
  

GRELHAS DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFETUADAS ÀS FAMÍLIAS  

 

I – 9 famílias com filhos com NEE – deficiência leve 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização familiar 

 Nº do agregado familiar 

 Nº de filhos com NEE 

 O agregado familiar da maioria 

das famílias com filhos com 

NEE – deficiência leve é 

composto por 4 elementos (uma 

família por 5 pessoas / cinco 

famílias por 4 pessoas / duas 

famílias por 3 pessoas / uma 

família por 2 pessoas). 

 Destas nove famílias, apenas 

uma tem mais um filho com 

NEE. Os outros só têm um filho 

portador de deficiência. 

 

“4. (…) Tenho a minha filha que esteve aqui no ciclo e agora 

está num curso especial…” (Família Teixeira) 

“Por duas. Eu e a minha filha. (…) Não, graças a Deus.” 

(Família Moreira) 

“3. (…) Não.” (Família Oliveira) 

“Portanto, somos 4… (…) Não, não.” (Família Alves) 

“4. (…) Não.” (Família Miranda) 

“3. (…) Não.” (Família Abreu) 

“4. (…) Não, não.” (Família Morais) 

“Portanto somos 4. (…) Não, não.” (Família Almeida) 

“Somos 5. (…) Não.” (Família Bessa) 

Caracterização 

sociodemográfica de todos os 

 Todos os entrevistados 

apresentam uma idade superior a 

35 anos. 

“Tem 44. Sexo masculino. (…) Casado.” / (Relativamente à 

filha, não me respondeu à caracterização sociodemográfica) 



  

membros do agregado familiar 

(exceto do entrevistado e do 

filho com NEE) 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Os restantes membros da família 

(filhos) são na maioria 

adolescentes/jovens. 

 

(Família Teixeira) 

(A família Moreira é composta apenas pela entrevistada e pela 

filha com NEE, por isso, posteriormente identificarei a 

caracterização sociodemográfica de ambas) 

“45. Sexo masculino. (…) Casado.” (Família Oliveira) 

“Tem 44. Sexo masculino. (…) Casado. / Tem 19 anos. Sexo 

masculino. (…) Solteiro.” (Família Alves) 

“36. Sexo masculino. (…) Casado. / Tem 12. Sexo feminino.” 

(Família Miranda) 

“Tem 42 anos. Sexo masculino. (…) Casado.” (Família Abreu) 

“38. Sexo feminino. (…) Casada. / Tem 80 anos. Sexo feminino. 

(…) Solteira.” (Família Morais) 

“(…) tem 43 anos. Sexo feminino. (…) Casada. / Tem 7 anos. 

Sexo feminino.” (Família Almeida) 

“(…) Tem 41. Sexo masculino. (…) É casado. / Tem 15. Sexo 

masculino. / Tem 77. Sexo masculino. (…) Viúvo.” (Família 

Bessa) 

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 Os graus de escolaridade que 

mais se avista nos entrevistados 

são a 4ª classe e o 6º ano. 

 Os restantes membros (filhos), 

de uma forma geral, ainda são 

todos estudantes. 

“Andou na 2ª classe, só que o meu marido não sabe ler, não 

sabe escrever, só sabe apenas o nome dele. Não sabe mais 

nada.” (Família Teixeira) 

(A família Moreira é composta apenas pela entrevistada e pela 

filha com NEE, por isso, posteriormente identificarei a 



  

 caracterização sociodemográfica de ambas) 

“12º ano.” (Família Oliveira) 

“(…) Tem o 6º ano. / Está no 1º ano da Universidade.” (Família 

Alves) 

“6º ano. / Está no 7º ano.” (Família Miranda) 

“Portanto, o pai tem o 7º ano de escolaridade.” (Família 

Abreu) 

“4ª classe. / 4ª classe.” (Família Morais) 

“9º ano. / 3º ano.” (Família Almeida) 

“(…) ele não tem a 4ª classe. / Ele está a tirar o curso de 

bombeiro. / Ele também não tem, não sabe ler.” (Família Bessa) 

Profissão / situação atual 

 A maioria dos entrevistados têm 

trabalho e neste momento a 

situação de é estável, estão 

efetivos.   

