigos.
Ao mesmo tempo, realizou-se um levantamento do número de respostas sociais
disponíveis no distrito e com apoio direto a estas famílias. Verificou-se a existência de apenas
sete centros de apoio à população com NE para um universo de 500 crianças e jovens e outros
tantos adultos fora da idade escolar (Anexo XII).
Dos 300 questionários distribuídos recebemos apenas 114 provenientes de famílias dos
doze concelhos do distrito de Bragança. A informação recebida permitiu-nos identificar a
população-alvo e diagnosticar as suas necessidades.
Depois de conhecido o possível grupo-alvo, de um modo ainda geral, seguiram-se a
definição de objetivos coerentes com as necessidades evidenciadas. Foi necessário
fundamentar a delineação da intervenção de acordo com os pressupostos científicos da
especialidade e as características da nossa população.
Começamos por estabelecer parcerias com a rede social existente, nomeadamente com
os Agrupamentos de Escolas, Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS),
Associações de Pais, Câmaras Municipais e outras instituições de interesse, para divulgar e
apoiar a concretização da formação. Destes contatos, surge a disponibilidade da Escola
Superior de Saúde de Bragança como o local da primeira formação. A divulgação nos média e
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o contato com algumas famílias que haviam colaborado connosco quer na realização das
entrevistas, quer no preenchimento dos questionários, permitiu-nos criar um grupo de 18
pessoas para iniciar a formação na cidade de Bragança e mais tarde outras 18 em Alfândega
da Fé.
Seguiu-se a avaliação e inventariação dos recursos disponíveis na comunidade, tendo
em vista a consecução dos objetivos definidos. Foi necessário verificar, por exemplo, se havia
um ginásio para realizar as atividades de relaxamento, entre outros recursos essenciais ao
decorrer da formação. De salientar que a formação foi gratuita para os participantes e
realizada em regime de voluntariado para a formadora e avaliadora externa (psicóloga).

4.1.6.1. Avaliação Inicial. Passada a primeira etapa, foi chegado o momento de se
definirem estratégias, de se ajustarem metodologias, organizar o tempo e espaço para a
formação, tal como os recursos humanos, materiais e técnicos necessários. Realizou-se uma
primeira reunião com todos os formandos e parceiros sociais, para a tomada de decisões sobre
a organização temporal da formação: qual o dia e hora mais conveniente para todos. O contato
com as famílias foi realizado telefonicamente. Às famílias, e para avaliar este grupo
específico, que iria estar na formação, aplicaram-se logo dois questionários: O Questionário
de Competência Emocional32 e a Escala de Ansiedade Depressão e Stress (EADS)33 os quais
funcionaram como pré e pós

teste, dando indicações das representações e necessidades

formativas de cada formando relativamente aos temas a trabalhar. Tínhamos como objetivo
perceber as relações entre o impacto do diagnóstico e o estado emocional em que se
encontravam, para assim delinear um programa de formação emocional adequado às suas
especificidades.

4.1.6.3. Avaliação do processo. Logo nas primeiras sessões e no decurso da formação,
realizaram-se, tendo por base a metodologia descritiva e qualitativa, entrevistas abertas e
semiestruturadas, com o objetivo de conhecer as representações dos formandos face ao

32

De Vladimir Taksic (2000), com adap a o Por g esa de Faria e Lima San os (2001).

33

De Lovibond e Lovibond (1995) com adaptação ao contexto português por Pais-Ribeiro, Honrado e Leal
(2004)
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conceito da

Escola de Pais.nee

e conhecer a autoperceção das suas necessidades de

formação nesta área.
Ainda no decorrer da formação, e durante a exploração das diferentes sessões temáticas,
foram utilizadas técnicas subjetivas de recolha de informação, decorrentes de atividades
propostas, nomeadamente, informação retirada dos grupos de discussão, gravações áudio e
vídeo, fichas de observação. Foram igualmente aplicados outros questionários, em pré e pós
teste (Escala da Esperança, Escala do Otimismo, Escala da Autoestima). A utilização desta
diversidade de fontes de recolha de informação permitiu por um lado, ajustar a formação às
necessidades evidenciadas em cada sessão, perceber se os objetivos propostas foram
atingimos e por outro, avaliar a eficácia da formação.

4.1.6.4. Avaliação do produto. É através desta avaliação que se determina a eficácia do
programa de formação. Se foram ou não atingidos os objetivos propostos, tanto os definidos
inicialmente como aqueles que se foram reajustando. Avalia-se igualmente a pertinência da
intervenção e a justificação do seu alargamento a outros contextos.
A avaliação do produto foi realizada em momentos distintos, quer pelos formandos,
quer pelo formador, ou outros intervenientes que se considerem pertinentes, nomeadamente
designar a figura do avaliador externo34, que no nosso caso foi uma Psicóloga. Este é um
elemento que acompanhou o desenrolar da formação, aplicou alguns dos questionários e na
perspetiva de formando/avaliador foi muito útil, quer na recolha de informação durante a
formação, (e.g. comportamento dos formandos, atitudes face a determinados temas, postura,
etc.), quer no esclarecimento de questões aos pais em áreas mais sensíveis, quer ainda no
final, como elemento na avaliação da mesma.
No final da formação foram aplicados os questionários acima referidos (como pósteste), o que permitiu avaliar junto dos formandos, quais os efeitos da participação na Escola
de Pais.nee . A utilização de pré-teste e pós-teste, permitiu verificar se ocorreu alguma
mudança no comportamento dos formandos, ou em última instância se os conteúdos
trabalhados foram de alguma forma consolidados.

34

Propomos a aplicação de um instrumento (Anexo XIII) por nós realizado com base em Álvarez González
(2001).
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Ainda para efeitos de avaliação, seis meses após o término da formação, realizamos
uma pequena sessão de seguimento, com o objetivo de verificar a estabilidade dos efeitos do
programa com o passar do tempo. Pois de acordo com Abreu‐Lima et al (2010) um estudo
longi dinal permi ir

conhecer melhor as mudanças que as famílias conseguem promover,

bem como estabelecer de forma mais precisa as condições que melhor podem contribuir para
a implemen a o e man en o dessas m dan as (p.74) . Es a forma de a alia o ass me
uma importância vital em intervenções onde se pretende modificar o comportamento,
podendo assim verificar-se se os efeitos permanecem para além da duração da intervenção
(Almeida & Freire, 2000; Neill & Christensen, 2007).

4.1.7. Áreas curriculares do programa. Depois de conhecida a nossa população-alvo,
delinearam-se áreas curriculares que fossem de encontro às suas necessidades. Acreditamos
por isso que, na área das necessidades especiais, qualquer programa de formação deve
contemplar as seguintes áreas do saber: Educação para a diferença; Educação emocional e
Educação Parental.
4.1.7.1. Educação para a diferença. Um programa de educação parental para famílias
de crianças com necessidades especiais deve, no nosso entender, conter obrigatoriamente um
capítulo que aborde as questões do impacto do diagnóstico. É fundamental que as famílias,
antes de saberem como intervir com os seus filhos/as, saibam que o impacto do diagnóstico é
comum nestas situações, tal como o luto e os sentimentos e emoções que dele resultam, e
como podem aprender a gerir as novas necessidades familiares.
A área da Educação para a Diferença foi delineada com base nas teorizações de
Bowlby (2001), Correia (2008), Correia e Serrano (2002), Del Cármen (2004), Freixa (19992003), Navarro Góngora (1999, 2003, 2007), Pimentel (2005), Porter (2004), Rodrigues
(2001), Turnbull (2003), entre outros autores. O desenvolvimento desta área curricular
assume particular importância numa formação com a nossa população-alvo. Por esse motivo,
entendemos como essencial promover a desconstrução de estigmas e mitos instalados em
redor da pessoa com NE, promovendo um marketing positivo e de normalização nos
contextos familiares. Além deste, outros são os objetivos a alcançar: promover a reflexão, a
partir da família, sobre o impacto do diagnóstico e todas as mudanças que implica; refletir
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sobre as expectativas e importância da família na tomada de decisões; e, finalmente,
reconhecer o papel das redes de apoio formal na adaptação ao diagnóstico.
Ao abordarmos este tema na Escola de Pais.nee pretendemos criar, nos formandos,
competências que os ajudem a lidar com o impacto do diagnóstico. Para clarificar o que
entendemos por ser competente nesta área, baseamo-nos no conceito de competência,
defendido por Perrenoud (2003) e nas premissas defendidas nos pilares da educação
sustentados por Delors (1999). Diremos assim que, nesta formação, o conceito de
competência que defendemos inscreve-se em três áreas distintas:
O saber saber: Ter conhecimentos sobre as necessidades das famílias, perceber
o impacto do diagnóstico; estar informado sobre as questões do luto; conhecer as
diferentes problemáticas; conhecer informação sobre ajudas técnicas; os recursos
existentes na rede social; legislação; direitos da família, etc.;
O saber fazer: Ter capacidades para a ação, o que significa potenciar a
capacitação familiar. Torna-se determinante que cada formando saiba como agir, como
intervir na problemática do filho/a, como mobilizar recursos, etc.;
O saber ser: Desenvolver atitudes parentais inclusivas, verdadeiramente
cidadãs e solidárias. Saber ser mãe, pai, amigo, terapeuta, médico, professor, assistente
social, no cuidado diário com o filho/a.

4.1.7.2. Educação Emocional. Um programa de formação parental para esta população,
que se pretenda integral, completo e holístico, deve necessariamente privilegiar o
desenvolvimento emocional dos seus intervenientes, como complemento indispensável ao
desenvolvimento cognitivo. Esta teoria tem sido amplamente divulgada na última década
pelas obras de Bisquerra (2001, 2006), Goleman (1999), Damásio (2003) e Ekman (2003)
entre muitos outros. É com base nesta linha de investigação, que justificamos a inclusão da
componente emocional neste programa de formação.
Consideramos a Área Curricular (AC) da Educação Emocional como a área central
desta formação parental, pelo que a sua duração é superior às outras duas que compõem este
programa. Para lhe aportar rigor tivemos como referentes as publicações lançadas pelo GROP
(2009) na área do desenho, implementação e avaliação de programas de educação emocional
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a diversas populações estudantis, pela mão de Alvaréz González (2003) Bisquerra (2006),
Güell e Muñoz (2003), López (2003), Pascual e Cuadrado (2001), Remón (2003), entre
outros.
Ainda neste campo e para traçar a componente do desenvolvimento de competências
emocionais positivas nas famílias, fundamentamo-nos nas teorias de Martin Seligman (2006)
sobre o otimismo, na perspetiva de esperança em dias melhores de Seligman e
Csikszentmihalyi (2000) e na área da inteligência emocional de Salovey e Mayer (1997),
Salovey (2001) e Goleman (2003). Ao trabalhar esta AC temos como objetivos que os
formandos possam:
Adquirir um melhor conhecimento das suas próprias emoções;
Compreender as implicações das emoções negativas e do stress na saúde;
Promover a reestruturação emocional dos pais/mães após o diagnóstico;
Perceber a importância da educação emocional como forma de fazer face aos
problemas.

4.1.7.3. Educação Parental. Esta área curricular tem como objetivo primeiro, o reforço
das competências parentais através do conhecimento de estratégias de intervenção e educação
das crianças com maior incidência nas crianças com NE. Como outros objetivos traçados,
encontra-se, sobretudo, a reflexão sobre a importância das figuras parentais no
desenvolvimento das crianças, principalmente das crianças com necessidades especiais.
O modelo da formação defendido na área da Educação Parental promove o
desenvolvimento de competências, por parte das famílias, no que se refere à importância da
modelagem parental no respeito à sua diferença. Pretende ainda perpassar uma forma de
educação da criança numa perspetiva de autonomização face à resolução dos seus problemas,
e no desenvolvimento da escuta ativa na família. Pretende-se que, a partir dos conteúdos
trabalhados, os formandos compreendam a criança, olhando também para as suas
potencialidades e conheçam estratégias promotoras de uma melhoria das inter-relações
estabelecidas em contexto familiar. Estes pressupostos assentam nas teorizações de Adler
(1930, citado por Santos Ribeiro, 2003), Dinkmeyer e Mckay, (1981), Dreikurs (1948) e
Gordon (1970) e nas atuais linhas de investigação na área da parentalidade positiva através de
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Carrobles e Pérez-Pareja (2009), Diaz-Sibaja, Comeche e Diaz Garcia, (2009), VallésArandiga (2008), Walsh (2008), Abreu-Lima et al. (2010) entre muitos outros autores.

4.1.8. Blocos temáticos e sessões. Este programa de formação emocional e parental tem
uma duração de cinquenta horas, o que corresponde a um período entre seis a oito meses de
formação. O número de horas é contudo flexível pois depende da avaliação realizada ao grupo
de formandos face aos objetivos propostos. O programa está organizado, como vimos
anteriormente, em três Áreas Curriculares: Educação para a Diferença (ED), Educação
Emocional (EE) e Educação Parental (EP). Cada AC tem uma duração variável de 14 a 22
horas e foi trabalhada em diferentes Blocos Temáticos. Optou-se por dar maior incidência à
AC de Educação Emocional (com 11 sessões), tendo sido no âmbito desta onde se centra a
nossa atuação.
Cada bloco foi operacionalizado em pequenas sessões semanais de duas horas, como
podemos ver no quadro (Quadro 9) que se segue. As vinte e cinco sessões foram
operacionalizadas em formações semanais, estruturadas para uma duração estimada de 100
minutos. Além destas sessões, planificou-se uma outra de seguimento, seis meses após o final
da Escola de Pais.nee .
Embora cada sessão estivesse planeada para o período máximo de duas horas, estas
decorreram de forma flexível, respeitando os ritmos, preocupações e necessidades
evidenciados pelos formandos. A duração de cada AC depende sempre da avaliação realizada
ao grupo ao nível da participação, interatividade e capacidade de expressão, ou ainda se os
conteúdos ficaram claros para os formandos. Ao número de horas estimadas para cada sessão
acrescem as destinadas para avaliação.
O início da formação é determinante no impacto a ter nos formandos, pelo que se
recomenda dar particular atenção à primeira sessão. Nela, deve ser estabelecido, em conjunto
com os formandos, um compromisso de frequência, bem como se devem dar a conhecer a
estrutura, da formação, e regras a seguir. Cada sessão inclui cerca de cinco a seis atividades
cada, em que a primeira atividade se centra numa pequena reflexão sobre os temas tratados na
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sessão anterior, e a última num debate e reflexão sobre os temas trabalhados na própria
sessão. Cada uma das sessões termina com um momento de humor35.

4.1.9. Recursos humanos, institucionais e materiais. Apesar deste programa de
formação poder ser concretizado por profissionais de vários âmbitos, sejam da área da
educação ou da área da psicologia, o ideal será a junção destas duas áreas do saber. Convém,
no

entanto,

que

o

profissional/formador/dinamizador

tenha

igualmente

formação

especializada na área da educação emocional, pois esta área fornecer-lhe-á ferramentas que
permitem desenvolver a o programa de educação emocional e conferir à formação todo o
rigor que ela requer. Acreditamos, pela experiência na área, que o formador da Escola de
Pais.nee deverá ter um perfil específico, consubstanciado nas suas dimensões humanas e
profissionais.
Ao nível das infraestruturas será necessário ter disponível:
Uma sala para as sessões expositivas e de debate apetrechado com computador,
impressora, scanner, data show, painel de apresentação, máquina fotográfica, câmara de
vídeo; vídeo projetor, máquina de plastificar, fotocopiadora, entre outros.
Um espaço físico para sessões de relaxamento e atividades de expressão dramática e
criativa, com o seguinte material: colchões, almofadas, bolas de relaxamento manual e
corporal, aparelhagem, cavaletes com tintas, telas, folhas, etc.
Como alguns formandos não tinham onde deixar os filhos/as, conseguimos uma sala
preparada para a realização de atividades diversificadas e adaptadas às crianças e jovens com
NE, enquanto os pais se encontram na formação. Esta sala foi apetrechada com jogos
adequados às necessidades especiais das crianças. Para dinamizar estas atividades apelamos
ao voluntariado de profissionais da área da educação.
35

Recorrer a um momento de humor tem como objectivo libertar os formandos de alguma tensão sentida durante
a formação. A Risoterapia fará, assim, parte desde curso de formação, como forma de garantir o bem-estar e a
boa disposição dos formandos. Com base nas premissas defendidas por Bisquerra (2002), advogamos que rir
provoca uma activação geral do organismo, potencia a oxigenação e liberta neurotransmissores e hormonas
benéficas, o que se traduz no fortalecimento do sistema imunitário, sendo, por isso, determinante nos resultados
finais obtidos. Uma boa gargalhada faz bem e ajuda a relaxar. Segundo o autor, as pessoas que riem pouco, ou
não riem, são mais propensas a padecer de doenças. O bom humor e o riso, por outro lado, ajudam a combater as
emoções negativas, intensificam a confiança entre as pessoas, melhoram as relações sociais, preparam o
organismo para experimentar prazer, reduzem o stress e a dor e baixam a tensão - ingredientes essenciais ao
sucesso desta formação.
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Quadro 9
Estrutura do programa de forma o parental e emocional

Escola de Pais.nee

36

Áreas Curriculares (AC)
Educação para a diferença

Educação Emocional
Blocos temáticos
4
1- A emergência da educação emocional
no contexto das necessidades especiais

Educação Parental

2- O sistema familiar das
pessoas com necessidades
especiais

2- Programa de educação emocional: da
teoria à prática.

4
1- Os padrões de funcionamento
parental e o desenvolvimento das
crianças: verdade ou consequência
2- Estilos parentais e consequências
no desenvolvimento da criança.

3- Estratégias de
aprendizagem: Técnicas de
atuação e intervenção
centrada na família.
4- Legislação/Informação
sobre ajudas técnicas, sites de
interesse, etc.

3- Pessoas emocionalmente
competentes.

3- Educação positiva e relação
parental nas necessidades especiais.

4- Estratégias de aprendizagem
emocional na família.

4- Estratégias de atuação: De pais
bons a pais brilhantes

4
1- A pessoa com
necessidades especiais (NE)

Sessões (2 horas por sessão)
7 Sessões (Total: 14horas)
1ª Sessão: O direito à
identidade e à diferença
2ª Sessão: A família como
sistema:
O impacto do
diagnóstico;
A perda, a dor e o luto
Do luto à luta:
reestruturação do sistema
familiar
3ª Sessão: Técnicas de
atuação e intervenção
centrada na família;
4.ª Sessão: As redes de apoio
social e qualidade de vida da
família.

11 Sessões (Total: 22 horas)
5ª Sessão: Emoções:
Conceito, componentes e funções.
6ª Sessão: Emoções básicas e
secundárias;
7ª Sessão: Emoções positivas e emoções
negativas.
8ª Sessão: Impacto das emoções
negativas. O Stress e o relaxamento
9ª Sessão: Gestão dos Impulsos
regulação Emocional
10ª Sessão: 3Auto-conhecimento
11ª Sessão: Autoestima pessoal,
familiar e Auto motivação
12ª Sessão: A Empatia nas relações
familiares - Aprender a ouvir e a
comunicar
13ª Sessão: Habilidades da vida e bemestar
14ª Sessão: Ser positivo e encarar a vida
com otimismo;
15ª Sessão: Viver e educar com
competência emocional.

7 Sessões (Total: 14horas)
16ª Sessão: Os padrões de
funcionamento parental.
17ª Sessão: Estilos parentais
Autoritário;
Permissivo;
Democrático.
18ª Sessão: Trabalhar a autonomia
com as crianças;
19ª Sessão: Educar a autoestima;
Desenvolver uma escuta ativa;
20ª Sessão: Impor limites?
21ª Sessão: A importância do toque
e do brincar;
22ª Sessão: Educar para o otimismo.

Material de desgaste: Cada formando deverá ter uma capa para colocar o material
fornecido nas sessões e folhas brancas. A capa deverá ainda ter o programa da formação da
36

Programa Integral em anexo (Anexo XIV)
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Escola de Pais.nee , para que os formandos possam acompanhar o desenrolar das atividades
e sistematizar o que vai sendo trabalhado. No final de cada módulo, os formandos deverão ter
acesso a um resumo dos conteúdos trabalhados. No decorrer das atividades será necessário
ainda outro tipo de material: balões; bolas antisstress; material de desgaste (folhas, canetas,
uma capa por formando, micas, cartolinas, plasticina, canetas, tintas, pincéis, telas, CD,
colch es

).

292

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

CAPÍTULO V
DESENVOLVIMENTO DA SEGUNDA FASE
DA INVESTIGAÇÃO: Implementação do
programa de educação emocional e parental
“Escola de Pais.nee”
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Capítulo V
Desenvolvimento Da Segunda Fase Da Investigação: Implementação do Programa de
Educação Emocional e Parental “Escola de Pais.nee”

5.1. Objetivos Do Estudo
De acordo com as questões inicialmente levantadas, definimos como objetivo desta fase
do estudo os seguintes:
Desenhar um programa impacto da formação parental e emocional para Pais e mães
de pessoas com NE
Perceber qual o impacto da formação no desenvolvimento de competências
emocionais (Perceção emocional; Expressão emocional; Capacidade para lidar com a
emoção) por parte dos familiares;
Conhecer as competências emocionais (Perceção emocional; Expressão emocional;
Capacidade para lidar com a emoção) em função de variáveis pessoais ou familiares;
Promover o autoconhecimento, dos formandos enquanto pessoas e enquanto pais;
Promover a perspetiva segundo a qual ser mãe ou ser pai é um processo em
construção permanente, o que vem legitimar a importância e o sentido da intervenção
Parental;
Promover estratégias de comunicação mais eficazes na relação dos pais com a
criança;
Promover atitudes esperançadas e de otimismo na relação dos pais consigo próprios,
com os outros e perante a vida em geral;
Avaliar o nível de competências emocionais, níveis de esperança, autoestima e
otimismo dos familiares antes e depois da frequência do programa;
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Capacitar, fortalecer e informar os sistemas familiares, dotando-os de autonomia na
gestão dos recursos existentes no meio;
Fortalecer as redes de apoio social na comunidade.

5.2. Procedimentos na implementação do programa.
Quer no primeiro grupo em Bragança, quer no segundo em Alfândega da Fé, marcou-se
uma primeira reunião com os pais e mães (numa fase prévia à implementação da intervenção),
para se definir o horário das sessões. Passaram assim a ser às quintas-feiras, entre as 18h30 e
as 20h30, de acordo com a disponibilidade de horário dos participantes.
Em Bragança, o local onde se iriam realizar as sessões foi numa sala cedida na Escola
Superior de Saúde de Bragança. Em Alfândega da Fé foi na Biblioteca Municipal (ambas as
salas dispunham de condições para apresentações em PowerPoint, e espaço para realizar
atividades em grande e pequeno grupo). As sessões de relaxamento foram realizadas no
pavilhão gimnodesportivo de Bragança e no ginásio do Agrupamento de Escolas de
Alfândega da Fé.
Tendo em conta as atividades planeadas, mobilizaram-se recursos materiais necessários
para a concretização das mesmas (capas, canetas, plasticina, projetor, canetas de acetato,
materiais policopiados, ou outros).
Seguidamente houve necessidade de assegurar um serviço de apoio, que se revela
essencial para o sucesso dos programas de Educação Parental: um espaço para o acolhimento
das crianças/jovens com NE, enquanto os pais estavam nas sessões: A dinamização deste
espaço ficou a cargo de voluntários da comunidade em ambos os locais.
As sessões de avaliação pré e pós-teste foram realizadas no início da implementação das
sessões e, no final, numa sessão posterior à última sessão. Ambas as avaliações consistiram
em sessões individuais, com uma duração média de uma hora, no decorrer das quais se
procedeu à recolha de dados, com recurso às escalas de avaliação selecionadas.
Na sessão de pré teste foram também recolhidos alguns dados sociodemográficos, com
vista à caracterização dos formandos.
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A fase de implementação das sessões viria a ter lugar no período compreendido entre
Março e Dezembro de 2009 em Bragança, e Março e Dezembro de 2010 em Alfândega da Fé.
A dinamização das sessões seguiu, tal como havia sido planeado, um modelo
colaborativo de intervenção, centrado numa participação ativa dos formandos. No final de
cada sessão, os elementos de cada grupo realizavam uma pequena avaliação do programa.
A avaliação de seguimento teve lugar seis meses após o término do programa de
formação, mediante a realização de uma pequena sessão, no local, hora e dia da semana nos
quais habitualmente decorriam as sessões do programa. Nesta aplicou-se um pequeno
questionário onde cada um dos formandos relatava como se sentia depois do término do
programa de formação.

5. 3. Amostra - A Seleção dos Participantes.
Em Bragança a amostra foi selecionada naturalmente, pois grande parte dos familiares
presentes fizeram parte da nossa investigação anterior, quer nas entrevistas, ou depois no
preenchimento das escalas. A proposta de avançar com a formação foi lançada publicamente
na comunicação social, e estes familiares logo se inscreveram, trazendo eles próprios outras
pessoas para a formação (Tipo de amostragem Snowball). Inicialmente tivemos 23 inscrições,
mas depois por motivos de incompatibilidade de horários, ficamos com um grupo de 20
familiares/cuidadores de crianças/jovens com NE, do concelho de Bragança. Durante a
formação houve duas desistências de duas mães, por motivo de saúde dos filhos/as. Ficamos
assim com uma amostra de 18.
Em Alfândega da Fé o processo foi semelhante, lançou-se através da autarquia a
publicidade para a formação e as famílias que já conheciam o projeto inscreveram-se e outras
se seguiram. Tivemos perto de 70 inscrições (familiares, técnicos, elementos da comunidade,
), e foram selecionadas 21, por serem familiares de crian as/jo ens com NE. Durante o
decorrer da formação desistiram três pessoas (um casal e uma mãe), por motivos pessoais.
Ficamos assim com uma amostra igual de 18 familiares/cuidadores de crianças e jovens
com NE do concelho de Alfândega da Fé (Figura 24).
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18

18
Bragança

Figura 24

Alfândega da Fé

Gráfico da distribuição dos cuidadores por localidade

5.4. Hipóteses de estudo/variáveis.
Apresentamos de seguida o resumo das variáveis do nosso estudo, hipóteses,
instrumento de recolha e dados a mostra (Quadro 10).

Quadro 10
Síntese das Hipóteses e Variáveis do estudo da Segunda Fase
Fase 2: Programa de Formação Parental Escola de Pais.nee
Hipóteses
Dependentes
H5 Os níveis de
ansiedade, depressão e
stress são menores após o
programa parental
Escola de pais.nee .

Variáveis
Independentes

Instrumento de
recolha de dados

Cuidadores de
Bragança 18

Fatores Stress,
ansiedade e depressão e
total da escala

Programa de
formação
parental

Escala EADS

Fatores de competência
emocional: Perceção
Emocional, Expressão
emocional, Capacidade
para lidar com a emoção
e total da escala da
competência emocional

Programa de
formação
parental

Escala da
Competência
Emocional

H7 A autoestima
melhora após o programa
paren al Escola de
pais.nee .

Autoestima

Programa de
formação
parental

Escala de
Rosenberg

H8 A esperança e
otimismo melhora após o
programa parental
Escola de pais.nee .

Esperança e Otimismo

Programa de
formação
parental

Escala das
Esperança e
Otimismo

H6 A competência
emocional melhora após
o programa parental
Escola de pais.nee .

Amostra

Cuidadores
Alfândega 18
Cuidadores de
Bragança 18
Cuidadores de
Alfândega 18
Cuidadores de
Bragança 18
Cuidadores
Alfândega 18
Cuidadores de
Bragança 18
Cuidadores
Alfândega 18
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5.5. Instrumentos de recolha de dados/Avaliação.
No âmbito dos objetivos traçados inicialmente, e pela morosidade e necessidade de
validação de questionários construídos para o efeito, optamos por utilizar escalas já
construídas e validadas na população portuguesa. A única escala construída por nós tendo por
base os referentes teóricos da especialidade, foi o questionário de avaliação da formação.

5.5.1. Questionário Sociodemográfico (Anexo XIV). Para estudar as variáveis socio
demográficas da nossa população alvo, aplicamos um questionário socio demográfico
simples. O questionário sociodemográfico é constituído por 12 questões de resposta aberta
que permitem avaliar o género do inquirido, a idade, estudos, estado civil, idade do cônjuge,
número e idade dos filhos/as, grau de parentesco da criança/jovem/adulto com necessidades
especiais, género da criança com Necessidades Educativas Especiais, data de nascimento,
problemática, nível de estudos, apoio que recebe.

5.5.2. Escala de Ansiedade, Depressão e Stress

EADS (Anexo XVII). Tal como

vimos no decorrer do enquadramento teórico, muitas são as linhas de investigação que
atribuem níveis elevados de stress a esta população. Neste sentido quisemos aferir esta
realidade com o nosso público-alvo. Ao mesmo tempo, e mediante os dados recolhidos,
ajustar a formação às necessidades e características do grupo de formandos, consideramos
assim importante avaliar o nível de ansiedade e stress nestes cuidadores antes e depois da
formação (pré e pós teste).
Originalmente designada por Depression Anxiety Stress Scales (EADS), constituída por
42 itens desenvolvida por Lovibond e Lovibond (1995, citado por Pais-Ribeiro, Honrado &
Leal, 2004) adaptada ao contexto português por Pais-Ribeiro, Honrado e Leal (2004). A
EADS dividia-se em duas subescalas (ansiedade e depressão). Lovibond e Lovibond (1995,
citado por Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004) caracterizam as escalas do seguinte modo: a
depressão principalmente pela perda de autoestima e de motivação, e está associada com a
perceção de baixa probabilidade de alcançar objetivos de vida que sejam significativos para o
indivíduo enquanto pessoa. A ansiedade salienta as ligações entre os estados persistentes de
ansiedade e respostas intensas de medo. O stress sugere estados de excitação e tensão
persistentes, com baixo nível de resistência à frustração e desilusão.
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Segundo os autores as escalas foram desenvolvidas de modo que os fatores começaram
por ser definidos em termos de consenso clínico e posteriormente foram refinadas em termos
empíricos nomeadamente com recurso a técnicas de análise fatorial. Por sua vez, cada escala
inclui vários conceitos, nomeadamente:
Depressão

Disforia (dois itens); Desânimo, (dois itens); Desvalorização da vida

(dois itens); Auto depreciação (dois itens); Falta de interesse ou de envolvimento (dois itens);
Anedonia (dois itens); Inércia (dois itens);
Ansiedade

Excitação do Sistema Autónomo (cinco itens); Efeitos Músculo

Esqueléticos (dois itens); Ansiedade Situacional (três itens); Experiências Subjetivas de
Ansiedade (quatro itens);
Stress

Dificuldade em Relaxar (três itens); Excitação Nervosa (dois itens);

Facilmente Agitado/Chateado (três itens); Irritável/Reação Exagerada (três itens);
Impaciência (três itens).
A escala EADS é composta por três subescalas: Stress, Ansiedade e Depressão. Na
Tabela 16 encontra-se a atribuição dos itens da escala a cada subescala de acordo com o autor.
Para cada item a pontuação varia de 0 a 3 e tem-se que à pontuação mais baixa correspondem
os melhores resultados. As três escalas são constituídas por sete itens cada, no total de 21
itens.