“É enfardador de papel… (…) Está desempregado…” (Família 

Teixeira) 

(A família Moreira é composta apenas pela entrevistada e pela 

filha com NEE, por isso, posteriormente identificarei a 

caracterização sociodemográfica de ambas) 

“Funcionário público…” (Família Oliveira) 

“Neste momento está a trabalhar e é encarregado de uma 

lavandaria.” (Família Alves) 

“É construção civil, contrato.” (Família Miranda) 



  

“Ele trabalha no Continente. É, portanto, repositor e está 

empregado neste momento.” (Família Abreu) 

“Doméstica. / Foi funcionária pública (agora está reformada).” 

(Família Morais) 

“Cabeleireira. Está a exercer a função…” (Família Almeida) 

“(…) Ele faz funerais, é coveiro. (…) Está empregado. / Agora 

está a estagiar. / Foi carpinteiro (agora está reformado).” 

(Família Bessa) 

Caracterização 

sociodemográfica do filho com 

NEE 

 Idade 

 Sexo 

 Relativamente às crianças com 

NEE – deficiência leve, temos 

quatro do sexo masculino e cinco 

do sexo feminino. 

“ Tem 14. Sexo masculino.” (Família Teixeira) 

“Tem 18 anos. Sexo feminino.” (Família Moreira) 

“13. (…) Sexo masculino.” (Família Oliveira) 

“Tem 14. Sexo feminino.” (Família Alves) 

“14 anos. Sexo masculino.” (Família Miranda) 

“11. Sexo feminino.” (Família Abreu) 

“14. Sexo feminino.” (Família Morais) 

“(…) Tem 12 anos. Sexo masculino.” (Família Almeida) 

“(…) tem 12 anos. Sexo feminino.” (Família Bessa) 

Tipo de deficiência 

 Nível de autonomia 

 O tipo de deficiência destas nove 

crianças é leve. A maioria destes 

alunos apresenta dificuldades de 

“Tem dificuldades de aprender e, prontos, é o que vejo nele. 

Ele… não está atento das aulas... (…) Faz a vida dele (refere-se 

ao nível de autonomia). (…) Acorda de manhã, acorda às 7 



  

 O dia a dia 

 Equipamentos/serviços 

utilizados 

aprendizagem, perturbações 

emocionais e epilepsia. 

 De um modo geral, são 

autónomos. Embora para certas 

tarefas precisem de supervisão. 

 O dia a dia é idêntico entre todos. 

Em tempo letivo, levantam-se 

bem cedo para se deslocarem até 

à escola. Quando regressam 

estão com a família e a desfrutar 

o seu lar (a brincar um pouco 

também). Ao fim de semana o 

ritmo é muito parecido com o da 

semana. No entanto, em tempo 

de férias o ritmo não varia muito 

relativamente ao tempo letivo e 

de fim de semana, mas existem, 

claro, algumas exceções de vez 

enquando.  

 O equipamento mais utilizado 

por estas crianças é o 

computador. 

horas, 7 e meia, vem prás aulas e chega lá prás 5 e meia da 

tarde. (…) Está de férias, tem as oportunidades das férias daqui 

da escola, quando tem, quando não tem está em casa. Vai prá 

casa da avó, vai prá casa, está em casa e anda assim. (…) Anda 

por casa, não é?... (refere-se ao ritmo do filho ao fim de 

semana) Quando não vai à avó, vai prá casa dos tios ou está em 

casa, não é de sair assim por muito longe… Levanta-se mais 

tarde… Ao Domingo levanta-se mais cedo, porque tem a 

catequese… (…) Tem o computador, anda com o computador… 

Joga à bola se lhe deixar, anda de bicicleta, ele anda em 

entretimentos.” (Família Teixeira) 

“Síndrome Cornélia de Lange. É um síndrome que provoca 

atraso global de desenvolvimento e depois em função do grau de 

deficiência tem outras doenças associadas, que não é o caso 

dela. Tem traços físicos muito semelhantes uns aos outros que 

tem pilosidade excessiva, (…) fazem um bico aqui o cabelo, aqui 

na testa, fazem as sobrancelhas unidas e muito grossas, 

microcefalia, um rosto um bocado quadrado. Tem essas 

características comuns entre eles. (…) Não, não. Ela tem 

autonomia para fazer a vida dela, para tratar das coisas dela, 

tem é que ser orientada. A nível cognitivo é que é o problema 

mais grave e a nível de raciocínio matemático é que não tem 

mesmo autonomia nenhuma. (…) Frequenta a escola, está na 

escola todo o dia. Nas férias vai comigo de férias, passa às 

vezes alguns fins de semana em casa de pessoas minhas amigas. 

Bem, como ela tem hiperatividade, não tenho esses problemas 

de querer dormir muito nem do ser preguiçosa nem nada. Ela 

acorda sempre a mexer. Por isso, levanta-se quando eu a 

acordo, à hora que eu vou acorda-la ela imediatamente se 



  

levanta e não reclama. Lá poderá haver um dia ou outro que se 

deita mais tarde ou quê e que tenha mais sono, mas levanta-se 

na mesma, a dizer que tem sono mas levanta-se na mesma. (…) 

Usa o computador…” (Família Moreira) 

“Nunca lhe foi detetado propriamente uma deficiência. Tem a 

ver mais com a personalidade, ou seja, nunca lhe foi 

diagnosticado nada de especial, nunca lhe encontraram, nunca 

chamaram “o boi pelos nomes”. Não sei se me fiz entender, ele 

tem é uma personalidade que o impede de avançar (…) um 

bocadinho a nível intelectual. Ou seja, posso dar o exemplo, 

enquanto que qualquer um de nós abre uma gavetinha, tira o 

assunto, trata do assunto, arruma o assunto outra vez dentro da 

gavetinha, ele não, ele abre (…) mais do que uma gaveta ao 

mesmo tempo, mistura os assuntos e depois não os arruma, 

embora já esteja muito melhor nesse sentido, não é? (…) Está-

se a tornar cada vez mais, felizmente, autónomo. Mas ainda há 

coisas que precisa de ajuda, como por exemplo, tem 13 anos e 

tenho que lhe apertar os atacadores. Ele não sabe apertá-los, 

não consegue apertá-los. De resto é autónomo em quase tudo, 

não é? Em quase tudo. (…) Em tempo letivo: acordar de manhã 

muito cedinho para vir para a escola, tomar o pequeno-almoço, 

lavar, vestir, vem para a escola e passa o dia na escola. Nos 

momentos em que não está na escola vai para uma academia de 

estudo, fazer os trabalhos de casa ou estudar. Ao fim do dia, 

tipo sete e meia vai para casa novamente, vai tratar da sua 

mochilinha, vai tratar da sua higiene pessoal e vestir o 

pijaminha, se o jantar já estiver pronto, janta, senão deixo-o ir 

um bocadinho ao computador, porque eu, nós evitamos que ele 

estude em casa, uma vez que está numa academia e muito boa, 



  