Tabela 16
Subescalas da escala EADS
Subescalas

Itens

Stress

1, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 22, 27, 29, 32, 33, 35, 39

S

Ansiedade

A

Depressão - D

2, 4, 7, 9, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 30, 36, 40, 41
3, 5, 10, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, 37, 38, 42

5.5.3. Questionário de Competência Emocional (Anexo XIII). Logo inicialmente, e
porque a área emocional é uma área central neste programa de formação parental,
consideramos essencial utilizar um instrumento que de alguma forma nos desse indicadores
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das necessidades dos formandos nesta área. Este questionário foi utilizado em pré e pós teste,
avaliando assim as mudanças nos formandos antes de depois da formação.
O Q es ion rio de Compe ncia Emocional, foi desen ol ido por Vladimir Taksic
(2000, citado por Faria & Lima Santos, 2001), tendo por base o modelo teórico de Mayer e
Salovey (1997). Foi adaptado à população portuguesa por Faria e Lima Santos (2001). É
constituído por 45 itens, numa escala tipo Likert de 6 pontos, divididos em três subescalas:
perceção emocional, expressão emocional e capacidade para lidar com a emoção. Para cada
item a pontuação varia de 1 a 6 (nunca, raramente, poucas vezes, algumas vezes,
frequentemente, sempre) e tem-se que à pontuação mais alta correspondem os melhores
resultados foi mantida e analisada. Na Tabela 17 encontram-se os itens associados a cada
subescala.
Os valores de alpha das subescalas sugerem que os itens são consistentes com as
dimensões a que pertencem. Desta forma, a escala apresenta uma consistência interna boa
para as dimensões Perceção Emocional (0,84) e Expressão Emocional (entre 0,83 e 0,84) e
uma consistência razoável para a dimensão Capacidade para Lidar com a Emoção (entre 0,64
e 0,67). No que respeita à validade fatorial, extraíram-se três fatores que explicam 30% da
variância total dos resultados (Lima Santos & Faria, 2005).

Tabela 17
Subescalas de Competência Emocional

Subescalas
Perceção Emocional
Expressão Emocional

PE
EE

Capacidade para lidar com a Emoção - CE

Itens
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39,
42, 44
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38,
41
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37,
40, 43, 45
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5. 5.4. Escala de Autoestima de Rosenberg

RSES (Anexo XIV). A utilização da

escala da autoestima foi utilizada igualmente pelos mesmos motivos da escala anterior, em
pré e pós teste. Quisemos perceber até que ponto a capacitação das famílias através do
programa de formação tinha repercussões em áreas como a da autoestima.
A escala RSES foi desenvolvida por Rosenberg (1965, citado por Romano, Negreiros &
Martins, 2007) e adaptada ao contexto português por Romano, Negreiros e Martins (2007). É
uma medida unidimensional, avalia explicitamente a autoestima global (mede o valor que o
indi id o se a rib i como pessoa)

baseada no modelo de G

man (is o significa, q e se

baseia na ideia que os itens pertencem ao mesmo universo de conteúdo e vão representando
progressivos graus de força relativamente ao conflito. Os critérios de construção desta escala,
segundo Rosenberg (1965, citado por Romano, Negreiros & Martins, 2007), foram: facilidade
de administração, economia de tempo unidimensionalidade e validez aparente. É constituída
por 10 itens, dos quais cinco são formulados positivamente e os restantes cinco
negativamente, de forma a controlar a aquiescência.
Cada item apresenta quatro categorias de respostas: Concordo bastante (4) Concordo (3)
Discordo (2) e Discordo bastante (1), (cinco frases refletem a auto

estima positiva e as

outras cinco sentimentos negativos em relação a si mesmo). Depois das devidas inversões a
média dos 10 itens dá-nos a cotação da escala. A pontuação total obtém-se, avaliando as
respostas nos itens positivos (de quatro a um), e os negativos de (um a quatro), de modo, que
a obtenção de uma pontuação alta na escala reflete uma boa (alta) autoestima.

5.5.5. Escala do Otimismo (Anexo XV). A Escala do Otimismo (Barros-Oliveira,
1998), foi igualmente utilizada em pré e pós teste, recolhe dados sobre as expectativas gerais
sobre a vida. Construída por Barros-Oliveira (1998), a escala em questão caracteriza-se pela
sua brevidade

é constituída por quatro itens

possibilitando respostas tipo Likert com cinco

modalidades, desde: Totalmente em desacordo a Totalmente em acordo .
Considerando a análise fatorial, o índice de consistência e a validade discriminante,
conclui-se que a presente escala, apesar de breve, apresenta razoáveis qualidades
psicométricas, que possibilitam a avaliação do otimismo pessoal (Barros-Oliveira, 1998).
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5.5.6. Escala da Esperança (Anexo XVI). No sentido de avaliar os níveis de esperança
desta população, utilizamos a Escala sobre a Esperança, de Barros-Oliveira, constituída por 6
itens, em pré e pós teste. Os estudos psicométricas realizados por Barros (2003) apresentam
um único valor próprio superior a 1, concretamente 3.0, explicando só por si 49.2% da
variância total, denotando tratar-se duma escala unifatorial. Nesses mesmos estudos, o autor
obtém resultados que fazem supor que a pessoa com esperança é feliz, otimista e satisfeita (e
vice-versa). Na matriz componencial todos os itens apresentam saturações elevadas. A
consistência interna de esperança foi verificada através do coeficiente alpha de Cronbach que
apresentou um índice de .80, valor que pode ser considerado elevado, dados os poucos itens
da escala. Por isso, e atendendo à estrutura fatorial, pode ser considerada uma escala com boa
fidelidade ou consistência interna.
Relativamente à cotação da escala, a pontuação total de esperança calcula-se pelo
somatório das respostas aos seis itens, com um mínimo possível de 6 e um máximo de 30.
Foram considerados s jei os com po ca esperan a os q e ob i eram pon a es menores a
15 e com m i a esperança os que pontuaram acima de 15.

5.5.7. Questionário de Avaliação Final da Formação (Anexo XIII). O questionário
da avaliação foi realizado com base nas escalas de Diferencial Semântico de Osgood
(Osgood, Suci & Tannenbaun, 1957 citado por Baker, 2005). Nesta técnica, os entrevistados
mostram a sua posição em relação ao objeto da pesquisa numa escala itemizada de sete
pontos, o que revela a força e a direção da posição. As extremidades do contínuo são
ancoradas por um par de adjetivos polarizados ou declarações adjetivas, com a alternativa
ne ro no cen ro. O escore do en re is ado

a soma dos escores em odas as escalas para

esse conceito.
Em termos de conteúdo, tivemos como referência os instrumentos de avaliação de
programas de educação emocional, realizados por Álvarez González (2001).
Assim sendo foi nossa intenção recolher dados que nos permitissem avaliar o programa
de formação, sob a perspetiva dos formandos:
Avaliação sobre o programa (Diversão, utilidade, inovação e dificuldade);
Sentimentos após a frequência do programa;
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Interesse manifestado durante a formação;
Áreas de maior interesse.

5.5.8. Questionário de Análise de Seguimento (Anexo XXI). Este questionário foi
construído por nós, com o objetivo de perceber quais as opiniões dos formandos relativamente
ao programa de formação, seis meses após o seu término.
Era constituído por seis questões com resposta aberta:
Q1 Sente-se mais preparado para lidar com o seu filho?
Q2 Conhece mais recursos e utiliza-os?
Q3 Sente que ainda precisa de apoio?
Q4 Voltou a sentir-se triste e sozinho?
Q5 Sente necessidade de continuar a partilhar os seus problemas?
Q6

Gostaria que a formação continuasse?
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5.6. Apresentação Dos Resultados
Uma vez que não tínhamos grupo de controlo, decidimos com base nos resultados,
replicar o estudo num outro local, desta vez num concelho mais rural (Alfândega da Fé) e
perceber se existiam diferenças significativas entre os dois grupos e se os resultados do nosso
programa de formação parental se mantinham. A análise estatística mostrou resultados
idênticos em todas as escalas, e a diferença entre grupos não foi estatisticamente significativa
(Anexo XXII). Por esse motivo, e como o nosso objetivo era perceber qual o impacto da
formação em ambos os contextos, apresentaremos os dados em conjunto das duas formações,
e apenas referiremos, se e quando necessário, as respetivas diferenças encontradas entre os
dois grupos. Partimos assim do pressuposto que a amostra para esta parte do estudo é de 36
indivíduos.

5.6.1. Características sociodemográficas da amostra. A nossa amostra total é
constituída por 36 indivíduos, sendo 18 da cidade de Bragança e 18 de Alfândega da Fé, como
se pode ver na Figura 25. Sendo 27 do sexo feminino e 9 do masculino, com idade média 43,9
44 anos com um desvio padrão de 11,071 anos e a classe modal para a idade é dos 35 aos 45
anos (Figura 26). Estes dados encontram-se compilados na Tabela 18.
75,00%
25,00%

Feminino

Figura 25

Masculino

Gráfico da distribuição dos cuidadores por género

33,33%
25,00%

27,78%
13,89%

26 a 35 anos

Figura 26

36 a 45 anos

46 a 55 anos

> 55 anos

Gráfico da distribuição dos cuidadores pela faixa etária
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5.6.1.1. Grupo profissional. Tendo em conta a profissão que desempenham observa-se
pela análise da Figura 27 que, a maioria (41,7%) insere-se no grupo profissional 9
(trabalhadores não qualificados); 22,2% dos indivíduos exerce profissões do grupo 2
(Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas). Por outro lado, nos grupos 3
(Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio), 6 (Trabalhadores Qualificados da
Agricultura), e grupo 7 (Operários, Artífices e trabalhadores similares), obteve-se a mesma
percentagem de indivíduos, 2,8%. Aos grupos profissionais 4 (Pessoal Administrativo e
Similares) e 5 (Pessoal dos Serviços e Vendedores) pertencem 11,1% e 16,7%,
respetivamente.
41,67%
22,22%
2,78%
Grupo 2

Figura 27

Grupo 3

11,11%
Grupo 4

16,67%

Grupo 5

2,78%

2,78%

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 9

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do grupo profissional

5.6.1.2. Habilitações Literárias. Quanto às habilitações literárias verifica-se que 19,4%
concluiu o 1º ciclo; Apenas 2,8% terminou o 2º ciclo; 30,6% finalizou o 3º ciclo do ensino
básico; 27,8% conclui o ensino secundário e 19,4% dos inquiridos tem curso superior (Figura
28).

30,56%

27,78%

19,44%

19,44%
2,78%

1º Ciclo

Figura 28

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Superior

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função das habilitações literárias
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5.6.1.3. Estado Civil. Relativamente ao estado civil (Figura 29) observa-se a grande
maioria dos formandos (91,7%) são casados ou vivem em união de facto; 5,6% dos inquiridos
são solteiros; e 2,8% estão divorciados ou separados.

Solteiro

5,56%
91,67%

Casado/União de facto
Divorciado/Separado

Figura 29

2,78%

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do estado civil

5.6.1.4. Número de filhos/as. Em relação ao número de filhos/as, observa-se que 8,3%
não tem filhos/as (são familiares diretos da criança ou jovem com NE

irmãos, primos, tios,

); 38,9% em m filho/a ou dois filhos/as; e 13,9% tem três filhos/as (Figura 30).
38,89%

38,89%
13,89%

8,33%
0
Figura 30

1

2

3

Gráfico de barras da distribuição dos cuidadores em função do número de filhos

5.6.1.5. Grau de parentesco. Relativamente ao grau de parentesco (Figura 31), observase que a maioria, 63,9%, são mães; 22,2% são pais; 8,3% são primos e 5,6% tem outro grau
de parentesco (primos, tios e irmãos).
63,89%

22,22%
8,33%
Pai

Figura 31

Mãe

Primos

5,56%
Outros

Gráfico da distribuição dos cuidadores em função do grau de parentesco
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5.6.1.6. Género da criança/jovem com NE. Relativamente ao género verifica-se, pela
análise da Figura 32 que, 47,2% são do género feminino e 52,8% do sexo masculino.

52,78%

47,22%
Feminino

Figura 32

Masculino

Gráfico da distribuição das crianças cuidadas

5.6.1.7. Faixa etária da criança/jovem com NE. Quanto à idade verifica-se que 27,8%
têm uma idade máxima de 9 anos; 25% idade compreendida entre 10 e 14 anos; e, 47,2%
idade superior a 14 anos (Figura 33).

27,78%
<= 9 anos

Figura 33

47,22%

25,00%
10 a 14 anos

>=14 anos

Gráfico de barras da distribuição das crianças em função da faixa etária

5.6.1.8. Problemática da criança/jovem com NE. Como se pode analisar através da
Figura 34, e relativamente à problemática, observam-se que 36,1% apresentam limitações
cognitivas; 8,3% limitações motoras; 19,4% limitações de saúde física; 8,3% Perturbações do
Espectro do Autismo (PEA); 2,8% síndrome de Down; e, 25% apresentam outro tipo de
limitações.

36,11%

25,00%

19,44%
8,33%

8,33%

2,78%
Cognitivas

Figura 34

Motoras

Saúde
Física

PEA

Down

Outras

Gráfico da distribuição das crianças em função da problemática
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Tabela 18
Características sociodemográficas da amostra
Variáveis Sociodemográficas
Local (n=36)
Bragança
Alfândega da Fé
Sexo (n=36)
Feminino
Masculino
Idade (n=36)
]25 35]
]35 45]
]45 55]
>55 Anos
Profissão (n=36)
2
3
4
5
6
7
9
Habilitações académicas (n=36)
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Ensino Secundário
Ensino Superior
Estado Civil (n=36)
Solteiro
Casado/União de facto
Divorciado/Separado
Nº de filhos (n=36)
0
1
2
3
Grau de Parentesco (n=36)
Pai
Mãe
Primos
Outros
Sexo da criança (n=36)
Feminino
Masculino
Idade da criança (n=36)
<= 9 anos
[10 14[
> 14 anos
Problemática (n=36)
Limitações Cognitivas
Limitações Motoras
Saúde Física
PEA
Síndroma de Down
Outras
Habilitações académicas crianças (n=36)
Pré-escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

N

Frequências

%

18
18

50
50

27
9

75,0
25,0

9
12
10
5
m=43,944

25,0
33,3
27,8
13,9
s=11,071

8
1
4
6
1
1
15

22,2
2,8
11,1
16,7
2,8
2,8
41,7

7
1
11
10
7

19,4
2,8
30,6
27,8
19,4

2
33
1

5,6
91,7
2,8

3
14
14
5

8,3
38,9
38,9
13,9

8
23
3
2

22,2
63,9
8,3
5,6

17
19

47,2
52,8

10
9
17
m=13,222

27,8
25,0
47,2
s=5,361

13
3
7
3
1
9

36,1
8,3
19,4
8,3
2,8
25,0

2
14
8
12

5,6
38,9
22,2
33,3
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5.6.1.9. Habilitações académicas das crianças/jovens com NE. À questão das
habilitações académicas observam-se que 5,6% das crianças/jovens terminou o ensino préescolar; 38,9% concluíram o 1º ciclo; 22,2% terminaram o 2º ciclo; e, 33,3% possuem o 3º
ciclo do ensino básico (Figura 35).
38,89%

33,33%
22,22%

5,56%

Pré-escolar

Figura 35

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Gráfico da distribuição das crianças em função das habilitações académicas

5.6.2. Apresentação dos resultados - Ansiedade, Depressão e Stress (pré/pós teste).
Na Tabela 19 encontram-se as características das subescalas: pontuação mínima, máxima e
média teórica, que corresponde ao produto do número de itens pelos pontos: 0 (pontuação
mínima em cada item), 3 (pontuação máxima em cada item) e 1,5 (pontuação média em cada
item), respetivamente. Estes parâmetros teóricos foram determinados de forma a caracterizar
as subescalas em estudo e a auxiliarem a análise dos resultados observados, para as mesmas
medidas estatísticas.

Tabela 19
Características das subescalas da EADS - pontuação mínima, máxima e média teórica
Subescalas
S
A
D
Legenda: S

Nº de
itens

Mínimo
teórico
1

4
1
4

Máximo
teórico

Média
teórica

Alpha de
Conbrach antes

Alpha de
Conbrach depois

0

42

21

0,910

0,946

0

42

21

0,897

0,925

42

21

0,928

0,943

1
0
4
Stress; A Ansiedade; D Depressão.
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Relativamente à consistência interna (Alpha de Conbrach) verificam-se sempre valores
próximos ou superiores a 90%, o que revelam uma consistência muito forte das subescalas da
EADS.
Na Tabela 20 apresentam-se as características estatísticas globais da amostra, antes e
após a formação, para as subescalas em estudo. Registe-se que os valores máximo e médio
observados, antes e após a formação, são inferiores aos respetivos parâmetros teóricos.
Verifica-se ainda a diminuição dos valores médios das subescalas com a formação.

Tabela 20
Características globais das subescalas da EADS antes e depois da formação

Subescal
as
S
A
D

N
ante
s

31
28
29
Legenda: S

Mínimo
observad
o antes

Máximo
observad
o antes

Média
observad
a antes

5
38
2
30
1
31
Stress; A Ansiedade; D

18,194
12,321
12,483
Depressão.

Desvio
Padrã
o
antes
8,191
8,464
9,303

N
depoi
s

Mínimo
observad
o depois

Máximo
observad
o depois

Média
observad
a depois

32
32
32

0
2
0

40
37
42

13,719
10,438
11,000

Desvio
Padrã
o
depois
8,789
8,096
8,655

Na Tabela 21 apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson para as
subescalas de EADS, antes e após a formação. Observa-se que as correlações fortes
acontecem às mesmas subescalas, antes e após a formação.
A correlação entre as subescalas é moderada, independentemente do fator formação. Ou
seja, às situações de stress estão ligadas fatores de ansiedade e depressão.

Tabela 21
Coeficientes de correlação de Pearson entre as subescalas da EADS antes e depois da formação

S antes
A antes

S antes

A antes

D antes

S depois

A depois

D depois

1

0,829**
1

0,834**
0,863**
1

0,619**
0,573**
0,519**
1

0,517**
0,620**
0,511**
0,929**
1

0,415*
0,507**
0,493**
0,903**
0,957**
1

D antes
S depois
A depois
D depois
Legenda: *- significância a 5%; **- significância a 1%. S- Stress; A- Ansiedade e D Depressão.
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Através da aplicação do Teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-S), conclui-se
que, todas as distribuições das subescalas da escala EADS, antes e após da formação, são
aproximadamente normais. Assim sendo, é possível recorrer ao teste paramétrico t para
comparação de populações emparelhadas.
Na Tabela 22 apresentam-se os resultados obtidos para a comparação, entre subescalas,
antes e após a formação (Teste T). Registe-se que, os resultados observados, só são
estatisticamente válidos, para a s bescala Stress , dado q e o alor de pro a apresen ado
inferior ao nível de significância utilizado (5%). Pode-se assim afirmar que existe evidência
estatística, que destaca a possível influência da formação, na avaliação dos níveis de stress
sentidos. Contudo, tal resultado não é possível de obter para as outras subescalas, uma vez
que, o valor de prova obtido, é superior ao nível de significância de 5%, embora se registem
melhorias nos resultados observados.

Tabela 22
Resultados do teste t para populações emparelhadas aplicado à escala EADS
Par
S antes/S depois
A antes/A depois
D antes/D depois

Estatística do teste
3,414
1,776
1,343

Valor de prova
0,002
0,087
0,191

Pode em conclusão afirmar-se que, na fase pré- es foram regis ados n eis de stress ,
ansiedade e depress o , ainda q e bai os. Na fase p s es , eles alores apesar de j serem
bai os, ainda dimin ram, nas d as forma es. No caso do stress a descida

significa i a

(Figura 36).
18,194
13,719

12,321

S

A
Antes

Figura 36

10,438

12,483

11

D
Depois

Gráfico dos valores médios das subescalas: S Stress; A Ansiedade; D
e depois da formação

Depressão; antes
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5.6.3. Apresentação dos resultados do Questionário de Competência Emocional
(pré/pós teste). Na Tabela 23 apresentam-se as características das subescalas e do total da
Competência Emocional. A pontuação mínima, máxima e média teórica corresponde ao
produto do número de itens de cada subescala e escala pelos pontos 1 (pontuação mínima em
cada item), 6 (pontuação máxima em cada item) e 3,5 (pontuação média em cada item),
respetivamente. Estes parâmetros teóricos foram determinados de forma a caracterizar a
escala em estudo e a auxiliarem a análise dos resultados observados para as mesmas medidas
estatísticas.

Tabela 23
Características das subescalas de Competência Emocional

PE

Nº de
itens
15

Mínimo
teórico
15

Máximo
teórico
90

Média
teórica
52,5

Alpha de
Conbrach antes
0,804

Alpha de
Conbrach depois
0,721

Subescalas

Ee

14

14

84

49

0,787

0,776

CE

16

16

96

56

0,441

0,661

Total N

45

45

270

22,5

0,797

0,854

Legenda: PE Perceção emocional; Ee Expressão emocional; CE
Total N total escala competência emocional

Capacidade para lidar com a emoção;

Relativamente à consistência interna (Alpha de Conbrach) verificam-se sempre valores
superiores a 60% (valor mínimo para consistência aceitável) com exceção da subescala
Capacidade para lidar com a emo o an es da forma o. Con do, es a s bescala foi
mantida e analisada.
Por análise da Tabela 24 observa-se que para todas as subescalas e total da Competência
Emocional os valores mínimos e médios obtidos pela amostra, antes e após a formação, são
superiores aos valores mínimo e médio teóricos esperados, assim como os valores máximos
observados são inferiores aos valores máximos teóricos. Tem-se ainda que os valores médios
das subescalas e do total da Competência Emocional aumentam consideravelmente após a
formação na Escola de Pais.nee.
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Tabela 24
Características globais das subescalas de Competência Emocional antes e depois da formação

Subescalas
PE
Ee
CE

Mínimo
Máximo
Média
Desvio
N
observado observado observada Padrão
antes
antes
antes
antes
antes
29
52
75
63,83
6,45
29
45
75
61,55
8,01
29
57
83
70,17
5,73
162

221

196,88

29
29
30
27

Mínimo
observado
depois
55
53
60

Máximo
Média
Desvio
observado observada Padrão
depois
depois
depois
76
68,41
5,32
78
65,76
6,72
88
75,70
6,07

180
235
211,26
13,92
PE Perceção emocional; Ee Expressão emocional; CE Capacidade para lidar com a emoção;
Total N total escala competência emocional

Total N

26

N
depois

14,38

Na Tabela 25 são apresentados os coeficientes de correlação de Pearson entre as
subescalas e total da Competência Emocional antes e após a formação. Verifica-se, na maioria
das situações, que a correlação observada é significativa a um nível de 1%. Contudo, as
correlações fortes registam-se acima dos 70% (assinaladas na tabela) e acontecem entre a
E press o Emocional an es da formação versus To al da escala an es da formação e
versus E press o Emocional ap s a forma o; a Capacidade para lidar com a emo o
versus To al da escala an es da forma o;

o al da escala an es da formação versus

E press o Emocional ap s forma o; To al escala ap s forma o versus To al escala
antes formação e versus todas as subescalas após formação. Registe-se que a correlação entre
s bescalas e o al da Compe ncia Emocional a men a ap s a forma o.

Tabela 25
Coeficientes de correlação entre as subescalas e totais de Competência Emocional antes e depois da formação
PE antes

EE antes

CE
antes
0,078
0,467*
1

Total antes

PE depois

EE depois

CE
depois
0,342
0,412*
0,765**
0,630**
0,522**
0,685**
1

Total depois

PE antes
1
0,172
0,565**
0,854**
0,371
0,599**
1
0,817**
0,242
0,833**
0,607**
EE antes
0,720**
0,264
0,500**
0,517**
CE antes
1
0,650**
0,801**
0,850**
Total antes
PE depois
1
0,545**
0,796**
1
0,874**
EE depois
CE depois
0,844**
1
Total depois
Legenda: *- significância a 5%; **- significância a 1%. PE Perceção emocional; Ee Expressão emocional; CE
para lidar com a emoção; Total N total escala competência emocional

Capacidade

Através da aplicação do Teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-S) conclui-se
que todas as distribuições das subescalas, e total da competência emocional, antes e após a
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formação, são aproximadamente normais. Assim sendo, é possível recorrer ao teste
paramétrico t para comparação de populações emparelhadas.
Na Tabela 26 apresentam-se os resultados obtidos para a comparação entre subescalas, e
total da escala competência emocional, antes e após a formação. Registe-se que, todas as
diferenças obtidas, são estatisticamente válidas, para todas as subescalas e total da
Competência Emocional, dado que os valores de prova apresentados são inferiores ao nível de
significância utilizada (5%).

Tabela 26
Resultados do teste t para populações emparelhadas aplicado à escala e subescalas de Competência Emocional

Par
PE antes/PE depois
EE antes/EE depois
CE antes/CE depois
Total antes/Total depois

Estatística do teste
-7,340
-5,220
-7,174
-9,607

Valor de prova
0,000
0,000
0,000
0,000

Pode-se assim afirmar que, existe evidência estatística, que destaca a influência da
formação, nas subescalas e total da escala da Competência Emocional. Refira-se que, após a
formação, os resultados obtidos pelos indivíduos em estudo, são consideravelmente melhores
em cada dimensão avaliada, como se pode verificar com a análise da Figura 37.

196,88

63,83

PE

68,41

61,55

65,76

EE
Antes

70,17

CE
Depois

211,26

75,7

Total N

Figura 37 Gráfico dos valores médios das subescalas de Competência Emocional antes e depois da formação.
(Legenda: PE Perceção emocional; Ee Expressão emocional; CE Capacidade para lidar com a emoção;
Total N Total Escala Competência Emocional).
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5.6.4. Apresentação dos resultados da Escala de autoestima

RSES

(pré/pós

teste). De forma a abordar a escala de avaliação de autoestima de Rosenbeg considerou-se a
perspetiva clássica, que analisa a escala como um todo e não considera dimensões. Para tal,
foram invertidas as pontuações dos itens negativos (2, 5, 6, 8 e 9), de forma que, quanto mais
elevada a pontuação, melhor a autoestima do inquirido.
Na Tabela 27 encontram-se as características da escala, pontuação mínima, máxima e
média teórica, que corresponde ao produto do número de itens, pelos pontos 1 (pontuação
mínima em cada item), 4 (pontuação máxima em cada item) e 2,5 (pontuação média em cada
item), respetivamente. Estes parâmetros teóricos foram determinados de forma a caracterizar a
escala em estudo, e a auxiliarem a análise dos resultados observados para as mesmas medidas
estatísticas. Relativamente à consistência interna (Alpha de Conbrach) verificam-se sempre
valores superiores a 80% o que revelam forte consistência da escala.

Tabela 27
Características da escala de avaliação autoestima de Rosenberg - RSES
Nº de
itens
10

Escala
RSES

Mínimo
teórico
10

Máximo
teórico
40

Média
teórica
25

Alpha de
Conbrach antes
0,870

Alpha de
Conbrach depois
0,827

Na Tabela 28 apresentam-se as características estatísticas globais da amostra, antes e
após a formação. Registe-se que os valores mínimo e médio observados, antes e após a
formação, são superiores aos respetivos parâmetros teóricos. Verifica-se ainda, o aumento do
valor médio da escala com a formação (Figura 38).

Tabela 28
Características globais da escala de avaliação da auto-estima de Rosenberg antes e depois da formação
Sub
N
escalas antes
RSES

35

Mínimo
observado
antes
25

Máximo
observado
antes
40

Média
observada
antes
33,514

Desvio
Padrão
antes
3,876

N
depois
34

Mínimo
observado
depois
29

Máximo
observado
depois
40

Média
observada
depois
34,647

Desvio
Padrão
depois
3,410
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Na Tabela 29 apresenta-se o coeficiente de correlação de Pearson para a escala RSES,
antes e após a formação, sendo este de 97,9%, o que revela uma correlação muito forte. Ou
seja, a a autoestima intensifica-se com a formação, mesmo uma autoestima razoável antes da
formação tem tendência a melhorar.

Tabela 29
Coeficientes de correlação entre escala de avaliação da autoestima de Rosenberg antes e depois da formação

RSES antes
Autoestima antes

1

RSES depois
0,979**
1

Autoestima depois
*- significância a 5%; **- significância a 1%;

Novamente através do Teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-S) conclui-se
que, as distribuições da escala RSES, antes e após a formação, são aproximadamente normais.
Assim sendo, é possível recorrer ao teste paramétrico t para comparação de populações
emparelhadas. Na Tabela 30, apresentam-se os resultados obtidos para a comparação entre a
escala, antes e após, a formação. Registe-se que, as diferenças observadas são estatisticamente
válidas, dado que o valor de prova apresentado é inferior ao nível de significância utilizado
(5%). Pode-se assim afirmar que, existe evidência estatística que destaca a influência da
formação na avaliação da autoestima. Refira-se que, após a formação, os resultados obtidos
pelos indivíduos em estudo são consideravelmente melhores em termos de autoestima.

Tabela 30
Resultados do teste t para populações emparelhadas aplicado à escala de avaliação da autoestima de
Rosenberg antes e depois da formação
Par
RSES antes/ RSES depois

Estatística do teste
-8,538

Valor de prova
0,000
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Escala da Autoestima de Rosenberg
34,647
33,514

Antes
Figura 38

Depois

Gráfico de barras dos valores médios das escalas de Rosenberg antes e depois da formação

5.6.5. Apresentação dos resultados da Escala do Otimismo. Neste ponto, procedeu-se
à análise da escala de otimismo, composta por 6 e 4 itens. Nesta escala, quanto mais elevada a
pontuação, melhor a atitude do inquirido. Na Tabela 31, encontram-se as características da
escala pontuação mínima, máxima e média teórica, que corresponde ao produto do número de
itens pelos pontos 1 (pontuação mínima em cada item), 5 (pontuação máxima em cada item) e
3 (pontuação média em cada item), respetivamente. Estes parâmetros teóricos foram
determinados, de forma a caracterizar a escala em estudo, e a auxiliarem a análise dos
resultados observados para as mesmas medidas estatísticas. Relativamente à consistência
interna (Alpha de Conbrach) verificam-se sempre valores superiores a 80% o que revelam
forte consistência das escalas.

Tabela 31
Características das escalas do otimismo

Escala

Nº de
itens

Mínimo
teórico

Máximo
teórico

Média
teórica

Otimismo

4

4

20

12

Alpha de
Conbrach
antes
0,894

Alpha de
Conbrach
depois
0,926

Na Tabela 32 apresentam-se as características estatísticas globais da amostra, antes e
após a formação, para a escala em estudo. Registe-se que os valores mínimo e médio
observados, antes e após a formação, são superiores aos respetivos parâmetros teóricos.
Verifica-se ainda, o aumento dos valores médios das escalas com a formação.
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Tabela 32
Características globais da escala do otimismo antes e depois da formação

Escala

N antes

Mínimo
observa
do antes

Otimism
o

35

8

Máximo
observa
do antes

Média
observa
da antes

20

13,629

Desvio
Padrão
antes

N depois

2,850

35

Mínimo
observa
do
depois

Máximo
observa
do
depois

Média
observa
da
depois

Desvio
Padrão
depois

8

20

14,400

2,882

Na Tabela 33, apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson, antes e após, a
formação. Observa-se que as correlações fortes acontecem entre a mesma escala, antes e após
a formação.

Tabela 33
Coeficientes de correlação entre a escala do otimismo antes e depois da formação
Otimismo antes
Otimismo antes
Otimismo depois
Legenda: *- significância a 5%; **- significância a 1%;

1

Otimismo depois
0,896**
1

Novamente, através do teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-S) conclui-se
que, as distribuições das escalas do Otimismo, antes e após a formação, são aproximadamente
normais. Assim sendo, é possível recorrer ao teste paramétrico t para comparação de
populações emparelhadas. Na tabela 34, apresentam-se os resultados obtidos para a
comparação entre as escalas, antes e após a formação.
Registe-se que as diferenças observadas são estatisticamente válidas, dado que os
valores de prova apresentados são inferiores ao nível de significância utilizado (5%). Pode-se
assim afirmar que, existe evidência estatística, que destaca a influência da formação na
avaliação do otimismo no futuro. Refira-se que, após a formação, os resultados obtidos pelos
indivíduos em estudo, são consideravelmente melhores em termos de otimismo (Figura 39).
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Tabela 34
Resultados do teste t para populações emparelhadas aplicado à escala do otimismo antes e depois da formação
Par
Otimismo antes/ Otimismo depois

Estatística do teste
-3,489

Valor de prova
0,001

Escala do Otimismo
14,4
13,353

Antes
Figura 39

Depois

Gráfico dos valores médios da escala do Otimismo antes e depois da formação

5.6.6. Apresentação dos resultados da Escala da esperança. Neste ponto, procedeuse à análise da escala sobre a esperança, composta por 6 e 4 itens, respetivamente. Quanto
mais elevada a pontuação, melhor a atitude do inquirido.
Na Tabela 35, encontram-se as características da escala pontuação mínima, máxima e
média teórica, que corresponde ao produto do número de itens pelos pontos 1 (pontuação
mínima em cada item), 5 (pontuação máxima em cada item) e 3 (pontuação média em cada
item), respetivamente. Estes parâmetros teóricos foram determinados, de forma a caracterizar
a escala em estudo, e a auxiliarem a análise dos resultados observados para as mesmas
medidas estatísticas. Relativamente à consistência interna (Alpha de Conbrach) verificam-se
sempre valores superiores a 80% o que revelam forte consistência das escalas.

Tabela 35
Características das escalas sobre a esperança

Escala

Nº de
itens

Mínimo
teórico

Máximo
teórico

Média
teórica

Esperança

6

6

30

18

Alpha de
Conbrach
antes
0,812

Alpha de
Conbrach
depois
0,851
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Na Tabela 36 apresentam-se as características estatísticas globais da amostra, antes e
após a formação, para a escala em estudo. Registe-se que os valores mínimo e médio
observados, antes e após a formação, são superiores aos respetivos parâmetros teóricos.
Verifica-se ainda, o aumento dos valores médios da escala após a formação.

Tabela 36
Características globais das escalas sobre a esperança antes e depois da formação

Escala

N
antes

Mínimo
observado
antes

Máximo
observado
antes

Média
observada
antes

Desvio
Padrão
antes

N
depois

Mínimo
observado
depois

Máximo
observado
depois

Média
observada
depois

Desvio
Padrão
depois

Esperança

34

14

29

22,353

4,361

35

15

29

23,314

4,020

Na Tabela 37, apresentam-se os coeficientes de correlação de Pearson para esta escala,
antes e após, a formação. Observa-se que as correlações fortes acontecem antes e após a
formação.
Novamente, através do teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnov (K-S) conclui-se
que, as distribuições das escalas sobre a Esperança, antes e após a formação, são
aproximadamente normais. Assim sendo, é possível recorrer ao teste paramétrico t para
comparação de populações emparelhadas. Na Tabela 38, apresentam-se os resultados obtidos,
antes e após a formação.

Tabela 37:
Coeficientes de correlação entre escalas sobre a esperança antes e depois da formação

Esperança antes
Esperança depois

Esperança
antes
1

Esperança
depois
0,988**
1

Otimismo antes

Otimismo depois

0,365*
0,329

0,386*
0,365*

Legenda: *- significância a 5%; **- significância a 1%

Registe-se que as diferenças observadas são estatisticamente válidas, dado que os
valores de prova apresentados são inferiores ao nível de significância utilizado (5%). Pode-se
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assim afirmar que, existe evidência estatística, que destaca a influência da formação na
avaliação da esperança. Refira-se que, após a formação, os resultados obtidos pelos indivíduos
em estudo, são consideravelmente melhores em termos de esperança (Figura 40).

Tabela 38
Resultados do teste t para populações emparelhadas aplicado às escalas sobre a esperança antes e depois da
formação
Par
Esperança antes/Esperança depois
Otimismo antes/ Otimismo depois

Estatística do teste
-8,370
-3,489

Valor de prova
0,000
0,001

Escala da Esperança
23,314
22,353

Antes
Figura 40

Depois

Gráfico dos valores médios das escalas da Esperança antes e depois da formação

5.6.7. Apresentação dos resultados do questionário de avaliação final da formação.
No final da formação foi pedido aos formandos que realizassem uma avaliação à formação
desenvolvida, com o objetivo de perceber o efeito da formação, e de encontrar meios de a
melhorar.
Relativamente aos conhecimentos de cada formando sobre os conteúdos programáticos,
verifica-se que a maioria, 53,6% (15), os classificaram como insuficientes; 39,3% (11)
definiram-nos como médios; e apenas 7,1% (1) os classificou como bons. Observa-se que, a
maioria, 96,4% (27), afirmou que a Escola de Pais.nee correspondeu ao esperado e tornouse muito útil. Para os restantes 3,6% dos inquiridos foi muito útil.
Na tabela (Tabela 39) que se segue encontram-se os resultados obtidos sobre as
características do programa, quanto mais elevada a pontuação maior positividade da
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característica. Verifica-se que a maioria classifica a formação como muito divertida, muito
necessária, muito inovadora, muito útil e bastante fácil.

Tabela 39
Avaliação do Programa pelos formandos (resultados em frequência relativa) - 1

Aborrecido
Desnecessário
Vulgar
Difícil
Inútil

1
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
3,6
0

5
7,1
0
0
7,1
0

6
10,7
7,1
7,1
14,3
3,6

7
82,1
92,9
92,9
75,0
96,4

Divertido
Necessário
Inovador
Fácil
Útil

Na Tabela 40 que se segue, encontram-se as emoções, sentimentos e estados sentidos
pelos formandos no decorrer do programa/escola. Observa-se que, todos os formandos se
sentem relaxados, confortáveis, tranquilos, contentes, seguros, satisfeitos, divertidos e
interessados. Todos os formandos afirmaram sentirem-se satisfeitos ao finalizar a formação.
Relativamente às atividades realizadas nas diferentes sessões, estas foram para a
maioria, 82,1% (23), muito adequadas; e para os restantes 17,9% dos inquiridos, bastante
adequadas. Quanto aos conteúdos abordados nas atividades, verifica-se que 89,3% (25) dos
inq iridos o classifico como

o almen e adeq ado para a ingir os obje i os propos os.

Verificou-se também que, os formados consideram o tempo utilizado nas atividades propostas
muito bem ajustado (55,2%, 16); e bastante bem (41,1%, 12).

Tabela 40
No decorrer do programa/escola senti-me (resultados em frequência relativa)

Constrangido
Desconfortável
Preocupado
Triste
Inseguro
Insatisfeito
Aborrecido
Desinteressado

1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
3,7
7,4
0
0
0
0

4
22,2
14,8
11,1
11,1
22,2
11,1
11,1
14,8

5
77,8
85,2
85,2
81,5
77,8
88,9
88,9
85,2

Relaxado
Confortável
Tranquilo
Contente
Seguro
Satisfeito
Divertido
Interessado
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Quanto aos recursos materiais utilizados observou-se que, foram considerados muito
adequados por 75,9% (22) dos formandos e, bastante adequados por 24,1% (7) dos
formandos.
Na Tabela 41 que se segue encontram-se os resultados para aspetos no decorrer da
formação, verifica-se que a maioria considerou ter tido muito interesse, ter participado
bastante e ter valorizado muito o clima de trabalho/relação estabelecida.

Tabela 41
Aspetos do decorrer da formação (resultados em frequência relativa)

O meu interesse
A minha participação
Clima de trabalho/ relação estabelecida

Nada
0
0
0

Pouco
0
3,4
3,4

Bastante
20,7
82,8
17,2

Muito
79,3
13,8
79,3

Na Tabela 42 encontra-se a classificação, segundo a perceção dos formados, das áreas
em que adquiriram mais saberes, em função dos assuntos abordados por sessão. Por análise da
tabela, conclui-se que as áreas onde os formandos adquiriram mais saberes foram:
conhecimen o das emo es , empa ia nas rela es familiares ,

cnicas para a resol

o

de confli os e compe ncias paren ais . Por o ro lado, as reas com menor aq isi o de
saberes foram: direi o a ser diferen e e refle indo sobre o q e mo i a .
Tabela 42
Áreas onde adquiriu mais saberes - (resultados em frequência relativa)

1ªS
2ªS
3ªS
4ªS
5ªS
6ªS
7ªS
8ªS
9ªS
10ªS

Discordo
totalmente
3,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Discordo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sem
Opinião
20,7
6,9
6,9
10,3
10,3
6,9
6,9
17,9
6,9
10,3

Concordo
55,2
44,8
55,2
55,2
58,6
55,2
62,1
21,4
27,6
10,3

Concordo
totalmente
20,7
48,3
37,9
34,5
31,0
37,9
31,0
60,7
65,5
79,3

Média
3,897
4,414
4,310
4,241
4,207
4,310
4,241
4,429
4,586
4,690

Desvio
padrão
0,860
0,628
0,604
0,636
0,620
0,604
0,577
0,790
0,628
0,660
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Relativamente à opinião dos formandos sobre a formadora, tem-se que a maioria
(93,1%,27) afirmou que foi excelente a clareza que empregou nos assuntos abordados, assim
como, foi excelente o clima da formação e o domínio dos assuntos que expôs. A mesma
maioria (93,1%, 27) também afirmou que valeu muito a pena aplicar o programa.

5.6.8. Apresentação dos resultados do Questionário de Análise de seguimento
(folow up). Após seis meses da formação foi aplicado um questionário de seguimento, na
figura 41 que se segue apresenta-se a frequência de respostas afirmativas a cada questão do
referido instrumento. Dos 36 indivíduos que fizeram parte do estudo, responderam a este
questionário 33, pois 3 faltaram, daí que a frequência de respostas afirmativas seja referente a
uma amostra de 33 indivíduos e não 36 como seria expectável.
Verifica-se, pela análise do gráfico de barras (Figura 41), que 96,97% dos indivíduos
afirmou sentir-se mais preparado para lidar com o filho, assim como se sente mais conhecedor
de recursos que utiliza no seu dia-a-dia. Contudo, 78,79% dos inquiridos afirmou que ainda
precisa de apoio; 81,82% diz que voltou a sentir-se triste e sozinho; 90,91% dos indivíduos
afirmou que sente necessidade de continuar a partilhar os problemas e, 87,88% gostaria que a
formação continuasse.

Respostas dadas na avaliaçao de seguimento

96,97%

96,97%

90,91%

78,79%

87,88%

31,82%
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Figura 41 - Respostas Dadas Na avaliação de Seguimento.
Legenda: Q1 Sente-se mais preparado para lidar com o seu filho? ; Q2 Conhece mais recursos e
utiliza-os?; Q3 Sente que ainda precisa de apoio? ; Q4 Voltou a sentir-se triste e sozinho? ; Q5
Sente necessidade de continuar a partilhar os seus problemas? ; Q6 Gostaria que a formação
continuasse?
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5.7. Análise E Discussão Dos Resultados
Tivemos como objetivo, nesta segunda fase do estudo, construir, implementar e avaliar
um programa de formação parental, construído de acordo com alguns indicadores das
informações recolhidas quer nas entrevistas, quer nos questionários realizados, e que nos
permitiram

perceber

que

estas

famílias

demonstraram

ter

muitas

necessidades

informação/formação. Como vimos anteriormente estas necessidades das famílias encontramse amplamente discutidas e validadas na comunidade científica, por inúmeros investigadores
(eg. Freixa, 1999; Pereira, 1996; Turnbull & Turnbull, 2001), o que pudemos confirmar
também no resultado do nosso estudo.
A avaliação realizada permite-nos perceber o impacto deste programa de formação
parental

Escola de Pais.nee , num grupo de pais/cuidadores de crianças com NE. A

literatura da especialidade, sobretudo na última década, tem mostrado algumas investigações
académicas, onde se comprova o impacto positivo de programas de formação parental, nas
mais várias áreas da vida das famílias, com consequências diretas no desenvolvimento das
crianças e na melhora das relações familiares. Embora estes estudos estejam mais centrados
em famílias de crianças e jovens, sem necessidades especiais de caráter permanente (ou
discapacidade), mas com problemas de comportamento ou em risco psicossocial, ajudam-nos,
contudo, a perceber o impacto e a avaliar os resultados do programa que desenvolvemos (eg.
Bartau, Maganto & Etxeberria, 2001; Martín-Quintana et al., 2004; Santos Pinheiro, 2006;
Zuzarte & Calheiros, 2010).
Para a população alvo (pais/cuidadores de pessoas com NE), como aliás referimos
inicialmente, não existem muitos programas de formação parental, devidamente estruturados
e validades cientificamente, embora muito recentemente, comecem já a surgir alguns
(poucos), sobretudo em contexto académico (teses de mestrado). Os resultados destas
investigações têm mostrado efeitos muito positivos, nomeadamente na diminuição dos índices
de stress, e no reforço das competências comunicativas na família, e no reforço das
competências parentais (Ayuda-Pascual et al., 2012; Coutinho, 2004; Freitas, Dias, Carvalho
& Haase, 2008).
De seguida iremos realizar a discussão dos resultados encontrados, de acordo com as
hipóteses levantadas neste estudo. Sobretudo importa perceber qual o impacto da formação
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nos formandos, nas variáveis definidas inicialmente: competência emocional; esperança;
autoestima; otimismo; e, ansiedade, depressão e stress.

5.7.1. Os níveis de ansiedade, depressão e stress são menores após o programa de
formação “Escola de Pais.nee”. Verificamos, após análise dos dados, que a hipótese cinco:
Os n eis de ansiedade, depress o e stress são menores após o programa de formação Escola
de Pais.nee , foi confirmada.
Pode em conclusão afirmar-se que, na fase pré- es foram regis ados n eis de stress ,
ansiedade e depress o , ainda q e bai os (a m dia e rica de 21 pon os para m m imo
teórico de 42 pontos. Na prática verifica-se que os indivíduos apresentam antes da formação
valores médios de 18,194 pontos, 12,321 pontos e 12,483 pontos para as dimensões
Ansiedade, Depressão e Stress, ou seja, em termos médios não apresentam tais
sintomatologias. Contudo, pode-se concluir que a ansiedade é sentida mais expressamente que
as outras situações. Após a formação os valores médios das referidas dimensões foram de
13,719 pontos, 10,438 pontos e 11 pontos, respetivamente. Portanto, a formação conduziu a
menores níveis de qualquer sintomatologia, em especial na ansiedade.
Este resultado contraria as premissas defendidas por inúmeros investigadores (Almeida
& Sampaio, 2007; Badía Corbella, Aguado & Arias, 2003; Beckam, 1983; Cox & Ferguson,
1993), que têm associado níveis de stress a esta população. No nosso caso os níveis de stress
estão abaixo da média, ainda assim existem. Este stress emerge do impacto do diagnóstico e
das necessidades que dele decorrem, sobretudo na gestão do sistema familiar. O aumento das
despesas com a criança, a falta de apoios ou a fragilidade da rede de suporte social, têm sido
identificados como os principais fatores de stress desta população, e isso verificamos quer nas
entrevistas realizadas, quer nos resultados dos questionários aplicados anteriormente neste
estudo. Além do mais a comunidade científica há muito que tem vindo a associar níveis de
stress a esta população, principalmente no que se refere à falha na rede social (Turnbull,
2003). O mesmo foi confirmou no estudo de Dixe e Marques (2010), onde verificaram não
haver diferenças significativas nos níveis de stress entre pais de crianças com ou sem autismo.
As informações recolhidas na primeira parte deste estudo, permitem confirmar que as
famílias manifestam insatisfação com as redes de apoio social, identificando-as como a
principal causa das suas dificuldades. Almeida e Sampaio (2007), confirmam isto mesmo, no
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estudo que realizaram, onde se verificou que havia uma correlação positiva entre o nível de
stress dos pais e as redes de apoio social.
Acreditamos porém no que é defendido por Fine e Nissenbaum (2000, citados por
Alexandre & Felizardo, 2010), ter uma criança com NE não significa necessariamente que a
família sofra de stress, o que é significativo é que esta tenha capacidade de se adaptar à
situação, mobilizando com eficácia recursos que lhe permitam lidar com os acontecimentos
stressantes.
Verificamos assim que, apesar dos valores encontrados de stress depressão e ansiedade
encontrados, serem baixos, ainda diminuíram na fase pós teste, nas duas formações (em
alf ndega da F e em Bragan a). No caso do stress a descida

significa i a, podendo-se

afirmar que existe evidência estatística, que destaca a possível influência da formação, na
avaliação dos níveis de stress sentidos.
Ainda assim, a ausência de grupo de controlo de pais de crianças sem NE, não nos
permite generalizar este resultado, nem afirmar com total certeza que estes resultados se
devem exclusivamente ao programa, mas o mesmo resultado em dois grupos diferentes,
assume uma forte possibilidade para que tiremos estas conclusões. No reforço desta ideia,
damos como exemplo, Franco, Manãs e Justo (2009), que comprovaram na sua investigação
ser possível reduzir os níveis de stress, ansiedade e depressão de indivíduos adultos, após a
frequência num programa de formação com recurso à meditação. Esta questão é pertinente
pois o relaxamento e meditação fazem parte dos conteúdos do programa de formação da
Escola de Pais.nee .
Os resultados da investigação de Morales Ibáñez (2005) e Vieira Gomes (2011) ajudam
a reforçar os nossos resultados, pois ambos encontraram correlações estatisticamente
significativas entre os níveis de competência emocional dos sujeitos e os níveis de ansiedade e
depressão manifestados. Quanto maior a competência emocional, menores os níveis de
ansiedade e stress manifestavam. Lembramos que o nosso programa de formação aliava estes
dois universos, pois nele foi aplicado um programa de educação emocional.
Apesar de existirem inúmeros estudos sobre a temática do stress em famílias de crianças
com NE, as investigações sobre o impacto da frequência em programas de formação, nos
níveis de stress sentido pelos formandos ou frequentadores, é ainda escassa e requer um olhar
mais atento da comunidade científica. Da revisão da literatura realizada, surge o estudo de
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Ayuda-Pascual et al. (2012), onde a avaliação do programa de formação parental para pais de
crianças com autismo, apresenta os mesmos resultados do nosso: os níveis de stress dos
pais/cuidadores diminuíram após a frequência do programa de formação.
O que pode ser explicado pelo facto de, nestes programas, existir uma variável
determinante: a partilha entre pares. A partilha de experiências entre os cuidadores, traz
benefícios emocionais e sociais aos formandos (Turnbull & Santelli, 2003), o que tem
implicações diretas na diminuição da ansiedade e stress.
A ausência de grupos de controlo e a amostra reduzida, não nos permite generalizar os
resultados encontrados, contudo, alguns estudos realizados na última década, sobre
educação/formação parental (eg. Abreu-Lima et al., 2010,

), ajudam-nos a corroborar estes

resultados, estimando uma relação direta na diminuição dos níveis de stress após a frequência
deste tipo de atividades. Isto acontece pois os pais aprendem e passam a utilizar estratégias de
coping que segundo Dixe e Marques (2010), são essenciais para que as famílias consigam
ultrapassar problemas. As estratégias de coping, permitem o desenvolvimento de
competências, onde os pais passam a utilizar respostas cognitivas e comportamentais o pode
ser muito útil para lidar com situações stressantes. A este respeito, Gray (2003), defende a
frequência em atividades sociais e culturais, como estratégias de coping positivas, com
influência na redução do nível de ansiedade e stress dos indivíduos.

5.7.2. A competência emocional melhora após o programa de formação parental
“Escola de Pais.nee”. Verificamos, após análise dos dados, que a hipótese seis foi
confirmada. Como pudemos verificar na análise dos resultados, os valores médios das
subescalas (Perceção emocional; Expressão emocional; e, Capacidade para lidar com a
emoção) e do total da escala da Competência Emocional (globalmente a média teórica é de
157,5 pontos, obteve-se valor médio de 196,88 pontos antes da formação e de 211,26 pontos
após da formação), aumentam consideravelmente após a formação.
Embora estatisticamente e por análise dos dados, possamos referir a influência positiva
da formação na melhora da competência emocional dos cuidadores, não podemos contudo,
generalizar esses resultados, por falta de um grupo de controlo. Ainda assim, muitos estudos
nesta área, defendem a possibilidade dessas competências poderem ser desenvolvidas,
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aprendidas e melhoradas com treino e aprendizagem (Bisquerra, 2006; GROP, 2009; Faria &
Santos, 2009).
O aumento das competências emocionais, depois de aplicados programas de educação
emocional, está presente em várias investigações, sobretudo as coordenadas por Bisquerra no
GROP (2009). Apesar desta linha de investigação estar sobretudo centrada na população até
aos 18 anos, toda ela refere impactos positivos dos programas de educação emocional, no
reforço de competências emocionais dos frequentadores (Güell & Muñoz, 2003; López, 2003;
Pasc al Ferris & C adrado Bonilla, 2001; Renom, 2003,

).

Estudos realizados, junto da população adulta, confirmam igualmente a tese de que, este
tipo de programas, promove competências emocionais, nos seus frequentadores (Obiols,
2005; Filella et al., 2008; Soldevila, 2008).
Como referimos no início deste documento, e apesar dos estudos referenciados, carecem
ainda investigações na população adulta, o que faz com que o nosso seja inovador, sobretudo
na população a que se destina. O que deixa também em aberto a possibilidade de se
realizarem mais estudos juntos desta população Por outro lado, a aplicação deste tipo de
programas, pode também pode ser muito benéfico na intervenção justo destes cuidadores,
sobretudo na gestão do impacto do diagnóstico e vivência do luto. Ao reforçar as
competências emocionais dos pais/cuidadores, espera-se que estes sejam capazes de adquirir
conhecimentos, operacionalizar capacidades, ter habilidades e atitudes necessárias para
compreender, expressar e regular de forma apropriada os fenómenos emocionais (Bisquerra,
2006), o que se torna absolutamente necessário durante o ciclo vital destas famílias.
Espera-se que este tipo de programas, potencie a diminuição da ansiedade e do stress e
promova uma melhor adaptação social e familiar, o que fica claro nas declarações dos
formandos após o término da formação. Verificámos então, na autoperceção dos formandos
alguns dos pressupostos avançados por Bisquerra (2006) e que delineávamos no início da
formação como objetivos basilares. As declarações dos formandos que de seguida
transcrevemos, não foram alvo tratamento e rigor científico, ainda assim, optamos por colocálas neste estudo, pois aportam um significativo valor informativo, sobre a mudança que se
operou nos formandos, de acordo com a sua autoperceção.
Pessoas com uma atitude mais positiva perante a vida, valorizando os aspetos positivos
em detrimento dos negativos:
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Agora sei que devo olhar para o meu filho/a e ver o lado bom das
coisas. Afinal tornei-me uma melhor pessoa só por ser mãe dele. Agora
sei ver isso. Afinal todos temos problemas e se não forem de uma
maneira s o de outra, por isso (Formanda: CC.).
Percebo agora que o N nos ajudou a crescer, digamos assim, ( )
não é que me sentisse criança, mas, a partir do momento que lidei com
essa situa o a escola ajudou-nos a ver as coisas de outra maneira
(Formanda L.).

Formandos com capacidade de reconhecer, expressar e gerir os seus sentimentos e
emoções:
Sentia-me bastante fechada, com alguns problemas que me
surgem no dia-a-dia e agora sei que consigo expô-los melhor (Formanda
V.) .
Hoje, depois destes meses acho que me conheço um pouco
melhor Sinto-me diferente, estou a aprender a viver a vida de outra
maneira. Sentia-me triste, porque não tinha com quem falar, o que me
do a l dentro agora sinto-me feliz (Formanda B.) .

Formandos com maior capacidade de reação aos problemas e frustrações, procurando
soluções com otimismo e determinação:
Sinto-me diferente, porque vejo que não sou a única nesta batalha
e todos juntos é mais fácil. Aprendemos a ver tudo com mais serenidade,
mesmo quando os problemas são difíceis, não são impossíveis de
resolver (Formanda M.).
Depois de termos passado aquela ansiedade toda, agora que o
vemos lindo e que está bonito e está a desenvolver, lentamente, mas está
a progredir, é uma alegria, é uma felicidade. Percebi isso aqui
(Formanda F.).
Acredito cada vez mais que tomei a decis o certa no dia que
decidi vir para esta escola. Venho de Mirandela para Bragança, o
desgaste é grande, venho com a minha filha e o meu marido. Reconheço
que cometo erros e identificá-los é um grande passo para os corrigir e a
escola tem sido uma grande ajuda. Sinto que aprendi muito o que me
deixa mais confiante. (Formanda C.).

Formandos com maior capacidade de tomar decisões assertivas em situações de stress:
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Agora sei me defender melhor para todas as situações. O que aprendi fezme muito bem. Agora sei que não me devo arreliar tanto, tenho de ser mais
calmo, pensar melhor, respirar. Às ve es preciso respirar m i o
(Formando
M.).
[Perante estes problemas] preciso ir à procura de pessoas que saibam,
as pessoas n o devem ter problemas em ir. A minha crian a tem problemas e eu
preciso de ajuda , temos de ter essa perceção. (Formando E.).

Formandos com melhor autoestima e fortemente motivados:
Sentia-me triste e magoado, mas agora sinto-me otimista, com
uma perspetiva de futuro diferente. Sinto-me mais enriquecido, mais
compreendido e compreensivo (Formando D.).
As minhas filhas sentem que estou diferente, mais calma, mais
tolerante, menos impulsiva. Aprendi aqui a ser assim (Formanda P.).
Eu antes de vir para esta escola tomava antidepressivos, desde
que comecei a frequentar deixei de os tomar (Formanda P.M.).
Sinto-me com mais coragem, parece que de repente posso fazer
tudo. Aprendi a partilhar os meus problemas com outra gente que
também os tem. Sinto-me agora muito feliz, sim agora sinto-me feliz
(Formanda C.A.).

5.7.3. A autoestima melhora após o programa parental “Escola de Pais.nee”.
Verificamos, após análise dos dados, que a hipótese sete foi confirmada, pois foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação, de
acordo com o que era esperado (teoricamente a média desta escala é de 25 pontos e o máximo
teórico é de 40 pontos. No estudo desenvolvido obteve-se antes da formação 33,514 pontos e
após a formação 34,647 pontos). Conclui-se que a autoestima assume em termos médios
valores razoavelmente bons antes da formação, mas ainda ligeiramente melhores após a
formação. Face ao exposto, podemos sugerir que a participação no programa

Escola de

Pais.nee poderá explicar tais diferenças, assumindo que a intervenção do programa é eficaz
na promoção daquele constructo.
Este resultado encontra reflexos no estudo de Santos-Ribeiro (2003), a autora
desenvolveu um programa de formação parental, no qual aplicou um conjunto de baterias,
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tendo verificado a influência da formação nos níveis de autoestima dos pais que o
frequentaram.
Apesar da ausência de grupos de controlo, e de por essa limitação, aliada a uma amostra
reduzida, não podermos generalizar os resultados, acreditamos, que é possível, através do
treino de competências específicas, reforçar a autoestima dos indivíduos. Isto mesmo tem
vindo a ser demonstrado em inúmeras investigações (Diener, 2000; Ryan & Deci, 2000;
Schalock & Felce, 2004; T rnb ll & San elli, 2003

). Segundo defendem os autores,

melhorar a autoestima, ter maior capacidade para superar dificuldades e frustrações, tomar
decisões adequadas e adotar uma atitude de empatia e otimismo perante a vida, são aspetos
que garantem um aumento na qualidade de vida das pessoas, sendo que qualquer uma destas
competências pode ser aprendida.
Alguns estudos, realizados com base em intervenções diretas junto de diversas
populações, demonstram isso mesmo. Exemplos disso são os estudos de Brenda, Martínez,
Roselló e Toro-Alfonso (2010), Encarnación, Justo e Clemente (2010), García-Merita,
Balaguer, Castillo, Álvarez e Mars (2010) e Güemes Careaga (2011), embora com populações
alvo diferentes, todos verificaram um acréscimo na autoestima dos frequentadores.
Recordemos o estudo de Maçola, Vale e Carmona (2009), cuja falta de apoio do
parceiro influenciou negativamente a autoestima das mães. Defendemos assim, que se o
parceiro tivesse formação, sobre o impacto do seu comportamento no comportamento da
mulher, com certeza iria agir no sentido de a apoiar mais, evitando assim que a mãe sinta uma
sobrecarga nas funções de cuidado e uma baixa da autoestima.
Acreditamos por isso que este programa, tal como defende Bisquerra (2001,2006) pode
ter um caráter preventivo, no despoletar de emoções e comportamentos assertivos e potenciar
nos formandos uma maior autoestima e apreço pela vida, o que no contexto das necessidades
especiais, pode ter um efeito muito positivo quer nos cuidadores, quer nas crianças (Tugade,
Fredrickson & Feldman-Barret, 2004).
A importância de se trabalhar a autoestima na área das necessidades especiais, há muito
que é defendida na comunidade científico, pois como defendem Freixa (2000), Fyer (1985),
Navarro Góngora (2006), Turnbull e Turnbull (2001) entre muitos outros, ter uma criança
com algum tipo de limitação, pode provocar um arrombo à autoestima dos pais, que se vêm
como incapazes de conceber uma criança sem problemas. Daí que se torne absolutamente
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necessário intervir junto desta população, com programas estruturados, onde se reforcem as
competências emocionais dos participantes, nomeadamente a autoestima.