evitamos que ele estude em casa, porque já chega o que estuda 

em casa (escola) e o que estuda na academia. Ele também tem 

que ter o timing dele, para se descontrair ou computador ou a 

PSP. Janta, está mais um bocadinho por ali a conversar um 

bocadinho ou a brincar um bocadinho connosco e tipo dez e 

meia caminha outra vez. É essa a rotina dele, diária. (…) Em 

tempo de férias: varia. Ou está na academia que felizmente está 

aberta todo o ano, exceto o mês de agosto. Portanto, ou está na 

academia ou fica parte do dia na academia, parte do dia em 

casa da avó. Na academia se não for nas férias de verão, que 

seja nas férias da Páscoa ou de Natal, (…) na parte da manhã 

estudam, na parte da tarde têm atividades variadas ou de jogos 

ou de passeio ou cinema. No verão, nas férias de verão, então é 

mesmo só atividades. Fazem a praia e fazem várias visitas de 

estudo ou então está em casa da avó, parte do dia. (…) Ao fim 

de semana: está connosco em casa, e sempre que possível e que 

o tempo o permita, o pai dá uns passeios com ele, porque eu não 

tenho assim tanto tempo, porque tenho que tratar da casa, não 

é? Mas sempre que posso, uma vez por outra, às vezes faço de 

conta que a casa está arrumada e vamos os três passear ou 

algumas vezes vamos fazer aquilo que ele gosta. É, ele gosta de 

ir ao centro comercial, vamos ao centro comercial, mas se o 

tempo permitir vamos ao parque da cidade normalmente, 

espairecer, correr e brincar um bocado, não é? (…) Em casa 

tem o computador e faz as pesquisas dele no computador (…), a 

PSP, ou temos uma tabela de basquete cá fora no jardim, tá ali 

um bocado a dar umas boladas, mais ou menos isso…” 

(Família Oliveira) 

“(…) Tem epilepsia, desde bebé. Desde os 17 meses fez a 



  

primeira crise… E isso afetou o desenvolvimento, como foi logo 

de bebé. Afetou logo o desenvolvimento dela. (…) Com esta 

idade ela já é autónoma. Foi sempre. Pronto, nós tivemos 

sempre um bocadito mais de receio e tentamos acompanhá-la 

sempre mais, mas ela foi sempre autónoma. (…) Em tempo de 

aulas: ela levanta-se mais ou menos 7h30. Neste momento ela já 

tem a responsabilidade de por o telemóvel a despertar, porque 

antes tinha que ser eu, que ela não tinha essa responsabilidade. 

E levanta-se, faz a higiene dela, toma banho e veste-se, toma o 

pequeno-almoço, consegue fazer o pequeno-almoço sozinha e 

depois eu vou lá levá-la à escola… Ela tem aulas de apoio e 

depois fora das aulas de apoio ainda tem algumas horitas numa 

academia que ajuda a fazer os trabalhos de casa e a estudar. E 

depois vem para casa, por volta das sete horas… Depois é 

jantar, gosta sempre de ver um bocadinho de televisão e depois 

é cama. (…) Tempo de férias é assim: normalmente costumamos 

a inscrevê-la numa academia, onde ela está, que eles durante 

um mês têm um período tem várias atividades. E então nós (…) 

optamos por inscrevê-la… Ela não gosta de ir andar de 

bicicleta, ela não se entretém com mais nada, é televisão e sofá 

e computador e passa o tempo assim. Então nós tentamos 

empurra-la para sair para fora de casa (risos). (…) Ao fim de 

semana, é assim: ela ainda frequenta a catequese, ao Sábado. A 

parte da manhã anda entretida com as coisitas dela cá em casa, 

da parte de tarde vai à catequese e quando chega às vezes 

ajuda-me aqui nas tarefas de casa e, pronto, passa assim um 

Sábado. O Domingo é mesmo para não fazer nada (risos). (…) 

É computador, televisão, playstation não tem. É só o que ela usa 

mais: é computador e a televisão, gosta de ouvir música.” 



  

(Família Alves) 

“É assim, ele (…) é um bocadinho preguiçoso, desleixado 

(refere-se ao tipo de problemática que o filho é portador). É 

assim, para ele tudo tem tempo. Não se importa com os 

trabalhos, porque, é assim, para o que ele quer ele até é 

inteligente, quando não há motivação ele deixa-se ir. Deixa-se 

mesmo desleixar. É preciso estar sempre ali (…), é com muita 

dificuldade mesmo, para ele avançar. É assim, não é aquela 

criança que, por exemplo, que chega ali e escolhe uma roupa 

para se por, não, eu tenho que lhe por a roupa para ele se 

vestir, porque, é assim, ele se for à gaveta pega na roupa ou no 

guarda-fatos pega na roupa e veste, mas se tiver de vestir uma 

camisa ou uma camisola que não condiga nada com as calças 

veste. Para ele é roupa. (…) Consegue, consegue fazer as coisas 

dele, consegue, sim. Com dificuldade, às vezes, mas vai fazendo. 

A gente vai insistindo e apertando com ele, vai fazendo 

(referindo-se ao nível de autonomia do filho). (…) É assim, ele 

levanta-se às 7h30… E eu deixo o pequeno-almoço prontinho 

aqui, ele por vezes até sai pela porta fora sem pentear o cabelo, 

sem lavar a cara nem nada. É só mesmo só se vestir, pegar na 

mochila, tomar a caneca do leite e sai pela porta fora. É (…) 

como (…) a escola é uma obrigação dele, porque por vontade 

dele não ia à escola, já há muito que ele já lá não andava. E é 

chegar a casa, agarra-se ao computador ou ao TPC. Se tiver 

TPC’s tem que se apertar com ele para os fazer… Só mesmo na 

última é que ele os vai fazer. E chega a casa é computador, vem 

comer, vai um bocadinho até ao computador e então para se ir 

lavar à noite para vir para a cama é preciso eu fazer uma birra, 

todos os dias eu faço barulho em casa, não lhes bato, mas tenho 



  

que berrar com eles que é para eles ganhar lanço, senão. (…) É 

ir prá avó (refere-se em tempo de férias). Vão, passam as férias 

na avó e vêm e assim, deita-se mais tarde… (…) Também, 

também fica até mais tarde um bocadinho a pé (refere-se ao fim 

de semana). Às vezes meia-noite, às vezes meia hora, fica 

comigo por aqui, neste caso, não é? E depois vão para a cama. 

Não sai à noite, não sai nem nada disso não. (…) PSP e 

computador (referindo-se aos equipamentos mais utilizados pelo 

filho).” (Família Miranda) 

“É assim: tem um diagnóstico que não é definitivo, porque ela 

continua em estudo no Instituto de Genética, aqui no hospital de 

S. João, que é uma sintopatia mitocondrial no défice do 

complexo 4, mas ainda não é confirmado. Portanto, não é 

definitivo ainda, mas para já é o que lhe está diagnosticado. 

Portanto, que lhe provoca um atraso psicomotor e, pronto, é 

isso basicamente. (…) Já é bastante autónoma, já se veste, já se 

arranja, já toma o pequeno-almoço sozinha, já toma banho 

sozinha de vez enquando, assim com supervisão, mas já (…) 

come sozinha, faz muita coisa sozinha já. Praticamente 

autónoma já. (…) Normalmente acorda oito menos dez, oito 

menos cinco, porque ela vai para o ATL e o ATL só abre às oito 

e meia. Portanto é rápido, tem só que se arranjar, eu dou-lhe 

uma pequena ajuda de manhã a arranjar-se, a lavar-se, só 

porque ainda não consegue, para ser assim mais rápido, mas 

depois veste-se sozinha, toma o pequeno-almoço, a mochilinha 

deixa-a sempre preparada no dia anterior, vai para o ATL, está 

lá, estuda durante o tempo que lá está, depois ela é levada à 

escola e está lá no período escolar. À tarde o pai vai busca-la e 

vem para casa, vê um bocadinho de televisão para 



  

descomprimir das aulas, se tiver trabalhos faz os trabalhinhos e 

ajuda nas tarefas diárias que ela gosta e já sabe também, ajudar 

nalgumas tarefas de casa. (…) Em tempo de férias: (…) tem um 

período em que não faz mesmo nada a não ser estar de férias, 

porque eu costumo-lhe dizer isso, porque ela está cansada, não 

é? E eu também compreendo de estar ali sempre a estudar e, 

então, (…) estudar ela dispensa. Embora ela aprenda, mas não 

gosta de estar ali a fazer os trabalhos, como ela diz, mas eu 

deixo-a estar um período, portanto, se for nas férias da Páscoa, 

por exemplo, são duas semanas, uma semana ela não faz nada, 

na outra semana todos os dias tem que fazer um pequeno 

trabalhinho referente ao que está a dar nas aulas que é para 

não esquecer e não atrasar. (…) Ao fim de semana: tem os dois 

dias, Sábado e Domingo, um dia não faz nada também e o 

outro, parte do dia tem que também estudar um bocadinho… 

Temos isso organizado de forma a que (…) num dos dias à tarde 

faz os trabalhinhos de casa. Mesmo que não tenha trabalhinhos, 

vou aos livros e vejo ver o que é que ela tem estado a dar, e 

ponho-a a fazer. (…) Se a deixar está sempre no computador. 