5.7.4. A esperança e otimismo aumentam após o programa parental “Escola de
Pais.nee”. Verificamos, após análise dos dados, que a hipótese oito foi confirmada, pois
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de
avaliação, de acordo com o que era esperado, tanto no que se refe aos níveis de esperança,
como em relação ao otimismo. Face ao exposto, podemos sugerir que a participação no
programa Escola de Pais.nee poderá explicar tais diferenças, assumindo que a intervenção
do programa é eficaz na promoção daqueles constructos.
Avançamos com esta sugestão com a devida cautela, pois a falta de grupo de controlo,
impede-nos de generalizar esta conclusão. Ainda assim, e de acordo com alguns estudos,
mostram que tanto a esperança, como a atitude de ser otimista pode se aprendida (Seligman,
2006; Roberts, Brown, Johnson & Reinke, 2002), logo, a presença num curso de formação,
onde se trabalhem estratégias promotoras destes construtos, como foi o caso deste programa
de formação parental, pode fazer com que os seus frequentadores aprendam estratégias que os
levem a desenvolver atitudes de maior otimismo perante as dificuldades da vida, o que nos dá
indicadores que confirmam as nossas conclusões.
Às mesmas conclusões chegou Santos Ribeiro (2003) no programa de educação parental
que desenvolveu. Os valores de otimismo dos pais/mães apresentaram-se mais elevados na
fase pós-teste.
A importância de desenvolver programas de formação parental junto desta população
que, com conteúdos que incidam no desenvolvimento deste tipo de construto, é para nós
muito clara. Como temos vindo a verificar ao longo da exposição realizada, quer no
enquadramento teórico, quer nos resultados da investigação empírica, estas famílias passam
por dificuldades continuadas ao longo do ciclo vital, sobretudo, derivadas fragilidade das
redes de apoio social, logo, necessitam de desenvolver, mais do que as outras famílias,
atitudes de esperança e otimismo num futuro melhor.

333

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

O desenvolvimento destas características positivas da personalidade, podem segundo
Pedro e Pais-Ribeiro (2008) minimizar a perceção de stress dos indivíduos, que como vimos
anteriormente, facilmente afetam os pais e cuidadores de pessoas com necessidades especiais
(Almeida & Sampaio, 2007; Badía Corbella, Aguado & Arias, 2003; Pimentel, 2004). Além
do mais, como defendem Bland e Darlington (2002), é fundamental que as famílias
reconheçam a importância da esperança, como estratégia instigadora de capacitação familiar.
Por outro lado, cultivar estratégias positivas relacionadas com o futuro, pode ter efeitos
protetores perante a depressão, favorecendo o rendimento laboral e promovendo melhoras na
melhor saúde física (Seligman, 2006).
No que se refere à formação dos pais, recordemos Santos Ribeiro (2003), a autora
defende que, no domínio da Educação Parental, se ver dar particular relevo à valorização de
um enfoque positivo e desproblematizado da vida. Em defesa desta tese, Seligman e
Csikszentmihalyi (2000) e Seligman, (2006), defendem que os programas de formação
parental devem incidir numa leitura esperançada da vida, no sentido de ajudar os pais, a
educar com base em competências positivas, potenciadoras de vidas saudáveis (do ponto de
vista emocional).
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5.8. Conclusões Gerais da Segunda Fase de Investigação (Programa de Formação
Parental)
5.8.1. O impacto social do programa “Escola de Pais.nee” na comunidade. Apesar
das limitações já referidas (o número da amostra, a forma de amostragem e a falta de grupo de
controlo), em termos gerais julgamos que o programa de formação parental desenvolvido teve
um impacto positivo na população ao qual se destinou, nas diferentes áreas avaliadas.
Podemos confirmar que é possível intervir junto de famílias de crianças com NE,
através de um programa de formação parental estruturado. Verificou-se assim um acréscimo
dos níveis de autoestima, de esperança, de atitudes de otimismo, e um decréscimo dos níveis
de ansiedade e stress, consubstanciados no aumento do conhecimento (auto percecionado
pelos formandos), na gestão de situações stressantes, na regulação de sentimentos negativos e
na mostra de atitudes mais positivas perante a vida.
A intervenção com um programa de formação nesta população, tem efeitos colaterais
positivos, como o reforço das redes de apoio social, sendo a formação em si apenas a
desc lpa para se iniciar m perc rso de capaci a o familiar. Teria sido interessante, ter
estudado o impacto da formação na qualidade de vida dos formandos, com escala própria em
pré e pós teste (o que será certamente realizado nas próximas formações).
Torna-se importante salientar a postura dos formandos na formação, onde ao longo do
tempo eram visíveis os traços de bem-estar, satisfação, envolvimento e participação ativa nas
tarefas. O número de desistências, comprova isso mesmo, tal como o número de presenças
(apenas se registaram 3 faltas totais justificadas pela doença dos filhos). Recordamos que esta
avaliação foi feita, embora de forma qualitativa pela psicóloga que seguiu as sessões, no final
da avaliação da implementação. Embora não tenha sido alvo de um tratamento de dados
concreto, estas informações refletem uma análise cuidada e isenta, da forma como decorreu o
programa de formação pelo avaliador externo.
Os instrumentos de avaliação a utilizar para este tipo de programas são ainda escassos, o
que pode de algum modo apresentar-se como um constrangimento ao investigador, por esse
motivo utilizamos os que encontravam validados na população portuguesa, e que se
enquadram nos objetivos da investigação. Deixamos assim a sugestão no sentido de se
desenvolverem estudos que validem instrumentos de recolha de dados, que permitam conferir
com ainda maior rigor científico este tipo de intervenção. Sobretudo ter em conta, o que
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defende Santos Ribeiro (2003), sobre os parâmetros estatísticos que podem ser influenciados
pelo grau de homogeneidade ou heterogeneidade dos grupos nas características avaliadas. A
constituição dos grupos tenha sido não probabilística, o número reduzido e a ausência de
grupo de controlo pode representar uma limitação neste tipo de estudos. Com efeito, um
coeficiente pode não ter significado estatístico para um pequeno grupo de sujeitos, mas o
inverso pode ocorrer, quando se trata de uma amostra maior. Por outro lado, Nicholson et al.
(2002) e Santos Ribeiro (2003) defendem que, neste tipo de intervenções a mostra deve ser
pequena, logo o que pode é uma limitação em termos metodológicos, constitui-se como uma
vantagem em termos da prática de intervenção.
Sugerimos que em estudos futuros se alargue o processo de avaliação ao contexto
familiar (ao cônjuge, filhos/as e outros elementos da família), o que pode ser mais
enriquecedor, em termos de profundidade de avaliação. Esta medida permitirá comprovar o
efeito multiplicador defendido na perspetiva sistémica de Bronfenbrenner (1979), e assim
perceber se a intervenção num dos elementos da família tem de facto repercussões em todos
os outros.
Na autoperceção dos formandos, e segundo o questionário de avaliação final, todos
referem ter gostado da formação e terem aprendido muito com ela, considerando-a muito útil,
necessária e imprescindível a qualquer familiar que tenha pessoas em casa com algum tipo de
necessidade especial.
A avaliação de seguimento permitiu-nos confirmar a necessidade dos pais em terem
uma rede de apoio eficaz, um porto de abrigo, onde possam ser ouvidos para tirar dúvidas,
partilhar ansiedade e encontrar soluções. Verificamos que alguns formandos precisam de
acompanhamento sistemático, pois as dificuldades destas pessoas mantêm-se ao longo do
ciclo vida e as mudanças operadas no programa de formação, podem ir-se perdendo.
Um aspeto que deve ter realce, embora não tenha sido alvo de uma avaliação formal, foi
o facto de, na sessão de seguimento, os formandos se mostravam mais pró ativos, mais
capazes de falar sobre si próprios e de se questionarem, de se manifestarem com vontade e
energia para juntos procurarem soluções para os problemas, tendo alguns já iniciado contatos
neste sentido. E são estes mesmos formandos que hoje dinamizam a rede social nos seus
contextos de origem. Este comportamento pode ser explicado pelo efeito dormente de Neill e
Christensen (2007), ou seja, os efeitos da intervenção serem notórios a partir de seis meses
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após o término da intervenção, logo, seria igualmente interessante continuar a acompanhar
esta população para perceber o real efeito do programa de formação.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSÃO GERAL DO ESTUDO
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Capítulo IV
Conclusões Gerais Do Estudo

6.1. Reflexão Sobre Os Resultados Alcançados
Partimos para esta investigação com base em alguns referentes teóricos, e que tiveram
reflexo no nosso estudo. Iremos abordá-los em pequenos sub capítulos, sob a forma de
reflexão e conclusão dos dados recolhidos, em toda a investigação realizada, desde as
entrevistas, aos questionários, até ao programa de formação parental.
Este estudo teve início com a realização de uma investigação sobre as necessidades das
famílias de pessoas com necessidades especiais. A informação recolhida deu-nos indicadores
da insatisfação das famílias relativamente à rede de suporte social. Propusemo-nos assim
delinear um programa de formação parental que respondesse a algumas das necessidades
identificadas pelas famílias e que fosse um reforço das redes de apoio a esta população. Os
resultados alcançados são muito animadores, dando como positivo o impacto desta iniciativa
na comunidade onde foi desenvolvido.
Apresentaremos de seguida algumas reflexões que emergiram desta investigação, e que
refletem também, o crescimento pessoal e profissional do investigador, bem como a sua
experiência no terreno com estas famílias. No final de cada item, expomos um conjunto de
propostas do que poderá ser feito, para colmatar as necessidades das famílias deste contexto.

6.1.1.

Reações familiares ao diagnóstico de discapacidade. O impacto do

diagnóstico desencadeia uma crise na família, de difícil gestão, e onde é possível verificar
estados emocionais vulneráveis a fatores de stress e sentimentos de angústia, tristeza e
frustração, pela impossibilidade de satisfazer as necessidades familiares.
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Ainda assim, cada família reage ao disgnóstico de forma diferenciada, sendo que a
adaptação à nova situação depende necessariamente da sua especificidade, ou seja, da
natureza da sua estrutura interna (facilitada pela existência de irmãos e a presença dos avós);
das interações que nela se estabelecem (o apoio dentro da família nuclear); da capacidade de
se adaptarem com flexibilidade, assumindo novas funções (apoio ao cuidador na realização
das tarefas); e da qualidade dos recursos disponíveis na comunidade (neste caso quase
inexistente e pouco eficaz).
De referir, contudo, que apesar de cada familiar ter reações particulares, todos reagem
ao momento do diagnóstico com alguma dor, patentes no, choque inicial, com alguma revolta,
incredibilidade, culpabilizações e angústia. Igualmente todos os elementos da família se viram
direta ou indiretamente afetados pela presença da discapacidade. A criança com NE torna-se
numa prioridade para a família, arreigando, muitas vezes, pai, mãe, irmãos e outros familiares,
para um plano mais secundário.
As reações familiares são fortemente influenciadas por fatores extrínsecos ao sistema
familiar, nomeadamente pela forma, como lhes foi comunicado o diagnóstico e pela qualidade
e quantidade de informação disponibilizada pelos profissionais de saúde. A informação
recebida no momento do diagnóstico, foi deficitária e de má qualidade, e a forma como foi
conduzido o processo de comunicação, agravou a situação, pela falta de sensibilidade e
humanidade, evidenciada por algum pessoal médico.
A falta informações sobre a problemática dos filhos/as e dos problemas a ela inerentes,
não foi satisfeita no momento da comunicação do diagnóstico, tendo os pais, recorrido, por
conta própria, a informações suplementares, que pudessem esclarecer dúvidas e (des)constuir
mitos.
Em resumo, ressalta que, o momento do conhecimento do diagnóstico funcionou para a
maioria dos familiares como um fator que dificultou o processo de adaptação/aceitação do
diagnóstico.

Propostas:
Criar equipas multidisciplinares, nos hospitais, com a presença de psicólogos,
terapeutas, professores e outros técnicos, que num primeiro momento, prestem apoio às
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famílias (sobretudo emocional), mediante as fragilidades por estas evidenciadas e,
seguidamente as encaminhem de forma organizada, para os diferentes serviços sociais
disponíveis;
Formar os profissionais em como transmitir um diagnóstico;
Criar um gabinete de apoio à família, para informar as famílias, logo após o
conhecimento do diagnóstico, nos Centros de Saúde/hospitais.

6.1.2. Mecanismos, individuais e sociais, que operam em torno da discapacidade,
favorecendo ou condicionando, a sua aceitação. Quando falamos de mecanismos
individuais e sociais, facilitadores ou inibidores de aceitação, referimo-nos ao conjunto de
redes sociais de apoio informal, a que estes familiares têm acesso, e que, influenciaram, o
processo de vivência do diagnóstico.
As redes de apoio informal revelam-se como mais próximas das famílias, sendo o seu
apoio, determinante no processo de aceitação. De salientar a qualidade dos vínculos
emocionais estabelecidos entre os elementos da família (os irmãos e os avós desempenham
papéis fundamentais de suporte); a flexibilidade dos padrões de comunicação; a capacidade de
resposta e desempenho diferenciado de papéis; a habilidade, na (re)organização familiar, de
forma a providenciarem e mobilizarem os recursos, para a satisfação das necessidades mais
prementes.
A unidade e coesão familiar, são por isso, uma mais-valia na adaptação familiar, a
situações de stress. Por outro lado, a falta de coerência interna familiar, o pouco apoio
manifestado pelos familiares, são fatores que dificultaram o processo de aceitação, pela
sobrecarga dos cuidadores, nas funções de cuidado e ausência de tempo para atividades de
ócio e lazer.
As características dos indivíduos enquanto cuidadores (idiossincrasias individuais, a
experiência de vida, a educação, manifestos na capacidade para lidar com a tensão psicológica
e ultrapassar problemas), funcionam como fatores facilitadores de adaptação. Ainda assim,
estas características não têm qualquer peso nas necessidades da família ou na satisfação destas
com as redes de suporte social.
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As características da criança, nomeadamente o seu desempenho, níveis de autonomia,
capacidade de interação e relação social, entre outros, têm influência na adaptação ao
diagnóstico, mas não nas necessidades das famílias ou na satisfação com as redes de suporte
social.
Propostas:
Criar um gabinete de apoio às famílias, com assistentes sociais em parceria
com os serviços de Intervenção Precoce e que prestem apoio domiciliário a esta
população;
Organizar programas de formação parental em todos os concelhos do distrito
com o objetivo de dar informação e formação aos pais, sobre como lidar com os
filhos/as com NE e aprender a realizar uma gestão familiar positiva;
Proporcionar aos pais atividades de ócio e lazer.

6.1.3. Relação entre as redes de apoio formal e o bem-estar das famílias. Com o
diagnóstico surgem novas necessidades na família, sendo as maiores necessidades
identificadas, as de receber formação e informação sobre a problemática dos filhos/as e ter
apoio disponível dos serviços da comunidade. Para as famílias é essencial poder contar com
uma rede de suporte social eficaz, sendo esta eficácia promotora (ou não) de qualidade de
vida. O mesmo será dizer que, se, em qualidade e quantidade suficiente, os recursos
facilitaram o processo de aceitação do diagnóstico, caso contrário, todo o processo é
dificultado.
A não satisfação das necessidades da família em áreas como os cuidados de saúde,
educação e área social e financeira, tem influências nefastas no sistema familiar, com
implicações diretas em todos os seus elementos.
O distrito de Bragança apresenta um défice nas respostas sociais para pessoas com
necessidades especiais (designadamente, gabinetes de apoio à família; apoio na saúde e
psicologia; centros de reabilitação psicomotora; associações de apoio social; apoio financeiro
do estado; e, articulação entre os diferentes serviços), o que faz ressaltar uma clara
insatisfação por parte famílias relativamente às redes de apoio formal. As redes de apoio
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informal, como vimos anteriormente, foram consideradas, prioritárias e instigadoras de
alguma tranquilidade no familiar, pelo contrário, as redes de suporte formais, foram
identificadas como fontes de stress. A dificuldade de aceder a estes serviços, pela grande
procura e pouca oferta, e a sua inexistência na área de residência, identifica-os como fatores
de ansiedade e stress familiar.
Em jeito de síntese, reiteramos que neste coletivo, muitas são as razões e fatores
instigadores de stress familiar, contudo, muitos também, são os fatores que contribuíram para
suavizar e facilitar a aceitação familiar ao fenómeno da discapacidade.
Parece não haver correlação entre o estatuto sociocultural e económico das famílias,
perante as necessidades que evidenciam. Verificou-se que, independentemente de viverem nas
Vilas, Aldeias ou Cidades, todas as famílias parecem ter de se deslocar, para locais onde
existem serviços mais eficazes de reabilitação, sendo dentro ou fora do distrito de Bragança.
Os resultados mostram que estas famílias têm ideias bem definidas sobre as suas
necessidades, apresentando esta forma carência ao nível da, informação, atividades de
reabilitação, apoio social, atividade de ócio e lazer, mais ou manos agudizadas pelos recursos
disponibilizados, tanto pelas famílias, como pela comunidade.
As famílias com maior disponibilidade financeira evidenciam menos ansiedade, quanto
ao agravamento das despesas. Em termos de necessidades de apoio social, tanto as famílias,
com mais pequenas, como as mais numerosas, evidenciaram necessidades nesta área.
Propostas:
Replicar a criação de Associações que sirvam a vertente social, e que de facto,
apoiem as famílias, nas suas fragilidades e onde os pais possam partilhar entre si
problemas e encontrar soluções;
Criar serviços para a disponibilização de recursos e serviços na área da
reabilitação psicomotora;
Propomos a realização de investigações mais profundas na área, que possam
corroborar os dados aqui apresentados relativamente à relação entre a existência de
redes de apoio social e o impacto na qualidade de vida das famílias.
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6.1.4. A formação parental e o desenvolvimento de competências na família. O
interesse pela temática da formação parental é ainda recente, mas tem vindo nos últimos
tempos a suscitar o interesse dos investigadores. De qualquer modo, é contudo
imprescindível, continuar a recolher dados empíricos, que dotem os programas de formação
parental de ferramentas de avaliação, válidas cientificamente.
Em Portugal este é o primeiro programa de formação parental, devidamente estruturado
(desde a avaliação à intervenção), para a população da área das necessidades especiais, o que
o torna inovador, ao aportar algum rigor científico na recolha de dados e avaliação que
realiza. Com frequência, muitas das intervenções neste campo, não assumem um formato de
investigação, e como tal, em muitos dos casos, a eficácia dos programas baseia-se nas
afirmações de satisfação dos participantes, e não em estudos rigorosamente controlados.
A componente qualitativa deste tipo de estudos suscita junto da comunidade científica,
alguma complexidade. A presença do investigador como autor, tem sido referenciado como
uma influência significativa na objetividade que é preciso ter. A pensar nestas questões, este
processo foi acompanhado por uma psicóloga, identificada como a figura de avaliador
externo, responsável por supervisionar quer as sessões, quer na recolha dos dados.
Desde que foi implementado até a atualidade já foram dinamizados cinco programas de
formação, em diversos concelhos, todos com avaliações positivas no que se refere ao
desenvolvimento de competências por parte de quem os frequenta. Importa continuar a
replicar este projeto, no sentido de o validar, pois poder ser um instrumento importante na
recolha de dados sobre esta população e no alargamento das redes de suporte social.
Do ponto de vista dos programas de educação parental realizados no nosso país, o nosso
tem outro caráter inovador, o facto de desenvolver um programa de educação emocional e de
se centrar na educação para a diferença. Consideramos esta, uma nova forma de perspetivar a
formação parental, pois os conteúdos para formar famílias de crianças com necessidades
especiais, devem ter em consideração, todo o historial do impacto do diagnóstico, e promover
o desenvolvimento de competências parentais dentro do conceito de normalização e inclusão
social.
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A educação emocional e o uso de técnicas de autoconhecimento emocional, são
estratégias úteis e efetivas para melhorar a autoestima e a competência emocional dos
cuidadores.
Por outro lado, o impacto destas competências nos pais, faz-nos refletir sobre o efeito
multiplicador que a aprendizagem e o conhecimento, sobre este tema, produz nos restantes
elementos da família. Se os pais/cuidadores melhoram as suas competências emocionais
(a oes ima, o imismo,

), ficam com competências para lidar melhor com os estímulos

promotores de stress, e por outro, com competências para educar os filhos/as. Assim sendo,
intervir junto de uma pessoa pode significar educar todo um sistema familiar, isso mesmo nos
diz Bronfenbrenner (1979) e a perspetiva sistémica. Em futuras investigações, importa, como
aliás já referimos, estender a avaliação do impacto da formação aos elementos da família. O
contributo desta formação Parental é assim indiscutível, se considerarmos que a qualidade das
experiências vivenciadas na família, é fundamental para que as crianças com NE desenvolvam
sentimentos de auto confiança, autoestima e de segurança, e que aprendam a viver com
expectativas positivas.
A formação parental deste estudo foi perspetivada como uma possibilidade de
proporcionar aos cuidadores respostas às dificuldades com que se deparam nas suas funções
parentais, na área das necessidades especiais. Com o objetivo de promover, não só, o
desenvolvimento e estimulação securizante da criança, mas também que aporte aos próprios
pais sentimentos de eficácia e bem-estar emocional, muito necessários para lidar com as
questões emergentes do diagnóstico.
Os resultados do programa implementado revelam-se positivos, sobretudo na promoção,
de competências emocionais dos seus frequentadores, nomeadamente, na autoestima, na
capacidade ter atitudes de otimismo perante problemas, na capacidade de gestão emocional, e
sobretudo na manifestação de uma visão esperançada na vida. Estas conclusões levam-nos a
acreditar ser possível ajudar os pais/cuidadores a melhorar as suas competências emocionais,
mesmo quando estas se encontram fortemente marcadas pela tensão emocional a que estão
sujeitas pelo diagnóstico.
Propostas:
Dinamizar programas de formação parental

Escola de Pais.nee

de forma

sistemática;
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Com base nos resultados deste estudo, refletir sobre a criação de instrumentos
de avaliação específicos deste público-alvo;
Ao promover formações desta natureza, integrar a figura do avaliador externo.

6.1.5. O significado e implicações sociais da capacitação familiar e deste Programa
de Forma o

Escola de Pais.nee

37

. O grande objetivo deste programa de formação

parental é promover a capacitação familiar, ou seja, promover atividades, ações ou estratégias
que tornem as famílias mais competentes e autónomas, na gestão e resolução dos seus
problemas, na procura junto da comunidade, de respostas para fazer face às suas necessidades
e objetivos de vida.
Do primeiro grupo de formação parental em Bragança, surge pela vontade e iniciativa
dos pais (formandos), o desejo de criar a Associação LEQUE 38.
A Associação Leque tem como objetivo dar resposta a algumas das dificuldades
identificadas pelas famílias, como a falta de respostas sociais, de apoio à população adulta
com NE, principalmente na zona sul do distrito de Bragança. Além disto, reúne um conjunto
transdisciplinar de técnicos que realizam terapias, até à data, inexistentes no distrito,
nomeadamente: Asinoterapia, Balneoterapia, Terapia psicopedagógica, etc. Percebe-se
portanto que, o modelo defendido não só permitiu apoiar as famílias, mas também envolvê-las
e motiva-las para a realização de atividades que verdadeiramente deram respostas às suas
necessidades e às necessidades dos seus filhos/as.
O reforço dos serviços da Associação, bem como a sua implementação no terreno, surge
a par ir do seg ndo e erceiro c rsos de forma o paren al Escola de Pais.nee em Alfândega
da Fé. Desta vez, os formandos (pais, familiares e cuidadores) juntos iniciaram uma
caminhada, através da pressão à autarquia para ceder um espaço para a LEQUE abrir um
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para pessoas com Deficiência
37

Este projeto recebeu já duas menções a nível nacional (Premio de reconhecimento à Educação pelo Ensino do
Futuro 2011; e Inovação e Boas Práticas pelo Instituto Nacional Para a Reabilitação 2012).
38

A LEQUE Associação de Pais/mães e Amigos de Pessoas com NE foi criada na sequência da Escola de
Pais.nee . Tem âmbito social na área das necessidades especiais, no distrital de Bragança e focaliza-se no apoio
a pessoas com NE e suas famílias (www.leque.pt/). Até ao momento recebeu já mais de cinco prémios de boas
práticas a nível nacional (Prémio EDP Solidária 2010; Prémio Empreendedorismo social IES 2011; Prémio
Fundação António da Mota 2011; Prémio EDP Solidária 2012; Prémio Montepio Nov. 2012).
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(CAAAPD) em Alfândega da Fé. Este CAAAPD tem técnicos especializados e disponibiliza
o único serviço de apoio a crianças, jovens e adultos da zona sul do distrito, com vários
gabinetes e serviços: gabinete de apoio à família, gabinete de reabilitação psicomotora e
fisioterapia, gabinete de psicologia e orientação, e gabinete de terapia psicopedagógica. São
igualmente disponibilizadas áreas terapeutas: terapia assistida por animais (asininos e cães) e
Balneoterapia (no hotel SPA de Alfândega da Fé). E, dinamizadas oficinas de formação para a
população adulta com NE: Oficina de jardinagem, música, culinária, cabeleireira e estética,
agricultura e artes criativas.
Da quarta formação parental em Mirandela, terminada em Dezembro de 2011, surge a
intenção de criar uma filial da LEQUE nesta cidade. Um conjunto de pais está já em contacto
com a autarquia neste sentido.
Pelo exposto, acreditamos poder falar de sucesso, pois capacitar estas famílias tem-se
revestido numa poderosa arma interventiva e de pressão da comunidade, no que se reporta ao
reforço das redes de apoio a esta população. Certo é que, muito mudou desde a primeira
forma o Escola de Pais.nee no nosso dis ri o. Q a ro gr pos de forma o, mais de cem
pessoas formadas e informadas na área das necessidades especiais, sendo que a formação não
se circunscreveu apenas ao reforço das competências parentais, mas, e mais importante
alavancou sinergias que culminaram na criação de serviços importantes para as famílias desta
região. Partimos com a consciência de que muito ainda há a fazer. A formação irá continuar.
Todos os anos em diferentes concelhos. Certos de que, a nossa missão, será melhorar a
qualidade de vida destas pessoas, a partir do reforço das redes de apoio formal e informal, o
que passará por considerar o fortalecimento da família como o principal objetivo da nossa
intervenção.
O carácter inovador da formação, aliada à sua edificação curricular e diversidade de
metodologias utilizadas, parecem ter tido um forte efeito na vontade das famílias em
frequentar a formação, e sobretudo, porque não é fácil mobilizar os pais/mães para uma
formação tão longa e com conteúdos algo delicados.
A cobertura mediática e o interesse dos média locais e nacionais39, ajudaram a divulgar
o projeto. A satisfação dos pais/mães/formandos no decorrer da formação, promoveu o
interesse da comunidade e teve o efeito multiplicador que desejávamos, pois algum estamos
39

Até ao momento saíram já mais de 100 notícias sobre o projeto, em rádios, jornais e televisões nacionais
(http://www.facebook.com/LEQUEAPACNE?ref=ts; http://escolapaisnee.blogspot.pt/)
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constantemente a receber contactos, de entidades locais públicas, privadas e de famílias, a
manifestarem o seu interesse na formação.
Durante o processo, podemos dizer que nem tudo foi fácil, houve alguns
constrangimentos, também nós tivemos de lutar contra o preconceito de que formar as
famílias era discriminá-las, nada que nos fizesse desistir. Referir apenas que, a gratificação de
trabalhar em prol de um objetivo tão nobre, é de tal maneira forte, que valeu a pena cada hora
de voluntariado empregue neste processo.
O facto de não podermos generalizar os resultados deste estudo, apresenta-se como uma
limitação, propomos por isso que se realizem mais investigações junto desta população.
Finalizamos com a satisfação de que aquilo que inicialmente viria a ser apenas um
trabalho académico, transformou-se num filosofia e modelo de intervenção junto desta
população.

Terminamos este trabalho com uma recolha das opiniões de alguns formandos e que
refletem bem o impacto desta iniciativa:
O que mais me marca nesta forma o o facto de se come ar a falar
mais atentamente sobre estes assuntos. Estas crianças estão muitas vezes
fechadas em casa e esta formação ajuda as famílias a lidar melhor com a
situação e verem que os seus meninos são como são, só que são
diferentes, por isso têm o direito de ter as mesmas coisas que os outros
ditos normais. Os pais/mães não devem ter vergonha dos seus meninos
por isso devem traze-los para a rua, para a vida social. Viva a
diferen a (Formanda: B.S.).
No decorrer destas semanas na Escola de Pais.nee , pintei, ri,
chorei, dancei , mas mais importante que tudo isto foi o come o e
consolidação de amizades a aprendizagem e a troca de experiências. O
falar dos nossos meninos especiais, faz-nos perceber que afinal, por
vezes, quando nos queixamos de problemas, por vezes insignificantes,
estes não são nada comparados com os das várias famílias, espalhadas
pelo nosso concelho. Estas famílias merecem todo o nosso respeito e
admiração por terem de ser fortes, por elas e pelas pessoas especiais que
têm ao seu cuidado. E, na maioria dos casos não têm apoio necessário
para ultrapassar as dificuldades (Formanda: O.).
Aqui ningu m d aulas... Aqui temos partilha de experi ncias do
nosso dia-a-dia. Experiências essas que nos levam a ver o mundo de
outra forma, talvez pelos olhos de quem as conta... Em relação ao
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projeto em si, penso que poderá ser um começo, muito bom por sinal,
que levará a comunidade a ver pessoas com necessidades especiais não
como uma parcela "menos boa" da sociedade mas sim como pessoas
extraordinárias. Esperemos que esta Escola de Pais/mães seja um
capítulo "To be continued..." no grande livro da evolução da
mentalidade da nossa sociedade. (Formando: R.).