Ela gosta muito de computador, mas também gosta muito de 

televisão e gosta muito de ler também, não é? Gosta muito de 

ler ou revistas ou até um Livro. Ela gosta muito de ler (refere-se 

aos equipamentos utilizados pela filha).” (Família Abreu) 

“(…) É uma miúda muito fechada (…) e não é assim muito 

rebelde (…) e ao mesmo tempo, pouco comunicativa (refere-se à 

problemática da filha). O que faz com que ela (…) não seja mais 

desinibida e possa criar outros meios, neste caso, para (…) a 

vida dela, não é? (…) Faz a vida dela normal (referindo-se ao 

nível de autonomia da filha). Claro que há certas coisas que a 



  

gente quer que ela faça naquela hora e ela como todas as 

crianças deixa passar e (…) às vezes até esquece daquilo que a 

gente lhe manda fazer e depois então mais tarde é que se lembra 

que tinha aquilo para fazer, passado 5 ou 10 minutos e já vai 

fazer (…) Por exemplo: (…) se tiver aulas (…) às 8h30, ela 

levanta-se por volta das 7h45, não é? E vai fazer as 

necessidades dela, higiene, não é?... A seguir vai prá escola. 

Depois a gente, por exemplo, vai busca-la à hora do almoço, 

almoça e volta para a escola, não é? Depois se vier a meio da 

tarde, como vem cansada de levantar-se cedo, lancha comigo 

qualquer coisa, depois a seguir está a ver um bocado de 

televisão, depois do jantar, então está a ver a televisão com a 

mãe ou com a família, não é? Por volta da meia noite vai 

dormir e no outro dia faz a vida normal. (…) No tempo de 

férias: se por acaso estiver cá os tios que estão em França gosta 

de ir para casa da avó, porque eles moram lá à beira e ela gosta 

de brincar com os primos mais novos ou então se a mãe estiver 

a trabalhar vai comigo até ao parque, vai dar um passeio 

comigo ou então fica em casa com o computador e com os 

cadernos…  (…) Já é, já é fora do normal (refere-se ao fim de 

semana). Como ela sabe que ao outro dia já pode dormir mais 

um bocado já é capaz de se deitar mais tarde… (…) É o 

computador, mas ela, por exemplo, às vezes leva o telemóvel, às 

vezes quer levar o mp3… gosta muito de televisão… (referindo-

se aos equipamentos utilizados pela filha).” (Família Morais) 

“Basicamente, agora é um ligeiro atraso, mas isto já está quase 

ultrapassado. Portanto, é uma deficiência mesmo, pronto, a 

nível de desenvolvimento é (…) uma pessoa mais reservada, 

mais fechado… Há uns anos atrás não é o que está a acontecer 



  

agora. Portanto, (…) dedicava-se mais ao isolamento, (…) não 

brincava com crianças da idade dele. Ou brincava com crianças 

mais pequenas ou então encostava-se mais ao adulto, percebe? 

O que já não está a acontecer isso, graças a Deus, não é? 

Portanto, também está a ser tratado e a ser seguido por 

psicólogos … (…) Não, não é dependente de ninguém. Portanto, 

(…) agora (…) já toma a iniciativa dele, já é mais responsável, 

faz todos os trabalhinhos de casa, já não é preciso estar a dizer: 

“(…) tens de fazer os trabalhos de casa”, portanto, o que não 

acontecia antigamente. Ele era muito esquecido, ele estava cá, o 

corpo estava cá, mas a mente, a cabeça estava noutro mundo. 