Na Escola de Pais.nee aprendemos, como saber lidar com a
diferen a o que faz de n s pessoas melhores (Formanda: S.S.).
Com esta forma o sinto que n o estou s a adquirir conhecimentos,
mas principalmente aprender a lidar com a diferença. O que faz de mim
um ser humano muito melhor (Formanda: N.A.).
Estamos a pouco mais de um m s para acabar a nossa Escola de
Pais.nee e eu já tenho saudades do nosso convívio semanal. Acho
interessante partilhar com todos algumas diferenças que tenho
observado no grupo. Temos pessoas que tomavam antidepressivos e
deixaram de o fazer, pessoas que entraram com ar envergonhado e que
agora conseguem partilhar a sua experiência de vida, pessoas que quase
nunca falavam (limitando-se a ouvir) e hoje falam das coisas boas e más,
como se nos conhecêssemos desde sempre. Mas o que mais me
impressiona é ver o brilho nos olhos que algumas pessoas mostram
agora e que, outrora não possuíam, a serenidade e a paz interior que
agora demonstram. Por tudo isto, esta experiência tem sido uma das
melhores coisas que me aconteceu. Obrigada a todos os formandos pelos
bons momentos, pela partilha e pela amizade e à formadora Celmira por
nos ter proporcionado esta experiência. É como uma segunda família e
eu tenho muito orgulho por fazer parte dela. E a falta que esta escola me
vai fazer!! (Formanda: M.G.).
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Anexo I: Declaração consentimento informado (entrevistas)
UNIVERSIDADE DE SALAMANCA - FACULDADE DE EDUCACIÓN
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación
Programa de Doctorado de
Educación Especial: Objeto y Tendencias de Investigación
Carta de Consentimento Informado
A investigação na qual irá participar pretende dar um contributo no estudo das
necessidades das famílias de crianças com necessidades especiais, no âmbito da tese de
doutoramento em Educação Especial pela Universidade de Salamanca da doutoranda
Celmira da Conceição M. Macedo.
A sua participação consiste na resposta a um conjunto de questões, do presente guião de
entrevista.
Todos os dados serão tratados de forma confidencial. A qualquer momento pode decidir
abandonar o estudo, sem qualquer tipo de consequência.
Se concordar em participar por favor assine no espaço abaixo. Desde já deixamos o
nosso agradecimento por aceitar dar a sua importante contribuição para esta
investigação.

Eu,
_______________________________________________________,
tomei
conhecimento do objectivo do estudo e do que tenho de fazer para participar no
mesmo.
Fui esclarecido/a sobre todos os aspectos que considero importantes e as perguntas que
coloquei foram respondidas. Fui informado/a de que tenho direito de recusar participar
e que a minha recusa em fazê-lo não trará consequências para mim.
Assim sendo, declaro que aceito participar nesta investigação.
Data ____/____/_____
A/O Participante ___________________________________________________
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Anexo II: Declaração consentimento informado (questionários FNS e ESSS)

UNIVERSIDADE DE SALAMANCA - FACULDADE DE EDUCACIÓN
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación
Programa de Doctorado de
Educación Especial: Objeto y Tendencias de Investigación
Carta de Consentimento Informado
A investigação na qual irá participar pretende dar um contributo no estudo das
necessidades das famílias de crianças com necessidades especiais e satisfação com o
suporte social, no âmbito da tese de doutoramento em Educação Especial pela
Universidade de Salamanca da doutoranda Celmira da Conceição M. Macedo.
A sua participação consiste na resposta a dois questionários: Questionário das
Necessidades das Famílias (FNS) e Questionário Escala de Satisfação de Suporte Social
ESSS e ainda a um questionário sociodemográfico.
Todos os dados serão tratados de forma confidencial. A qualquer momento pode decidir
abandonar o estudo, sem qualquer tipo de consequência.
Se concordar em participar por favor assine no espaço abaixo. Desde já deixamos o
nosso agradecimento por aceitar dar a sua importante contribuição para esta
investigação.

Eu,
_______________________________________________________,
tomei
conhecimento do objectivo do estudo e do que tenho de fazer para participar no
mesmo.
Fui esclarecido/a sobre todos os aspectos que considero importantes e as perguntas que
coloquei foram respondidas. Fui informado/a de que tenho direito de recusar participar
e que a minha recusa em fazê-lo não trará consequências para mim.
Assim sendo, declaro que aceito participar nesta investigação.
Data ____/____/_____
A/O Participante ___________________________________________________
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Anexo III: Declaração consentimento informado (implementação dos programas
de formação)

UNIVERSIDADE DE SALAMANCA - FACULDADE DE EDUCACIÓN
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación
Programa de Doctorado de
Educación Especial: Objeto y Tendencias de Investigación
Carta de Consentimento Informado
A investigação na qual irá participar pretende dar um contributo no estudo da
competência emocional em famílias de crianças com necessidades, no âmbito da tese de
doutoramento em Educação Especial pela Universidade de Salamanca da doutoranda
Celmira da Conceição M. Macedo.
A sua participação consiste na frequência de um curso de formação parental, e na
resposta aos seguintes questionários: Questionário Sociodemográfico; Escala de
Ansiedade, Depressão E Stress EADS; Questionário de Competência Emocional;
Escala de Autoestima RSES; Escala do Otimismo; e, Escala da Esperança.
Todos os dados serão tratados de forma confidencial. A qualquer momento pode decidir
abandonar o estudo, sem qualquer tipo de consequência.
Se concordar em participar por favor assine no espaço abaixo. Desde já deixamos o
nosso agradecimento por aceitar dar a sua importante contribuição para esta
investigação.

Eu,
_______________________________________________________,
tomei
conhecimento do objectivo do estudo e do que tenho de fazer para participar no
mesmo.
Fui esclarecido/a sobre todos os aspectos que considero importantes e as perguntas que
coloquei foram respondidas. Fui informado/a de que tenho direito de recusar participar
e que a minha recusa em fazê-lo não trará consequências para mim.
Assim sendo, declaro que aceito participar nesta investigação.
Data ____/____/_____
A/O Participante ___________________________________________________
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Anexo IV: Autorizações dos autores das escalas utilizadas
- Questionário das Necessidades das famílias

- Questionário de Depressão Ansiedade e Stress de Lovibond e Lovibond validado para
o contexto português por Pais-Ribeiro, Honrado & Leal (2004);
- Escala de satisfação com o suporte social (ESSS).
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- Escala Otimismo e Esperança

Escala da Autoestima
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Anexo V: Dados no número de crianças (Centro de Recursos CRTIC.
Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro em Mirandela)

Universo Educativo
A presente análise, pretende identificar o universo de crianças e jovens, para assim
determinar o número aproximado de famílias existentes na região. O quadro 2 evidencia
o número de crianças/jovens com necessidades especiais, distribuídas por nível
educativo e por problemática.
Quadro 2

Número de crianças com necessidades especiais, por idades

Problemáticas

Intervenção
precoce
(Domicílios,
amas e
creches)

Educação
Préescolar

1º
Ciclo
do
Ensino
Básico

2º
Ciclo
do
Ensino
Básico

3º
Ciclo
do
Ensino
Básico

Secundário

Total

Visão
Audição
Linguagem
Cognitivas
Mentais
Emocionais
Neuromusculoesqueléticas
e relacionadas com o
Movimento

1

1
4

2
8

1
1

5
8

4

14
21

4
6
6

1
1
2

13
78
18

7
68
12

21
95
15

4
14
4

50
262
57

5

10

6

35

1

2

9

1

1

7

Sensoriais

4

10
2

Voz e Fala
Aparelho cardiovascular
dos sistemas
hematológicos e
imunológicos e do

4
2

1

2
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aparelho respiratório
Aparelho digestivo e dos
sistemas metabólico e
endócrino
Saúde Física
Total

1

27

9

134

95

1

1

3

157

3
39

3
461

Durante o ano letivo (2006/2007), identificavam-se um total de quatrocentas e sessenta
e uma (461) crianças, num universo de seis mil quatrocentos e quarenta e seis (6446)
alunos, o que representa uma percentagem de cerca de 7,8 % do total da população
escolar do Distrito.
A análise destes quadros é significativa para a caracterização contextual na área de
conteúdo desta investigação. É pois deste universo onde está centrada a nossa área de
atuação.
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Anexo VI: Guião de Entrevista
Universidade de Salamanca Faculdade de Educación
Programa de doctorado en Educación Especial: Objeto y Tendencias de Investigación

Guião de Entrevista
Tema: O Processo de acei a o das fam lias de crian as com necessidades especiais.
Problema: Será que os contextos sociais onde se integram as famílias condicionam a aceitação da
incapacidade dos seus elementos?
Entrevistados: Quinze familiares de crianças com discapacidad

Objetivos
Específicos
Legitimar a
entrevista e
motivar a
entrevistada

B

Representações sobre a discapacidade.

1- Perceber como
se desenvolveu o
processo desde o
conhecimento do
diagnóstico.
2-Indagar se a
família necessitou
de algum tipo
apoio e se o
obteve.
3- Apurar sobre o
modo como
foram dadas as
informações.
4- Obter dados
sobre as
conceções da
família sobre a
discapacidade.
5- Averiguar se a
família se
encontra a
atravessar um
processo de luto
simbólico.
6- Recolher dados

Atitudes Preparatórias

Tópicos

1-Informar do nosso trabalho de
investigação.
2-Pedir a ajuda à/ao entrevistada(o),
pois o seu contributo é imprescindível
para o êxito do trabalho.
3-Colocar a entrevistada na situação de
membro da equipa de investigação,
embora com estatuto especial.
4-Assegurar o carácter confidencial
das informações prestadas.

- Explicar que pretendemos
investigar sobre as
necessidades das famílias de
crianças com discapacidade.

1- Em que momento teve conhecimento
do diagnóstico do seu filho(a)?
-Lembra-se qual foi a sua reação ao
diagnóstico?
2- Quem lhe deu a informação?
- Como lha deram?
- Tem alguma sugestão de como
deveria ter sido dada a informação?
3- Lembra-se do que sentiu?
- Como descreveria essa sensação?
- O que pensa que poderia tê-la ajudado
naquele momento a ultrapassar as suas
fragilidades?
4- - Que apoios gostaria de ter recebido?
5- Recorda-se do momento em que a
fam lias (pai, irm os, a s, ) so beram?
- Que atitudes tiveram consigo?
- E com a criança?
- Recorda-se de alguma expressão ou
comentário que tivessem feito, e que a
tenha marcado, pela positiva ou negativa?
- Gostaria de nos contar algum episódio
sobre esses momentos?
6 Descreva-me um dia com o seu filho
(a). O que costumam fazer? O que lhe diz?
O que gostava de fazer com ele(a)?
7- Como pensa que será o futuro do seu
filho? E o seu?
8- O que representa para si o seu filho?

O acompanhamento na
gravidez;

- Pedir a colaboração para
este trabalho
.
- Garantir a
confidencialidade da
entrevista e o seu uso
exclusivo para a realização
do trabalho.

Reações ocorridas,
nomeadamente, negação do
diagnóstico, procura de
segunda opinião,
culpabilizações, etc.
Diversidade de Sentimentos
(culpabilização, revolta,
dor, );
Opinião sobre os serviços
médicos
Apoio psicológico.
Reações familiares
Formas de educação
(autonomia; super proteção;
rejei o )

Obser
vaçõe
s

Entrevista biográfica de perguntas abertas, permitindo a livre expressão, dos entrevistados

A

Legitimação da entrevista e motivação

Blocos

Receios e inquietações face
ao futuro;
Exclusão social
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Representações sobre a discapacidade.

sobre a forma de
atuação e educação
dentro do sistema
familiar

Conceções sobre o impacto da discapacidade na componente sistémica da família

C

7 -Identificar focos
de marginaliza-ção
face à discapacidad

O que pesa mais, os aspetos positivos ou
os negativos? Porquê?
- O que apontaria como aspetos
positivos na relação mãe/ pais
relativamente à discapacidade? E os
negativos?
9- Em algum momento sentiu o peso de
ter um filho(a) com discapacidade?
- Era capaz de nos contar um
episódio que descreva o que nos referiu?
10-Como descreve a vida que tem
atualmente?
-Sente-se diferente por ter um filho(a)
com NE (a)? Porquê?
-Sente que a sociedade considera a sua
família como diferente? Porquê

1- Perceber qual o
impacto da
discapacidade no
sistema familiar.

1- O que mudou dentro da família?
Mudou de casa? Emprego?
- De local de habitação?
- E a nível financeiro?

2- Apurar elementos
que justifiquem a
variabilidade de
respostas familiares

2-Quais foram as principais dificuldades
que tiveram desde o momento do
diagnóstico?
- Por exemplo a ida para a escola,
como foi?

3- Identificar
indicadores de
qualidade de vida
4- Aferir se a
presença da
discapacidade é
entendida pelos pais
como um fator de
stress.
5- Identificar aspetos
capacitadores e de
fortalecimento
familiar.

3- Quem cuida da criança no
dia-a-dia? Porquê?
-Quanto tempo passa com o seu
filho(a)?
- Quanto tempo passa ele(a) em
casa?
4- Como descreve as relações que os
outros elementos da família têm com
ele(a)?
5- Ter um filho(a) assim aumenta a sua
responsabilidade como encarregado de
educação?
- Isso provoca-lhe alguma sensação de
cansaço ou desgaste? Porquê?
6-O que é para si viver bem?
7- Considera que a sua família tem
qualidade de vida, isto é vivem bem?
Porquê?
8- Se tivesse mais apoios, acha que
poderia viver melhor, e dar melhor vida
ao seu filho(a)?
- Que tipo de apoios considera que
importantes para que possa viver vem?

Alterações na estrutura,
interações, funções e ciclo
vital da família.
Sobrecarregada de um dos
elementos da família
Existência de tempo livre;
Papéis e estrutura
familiares.
Stress familiar.
Fatores de Stress

Indicadores de qualidade de
vida
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D

Representações
sobre as redes sociais de apoio, solicitado e recebido

1- Indagar sobre o
modo como se
processa a
intervenção com as
famílias

1- Neste momento quais são as vossas
maiores necessidades, tendo em conta que
têm um filho com necessidades especiais?
2- De que serviços beneficia neste
momento? O que pensa desses serviços?
3- Habitualmente a quem recorre como
2- Identificar as
fonte imediato de apoio?
necessidades mais
2- De que serviços dispõe no lugar onde
prementes da família habita? Desloca-se da área da sua
após o diagnóstico da residência?
discapacidade e
durante o ciclo vital. 3- Que outros serviços considera que lhe
fazem falta no atendimento ao seu
3- Conhecer através filho(a)?

Necessidades familiares:
Identidade; apoio afectivo;
de cuidados diários;
necessidades económicas;
de ócio; de socialização; de
apoio educativo;
formação e informação.
Fontes de suporte ao nível
de: educação; saúde;
reabili a o erap icos,

da opinião dos pais,
as estratégias dos
profissionais, ao
nível na intervenção,
e se os pais sentem
essa intervenção
como eficaz;

4- Que profissionais têm vindo a Qualidade dos serviços
acompanhar a criança? O que pensa sobre existentes.
eles?

4- Recolher dados
que permitam saber
se as famílias são
autónomas na gestão
e procura de serviços
de apoio, e se esta
realidade é fruto da
intervenção centrada
na família;

6- Como caracteriza a atuação dos
profissionais de educação com quem se
relaciona?

5-Como se processou a ida para o Jardimde-infância/ Escola? Gostaria de nos Lideres do processo de
relatar algum episódio que considere tomada de decisões.
significativo?

- Participa na elaboração do PEI e PE?
7- Quem toma as decisões sobre o que
fazer com o seu filho?

Entrevista biográfica de perguntas abertas, permitindo a livre expressão, dos
entrevistados

A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)
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A competência emocional das famílias de pessoas com necessidades especiais (NE)

Anexo VII: Questionário de validação da entrevista (Anexo em suporte
informático)
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Anexo VIII: Entrevistas e Quadros da análise de conteúdo (Anexo em suporte
informático)

383

Anexo IX: Questionário sociodemográfico
O presente Questionário destina-se a ser preenchido pelas famílias das crianças com deficiência comprovada.
O QUESTIONÁRIO é anónimo.
Sexo:
Idade:
Nível de estudos:
Estado civil
Idade do cônjuge
N.º e idade dos filhos
Grau de parentesco da
criança/jovem/adulto com NEE
Criança com NEE
Sexo:
Data de Nascimento:
Problemática:
Nível de estudos:
Apoio que recebe:
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Anexo X: Questionário das Necessidades das Famílias (FNS)
O presente Questionário destina-se a ser preenchido pelas famílias das crianças com deficiência comprovada.
Os items deste QUESTIONÁRIO referem-se a possíveis necessidades sentidas pelas famílias.
Dos vários items seleccione apenas os que dizem respeito ao tipo de ajuda que a sua família necessita e de acordo
com a seguinte escala:
1
Não necessito deste tipo
de ajuda

2
Não tenho
a certeza

3
Necessito deste tipo de
ajuda

Para sinalizar a situação pretendida coloque uma cruz X no quadrado respectivo.
NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO
1. Necessito de maior informação sobre a deficiência e as necessidades
específicas do meu filho
2. Necessito de maior informação sobre a maneira de lidar com o meu filho
3. Necessito de maior informação sobre a maneira de ensinar o meu filho
4. Necessito de maior informação sobre a maneira de falar com o meu filho
5. Necessito de maior informação sobre os serviços e os apoios que
presentemente estão mais indicados para o meu filho
6. Necessito de maior informação sobre os serviços e os apoios de que o meu
filho poderá beneficiar no futuro
7. Necessito de maior informação sobre a maneira como a criança cresce e se
desenvolve
NECESSIDADES DE APOIO
8. Necessito de ter alguém na minha família com quem possa falar mais sobre
os problemas que a deficiência do meu filho coloca
9. Necessito de ter mais amigos com quem conversar
10. Necessito de mais oportunidades para me encontrar e falar com os pais de
outras crianças deficientes
11. Necessito de mais tempo para falar com os professores e terapeutas do meu
filho
12. Gostaria de me encontrar regularmente com um conselheiro (médico,
psicólogo, técnico de serviço social) com quem possa falar sobre os problemas
que a deficiência do meu filho coloca
13. Necessito de informações escritas sobre os pais das crianças que têm os
mesmos problemas que o meu filho
14. Necessito de mais tempo para mim próprio
EXPLICAR A OUTROS
15. Necessito de mais ajuda sobre a forma de explicar a situação do meu filho
aos amigos
16. O meu marido (ou a minha mulher) precisa de ajuda para compreender e
aceitar melhor a situação do nosso filho
17. Necessito de ajuda para saber como responder, quando amigos, vizinhos ou
estranhos, me façam perguntas sobre a situação do meu filho
18. Necessito de ajuda para explicar a situação do meu filho a outras crianças
SERVIÇOS DA COMUNIDADE
19. Necessito de ajuda para encontrar um médico que me compreenda e
compreenda as necessidades do meu filho
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20. Necessito de ajuda para encontrar um serviço que quando eu tiver
necessidade (descansar, ir ao cinema, a uma festa ...) fique com o meu filho,
por períodos curtos, e que esteja habilitado para assumir essa responsabilidade
21. Necessito de ajuda para encontrar um serviço de apoio social e educativo
para o meu filho
NECESSIDADES FINANCEIRAS
22. Necessito de maior ajuda no pagamento de despesas como: alimentação,
cuidados médicos, transportes, ajudas técnicas (cadeira de rodas, prótese
auditiva, máquina braille...)
23. Necessito de maior ajuda para obter o material ou o equipamento especial
de que o meu filho precisa
24. Necessito de maior ajuda para pagar despesas com: terapeutas,
estabelecimento de educação especial ou outros serviços de que o meu filho
necessita
25. Necessito de maior ajuda para pagar a serviços de colocação temporária (os
referidos no ponto 20)
FUNCIONAMENTO DA VIDA FAMILIAR
26. A nossa família necessita de ajuda para discutir problemas e encontrar
soluções
27.
A nossa família necessita de ajuda para encontrar forma de, nos
momentos difíceis, nos apoiarmos mutuamente
28. A nossa família necessita de ajuda para decidir quem fará as tarefas
domésticas, quem tomará conta das crianças e outras tarefas familiares

Dos 28 items deste Questionário indique, até ao máximo de 10, os que na sua opinião correspondem às
maiores necessidades das famílias:
Item nº
Item nº:
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
5.
10.
O Questionário resulta da adaptação a pares da "Family Needs Survey" (FNS), instrumento desenvolvido
por Donald B. Bailey, Jr.e Rune J. Simeonsson, da University of North Carolina at Chapel Hill.por
Filomena Pereira.
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Anexo XI: Questionário Escala de Satisfação de Suporte Social - ESSS
(Pais Ribeiro, 1999)
A seguir vai encontrar várias afirmações, seguidas de cinco letras. Marque um círculo à volta da letra que melhor
qualifica a sua forma de pensar. Por exemplo, na primeira afirmação, se você pensa quase sempre que por vezes se
sente só no mundo e sem apoio, deverá assinalar a letra A, se acha que nunca pensa isso deverá marcar a letra E.

1-Por vezes sinto-me só no mundo e sem
apoio
2-Não saio com amigos tantas vezes quantas
eu gostaria
3-Os amigos não me procuram tantas vezes
quantas eu gostaria
4-Quando preciso de desabafar com alguém
encontro facilmente amigos com quem o
fazer
5-Mesmo nas situações mais embaraçosas, se
precisar de apoio de emergência tenho várias
pessoas a quem posso recorrer
6-Às vezes sinto falta de alguém
verdadeiramente íntimo que me compreenda
e com quem possa desabafar sobre coisas
íntimas
7-Sinto falta de actividades sociais que me
satisfaçam
8-Gostava de participar mais em actividades
de organizações (p.ex. clubes desportivos,
escuteiros, partidos políticos, etc.)
9-Estou satisfeito com a forma como me
relaciono com a minha família
10-Estou satisfeito com a quantidade de
tempo que passo com a minha família
11-Estou satisfeito com o que faço em
conjunto com a minha família
12-Estou satisfeito com a quantidade de
amigos que tenho
13-Estou satisfeito com a quantidade de
tempo que passo com os meus amigos
14-Estou satisfeito com as actividades e
coisas que faço com o meu grupo de amigos
15-Estou satisfeito com o tipo de
amigos que tenho

Concordo
totalmente

Concordo
na maior
parte

Discordo
na maior
parte

Discordo
totalmente

B

Não
concordo
nem
discordo
C

A

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
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Anexo XII: Redes de Suporte Social Formal existentes no distrito
Acesso a bens e serviços - Serviços Sociais/Saúde e Reabilitação
No quadro 1 estão patentes os serviços de apoio direto ou indireto a pessoas com
necessidades especiais, que vão desde os serviços médicos primários aos centros de
fisioterapia e reabilitação, passando pelas associações existentes no distrito.
Quadro 1: Serviços sociais/Saúde e Reabilitação
Concelhos
Bragança - Distrito
Alfândega da Fé
Bragança
Carrazeda de Ansiães
F. E. à Cinta
Macedo de Cavaleiros
Miranda do Douro
Mirandela
Mogadouro
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Vimioso
Vinhais

Hospitais e
Centros de saúde (a)

Associações
de apoio a pessoas
com NEE

15
1
2 (b)
1
1
2
1
2 (b)
1
1
1
1
1

7
NEE
6
1
-

Centros de Fisioterapia
e reabilitação

11
1
6 (c)
2 (d)
2
-

Centros
de terapia da fala

2 (e)
1
-

(a) Fonte: Instituto Nacional de Estatística dados referentes a 2003 (ainda nao disponiveis os censos de 2011)
(b) Hospital com maternidade
(c) 3 privados, 1 da Segurança Social (APADI), 1 (CEE), e 1 de IPSS (Instituição privada de solidariedade social)
(d) 1 a funcionar no hospital, 1 particular
(e) Particulares

Como podemos verificar na tabela, os serviços de saúde no Distrito confinam-se às três
principais cidades, Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros, sendo também nestas
cidades, que existe o maior número de oferta para tratamentos e reabilitação, quer do
sector público, quer privado. Como referência à informação da tabela 1, no Distrito de
Bragança os serviços de reabilitação, fisioterapia, ou terapia da fala gratuitos, ou seja do
Estado, são em baixo número, sendo que, a fraca oferta leva muitas famílias a
deslocações fora do distrito, o que deixa as famílias com baixos recursos, sem acesso a
estes serviços por falta de estrutura financeira.
Associações sociais de apoio a pessoas com NEE
No distrito de Bragança, existem sete associações não-governamentais de apoio a
pessoas com necessidades especiais, são elas:
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a) A ACRESCER - Associação de Pais e amigos de crianças com necessidades
educativas especiais. Esta associação identifica-se como sendo um grupo de pais e
amigos, que devido às dificuldades diárias que encontram com os seus educandos na
área da saúde, educação e integração na sociedade em geral, resolveram criar uma
associação para tentar dar as respostas necessárias para que os seus filhos possam ter
uma melhor qualidade de vida e uma integração plena na sociedade 40. Esta associação
não apresenta serviços de apoio a famílias, nem serviços de reabilitação;
b) A APECDA - Associação de Pais para Educação de Crianças Deficientes
Auditivas41. Não dispõe de serviços de apoio a famílias de reabilitação;
c) A APADI - Associação de Pais e Amigos do Diminuído Intelectual. Esta associação
apoia crianças e jovens com multideficiência, prestando apoio e reabilitação a jovens e
adultos. Não apresenta serviços de apoio a crianças em idade escolar, nem apoio às
famílias;
d) A ASCUDT - Associação Sócio Cultural dos Deficientes de Trás-os-Montes.
Apoiam sobretudo pessoas portadoras das deficiências motoras, visuais, auditivas,
men ais ligeiras (

). Es a associa o, isa a in egra o plena na sociedade da pessoa

com deficiência e, tem como atividades, a terapia ocupacional, lazer, convívio,
desporto, atividades de formação profissional, de reabilitação, etc., só a jovens a partir
dos 18 anos de idade. Não apresenta serviços de apoio familiar;
e) A Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que como o nome indica apenas
faculta apoios aos membros;
f) O CEE - O Centro de Educação Especial que é outra das instituições que ao longo
dos anos tem apoiado a pessoa com necessidades especiais, primeiramente numa
vertente de institucionalização, com uma importante cota de centro de recursos, depois
como apoio à formação profissional. Atualmente o apoio está direcionado para jovens
adultos, não dispondo de serviços para crianças, nem para as famílias.
g) Em Mirandela (segunda cidade do distrito) podemos encontrar a APPACDM Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela,
40

Retirado da página da Internet http://acrescer.do.sapo.pt

41

Web: http://www.planeta.clix.pt/apadi
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que disponibiliza um Centro de Atividades Ocupacionais para pessoas adultas com
deficiência.
f) Em Macedo de Cavaleiros (terceira cidade do distrito) abriu recentemente a
CERCIMAC. Disponibiliza igualmente um Centro de Atividades Ocupacionais para
pessoas adultas com deficiência.
Atualmente e, segundo a informação recolhida junto das referidas associações, grande
parte delas apenas dá apoio (atividades de reabilitação e fisioterapia) a um número
muito limitado de pessoas, havendo muitas lacunas no apoio a todas a pessoas que dele
necessitam. De lembrar que o distrito de Bragança tem doze concelhos e apenas
existiam (à data deste levantamento: 2008) respostas sociais em três deles.
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Anexo XIII: Escala de avalia o do programa de forma o Escola de Pais.nee ,
pelos formandos.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA Escola de Pais.nee42
FORMANDOS
Com vista a melhorar esta a formação, gostaríamos que preenchesse esta Ficha de
Avaliação.
A sua colaboração é de extrema importância.
Muito obrigada.
1- Os meus conhecimentos iniciais ao apresentar-me nessa escola sobre as temáticas
abordadas eram:
Insuficientes
Médios
Bons
Excelentes
2- Esta escola correspondeu ao que dela esperava, tendo sido útil?
Muito
Bastante
Pouco
Nada
3- Assinale com uma cruz a casa que mais se aproxima da palavra que está mais de
acordo com a sua opinião sobre a Escola de Pais.nee e sobre o Programa de Educação
Emocional:
3.1. O Programa/ a Escola pareceu-me
1

2

3

.
4

5

6

Aborrecido
Desnecessário
Vulgar
Difícil
Inútil

7
Divertido
Necessário
Inovador
Fácil
Útil

3.2. Como se sentiu no decorrer da escola/programa?
1
Constrangido
Desconfortável
Preocupado
Triste
Inseguro
Insatisfeito
42

2

3

4

5
Relaxado
Confortável
Tranquilo
Contente
Seguro
Satisfeito

Adaptado de: Álvarez González (2001:105). Instrumentos para avaliar um Programa de Educação Emocional (pp. 104-106).
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Aborrecido
Desinteressado

Divertido
Interessado

4- Se tivesse que eleger uma palavra para descrever como se sente ao finalizar esta
formação, qual destas preferiria?
Satisfeito
Indiferente
Decepcionado
5- Que actividades que
apreciou
mais?
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Porquê?________________________________________________________________
6- Que actividades (sessões) se poderiam melhorar ou até suprimir na sua opinião?
6.1.
Melhorar:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.2.
Suprimir:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.3.
Porquê?________________________________________________________________
7- As actividades realizadas, nas diferentes sessões foram adequadas às suas
expectativas?
Muito adequada
Bastante adequada
Pouco adequada
Nada adequada
8- O conteúdo das actividades foi suficientemente claro para conseguir atingir os
objectivos
propostos?
Totalmente adequado
Bastante adequado
Pode-se melhorar
É necessário melhorar
9- O tempo ajustou-se a cada uma das actividades propostas?
Muito
Bastante
Pouco
Nada
10- Os recursos materiais apresentados
desenvolvimento das actividades?

foram

adequados

para

o

correcto
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Muito adequados
Bastante adequados
Pouco adequados
Nada adequados
11- Na sua opinião como valoriza os seguintes aspectos, no decurso da formação:
(4 = Muito; 3 = bastante; 2 = pouco; 1 = nada)
O meu interesse (despertado por cada actividade)
A minha participação
Clima de trabalho/relação estabelecido
12- Refira a sua opinião sobre o desempenho da Formadora:
1
Transmitiu com clareza os assuntos abordados?
Conseguiu criar um clima propício à participação?
Dominava o assunto que expôs?
(4 = Excelente; 3 = bom; 2 = médio; 1 = suficiente)

2

3

4

13- Na sua opinião valeu a pena aplicar o programa?
Muito
Bastante
Pouco
Nada
14- Aconselharia outra pessoa a fazer este Curso? SIM _ NÃO _
Porquê?
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15- Sugestões/Comentários:
______________________________________________________________________

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO
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Anexo XIV: Programa de Forma o Parental Escola de Pais.nee
Área Curricular (AC) I
Educação para a diferença
Estrutura do Bloco temático: O direito à identidade e à diferença
Este Bloco temático tem uma duração previsível entre duas a quatro horas, operacionalizadas em sessões
de duas horas. A sua duração dependerá sempre do número de formandos, da capacidade de se
expressarem no grupo, do tempo que se demora a trabalhar cada dinâmica ou ainda da facilidade com que
expõem os seus problemas.
Objectivos:
Reflectir sobre as questões da identidade das pessoas com limitações;
Conhecer os direitos das pessoas com NE;
Identificar as necessidades das famílias;
Sensibilizar a comunidade para a educação para a diferença.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Dinâmica da prenda;
ACTIVIDADE 2: Direito à identidade e à diferença. Breve exposição em PowerPoint;
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: Simular para sentir, sentir para valorizar e respeitar;
ACTIVIDADE 4: Avaliação das necessidades familiares;
ACTIVIDADE 5: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 6: Momento de humor.
ACTIVIDADE 1: Dinâmica da prenda
Descrição: A formadora apresenta duas prendas. Uma embrulhada em papel de jornal e outra num
embrulho muito cuidado. Solicita então aos formandos que escolham uma delas. No final
verificam que a prenda que estava no jornal era a prenda mais valiosa.
Duração: 10 minutos
Objectivos: Esta actividade representa uma metáfora que tem como objectivo realizar um
paralelismo com as pessoas com NE -por fora com as suas limitações e muitas vezes por dentro
com um valor incalculável. Para o formador: Perceber as representações dos formandos no que se
refere à valorização das pessoas com limitações.
ACTIVIDADE 2: Direito à identidade e à diferença
Descrição: Através do PowerPoint irá expor-se um conjunto de diapositivos que terão como
objectivo sensibilizar os formandos para os direitos das pessoas com NE.
Conteúdos:
A pessoa com necessidades especiais: do estigma à inclusão;
O direito à sua identidade;
Direitos e deveres na sociedade.
Duração: 20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre o acesso à igualdade de oportunidades das pessoas com limitações e o
seu direito à inclusão social. Para o Formador: Diagnosticar no grupo as representações sobre as
pessoas com limitações para possível reajuste dos conteúdos do programa.
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: Simular para sentir, sentir para valorizar e respeitar;
Descrição: Com recurso a cadeiras de rodas, andarilhos, bengalas, headphones e vendas, serão
realizadas simulações. Será pedido aos formandos que tentem colocar-se no lugar das pessoas com
limitações e que descrevam o que sentiram.
Duração: 15-20min
Objectivos: Promover a capacidade de empatia e o respeito pelas diferentes amplitudes
individuais. Dar valor à vida que se tem em comparação com as limitações dos outros.
ACTIVIDADE 4: Avaliação das necessidades familiares;
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Descrição: Através de um instrumento de avaliação ou entrevista proceder à avaliação das
necessidades das famílias na perspectiva dos formandos presentes. Sugerimos o questionário da
avaliação das necessidades das famílias adaptado por Filomena Pereira (1996).
Duração: 20-25min
Objectivos: Promover a identificação dos próprios problemas. Para o Formador: Promover o
conhecimento da realidade das famílias de crianças com NEE.
ACTIVIDADE 5: Debate e reflexão;
Descrição: Cada formando deverá partilhar com os outros sobre o que de mais significativo
aprendeu nesta sessão.
Duração: 20-40min
Objectivos: Avaliar a sessão e ter em conta que muitos dos problemas decorrentes do diagnóstico
são comuns e podem ser partilhados entre todos. Para o Formador: Recolher dados para reavaliar
os objectivos e conteúdos das sessões seguintes.
ACTIVIDADE 6: Momento de Humor
Descrição: Apresentar-se-á uma frase humorística ou imagem que expresse com humor o que foi
trabalhado na sessão.
Duração: 5 minutos
Objectivos: Começar a iniciar os formandos na vertente da psicologia positiva e no recurso ao bom
humor para lidar com questões do dia-a-dia.
Estrutura do Bloco Temático II: A intervenção no sistema família
Este bloco temático poderá ter uma duração variável de quatro a seis horas, dependendo, mais uma vez,
do número de formandos, da sua capacidade de se expressarem, sobre a questão mais difícil da formação:
a abordagem do impacto do diagnóstico e as questões do luto. É sobretudo muito importante que os
pais/mães falem abertamente, reflictam, partilhem e desabafem sobre os seus problemas.
Objectivos:
Reflectir sobre o impacto do diagnóstico e todas as mudanças que implica;
Identificar necessidades pessoais e familiares;
Reconhecer o papel das redes de apoio formal na adaptação ao diagnóstico;
Reflectir sobre as expectativas e importância da família na tomada de decisões;
Exorcizar medos, mitos e preconceitos relativamente à limitação dos filhos/as;
Conhecer os principais normativos legais que norteiam a educação especial e intervenção
precoce.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Visualização de um filme muito breve sobre crianças com NEE.
ACTIVIDADE 2: O impacto do diagnóstico.
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: Como é a minha família;
ACTIVIDADE 4: Dinâmica da plasticina;
ACTIVIDADE 5: Dinâmica: O que senti quando nasceu o meu filho/a? E quando soube
do diagnóstico?
ACTIVIDADE 6: Preenchimento do questionário de depressão ansiedade e stress;
ACTIVIDADE 7: Dinâmica do balão;
ACTIVIDADE 8: Legislação na área das NE.
ACTIVIDADE 9: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 10: Momento de humor
ACTIVIDADE 1: Visualização de um filme muito breve sobre crianças com NEE.
Descrição: Perceber o valor da amizade, solidariedade e cidadania através do visionamento de um
filme (retirado de http://www.youtube.com/watch?v=7UXiI-LsuUk).
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as limitações; criar um espírito solidário e perceber que afinal existem
pessoas com tantos ou mais problemas que nós.
ACTIVIDADE 2: O impacto do diagnóstico.
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Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se um conjunto de diapositivos que ilustram o
processo pelo qual passam as famílias desde o diagnóstico.
Conteúdos:
O impacto o diagnóstico na família;
Do luto à luta;
As necessidades das famílias;
Factores e stress familiar;
A Importância das redes de apoio na reestruturação do sistema familiar.
Neste ponto convém referir as investigações realizadas neste âmbito e que reflectem as
necessidades a nível contextual. Um estudo por nós realizado, de 2006 a 2009, referenciava que as
famílias do distrito de Bragança reagiam ao diagnóstico de forma diferenciada e mediante um
conjunto de factores (Macedo, 2009):
Cultura, valores, capacidade económica, educação, situação geográfica;
Es r ra familiar (presen a de irm os, a s ):
o Reacções dos familiares mais próximos;
o Características dos indivíduos.
Características da criança com NEE;
Informação e formação;
Redes de apoio formal e serviços de reabilitação;
Forma como foi dado o diagnóstico.
Por outro lado, os factores de stress familiar, além de abarcarem os pontos anteriores situavam-se
igualmente nas seguintes situações:
Dificuldades de transporte;
Inexistência de instituições ou alguém que tome conta dos outros filhos/as;
Dispensa no emprego para acompanhar a criança aos tratamentos;
Falta de instituições que aceitem as crianças antes da escolaridade obrigatória;
Problemas dentro da família, como os ciúmes dos irmãos, problemas entre o casal
derivados de questões económicas ou da forma de lidar com o filho/a com NE.
Tratamentos médicos caros, cirurgias e hospitalizações fora do distrito;
Agra amen o das despesas (alimen a o especial o eq ipamen os, cons l as );
Crises de desânimo (incidentes de saúde das crianças, como convulsões, integração na
escola, etc.)
Duração: 40-50 minutos
Objectivos: Promover o conhecimento da realidade das famílias de crianças com NEE e a
identificação dos próprios problemas.
ACTIVIDADE 3: Como é a minha família?
Descrição: Oralmente os pais/mães apresentarão a sua família (nome, problemas identificados,
etc.). A formadora apresentará um conjunto de imagens com diferentes tipos de pessoas. Com base
nessas imagens cada um dos pais/mães identificará a sua família. Reflexão sobre as famílias
constituídas.
Duração: 30 minutos.
Objectivos: Reflectir sobre a especificidade de cada sistema familiar, reconhecer as forças e as
limitações de cada família. Para o Formador: Diagnosticar problemas encontrados no grupo para
possível reajuste do programa.
ACTIVIDADE 4: Dinâmica da plasticina
Descrição: Será distribuído a cada participante uma bola de plasticina. Ao moldarem a plasticina
irão descobrir que lá dentro há um brilhante. Esta actividade é uma metáfora sobre as crianças com
NE por fora com as suas limitações, por dentro têm um tesouro por descobrir.
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Promover a reflexão sobre a diferença e a aceitação das amplitudes individuais.
ACTIVIDADE 5: Dinâmica: O que senti quando nasceu o meu filho/a? E quando soube do
diagnóstico?
Descrição: Cada participante escreverá num cartão as emoções que sentiu nos momentos
identificados. E que depois partilhará com o grupo.
Duração: 10-15 minutos
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Objectivos: Identificar sentimentos e emoções. Para o formador: Recolher informação para
adequar a sessão seguinte.
ACTIVIDADE 6: Preenchimento do questionário de Depressão Ansiedade e Stress de Lovibond
e Lovibond validado para o contexto português por Pais-Ribeiro, Honrado e Leal (2004).
Descrição: Será distribuído a cada participante um questionário que nos ajudará a avaliar os seus
níveis de stress e ansiedade.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Potenciar a auto-avaliação dos formandos quanto aos níveis de stress e ansiedade
sentidos no dia-a-dia. Para o formador: Recolher informação para adequar a sessão seguinte.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica do balão
Descrição: Será distribuído a cada participante um balão com o qual deve interagir. O balão
representa o filho/a que devem amar, cuidar e ajudar a criar. O segundo passo é dar o balão a outra
pessoa. Com este gesto pretende-se que aprendam a confiar em terceiros no cuidado aos seus
filhos/as, a familiares, amigos, instituições, etc.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Potenciar a reflexão sobre a confiança em si e nos outros. Para o formador: Perceber
como cada formando já se consegue ou não soltar no grupo, se consegue assumir o papel de
pai/mãe e interagir com o balão. E sobretudo se conseguem confiar, ainda que ludicamente, no
outro para o desempenho da tarefa pretendida.
ACTIVIDADE 8: Legislação na área das NE.
Descrição: Breve exposição em PowerPoint e distribuição de panfletos com informação sobre a
temática das NE;
Conteúdos:
Legislação sobre a deficiência;
Informação sobre as ajudas técnicas;
Recursos existentes na área e residência;
Sites e direcções de interesse;
Os direitos das famílias.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Informar os pais/mães sobre os principais normativos legais existentes e encaminhalos para as ajudas técnicas no caso de necessitarem. Para o formador: Perceber que necessidades as
famílias têm e sondar os conhecimentos na área.
ACTIVIDADE 9: Debate e reflexão
ACTIVIDADE 10: Momento de humor

Área Curricular II
Educação emocional e bem-estar
Es r

ra do Bloco Tem ico I: Da i ncia q o idiana s respos as emocionais
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O presente bloco tem uma duração variável de quatro a seis horas, dependerá mais uma vez do número de
formandos, dos conhecimentos prévios que têm sobre a área e a sua participação. Com ela iremos dar
início ao tema central do bloco que são as emoções. Aprender a identificar os nossos estados emocionais,
adquirir o hábito de tomar consciência da emoção, no tempo em que a sentimos e saber transmitir estes
ensinamentos aos filhos/as, são as linhas orientadoras desta sessão.
43

Algumas das actividades apresentadas neste módulo foram realizadas a partir das sugestões de Alvaréz (2001), Bisquerra (2006),
Güel e Muñoz (2003), Muñoz (2005), Parra (2008), Pascual e Cuadrado (2001), Muñoz Remón (2003), Remón (2003) e Soldevila
(2009), cujas obras se centram no desenvolvimento de programas de educação emocional.
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Objectivos:
- Dominar o quadro conceptual das emoções:
Compreender o conceito, componentes e características das emoções;
- Perceber a importância do equilíbrio emocional como forma de fazer face aos problemas.
- Perceber as implicações das emoções negativas e do stress na saúde;
- Adquirir um melhor conhecimento das suas próprias emoções:
Aprender a identificar as suas emoções e as dos outros;
Compreender as causas e consequências das emoções;
Reconhecer e utilizar a linguagem das emoções na comunicação verbal e não verbal.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Saber ser: viver com competência emocional.
ACTIVIDADE 2: As emoções. Conceito, características e componentes.
ACTIVIDADE 3: Reconhecendo as emoções: Dinâmica das caras;
ACTIVIDADE 4: Análise dos resultados da escala EADS aplicada na sessão anterior;
ACTIVIDADE 5: Consequências para a saúde das emoções negativas.
ACTIVIDADE 6: Porquê educar as emoções?
ACTIVIDADE 7: Técnicas de combate ao stress.
ACTIVIDADE 8: Dinâmica: Aprender a respirar;
ACTIVIDADE 9: Dinâmica de relaxamento: Posso fazer-lhe uma massagem?
ACTIVIDADE 10: Questionário de Educação Emocional;
ACTIVIDADE 11: Terapia de relaxamento: Sessão de ioga.
ACTIVIDADE 12: Ser competente emocionalmente, porquê? Grupo de discussão.
ACTIVIDADE 13: Como vai a minha competência emocional? Dinâmica dos chapéus;
ACTIVIDADE 14: Grupo de discussão: O rosto é o espelho da alma?
ACTIVIDADE 15: Recordando as reacções voluntárias das emoções: Dinâmica do
reconhecimento das emoções nos colegas;
ACTIVIDADE 16: Os sete sorrisos.
ACTIVIDADE 17: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 18: Momento de humor.
ACTIVIDADE 1: Preenchimento do questionário de Educação Emocional;
Descrição: Preencher um questionário 44 que dará indicadores da necessidade de educação
emocional de cada um dos formandos, em diferentes áreas (Consciência e controle emocional;
Auto estima; Habilidades sócio emocionais; Habilidades da vida e Bem-estar subjetivo).
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Potenciar a autoavaliação e o autoconhecimento. Para o formador: Conhecer as
necessidades de cada formando em cada uma das áreas referidas para ajustar as sessões seguintes.
ACTIVIDADE 2: As emoções. Conceito, características e componentes.
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre o que é emoção.
Cada participante dá a sua opinião. Depois, através do PowerPoint irão expor-se diapositivos que
permitam aos formandos compreenderem o conceito de emoção, componentes e características.
Conteúdos:
o As emoções no âmbito das NE;
o Conceito de emoção;
o Fenómenos afectivos (emoção, sentimento, afecto, estado de ânimo, perturbações
emocionais);
o Tipos de emoções (positivas e negativas, ambíguas e estéticas);
o As componentes da emoção (neurofisiológica, cognitiva e comportamental);
o As características (causas, predisposição à acção, estratégias de regulação, etc.) das
emoções principais: medo, ira, ansiedade, tristeza, vergonha, aversão, alegria, amor, humor,
felicidade, etc.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Reflectir sobre o conceito de emoção; Reconhecer a existência de diferentes tipos de
emoções; tomar consciência da subjectividade das emoções.
44

Questionário de Educação Emocional Reduzido (CEE-R) desenvolvido por Bisquerra (2006).
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ACTIVIDADE 3: Dinâmica das caras
Descrição: Através da apresentação no PowerPoint, irão expor-se as emoções positivas, negativas
e neutras. Em seguida os formandos irão descobrir as características da expressão facial (olhos,
boca, nari ) e iden ificar a emo o associada a cada imagem.
Duração: 15-20min
Objectivos: Conhecer as características das emoções principais: medo, ira, ansiedade, tristeza,
vergonha, aversão, alegria, amor, felicidade, etc. Conhecer as suas componentes à medida que se
analisam; Reconhecer as emoções dos outros através de imagens e classificar as emoções que
aparecem expressadas nessas imagens.
ACTIVIDADE 4: Análise dos resultados da escala EADS aplicada na sessão anterior;
Descrição: A formadora entrega a cada formando a EADS com o respetivo resultado: Cada
formando irá conhecer os seus níveis de ansiedade e stress. Reflectir em grupo.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as causas e consequências do stress e ansiedade para a saúde.
Para o formador: Conhecer as necessidades de cada formando nesta área.
ACTIVIDADE 5: As consequências para a saúde das emoções negativas e do stress.
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre quais são, nas
perspectivas dos formandos, as consequências do stress no seu dia-a-dia. Através de uma
apresentação em PowerPoint, o formador dará a conhecer o conceito de stress e as suas
consequências para a saúde, com base em estudos científicos recentes.
Conteúdos:
O que é o stress;
O que o causa;
Os efeitos do stress na saúde
Duração: 30-40 minutos
Objectivos: Perceber quais as consequências de uma vida de ansiedade e stress. Reflectir sobre o
estilo de vida levado e a possibilidade de o mudar.
ACTIVIDADE 6: Porquê educar as emoções?
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre a questão
colocada. De seguida, e através de uma breve apresentação em PowerPoint, o formador clarificará
os conteúdos referidos, com o objectivo de fazer perceber aos formandos a pertinência de, no seu
dia-a-dia, serem competentes na gestão das suas emoções.
Conteúdos:
Conceito de inteligência emocional;
Justificação da necessidade de educar as emoções;
O processo de educação emocional;
Pessoas emocionalmente competentes.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Adquirir consciência sobre a inteligência emocional e encará-la como uma ferramenta
na hora de enfrentar problemas; Conhecer o conceito de competência emocional; Reflectir sobre as
características das pessoas emocionalmente competentes.
ACTIVIDADE 7: Reduzir a ansiedade e o stress: Técnicas de relaxamento.
Descrição: Através do PowerPoint trabalharemos diferentes técnicas de relaxamento com música
de fundo.
Conteúdos:
Relaxamento físico: alongamentos, rotação da cabeça e respiração;
Relaxamento mental: vazio mental e imagética;
Risoterapia.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Conhecer diferentes formas de relaxamento.
ACTIVIDADE 8: Dinâmica: Aprender a respirar;
Descrição: Nesta sessão trabalharemos diferentes técnicas de relaxamento com música de fundo. O
formador irá dando instruções durante a actividade.
Duração: 30-50 minutos
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Objectivos: Conseguir relaxar de forma equilibrada, para conseguir reduzir a ansiedade e a
angústia que as emoções negativas nos produzem.
ACTIVIDADE 9: Dinâmica da confiança: Posso fazer-lhe uma massagem?
Descrição: Em grupos de dois, cada formando irá realizar uma massagem no colega e vice-versa.
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Perceber que muitas vezes não precisamos de ir a técnicos e que o relaxamento pode
ser realizado em casa com os familiares e que deve ser praticado de forma corrente e até afectiva.
ACTIVIDADE 10: Terapia de relaxamento: Sessão de ioga.
Descrição: No ginásio, cada formando irá colocar-se na posição Shávasana, deitado de costas com
os braços e pernas ligeiramente afastados e as palmas das mãos voltadas para cima. Num ambiente
com velas e incenso, o formador iniciará uma sessão de ioganidra, o relaxamento do ioga.
Duração: 30-40 minutos
Objectivos: Aprender a relaxar por sugestão; Desenvolver atitudes de relaxamento como forma de
controlar o stress; Perceber o estado do corpo e mente quando nos encontramos em relaxamento;
Apreciar a sensação de bem-estar enquanto se relaxa.
ACTIVIDADE 11: Ser competente emocionalmente, porquê? Grupo de discussão.
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre a questão
colocada. Em grande grupo o formador lança a questão e os formandos deverão abordar a questão
segundo o seu ponto de vista e segundo tudo o que aprenderam sobre esta área nas sessões
anteriores.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as necessidades individuais de educação emocional.
ACTIVIDADE 12: Como vai a minha competência emocional? Dinâmica dos chapéus 45;
Descrição: Apresenta-se aos presentes um caso para analisar: O Jorge é chamado ao escritório do
seu chefe. Este acusa-o de não realizar o seu trabalho correctamente, pois encontrou
irregularidades nas contas da empresa. O Jorge reage com agressividade.
No seguimento, apresentam-se cinco chapéus, cada um apresenta uma forma específica de analisar
o problema. Cinco voluntários irão analisar a situação de acordo com as coordenadas do seu
chapéu:
Chapéu Branco: Deve pensar de forma a centrar-se nos dados disponíveis. Ver a
informação que tem e aprender com ela.
Chapéu encarnado: Observe os problemas usando a intuição, os sentimentos e as
emoções. O participante expõe os seus sentimentos sem ter de os justificar.
Chapéu preto: Use o pensamento do juízo e da cautela, exponha os pontos negativos da
situação.
Chapéu amarelo: Pense positivamente, e veja os lados positivos da situação, e os
benefícios que daí poderão advir.
Chapéu verde: Este é o chapéu da criatividade. Seja criativo na análise deste problema.
Chapéu azul: Este é o chapéu do controle e da gestão do processo do pensamento. Com
ele resume-se tudo o que aconteceu e as conclusões a que se chegou.
Depois pede-se que comentem as suas experiências. Pede-se aos restantes elementos que digam
qual o chapéu que escolheriam para resolver uma outra situação. E qual o chapéu que usam
habitualmente para abordar os seus problemas.
Duração: 30-40 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as diferentes formas de abordar um problema; Conhecer e respeitar
diferentes pontos de vista e o pensamento divergente.
ACTIVIDADE 13: Saber ser: Viver com competência emocional.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se um conjunto de razões que justificam a
pertinência de educar as emoções.
Conteúdos:
Conceito de competência emocional;
Estratégias para ser competente emocionalmente.
Duração: 15-20 minutos
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Adaptado de Bono (1988ª; 1988b).
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Objectivos: Perceber a importância de ser competente emocionalmente; Identificar as
características das pessoas com Inteligência Emocional.
ACTIVIDADE 14: Grupo de discussão: O rosto é o espelho da alma?
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre a questão
colocada. Em grande grupo, os formandos irão dar a sua opinião sobre o tema em questão.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre o facto de se puderem ou não simular as emoções.
ACTIVIDADE 15: Recordando as reacções voluntárias das emoções: Dinâmica do reconhecimento das
emoções nos colegas;
Descrição: Apresentar-se-á a cada formando uma fotografia que expressa uma emoção específica.
Cada um reproduzirá em mímica, e através da expressão do rosto, essa emoção. Os restantes
elementos terão de adivinhar qual a emoção produzida pelo colega.
Duração: 20-25 minutos
Objectivos: Reconhecer nos colegas as reacções voluntárias das emoções expressas no rosto
humano; Classificar as emoções básicas através da expressão facial dos colegas.
ACTIVIDADE 16: Os sete sorrisos.
Descrição: Através de uma breve exposição em PowerPoint, apresentar aos formandos, uma das
melhores máscaras para ocultar sentimentos negativos, na perspectiva de Paul Ekman: O sorriso.
Conteúdos:
Os sete sorrisos de Paul Ekman (2003);
Sincero;
Falso;
Dissimulado;
Desdenhoso;
Triste;
Burlão;
Temeroso.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Aprender a distinguir um sorriso autêntico de um sorriso social.
ACTIVIDADE 17: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 18: Momento de humor.

Estrutura do Bloco temático: Gestão emocional e do auto-conhecimento na relação familiar46
Este bloco temático encontra-se dividido em cinco módulos distintos. Cada uma reflecte as componentes
da competência emocional. Cada uma destas cinco áreas será desenvolvida à luz dos pressupostos de
Bisquerra (2003).
Módulo I: Auto-conhecimento;
Módulo II: Regulação emocional;
Módulo III: Auto-estima pessoal e familiar e Auto-motivação;
Módulo IV: A Empatia nas relações familiares. Aprender a ouvir e a comunicar;
Módulo V: Habilidades de vida e bem-estar.
Cada módulo terá uma duração variável de dez a quinze horas, dependendo, uma vez mais, do número de
formandos, dos conhecimentos prévios que têm sobre a área e da sua participação. As actividades serão
adaptadas ao público-alvo da formação e terão sempre como objectivos trabalhar cada uma das áreas
curriculares definidas.
Objectivos:
- Desenvolver habilidades de auto e hetero-conhecimento:
Desenvolver capacidades de auto confiança;
Desenvolver expectativas realistas sobre si mesmo, reconhecendo habilidades e atitudes;
46

As actividades desenvolvidas foram adaptadas de: António-Carrobles e Pérez-Pareja (2009), Álvarez González (2001), Bisquerra
(2000), Bolívar e colaboradores (2003), Diaz-Sibaja, Comeche-Moreno e Díaz-Garcia (2009), Elias, Tobias e Friedlander (2000),
Güell, (2005), Güell e Muñoz (2003), López (2003), Pascual Ferris e Cuadrado Bonilla (2001), Soldevila (2009), Vallés-Arándiga e
Valles-Tortosa (2006), Vallés-Arándiga (2009), entre outros.
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Construir estratégias de auto-aceitação e de valorização pessoal.
- Identificar emoções em si e nos outros.
Operacionalização metodológica:
Módulo I: Auto-conhecimento
ACTIVIDADE 1: Dinâmica: Olhando para dentro;
ACTIVIDADE 2: Estilos de auto-conhecimento e gestão emocional.
ACTIVIDADE 3: Conheço-me? Grupo de discussão.
ACTIVIDADE 4: Dinâmica das mãos;
ACTIVIDADE 5: O desafio do auto-conhecimento.
ACTIVIDADE 6: O teste dos oito temperamentos de Heymans e Wiersma;
ACTIVIDADE 7: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 8: Momento de humor
ACTIVIDADE 1: Dinâmica: Olhando para dentro;
Descrição: através da análise de uma personagem pública irão identificar-se diferentes aspectos da
própria personalidade. Ter consciência que todos os aspectos que se trataram formam a identidade
de uma pessoa. A personalidade não depende apenas de um aspecto, mas sim de um conjunto de
características individuais que se inter-relacionam.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Procurar a sua própria identidade; Identificar no outro e em si aspectos físicos,
intelectuais, axiológicos, emocionais e sociais.
ACTIVIDADE 2: Estilos de auto conhecimento e gestão emocional.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se as premissas defendidas por Salovey e Mayer
(1990): As pessoas tendem a adoptar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções.
Conteúdos:
o Pessoas Mergulhadas;
o Pessoas Resignadas;
o Os Auto-conscientes.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Reflectir sobre cada um dos estilos e tentar enquadrar-se num deles; Identificar qual o
estilo mais eficaz na relação parental e social.
ACTIVIDADE 3: Conheço-me? Grupo de discussão.
Descrição: Inicia-se a actividade com um brainstorming (chuva de ideias) sobre a questão
colocada. Cada um irá reflectir e partilhar com o grupo as suas características pessoais.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a importância do auto-conhecimento.
ACTIVIDADE 4: Dinâmica das mãos
Descrição: Cada formando irá pintar as suas mãos e imprimi-las numa folha A3. Depois de seca a
tinta, em cada dedo da mão direita irão escrever cinco aspectos a melhorar na sua personalidade,
na mão esquerda escreverão cinco qualidades. No final, cada um poderá partilhar sobre as suas
qualidades e sobre os pequenos aspectos a melhorar. Após reflexão geral o formador lançará a
refle o: As minhas q alidades n o ser o s ficien es para me aj dar a melhorar alg mas coisas
menos boas? . A o ra arian e a dar ao e erc cio
ransform -lo numa comparação: na mão
esquerda como eu era antes do diagnóstico, na mão direito como sou hoje? Reflectir sobre essa
mudança.
Duração: 10-30 minutos
Objectivos: Reflectir sobre si próprio; Apontar qualidades e aspectos a melhorar; Reflectir sobre a
vontade de mudar de hábitos e atitudes.
ACTIVIDADE 5: O desafio do auto-conhecimento.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se os conceitos abaixo indicados. Basicamente
convém reter que uma pessoa emotiva é uma pessoa com mais facilidade em sentir uma
perturbação por uma causa interna ou externa. Ser activo define-se como a quantidade de energia
que um indivíduo pode dispor nas suas acções, é a disposição para agir e não o comportamento de
q em age m i o. A secundaridade ou primariedade define a rapidez da reacção a um estímulo, e
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a duração desta reacção, isto é, o tempo que gastamos a regressar ao estado inicial. Primária
(reacção é rápida e efémera). Secundária (reagimos com lentidão e por largo tempo) 47.
Conteúdos:
o Emotividade;
o Actividade;
o Secundaridade.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Identificar traços do temperamento através da exposição oral das suas características.
ACTIVIDADE 6: O teste dos oito temperamentos de Heymans e Wiersma
Descrição: Preencher m q es ion rio, denominado e es e dos oi o emperamen os , de He mans
e Wiersma. A tipologia do temperamento baseia-se principalmente na identificação da
emotividade, actividade e a primariedade ou secundaridade.
Duração: 20-25 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a maneira de agir perante as diferentes situações.
ACTIVIDADE 7: Debate e reflexão
ACTIVIDADE 8: Momento de humor.
Módulo II: Regulação emocional
Objectivos:
- Aprender a regular as próprias emoções:
Conhecer e aplicar estratégias de regulação emocional;
Identificar bloqueios e frustrações;
Identificar situações stressantes;
Aprender a gerir a ira;
Descobrir formas de prevenir os efeitos nocivos das emoções negativas;
Aprender a gerar emoções positivas.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Dinâmica dos 9 pontos;
ACTIVIDADE 2: O que sinto quando não consigo atingir os meus objectivos?
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: De que é que tenho medo?
ACTIVIDADE 4: Dinâmica: O que sinto quando me zango?
ACTIVIDADE 5: O que é a frustração?
ACTIVIDADE 6: Conduta adaptativa - Estratégias de auto-regulação.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: Escala do perdão;
ACTIVIDADE 8: Dinâmica: Penso positivo?
ACTIVIDADE 9: Dinâmica: Terapia do afecto;
ACTIVIDADE 10: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 11: Momento de humor.

ACTIVIDADE 1: Dinâmica dos 9 pontos48
Descrição: O formador dá aos formandos uma folha com o teste dos nove pontos. A tarefa é a
seguinte: Unir todos os pontos em 4 traços como máximo, sem levantar o lápis e sem passar duas
vezes pelo mesmo ponto.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Tentar resolver o exercício e descrever o que se sentiu no processo. Reconhecer que,
muitas vezes perante a frustração temos tendência para reagir de forma pouco adaptativa, o que na
maior parte dos casos, piora a situação. Reflectir sobre a reacção de cada um face à frustração. E,
perceber como a regulação emocional nos pode ajudar a resolver problemas.
47

48

Para mais informação consultar o livro de Arduin (1976). Conheça o seu carácter.
Autor: Bono (1998).
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ACTIVIDADE 2: O que sinto quando não consigo atingir os meus objectivos?
Descrição: O tema será lançado pelo formador na dinâmica de Grupo de discussão. Cada
formando irá partilhar com o grupo, se assim o entender, a sua opinião nesta área.
Duração: 15-20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre o facto de se poder ou não controlar a frustração.
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: O que sinto quando me zango?
Descrição: Cada um deve recordar uma situação na qual sentiu raiva. Descrevê-la-ão numa folha.
De seguida fazer grupos de três elementos em que partilham a actividade. Cada um dos outros terá
de pensar se as situações apresentadas pelos colegas lhes provocariam também raiva ou outra
emoção. Por fim debater as conclusões a que chegaram.
Duração: 20min
Objectivos: Identificar que situações provocam a sensação de raiva; Adquirir consciência de como
reagimos perante determinadas emoções.
ACTIVIDADE 4: Dinâmica: De que é que tenho medo?
Descrição: Cada participante deverá preencher uma folha de trabalho com as seguintes questões:
Qual foi a última vez que sentiu medo; Qual o impulso perante a situação; deixou-se levar pelo
impulso? Avalie agora o seu comportamento na altura; Voltaria a fazer o mesmo?
Duração: 40min
Objectivos: Identificar e reflectir sobre o que nos causa medo e sobre o primeiro impulso perante o
medo. Perceber que o primeiro impulso que temos nem sempre coincide com o comportamento
que teríamos se pensássemos antes de agir.
ACTIVIDADE 5: O que é a frustração?
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se os pressupostos de Lewin (1935) revisitados por
Pacas-Lara (2006) referentes ao tema da frustração49.
Conteúdos:
o 0s quatro Processos frustrativos básicos:
Frustração por barreira;
Frustração por incompatibilidade de dois objectivos;
Frustração por conflito evitação evitação;
Frustração por conflito de aproximação evitação.
o Diferentes reacções à frustração segundo cada pessoa e cada situação:
Agressão física ou psicológica;
Regressão;
Fixação ou bloqueio;
Resignação ou apatia;
Identificação;
Fuga;
Fantasia;
Negativismo;
Catarses;
Compensação.
Duração: 20 minutos
Objectivos: Conhecer as premissas sobre a qual assentam os processos de frustração. Reflectir
sobre cada um deles e identificar nas situações da vida situações onde estiveram presentes; Tomar
consciência disso e desenvolver competências de resistência à frustração.
ACTIVIDADE 6: Conduta adaptativa - Estratégias de auto-regulação.
Descrição: Através de uma exposição em PowerPoint daremos pistas aos formandos sobre como
emitir uma conduta adaptativa relativamente aos nossos problemas e frustrações. Quando
detectamos em nós um estado de frustração é importante canalizá-lo com a ajuda da regulação
emocional. Devemos orientar-nos para a solução do problema, o que implica aprender a identificar
e reconhecer as nossas frustrações enquanto uma energia que podemos orientar face à solução
efectiva.
49

Para saber mais sobre o assunto consultar: http://www.monografias.com/trabajos37/frustracion-deltrabajo/frustracion-del-trabajo.shtml ou consultar Güel e Muñoz (2006), pp. 112-114.
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Conteúdos:
o Reestruturar objectivos de vida;
o Aprender a perdoar;
o Pensar positivo.
Duração: 30-50 minutos
Objectivos: Conhecer os passos necessários para desenvolver estratégias que ajudem a enfrentar
positivamente situações frustrantes e/ou de conflito. Tomar consciência de como a regulação
emocional nos pode ajudar a canalizar as emoções, facilitando uma resposta efectiva e orientada à
solução do problema, nomeadamente à gestão da frustração.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: Escala do perdão.
Descrição: Preencher a escala do perdão de Barros (2002). Este questionário pretende conhecer algumas
atitudes das pessoas quanto ao perdão. Com ela pretendemos avaliar nos formandos a capacidade de
perdoar e de esquecer os ressentimentos do dia-a-dia. Condição necessária ao processo da regulação
emocional.
Duração: 15-20 minutos
Objectivos: Identificar as próprias atitudes no que diz respeito à capacidade de perdoar.
ACTIVIDADE 8: Dinâmica: Penso positivo?
Descrição: Dar uma ficha aos formandos para que a realizem em casa durante uma semana. Nela
constam cada um dos dias da semana. Cada um colocará o número de pensamentos positivos e
negativos que teve por dia e descreverá a situação que a originou. O segundo exercício consiste em
colocar o que se fez perante cada situação, o que não se fez e o que se podia ter feito.
Objectivos: Identificar as próprias emoções. Reflectir no final da semana sobre a percentagem dos
pensamen os posi i os e dos nega i os. Pra icar a aplica o do pensamen o posi i o, e : Sou
capaz de realizar esta tarefa . Consis e basicamen e em dar ma no a dimens o ao problema, e
colocá-lo sob outro ponto de vista. Uma forma de o fazer é encontrar aspectos positivos em cada
si a o: Se não posso fazer nada relativamente ao problema, então vou aproveitar o meu tempo
para fazer outra coisa . ig almen e objec i o des a arefa ensinar os formandos a sar no se
dia-a-dia a reestruturação cognitiva, ou seja, a correlacionar o pensamento, a emoção e a acção, de
forma a modificar aquelas emoções que têm consequências negativas e conseguir transformá-las
em positivas.
ACTIVIDADE 9: Dinâmica: Terapia do afecto.
Descrição: Manifestar publicamente afecto.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Manifestar diferentes formas de expressar os sentimentos de afecto. Observar como se
diferenciam mediante a quem se dirigem.
ACTIVIDADE 10: Debate e reflexão
ACTIVIDADE 11: Momento de humor

Módulo III: Auto-estima pessoal e familiar e motivação

Objectivos:
Reconhecer os indicadores de uma auto-estima equilibrada;
Tomar consciência do nível de auto-estima próprio e dos outros;
Desenvolver a habilidade de auto motivar-se;
Aceitar-se enquanto ser humano e aceitar os seus;
Aprender estratégias que permitam adoptar uma atitude positiva perante a vida;
Tomar consciência da influência da auto-estima e da auto-eficácia no desenvolvimento
psicológico saudável, tanto em adultos como em crianças.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Grupo de discussão: O que é a auto-estima?
ACTIVIDADE 2: O que é a auto-estima?
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ACTIVIDADE 3: Como está a minha autoestima? Escala da Autoestima de Rosenberg;
ACTIVIDADE 4: O rap do optimista;
ACTIVIDADE 5: Como posso substituir os pensamentos por outros mais optimistas?
ACTIVIDADE 6: Auto-estima familiar: as forças da minha família.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: A árvore da autoestima: Refletindo sobre a minha vida;
ACTIVIDADE 8: Educo a construir a auto estima dos meus filhos/as? Grupo de discussão.
ACTIVIDADE 9: Como educar com autoestima.
ACTIVIDADE 10: Preenchimento da Escala: Avaliação do impacto físico, emocional e
social do papel de cuidador informal50;
ACTIVIDADE 11: Dinâmica: Reflectir sobre o que preciso e o que necessito.
ACTIVIDADE 12: Grupo de discussão: Quem é o responsável?
ACTIVIDADE 13: A auto-motivação.
ACTIVIDADE 14: Onde procurar ajuda e recursos
ACTIVIDADE 15: Ser im ne aos olhares sociais
oda a gen e em as s as limi a es Grupo de discussão;
ACTIVIDADE 16: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 17: Momento de humor.
ACTIVIDADE 1: Grupo de discussão: O que é a auto-estima?
Descrição: O formador lança o tema indicado e os formandos irão debate-lo
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as representações de cada formando sobre o conceito de auto-estima.
ACTIVIDADE 2: A auto-estima: O Conceito.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se os conteúdos a seguir referenciados. Pretende-se,
sobretudo, clarificar os formandos sobre o conceito de auto-estima (Rosenberg, 1965).
Conteúdos:
o Conceito de auto-estima;
Indícios positivos de uma boa auto-estima:
Acreditar firmemente em certos valores e princípios;
Capacidade de actuar segundo se acredita, confiando no seu próprio julgamento;
Não perder tempo a preocupar-se com o passado ou o futuro;
Confiar na capacidade de resolver os problemas, mas estar disposto a pedir ajuda
quando necessita;
Considera-se e sente-se igual a qualquer outra pessoa;
Não se deixa manipular;
É sensível aos sentimentos e necessidades dos outros.
Indícios negativos:
Auto-crítica rigorosa;
Ser muito sensível à crítica;
Indecisão constante;
Possuir um desejo excessivo de agradar aos outros;
Perfeccionismo;
Excessiva culpabilidade;
Hostilidade;
Tendências depressivas.
o Como se forma a auto-estima e como se fragiliza: Através da crítica, do desprezo, da
agressão, ironia, burla, não-aceitação, comparação, indiferença, incompreensão, rigidez, amor
condicionado e super protecção. Como se fortalece: através do respeito, do reconhecimento, apoio,
confiança, motivação, aceitação, companhia, compreensão, critério, amor incondicional e, firmeza.
o A importância da auto-estima;
o Tipos de auto-estima:
Baixa; Agressiva; Média e Alta.
o Como proteger a auto-estima?
Confronte. Responsabilize pelo que lhe dizem;
Pergunte sem temer: Que disse?
50

- QASCI - de Martins, T; Ribeiro, JLP; Garrett, C (2003)
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Os cobardes retraem-se quando o vêm valente e seguro, ou talvez seja um mal
entendido que vale a pena clarificar;
Se existe algo de verdade no que lhe dizem, aceite-o com maturidade e peça
desculpas sem se sentir humilhado. Só os sábios reconhecem os erros e pedem
perdão;
Não se comporte como um mártir ou vítima;
Não tome tudo como algo pessoal. Ignore;
Não fique rabugento. Ninguém quer estar perto de gente desagradável;
Aprenda a rir-se de si mesmo;
Não leve as críticas demasiado a sério;
Não podemos agradar a todos;
Desabafe com um bom amigo;
Recorde: nada o pode fazer sentir inferior sem o seu consentimento;
Não dê as rédeas das suas emoções a ninguém.
Duração: 30-40 minutos
Objectivos: Perceber que a auto-estima abre caminho à atitude produtiva da vontade e da
autonomia pessoal; Compreender o significado da auto-estima; Reconhecer os indicadores de uma
auto-estima adequada.
ACTIVIDADE 3: Como está a minha autoestima? Escala da autoestima de Rosenberg.
Descrição: Através de um questionário, avaliar a auto-estima.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Conhecer os factores que influenciam a construção da própria auto-estima. Adquirir
estratégias para desenvolver uma auto-estima positiva.
ACTIVIDADE 4: Como posso mudar os pensamentos por outros mais optimistas?
Descrição: os formandos são sensibilizados para o facto de tentarem evitar pensamentos tóxicos e
transformar as situações de stress, em situações de aprendizagem. Ao grupo são apresentadas
frases (pensamentos tóxicos) que, de seguida, apresentamos. No final e em grupos de dois deverão
transformá-las em frases positivas:
Não vale a pena que volte a tentar, não vou conseguir;
Não tenho nenhum mérito o exame era fácil;
Faço sempre asneira;
Sou feia, pois tenho o nariz grande;
Ninguém gosta de mim, não sei porque me tratam com amabilidade;
Não consegui resolver o problema do meu filho/a, sou um mau pai;
Deveria ser uma pessoa brilhante, uma mãe exemplar, uma boa profissional, mas não
sou nada;
Sou um desastre;
Sou má esposa, deveria ter percebido que ele não estava bem.
Duração: 5-15 minutos
Objectivos: Analisar quais as respostas que normalmente são dadas face às adversidades e às
emoções que esta provoca, perceber quais as respostas apropriadas; Realizar reestruturação
cognitiva para melhorar a auto estima.
ACTIVIDADE 5: O rap do optimista
Descrição: Elaborar uma série de verbalizações que nos podem ajudar a recordar mensagens, que
necessitamos para enfrentar situações difíceis, como algumas das seguintes, e cantá-las com ajuda
de música:
• Posso dominar-me, já consegui antes. Tudo correrá bem;
• Vou relaxar-me, em vez de ficar tenso;
• Estou a fazer o que é correcto;
• Qual a parte do meu corpo que está tensa? Vou tentar relaxá-la;
• Vou-me concentrar na respiração;
• Os pensamentos negativos não melhoram a situação, vou detê-los já;
• Estar preocupado não me ajuda em nada;
• Aos poucos consigo enfrentar o stress;
• Consegui o que me propus.
Duração: 10-20 minutos
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Objectivos: Perceber que os pensamentos não devem aumentar a nossa ansiedade, o ideal será
transformar o que pensamos, em tranquilizantes perante um estado de tensão ou situação difícil.
ACTIVIDADE 6: Auto-estima familiar: as forças da minha família
Descrição: Através da partilha no grupo, cada formando (se assim o entender) poderá identificar as
potencialidades encontradas no seio da família.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Identificar os pontos fortes da sua família. Sentir orgulho dos filhos/as e da família;
Ser capaz de reflectir sobre si mesmo; Ser capaz de partilhar aspectos da sua vida em grupo;
Desenvolver a capacidade de falar dos sentimentos em grupo.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: A árvore da auto-estima: Reflectindo sobre a minha vida.
Descrição: Será distribuída a cada formando uma folha de papel com uma árvore desenhada, na
raiz deverão escrever os aspectos positivos da sua vida. Reflectir em grupo.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Adquirir confiança em falar de si mesmo. Reflectir sobre a influência dos outros na
nossa auto-estima.
ACTIVIDADE 8: Educo a construir a auto-estima dos meus filhos/as? Grupo de discussão.
Descrição: Com base na documentação fornecida na sessão anterior, reflicta:
Educo a pensar na auto-estima?
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Ser capaz de avaliar formas de actuação no âmbito da educação para a auto-estima;
Reflectir sobre a forma de educar assertiva; Melhorar a confiança e a comunicação no grupo.
ACTIVIDADE 9: Como educar com auto-estima.
Descrição: Inicia-se a sessão com um brainstorming onde cada formando exporá as estratégias,
que entende serem as melhores para educar a auto-estima dos filhos/as. Depois o formador
apresenta, através do PowerPoint, um conjunto de diapositivos que elucidam a temática
anteriormente discutida.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Introduzir o conceito de educação para a auto-estima; Identificar atitudes e
comportamentos modeladores de uma boa auto-estima; Reconhecer a importância das figuras
parentais no desenvolvimento da auto-estima das crianças.
ACTIVIDADE 10: Preenchimento da Escala: Avaliação do impacto físico, emocional e social do papel
de cuidador informal51;
Descrição: A preencher apenas formandos com filhos/as ou familiares com NE.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Para o formando: Identificar as suas necessidades e as necessidades da sua família;
Para o formador: Avaliar o impacto físico, emocional e social do cuidador da criança com NE.
ACTIVIDADE 11: Dinâmica: Reflectir sobre o que preciso e o que necessito.
Descrição: Actividade Individual de resposta a questões que promovem a auto reflexão e o
consequente auto conhecimento:
I - Escrever cinco coisas de que necessita e responder:
a) Porque acredita que são necessárias? b) Como as pode conseguir? c) O que acontece se
não as conseguir?
II Escrever cinco coisas que deseja e responder:
a) Por que é que as quer? b) Como as pode conseguir? c) O que acontece se não as
conseguir?
III - Responder com sinceridade: 1- Que diferença há entre algo que quer e algo que
necessite? 2- Apresentou algo como necessidade que seja um desejo? 3- Das duas
categorias, de que tipo acredita que tem mais? 4- Entre os desejos e as necessidades há
sempre uma que predomina? O que dá origem a isso? 5- Acredita que em todas as
sociedades se dá a mesma proporção entre os desejos e as necessidades? Exemplos? 6Afinal o que realmente necessita? 7 - E o que preciso de fazer para o alcançar?
Duração: 15-20 minutos
51

- QASCI - de Martins, T; Ribeiro, JLP; Garrett, C (2003)
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Objectivos: Reflectir sobre as suas reais necessidades e sobre a atitude que leva cada um a
conseguir aquilo que pretende. Analisar criticamente certas normas sociais.
ACTIVIDADE 12: Quem é o responsável?
Descrição: O formador lança o tema indicado e em conjunto os formandos irão partilhar sobre
quem consideram responsável pela vida que têm, pelo sucesso alcançado, pelas derrotas e pelos
infortúnios.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Perceber que temos mais responsabilidade nas nossas acções e opções de vida do que
aquilo que pensamos: Temos também mais controle do que pensamos. Perceber que assumir
responsabilidade pelo que se faz é resultado do poder pessoal.
ACTIVIDADE 13: A auto-motivação.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se os conteúdos a seguir referenciados. Pretende-se,
sobretudo, clarificar os formandos sobre o conceito de motivação e esclarecê-los sobre a diferença
entre a auto-motivação e a motivação produzida por aspectos exteriores.
Conteúdos:
o Conceito de Motivação, enquanto capacidade de utilizar a energia das emoções, em
função dos objectivos que se pretendem atingir, acreditando que serão atingidos (Goleman, 1999).
Implica:
Vontade de Vencer;
Entrega ou Empenho;
Iniciativa e optimismo;
Ter esperança.
o A Auto motivação, enquanto fator de sucesso pessoal e profissional. A palavra
motivação remete-nos para expressões como: felicidade, alegria, entusiasmo, paixão, gostar do que
faz, entre outras. As pessoas motivadas são mais felizes, mais produtivas, estabelecem
relacionamentos mais saudáveis e duradouros e tornam-se pessoas mais bem sucedidas.
o Comportamentos das pessoas auto-motivadas:
Têm a consciência de que a motivação está dentro de nós;
Definem metas e objectivos claros;
Fazem as coisas por vontade própria;
Orgulham-se da sua vida;
Pensam positivo.
Duração: 30-40 minutos
Objectivos: Perceber que a auto motivação abre caminho à atitude produtiva da vontade e da
autonomia pessoal. Perceber a ligação dinâmica entre emoção, motivação e acção.
ACTIVIDADE 14: Onde procurar ajuda e recursos?
Descrição: O formador fornecerá ao grupo um conjunto de situações problemáticas que deverão
encaminhar para diferentes serviços sociais. Para o efeito, poderão pesquisar na internet os
recursos disponíveis na rede social do contexto onde habita cada formando, ou usar outros meios
para receber informação.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Identificar a necessidade de apoios e assistência. Ganhar a habilidade de ser capaz de
procurar os recursos disponíveis na comunidade, com persistência e resiliência.
ACTIVIDADE 15: Ser im ne aos olhares sociais
oda a gen e em as s as limi ações.
Descrição: Grupo de discussão.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Perceber que todos temos as nossas limitações.
ACTIVIDADE 16: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 17: Momento de humor.
Módulo IV: A Empatia nas relações familiares - Aprender a ouvir e a comunicar.
Objectivos:
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- Desenvolver relações de empatia nas relações pessoais e sociais:
Conhecer mecanismos de comunicação interpessoal: passiva, agressiva e assertiva;
Reconhecer as influências sócio-emocionais no nosso comportamento;
Reflectir sobre as próprias emoções quando se estabelecem relações com os outros;
Ser consciente das situações em que temos de dizer não;
Conhecer o conceito de escuta activa.
Operacionalização metodológica:
Bloco: A Empatia nas relações familiares. Aprender a ouvir e a comunicar.
ACTIVIDADE 1: Habilidades sócio emocionais.
ACTIVIDADE 2: Din mica: esc a ac i a 3 participantes
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: Comunicação não verbal;
ACTIVIDADE 4: Estilos de comunicação.
ACTIVIDADE 5: Qual é o meu estilo?
ACTIVIDADE 6: A assertividade. Como consegui-la?
ACTIVIDADE 7: Sei dizer não? Grupo de discussão;
ACTIVIDADE 8: O que é a empatia?
ACTIVIDADE 9: Din mica: O caso do Tom s . Tarefa de gr po;
ACTIVIDADE 10: Desenvolvo uma escuta activa? Grupo de discussão;
ACTIVIDADE 11: Mensagens tu e eu;
ACTIVIDADE 12: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 13: Momento de humor.
ACTIVIDADE 1: Habilidades sócio emocionais.
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se as premissas defendidas por Bisquerra (2002)
sobre o conceito de habilidades sociais. Ter habilidades sociais significa dominar um conjunto de
competências que facilitam as relações interpessoais, ou seja ter capacidade de manter boas
relações com outras pessoas, respeitá-las, escutá-las e ser assertivo e a importância destas condutas
para uma vida harmoniosa.
Conteúdos:
Habilidades sócio emocionais:
Comunicação efectiva:
Escuta activa;
Comunicação não verbal;
Comunicação afectiva:
Empatia:
Compreender a perspectiva dos outros;
Ler as emoções dos outros.
Duração: 5-15 minutos
Objectivos: Analisar a importância do feedback na comunicação; Perceber a
importância da atitude de escuta activa.
ACTIVIDADE 2: Din mica: Esc a ac i a Role-Playing: 3 participantes
Descrição: São dados a 3 participantes três tarefas diferentes. A informação que é dada aos três é
que deverão estabelecer uma conversa de forma fluente. O que desconhecem, é que cada um
recebeu instruções no sentido de tentar sobrepor-se ao discurso do outro e ganhará o jogo quem
dominar a conversação.
Duração: 5-15 minutos
Objectivos: Identificar formas negativas de comunicar; Perceber as dificuldades de comunicação.
ACTIVIDADE 3: Dinâmica: Comunicação não verbal;
Descrição: Através de uma situação de Role-Playing, os formandos tentam descobrir o estado
anímico de um colega e dar soluções para um problema encontrado:
• Descobrir que emoções e sentimentos estão associados às posturas corporais;
• Comunicar estados de ânimo com gestos e corpo;
• Regular as emoções diante de um grupo;
• Aprender a comunicar de forma emocional;
• Descobrir o valor do olhar como instrumento de comunicação emocional;
• Aprender a pedir favores sem complexos, com franqueza e emoções positivas;
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• Receber negas, aceitar o direito do outro de decidir e minimizar a sensação de rejeição;
• Descobrir as emoções que intervêm no processo de pedir favores e receber negas;
• Facilitar a comunicação com os outros.
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Reconhecimento da dimensão não verbal da comunicação e sua importância na
expressão emocional.
ACTIVIDADE 4: Estilos de comunicação.
Descrição: Através do PowerPoint irão trabalhar-se os três estilos de comunicação: o assertivo,
agressivo e passivo, na perspectiva de Casas, Cuadrado, Guell e Muñoz (2001). Segundo os
autores, estes estilos coabitam em cada um de nós, apesar de nos podermos enquadrar mais num
que noutro.
Conteúdos:
Ser passivo;
Ser agressivo;
Ser assertivo.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Identificar estilos de comunicação. Saber reconhecer as condutas agressivas, passivas
e assertivas.
ACTIVIDADE 5: Qual é o meu estilo?
Descrição: Através da autorreflexão perceber qual o estilo adoptado enquanto figura parental.
Partilha de grupo
Duração: 5-10 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a forma como se comunica em contexto familiar e social.
ACTIVIDADE 6: A assertividade. Como consegui-la?
Descrição: Através do PowerPoint irão expor-se as principais características da assertividade
defendidas por Parra (2008).
Conteúdos:
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o A linguagem corporal e a assertividade :
Manter contacto ocular com o interlocutor;
Manter uma posição erguida do corpo;
Falar de forma clara, audível e firme;
Não falar em tom de lamentação nem de forma apologista;
Para dar maior ênfase às palavras, utilizar gestos e expressões do rosto.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Demonstrar as vantagens da conduta assertiva nas relações pessoais, sociais e
familiares.
ACTIVIDADE 7: Sei di er n o ? Grupo de discussão;
Descrição: O formador clarifica os formandos, sobre a importância dos pais/mães saberem dizer
não, seja na rela o paren al, como nas res an es rela es. Saber di er n o pode ser m sinal de
assertividade e há que aprender a fazê-lo respeitando sempre o outro. Existem duas formas de
di er n o : o modo dire o e o indire o. Di er n o sem dar e plica es nem mo i os,
simplesmen e man er a asser i idade respei ando sempre o o ro o , di er n o indire amen e, o
seja com recurso a rodeios, sem dizer directamente que n o , mas q e no f ndo escondem a
verdadeira intenção de negar o pedido, intenção essa facilmente identificável pelo outro.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Reflec ir sobre a impor ncia de di er n o ; Perceber q al a melhor forma e mais
assertiva de negar um pedido.
ACTIVIDADE 8: O que é a empatia?
Descrição: Recorrendo ao PowerPoint o formador irá apresentar o conceito de empatia.
Duração: 20-30 minutos
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Segundo Parra (2008) estas regras devem ser treinadas em frente ao espelho, antes de as conseguirmos realizar na relação
social.
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Objectivos: Perceber que a empatia é a habilidade para conhecer e entender as emoções dos outros
- Supõe a capacidade de colocar-se no lugar do outro, como se estivesse na sua pele; Para o
formador: Desenvolver a capacidade de empatia nos elementos do grupo.
ACTIVIDADE 9: Din mica: O caso do Tom s . Tarefa de gr po;
Descrição: É apresentado ao grupo uma situação problemática sobre um jovem, o Tomás, que quer
comprar uma mota, mas que não tem dinheiro suficiente e pede ajuda aos pais/mães. A tarefa será
analisar o caso sob vários pontos de vista e reflectir em grupo sobre as diferentes tomadas de
posição.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Desenvolver a capacidade de falar dos sentimentos; Promover hábitos de escuta activa.
ACTIVIDADE 10: Mensagens tu e eu
Descrição: Apresentar ao grupo um conjunto de frases que deverão transformar de forma a
promover uma boa relação social:
Tu és um desarrumado - Eu gosto muito quando arrumas o teu quarto;
Tu és egoísta Esse teu comportamento hoje revelou que só estás a pensar em ti, fico
muito feliz quando pensas em mim;
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Perceber que existem algumas estratégias que permitem obter ganhos na relação
social.
ACTIVIDADE 11: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 12: Momento de humor
Módulo V: Habilidades da vida e bem-estar

Objectivos:
Demonstrar capacidade para resolver conflitos, considerando a perspectiva e os sentimentos
dos outros;
Manifes ar capacidade para di er n o claramen e e man -lo;
Identificar a necessidade de apoio e assistência e aceder aos recursos disponíveis apropriados;
Praticar uma cidadania activa, cívica, responsável, crítica e comprometida. Implica o
reconhecimento dos próprios direitos e deveres; desenvolvimento de um sentimento de pertença;
participação efectiva num sistema democrático; solidariedade e compromisso; exercício de valores
cívicos; respeito pelos valores multiculturais e pela diversidade;
Desenvolver habilidades de bem-estar subjectivo: gozar de forma consciente e procurar
transmiti-lo às pessoas com as quais se interactua.
Gerar experiências óptimas na vida profissional, pessoal e social.
Operacionalização metodológica:
ACTIVIDADE 1: Quais são os meus problemas imediatos?
ACTIVIDADE 2: Sou capaz de traçar objectivos claros?
ACTIVIDADE 3: Técnicas de resolução de conflitos;
ACTIVIDADE 4: Preenchimento da Escala sobre Felicidade;
ACTIVIDADE 5: Sou feliz? O que posso mudar para o atingir? Grupo de discussão.
ACTIVIDADE 6: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 7: Momento de humor.
ACTIVIDADE 1: Quais são os meus problemas imediatos.
Descrição: Preenchimento da Escala das Necessidades das famílias.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Avaliar as necessidades da família e a capacidade de encontrar soluções para colmatar
algumas delas.
ACTIVIDADE 2: Sou capaz de traçar objectivos claros?
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Descrição: Lançar o tema como grupo de discussão. Cada formando, se assim o entender deverá
partilhar com o grupo a sua opinião. Deve ser dada a oportunidade a todos os formandos.
Duração: 20-25 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a capacidade de cada um, em projectar linhas de acção e objectivos de
vida. Partilhar em grande grupo.
CTIVIDADE 3: Técnicas de resolução de conflitos;
Descrição: Através do PowerPoint conhecer técnicas de resolução de conflitos.
Conteúdos:
o Conceito;
o Técnicas de resolução de conflitos na família;
o Técnicas de resolução de conflitos na esfera social.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Conhecer e aplicar técnicas de resolução de conflitos; Perceber a importância de
dominar esta habilidade em prol do sucesso nas relações sociais.
ACTIVIDADE 4: Escala sobre Felicidade (Barros, 2001);
Descrição: Preencher uma escala cujas variáveis se centram na auto-percepção de felicidade.
Duração: 15-20 minutos
Objectivos: Avaliar o nível de felicidade auto percebida.
ACTIVIDADE 5: Sou feliz? O que posso mudar para o atingir? Grupo de discussão.
Descrição: Depois de realizada a escala, os formandos corrigem e analisam o seu resultado,
referindo a sua concordância ou não com os resultados obtidos. Partilhar em grupo as razões
apontadas
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Desenvolver a capacidade de reflectir sobre aspectos privados e reflecti-los em grupo.
Desenvolver a capacidade de escuta activa.
ACTIVIDADE 6: Debate e reflexão
ACTIVIDADE 7: Momento de humor.

Área Curricular III
Educação parental
Estrutura do Bloco Temático: Da investigação científica às práticas parentais
Este bloco terá a duração previsível de duas a seis horas em que poderão ser desenvolvidas vinte
actividades.
Objectivos:
Reconhecer a importância das figuras parentais no desenvolvimento harmonioso das
crianças;
Reconhecer que a tarefa de educar é um processo em construção permanente;
Conhecer diferentes estilos educativos e reflectir sobre eles;
Reflectir sobre a importância da família no desenvolvimento emocional da criança;
Conhecer estratégias de mediação e capacitação familiar;
Conhecer estratégias que potenciem o desempenho das funções parentais.
Operacionalização metodológica53:
ACTIVIDADE 1: Dinâmica: Papagaio de papel;
53

Algumas actividades foram adaptadas do programa de Educação Parental Ser Família. Reali ado por Maria José dos Santos
Ribeiro (2003), e ainda de Biddulph, S. (2001); Bueno Cañigral (2004); Elias, Friedlander e Tobias (1999).
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ACTIVIDADE 2: Elaboração de um perfil de Bons Pais/mães;
ACTIVIDADE 3: Os Bons Pais/mães e os Pais/mães Brilhantes Augusto Cury;
ACTIVIDADE 4: Preenchimento da Escala: Competência Parental Percebida (ECPP-p);
ACTIVIDADE 5: Dinâmica: Palavras que ouvi e que me magoaram em criança;
ACTIVIDADE 6: Educar a auto-estima das crianças;
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: História do velho, do rapaz e do burro;
ACTIVIDADE 8: Diferentes estilos educativos diferentes formas de parentalidade;
ACTIVIDADE 9: Gr po de disc ss o: Um es ilo
ma forma de ed car ;
ACTIVIDADE 10: Grupo de discussão: Sei ou sinto que me amam;
ACTIVIDADE 11: Ajudar a criança, escutando-a;
ACTIVIDADE 12: Quando é necessário impor limites e dizer não;
ACTIVIDADE 13: Quando é importante ignorar o comportamento da criança;
ACTIVIDADE 14: O castigo é necessário?
ACTIVIDADE 15: Atitudes a evitar;
ACTIVIDADE 16: Estratégias de auto-controlo: quando os pais/mães perdem a cabeça;
ACTIVIDADE 17: A importância do Brincar e do Toque;
ACTIVIDADE 18: Quando o importante é elogiar;
ACTIVIDADE 19: Debate e reflexão;
ACTIVIDADE 20: Momento de humor
ACTIVIDADE 1: Dinâmica: Papagaio de papel
Descrição: É dado a cada formando um Papagaio de Papel que simboliza metaforicamente a
relação com o filho/a. Ser pai/mãe pode ser identificado com o soltar do papagaio de papel. O processo
educativo é um processo constante, que no Papagaio de Papel simboliza o acto de soltar a corda, não
demasiado para que o papagaio (criança/jovem) não caia e se parta, mas o suficiente para que ele seja
capaz de voar.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Reflexão sobre a importância das figuras parentais no desenvolvimento da criança.
ACTIVIDADE 2: Elaboração de um perfil de Bons Pais/mães.
Descrição: Sugere-se ao grupo que em conjunto elaborem um perfil com as características que
deverá ter um bom pai/mãe. As opiniões dos participantes são registadas num quadro visível ao
grupo. Seguidamente reflecte-se em conjunto sobre a possibilidade de cada formando
corresponder, no exercício das suas funções parentais, ao perfil que foi apresentado.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Desconstruir a ideia de que todos têm que cumprir todos os requisitos do perfil;
Perceber que nem sempre se age da forma mais adequada, mas o importante será reconhecer isso,
e estar atento e disponível para mudar, encarando os erros como fonte de novas aprendizagens
(Ribeiro, 2003).
ACTIVIDADE 3: Dos Bons Pais/mães aos Pais/mães Brilhantes Augusto Cury;
Descrição: Através da apresentação em PowerPoint irão expor-se os postulados de Augusto Cury
sobre as práticas parentais defendidas pelo autor.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as funções parentais; Auto-avaliar estilos e formas de estar na
parentalidade.
ACTIVIDADE 4: Preenchimento da escala de Competência Parental Percebida (ECPP-p)54
Descrição: Preencher uma escala.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Auto avaliar as seguintes dimensões da competência parental: implicação escolar,
dedicação pessoal, ócio, assessoria/orientação e percepção do papel de ser pai/mãe.
ACTIVIDADE 5: Dinâmica: Palavras que ferem.
Descrição: É solicitado aos formandos que recordem e partilhem frases, comentários ou expressões
que ouviram eram crianças e que acarretaram alguma mágoa, desvalorização ou ressentimento. De
seguida apresenta-se um PowerPoint onde se expõem as atitudes dos pais/mães que podem magoar
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De Bayot, Hernández Viadel, Hervías, Sanches Rublo e Valverde (2008).
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e fr s rar as crian as, com base nos press pos os defendidos por Bidd lph (2001) no li ro O
Segredo das Crian as Feli es .
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre o uso de mensagens depreciativas e do seu impacto no comportamento
da criança.
ACTIVIDADE 6: Educar a auto-estima das crianças.
Descrição: Os formandos são solicitados a realizar um comentário sobre as seguintes questões:
Como es o a cons r ir diariamen e a imagem e a a o-es ima do me filho/a? ; Fa o-os sentir
q e m alor? .
Conteúdos: Através do PowerPoint expõe-se num conjunto de diapositivos determinadas atitudes
dos pais/mães, que além de poderem magoar os sentimentos das crianças, não promovem a sua
auto-estima.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a importância dos pais/mães no desenvolvimento da auto-estima das
crianças.
ACTIVIDADE 7: Dinâmica: História do velho, do rapaz e do burro.
Descrição: Lança-se ao grupo para discussão a história do velho, do rapaz e do burro. O objectivo
é reforçar a importância, na educação, do elogio e da expressão de sentimentos positivos, para que
a criança sinta que é amada e valorizada e assim aprenda a gostar de si própria.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a actual predominância de discurso de crítica negativa e de punição, em
detrimento da recompensa e do elogio; Tomar consciência de que emitimos críticas negativas com
facilidade, em detrimento da verbalização de sentimentos positivos.
ACTIVIDADE 8: Diferentes estilos educativos diferentes formas de parentalidade
Descrição: Através de uma breve exposição em PowerPoint irão reflectir-se sobre diferentes
estilos educativos, à luz dos postulados de Baumrind (1971) e Biddulph (2001).
Conteúdos:
• Estilo Permissivo:
Pais/m es q e sen em dific ldades em di er n o e em imporem limi es;
Pais/mães que tentam evitar o conflito;
Estilo habitual em pessoas submissas, que têm muita dificuldade em expressar as
suas opiniões e necessidades.
• Estilo Autoritário:
Pais/mães que impõem muitas regras, sem respeitarem as necessidades e
opiniões da criança e sem lhe permitirem liberdade de expressão;
Característico em pessoas inseguras e com baixa autoestima;
Pais/mães que recorrem a formas agressivas para fazer cumprir as regras que
definiram e exigem ver cumprida;
• Estilo Democrata:
Pais/mães que respeitam e aceitam a criança como ela é, proporcionando amor e
carinho;
Pais/mães que se mostram capazes de negociar de forma democrática em
situações de conflito;
Estilo associado a pessoas assertivas, que exprimem as suas ideias e opiniões, de
forma construtiva, respeitando as dos outros.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: identificar diferentes estilos de educar; reflectir e partilhar em grande grupo sobre qual
será o estilo de cada formando (pai/mãe) presentes.
ACTIVIDADE 9: Gr po de disc ss o: Um es ilo
ma forma de ed car
Descrição: Sugere-se aos formandos que analisem e respondam por escrito (anonimamente) à
seguinte situação: O seu filho/a quer ver o jogo de futebol que vai passar na TV hoje à noite.
Porém, ainda não acabou os trabalhos de casa. Quais são as reacções possíveis que poderá ter?.
O formador recolhe cada uma das respostas e em grande grupo, partilha com a turma as respostas.
Ao analisar as respostas dadas, deverão enquadrá-la no estilo trabalhado na actividade anterior.
Após a discussão, apresentar-se-á um PowerPoint sobre as consequências do estilo dos pais/mães
no desenvolvimento das crianças. Respostas possíveis:
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• Estilo Permissivo:
O filho/a faz o pedido e vendo que os pais/mães colocam obstáculos, começa a perder o controlo e
a falar alto, exigindo que lhe satisfaçam a vontade. Os pais/mães acabam por dizer: «Pronto, vai lá
ver o jogo, não é preciso gritar...».
Os pais/mães: Revelam uma postura de passividade, tom de voz nervoso e expressão facial tensa.
A criança faz exigências e os pais/mães acabam por lhe fazer a vontade para evitar o conflito.
Consequências no desenvolvimento da criança: Ao sentir que os pais/mães não impõem limites ou
regras ou que não existe na família um suporte emocional securizante, é provável que a criança se
sinta pouco confiante em si própria; pode tornar-se numa criança com dificuldade em controlar os
seus impulsos, o que pode acarretar dificuldades na relação com os outros;
• Estilo Autoritário:
O filho/a faz o pedido e a resposta que obtém é: «Agora vais é acabar os deveres! Não há futebol
para ninguém! E nem me respondas!».
Pais/mães: Revelam postura agressiva, tom de voz alterado, ríspido e seco, expressão facial
agressiva e tensa. Impõem regras de forma severa, inflexível, sem tentarem perceber a opinião da
criança e sem lhe permitirem qualquer liberdade de mostrar o que sente.
Consequências no desenvolvimento da criança: A criança torna-se passiva e conformista ou então
demasiado revoltada; não sente suporte afectivo; pode sentir medo dos pais/mães; não sente
confiança em si própria; não aprende a pensar por si própria e a tomar decisões; torna-se
desconfiada dos outros, solitária; pode desenvolver problemas de comportamento.
• Estilo Assertivo:
O filho/a faz o pedido, insiste e quando verifica que lhe estão a colocar obstáculos, os pais/mães
dizem-lhe Então hoje queres ver o jogo de futebol que vai dar na televisão? Mas então vamos
fazer um acordo: até à hora de o jogo começar, achas que consegues acabar os deveres? Que te
parece?
Pais/mães: Revelam postura calma, tom de voz e expressão facial seguros, serenidade e confiança.
Tentam chegar a um acordo com a criança, que permita satisfazer ambas as partes.
Consequências no desenvolvimento da criança: Sente que existem regras e suporte afectivo; sente
que as suas opiniões são importantes e torna-se auto-confiante e segura; aprende a ser
independente e responsável; aprende a relacionar-se com os outros.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Reflectir sobre as consequências de cada estilo educativo para o desenvolvimento das
crianças.
ACTIVIDADE 10: Grupo de discussão: Sei ou sinto que me amam.
Descrição: Tendo em conta as características de cada um dos estilos educativos, promove-se a
refle o sobre a diferen a en re saber-se amado e sen ir-se amado , apelando s e peri ncias
dos pais/mães enquanto filhos/as.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos:
ACTIVIDADE 11: Ajudar a criança, escutando-a.
Descrição: Solicita-se ao grupo a colaboração de dois participantes voluntários para a realização de
role-playing: um irá desempenhar o papel de pai/mãe e o outro desempenhará o papel de filho/a,
na seguinte situação simulada: O seu filho/a parece preocupado. Será que alguma coisa correu
mal na escola? Terá sido com um adulto, ou com outra criança? Como é que o poderá ajudar?
Com base no que foi trabalhado anteriormente exploram-se diferentes formas de lidar com a
criança, quando ela parece triste ou preocupada, e as diferentes atitudes dos pais/mães perante a
situação:
Tentar resolver a situação:
- Como correu hoje o dia?
- Mal!
- Coitadinho, conta lá...
- Temos outro professor de Matemática, que explica tudo tão depressa...
- Oh, que aborrecido. Deixa lá, que eu ajudo-te a fazer os deveres... E se continuares assim, eu
telefono para a escola para falar com o professor. Essa situação não pode continuar! As tuas
notas não podem ser prejudicadas com isto!
Pregar um sermão:
- Como correu hoje o dia?
- Mal!
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- Tens muito de que te queixar! Quem dera passar o dia a aprender e não ter preocupações!
- Oh, mas hoje apareceu-nos um professor de Matemática novo, e não gostei nada dele...
- Não estás lá para gostar ou deixar de gostar dos professores. Tens é que estar atento e fazer
o que te mandam. Querias que fosse tudo muito fácil, não?
Desviar a atenção:
- Como correu hoje o dia?
- Mal!
- Deixa-te disso, não pode ter corrido assim tão mal... Anda lanchar.
- Estou preocupado com a Matemática...
- Está bem, está bem, não és nenhum génio, mas olha, eu também não sou...
Anda, agora anda lanchar...
Escutar activamente:
- Como correu hoje o dia?
- Mal!
- Vê-se mesmo que estás aborrecido. O que foi que correu mal?
- Temos outro professor de Matemática, que explica tudo tão depressa...
- Estás com medo de não conseguir acompanhar a lição?
- Sim! Pedi-lhe que me explicasse uns exercícios, e ele disse que eu devia era estar com mais
atenção.
- Hum... E o que achaste disso?
- Fiquei furioso! Os outros fartaram-se de rir, mas aposto que também estavam atrapalhados!
- Então estás aborrecido porque te meteste em sarilhos por teres sido o primeiro a pedir
ajuda?
- Estou! Não gosto nada de ser chamado à atenção desta maneira à frente dos outros...
- E o que é que pensas fazer?
- Sei lá! Se calhar, pergunto-lhe outra vez no fim duma aula...
- Achas que assim resultava melhor?
- Sim, pelo menos já não me sentia envergonhado à frente dos outros...
- É isso, acho que fazes bem. Não deves deixar de pedir ajuda quando não souberes fazer as
coisas...
Reflecte-se com o grupo sobre a actividade. Os participantes são solicitados a identificarem-se
com cada uma das quatro formas de lidar com a criança.
Duração: 20-30 minutos
Objectivos: Perceber as implicações de cada uma destas formas de lidar com a criança na
promoção do desenvolvimento emocional e na capacidade de resolver problemas; Conhecer os
benefícios da atitude assertiva no desenvolvimento emocional da criança; Reconhecer a
importância de valorizar as emoções da criança, ouvindo-a, tentando compreendê-la, respeitando
os seus medos e as suas angústias, oferecendo-lhe segurança e apoio e responsabilizando-a para a
resolução de situações problemáticas.
ACTIVIDADE 12: Quando é necessário impor limites e dizer não
Descrição: Através de uma pequena apresentação no PowerPoint irá explicitar-se a necessidade de
impor limites na relação com a criança, como uma forma de potenciar o seu desenvolvimento
harmonioso, através dos pressupostos de Parra (2008), Pleux (2002), Sá (2000) e Urra (2007).
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Perceber a importância de estabelecer limites e regras; Reconhecer que o objectivo
inerente ao estabelecimento de limites é o de prevenir o comportamento desafiante ou menos
adequado da criança, e tentar modificá-lo.
ACTIVIDADE 13: Quando é importante ignorar o comportamento da criança
Descrição: Através de uma pequena apresentação no PowerPoint irá explanar-se a importância da
necessidade de ignorar o comportamento da criança, como uma forma de ajustar alguns
comportamentos, através dos pressupostos de Biddulph (2001), Parra (2008), Pleux (2002), Sá
(2000) e Urra (2007).
Conteúdos:
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Perceber que ignorar um comportamento desafiante da criança, poderá ser uma forma
de erradicar comportamentos desajustados. Isto acontece porque o comportamento da criança é
mantido mediante a atenção que recebe. Se os pais/mães forem capazes de o ignorar, muito
possivelmente, o comportamento dissipar-se-á. Se a atitude de ignorar for consistente, a criança
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irá, interromper o seu comportamento, e se receber aprovação e atenção por comportamentos mais
adequados, aprenderá que é mais benéfico comportar-se dessa forma.
ACTIVIDADE 14: O castigo é necessário?
Descrição: Através de uma pequena apresentação no PowerPoint irá clarificar-se sobre a questão
do castigo, com base nas teorizações de diversos autores, nomeadamente Ballenato (2009)55. Mas
antes será lançado o tema para discussão e serão anotadas as opiniões formuladas pelo grupo.
Conteúdos:
Duração: 15-20 minutos
Objectivos: Reflectir sobre a pertinência na utilização do castigo.
ACTIVIDADE 15: Atitudes a evitar.
Descrição: Através de uma pequena apresentação no PowerPoint irá reflectir-se sobre o uso de
determinadas verbalizações ou atitudes a evitar na relação com a criança, contudo, antes da
exposição será lançado o tema para discussão.
Conteúdos: Apresentam-se ao grupo alguns exemplos de verbalizações usadas com frequência na
relação pais/mães- filhos/as e analisa-se a intencionalidade por detrás das verbalizações, bem como
a sua implicação no desenvolvimento emocional da criança:
o «Quantas vezes é preciso repetir! Já te disse vinte vezes para ires para a cama!»
o Fazes-me perder a cabeça! Já estou a ficar doente por tua casa!
o Vou contar aos teus amigos todos que ainda fazes xixi na cama! Pareces um bebé!
o És mesmo burro! Nunca vais ser gente!
o Ainda és pior que o teu irmão!!!
o Voltas a bater-lhe e eu mato-te!
o Não gosto mais de ti!
o Se não comeres a sopa toda, vem o homem do saco e leva-te...
o Se não te portas bem, chamo o polícia e ele leva-te para a prisão!
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Perceber que em certas situações, o estabelecimento de limites pode ser uma tarefa
muito árdua, mas necessária; Ter consciência de que há determinadas coisas que não devemos
dizer às crianças.
ACTIVIDADE 16: Estratégias de auto-controlo: quando os pais/mães perdem a cabeça.
Descrição: Através de uma pequena apresentação no PowerPoint irá clarificar-se sobre o conceito
de autocontrolo na relação parental. De seguida e através de imagens dão-se a conhecer algumas
estratégias.
Duração: 20 minutos
Objectivos: Perceber que os sentimentos de zanga/irritação são importantes, necessários e normais,
e que devemos dar a nós próprios a possibilidade de os experienciar. O que efectivamente fazemos
para lidar com esses sentimentos é que poderá não ser o mais adequado ou benéfico na relação
com os outros.
ACTIVIDADE 17: A importância do Brincar e do Toque
Descrição: Os formandos são questionados acerca do tema em discussão: a importância dos
afectos e do brincar em família. São colocadas as seguintes questões: Brincam com as suas
crianças? De que forma o toque físico está presente na relação que mantêm com os seus filhos/as?
A formadora anota as respostas dadas.
Duração: 10-15 minutos
Objectivos: Perceber a importância dos pais/mães despenderem diariamente tempo de qualidade
com os filhos/as, sem a presença da televisão ou outro tipo de elementos distractores do género.
ACTIVIDADE 18: Quando o importante é elogiar
Descrição: Apresentam-se várias situações aos formandos que espelham as questões do elogio.
Requer-se que reflictam sobre qual das situações será a mais incisiva no estabelecimento de uma
educação positiva.
Duração: 10-15 minutos
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Aconselhamos a leitura do seu livro: “Educar Sem Gritar. Pais e filhos: convivência ou sobrevivência?”
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Objectivos: Reflectir sobre o efeito diferencial das formas de elogio apresentadas; perceber que um
elogio verbalizado de maneira incondicional terá um efeito mais significativo a nível da promoção
da auto-estima e auto-confiança da criança.
ACTIVIDADE 19: Como é que a criança aprende a ser optimista/pessimista
Descrição: Mediante a discussão em grupo, procura-se levar os pais/mães a compreenderem que os
nossos pensamentos passam para o exterior sob a forma de atitudes, verbalizações, crenças e
outras mensagens que vão sendo transmitidas aos que nos rodeiam, inclusivamente aos filhos/as.
Duração: 10-20 minutos
Objectivos: Reflectir em que medida, na relação com os filhos/as, se ensina a gostarem de si
próprios, a serem pessoas alegres e optimistas, que esperam o melhor das situações, das pessoas e
da vida em geral; Reflectir sobre o tipo de verbalizações que como pais/mães emitem acerca de si
próprios e dos filhos/as: depreciativas/negativas ou construtivas/positivas?
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Anexo XV: Questionário Sociodemográfico
O presente Questionário destina-se a ser preenchido pelas famílias das crianças com deficiência comprovada.
O QUESTIONÁRIO é anónimo.
Sexo:
Idade:
Nível de estudos:
Estado civil
Idade do cônjuge
N.º e idade dos filhos
Grau de parentesco da
criança/jovem/adulto com NEE
Criança com NEE
Sexo:
Data de Nascimento:
Problemática:
Nível de estudos:
Apoio que recebe:
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Anexo XVI: Escala de Ansiedade, Depressão E Stress

EADS
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Anexo XVII: Questionário de Competência Emocional
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Anexo XVIII: Escala de Autoestima

RSES

Escala de Auto-estima de Rosenberg
Este questionário tem 10 perguntas. Por favor, responda a todas. As perguntas que aqui
apresentamos têm a ver com a forma como se vê a si mesmo. Assinale o se grau
concordância com cada uma das frases apresentadas.
Muito de
acordo

De acordo

Em desacordo

Totalmente
em
desacordo

1 Geralmente, estou satisfeito comigo mesmo.

4

3

2

1

2 Às vezes penso que não sou bom em nada.

1

2

3

4

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1

2

3

4

7 valor, ao menos igual à maioria das outras
pessoas.

4

3

2

1

8 Desejava respeitar-me mais a mim mesmo.

1

2

3

4

1

2

3

4

4

3

2

1

Tenho a sensação de que possuo algumas boas
3

qualidades.
Sou capaz de fazer as coisas tão bem como a

4

maioria das pessoas.
Sinto que tenho demasiadas coisas com as quais

5

se sinta orgulhoso.

6 Às vezes sinto-me realmente inútil.
Tenho a sensação de que sou uma pessoa de

Tenho tendência para pensar que sou um
9

fracassado.

1 Tenho uma atitude positiva de mim mesmo.
0

(Rosenberg, 1965, adaptada ao contexto português por Romano, Negreiros & Martins,
2007)
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Anexo XIX: Escala do Otimismo

Escala sobre o otimismo (Barros, 1998)
Este questionário interroga sobre algumas atitudes da pessoa face ao futuro. Responda
sinceramente a todas as perguntas, conforme aquilo que verdadeiramente sente e não
como gostaria de ser. Todas as respostas são boas, desde que sinceras. O questionário é
anónimo. Obrigado pela sua consideração.
Faça um círculo em volta do número que melhor corresponda à sua situação, conforme
esta chave:
1= totalmente em desacordo (absolutamente não)
2=bastante em descordo (não)
3= nem de acordo nem em desacordo (mais ou menos)
4= bastente de acordo (sim)
5= totalmente d acordo (absolutamente sim)
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Anexo XX: Escala da Esperança

Escala sobre a esperança (Barros, 2003)
Este questionário interroga sobre algumas atitudes da pessoa face ao futuro. Responda
sinceramente a todas as perguntas, conforme aquilo que verdadeiramente sente e não
como gostaria de ser. Todas as respostas são boas, desde que sinceras. O questionário é
anónimo. Obrigado pela sua consideração.
Faça um círculo em volta do número que melhor corresponda à sua situação, conforme
esta chave:
1= totalmente em desacordo (absolutamente não)
2=bastante em descordo (não)
3= nem de acordo nem em desacordo (mais ou menos)
4= bastente de acordo (sim)
5= totalmente d acordo (absolutamente sim)
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Anexo XXI: Questionário da análise de seguimento
Q1 Sente-se mais preparado para lidar com o seu filho?

Q2 Conhece mais recursos e utiliza-os?

Q3 Sente que ainda precisa de apoio?

Q4 Voltou a sentir-se triste e sozinho?

Q5 Sente necessidade de continuar a partilhar os seus problemas?

Q6

Gostaria que a formação continuasse?
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ANEXO XXII - Comparação entre localidades (resultado estatístico)
Quando comparamos os resultados das duas localidades antes e após a formação para as
escalas utilizadas, verificamos resultados muito semelhantes, princípio pelo qual resolvemos
agrupar estes resultados numa só amostra, até porque as diferenças observadas não tinham
evidências estatísticas que permitissem separar os grupos. E o nosso objetivo era perceber
qual o impacto da formação em ambos os contextos. Tendo este sido o que se esperava em
ambos contextos. Observe-se que entre localidades estamos perante amostras independentes e
quando se comparam os resultados para fatores e escalas antes e após a formação por
localidade estamos perante amostras emparelhadas.
Quanto aos resultados obtidos para a escala Competência Emocional e respetivos
fatores, observa-se que os valores médios obtidos na localidade de Alfandega da Fé são
sempre ligeiramente superiores aos resultados médios de Bragança quer antes quer após a
formação. Contudo, essa diferença observada apenas tem relevância estatística a um nível de
5% para o fator Capacidade para lidar com a Emoção e total da escala. Quanto ao efeito da
formação em cada localidade tem-se que para um nível de significância de 1% esta provocou
uma melhoria significativa dos resultados médios em cada fator e na totalidade da escala.
Tabela 1 Resultados do teste t para populações independentes (localidade) e emparelhadas para
cada localidade antes e após a formação, aplicado à escala e subescalas de Competência Emocional
Bragança
Fatores e
escalas

PE

EE

CE

Total N

Momento
Temporal para a
Formação

n

Antes

Alfandega da Fé

Resultados teste
Valor
Estatística
de
t,este t
prova

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

17

62,941

6,388

12

65,083

6,612

-0,877

0,388

Depois

17

67,529

4,611

12

69,667

6,184

-1,068

0,295

Estatística teste

-5,768

-4,374

Valor Prova

0,000**

0,001**

Antes

17

59,882

7,457

12

63,917

8,490

-1,355

0,187

Depois

17

64,235

6,666

12

67,917

6,459

-1,483

0,150

Estatística teste

-3,670

-4,075

Valor Prova

0,002**

0,002**

Antes

17

68,471

5,173

12

72,583

5,807

-2,005

0,055

Depois

18

73,611

6,455

12

78,833

3,857

-2,511

0,018*

Estatística teste

-4,915

-5,889

Valor Prova

0,000**

0,000**

Antes

16

192,813

10,962

10

203,400

16,174

-1,996

0,057

Depois

16

206,250

13,757

11

218,545

12,445

-2,370

0,026*

Estatística teste

-6,718

-7,185

Valor Prova

0,000**

0,000**

*Significância a 5%. **Significância a 1%. PE Percepção emocional; EE
para lidar com a emoção; Total N Total escala competência emocional.

Expressão emocional; CE

Capacidade
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Pela análise da tabela 2 observa-se que os responsáveis das crianças da localidade de
Bragança apresentam em termos médios uma maior autoestima (Rosenberg), uma maior
esperança e otimismo que os responsáveis das crianças de Alfandega da Fé, quer antes ou
após a formação. Contudo, tais resultados não apresentam, a um nível de significância de 5%,
relevância estatística. Quanto ao efeito da formação em cada localidade tem-se que para um
nível de significância de 1% esta provocou uma melhoria significativa dos resultados médios
nas escalas em análise: autoestima, esperança e otimismo.
Tabela 2 Resultados do teste t para populações independentes (localidade) e emparelhadas para
cada localidade antes e após a formação aplicado às escalas de Rosenbeg, Esperança e Otimismo
Bragança
Escalas

Rosenberg

Esperança

Otimismo

Alfandega da Fé

Resultados teste
Estatística
Valor
teste t ou
de
Mannprova
Whitney

Momento
Temporal para a
Formação

n

Média

Desvio
padrão

n

Média

Desvio
padrão

Antes

18

34,000

4,379

17

33,000

3,317

0,758

0,454

Depois

17

34,941

3,682

17

34,353

3,200

0,497

0,622

Estatística teste

-4,515

-9,200

Valor Prova

0,000**

0,000**

Antes

17

23,471

4,185

17

21,235

4,366

1,524

0,137

Depois

17

24,353

4,015

18

22,333

3,881

1,513

0,140

Estatística teste

-6,061

-5,996

Valor Prova

0,000**

0,000**

Antes

18

13,889

2,447

17

13,353

3,278

0,550

0,586

Depois

18

14,333

2,808

17

14,471

3,044

-0,139

0,890

Estatística teste

-1,141

-6,615

Valor Prova

0,270

0,000**

*Significância a 5%. **Significância a 1%.

Pela análise da tabela 3 observa-se que os responsáveis das crianças da localidade de
Bragança apresentam em termos médios maiores níveis de stress, ansiedade e depressão que
os responsáveis das crianças de Alfandega da Fé, quer antes ou após a formação. Contudo,
tais resultados não apresentam, a um nível de significância de 5%, relevância estatística.
Quanto ao efeito da formação em cada localidade verificam-se melhorias em termos médios
nos níveis de stress, ansiedade e depressão, mas estes resultados são significativos, para um
nível de significância de 1%, apenas na localidade de Alfandega da Fé.
Tabela 3 Resultados do teste t para populações independentes (localidade) e emparelhadas para
cada localidade antes e após a formação aplicado à escala EADS

Bragança
Escalas

Momento
Temporal
n
para
a
Formação

Médi
a

Alfandega da Fé
Desvi
o
n
padrã
o

Médi
a

Resultados teste
Estatísti
Desvi
Valo
ca teste t
o
r de
ou
padrã
prov
Manno
a
Whitney
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Stress

Antes

16

Depois

15

Estatística
teste
Valor Prova

Ansieda
de

Antes

14

Depois

15

Estatística
teste
Valor Prova
Antes

Depress
ão

Depois
Estatística
teste
Valor Prova

19,37
5
14,86
7

8,024

15

9,702

17

16,93
3
12,70
6

1,601

9,628

0,132
12,50
0
11,00
0

0,000**
12,14
14
3

9,028
9,569

17

9,941

0,458

5,090

0,654
14,06
16
3
11,62
16
5

0,000**
10,53
16
8
10,37
15
5

9,923
10,09
9

0,802

3,856

0,435

0,003**

8,455

0,825

0,416

8,060

0,688

0,497

8,198

0,110

0,914

6,805

0,364

0,718

8,425

1,015

0,319

7,210

0,403

0,690

*Significância a 5%. **Significância a 1%.
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