Portanto, acontece de vez enquando, mas raramente (…), mas 

muito raramente… (…) 7h, 7h30 da manhã, pronto, levanta-se, 

toma banho, faz a higiene dele normal, é preocupado já no 

próprio horário, está sempre a olhar para o relógio, às vezes 

senta-se, sou que às vezes atraso-me um pouco e levo-o à 

escola… E ele é o próprio que está sempre: “está na hora”, (…) 

“olha hoje tenho um teste”, (…) é preocupado… Depois vai 

para as aulas, (…) almoça connosco em casa e por opção nossa 

(…) e depois regressa novamente à escola. (…) No tempo de 

férias: (…) tem andado num daqueles ATL de férias divertidas… 

(…)  Ao fim de semana: ele tem a catequese, levanta-se 

rigorosamente como se fosse para a escola, pronto, porque nós 

também temos o nosso trabalho… Levanta-se, sai comigo, 

portanto, saímos por volta das nove menos um quarto, a 

catequese dele é às dez horas, ele praticamente passa a manhã 

na igreja, almoçamos e depois, pronto, durante a tarde brinca. 

Às vezes vai para casa do avô que ele gosta muito do avô, ele 

gosta de andar lá no campo e ele gosta muito de andar lá e 

gosta de brincar com o cão, outras vezes brinca aqui com os 



  

miúdos, no próprio edifício. Portanto, mantém-se por aqui. (…) 

Dedica-se muito a computador, gosta de andar sempre a 

pesquisar e ele gosta muito de ver documentários, (…) é muito 

ligado à natureza. Gosta de pesquisar animais, gosta de 

pesquisar tudo o que seja relacionado com plantas, percebe? 

Tudo muito ligado á natureza… Computador para ele é o 

forte… Tem a playstation e tudo e não liga, não dá grande 

importância. E então é mais computador, televisão e lê. Pronto, 

gosta muito de ler também.” (Família Almeida) 

“(…) Eles dizem que é epilepsia e que tem um pequeno 

problema no cérebro, porque ela acho que (…) em vez de ter um 

cérebro de 12 anos, tem com menos dois ou três anos atrás... 

(…) Ela faz na mesma a vida dela (refere-se ao nível de 

autonomia da filha). Toma banho, não precisa de mim. Só para 

adormecer é que eu tenho que a adormecer que ela tem medo. 

Tem, ela tem muito medo de adormecer e tenho que a 

adormecer e depois é que vou para a minha cama... E depois de 

adormecer, ela fica bem, depois se durante a noite acordar, 

chama por mim e eu vou à beira dela e fica sozinha e não tem 

medo. Só ao adormecer é que ela tem medo. (…) Acorda às 7h. 

E depois tem as aulas, chega a casa às 19h (…), toma o remédio 

e nem 10 minutos fica a ver televisão… É uma criança que não 

dá para ver televisão. (…) É dormir até ao meio dia. Se a 

deixar, é (referindo-se ao tempo de férias). Depois é em casa. Se 

tiver trabalhos de escola, faz os trabalhinhos em casa e brinca 

com uma prima dela lá. (…) Anda comigo. Nunca sai de casa 

sozinha (refere-se ao fim de semana). É, ao fim de semana 

acorda quando há catequese (…), mas quando não há, posso a 

deixar dormir até ao meio dia. É uma criança que até nem dá 



  

(…) muito trabalho. (…) Ela gosta muito de computador. 

Computador e ver televisão durante a manhã se estiver a dar 

macacos é isso que ela vê, (…) gosta de pegar nos livros, põe-se 

lá a ler (refere-se aos equipamentos utilizados pela filha).” 

(Família Bessa)  

Atitude face à inclusão social e 

escolar 

 A atitude dos entrevistados, bem 

como toda a família, face à 

integração social e escolar dos 

seus filhos é totalmente positiva.  

 Realçam que é importante a 

inserção dos filhos com os outros 

colegas, pois esse 

relacionamento contribui 

significativamente para o 

desenvolvimento deles. 

“Gosto, eu gosto que ele ande aqui. Ao menos está aqui, andou 

a irmã, anda ele e todos os que estão aqui andam até sair. (…) 

Sim, sim (refere-se à sua apreciação [positiva] relativa à 

adaptação/integração do seu filho com os outros colegas). Acho 

que conviver com amigos, com colegas, juntar, não é? Também 

conviver com eles. Acho que sim.” (Família Teixeira) 

“(…) Positiva. Eu obrigo a inclusão, para a minha é 

obrigatória. (…) Esse é o grave problema dos miúdos com 

deficiência, é precisamente a inclusão social, porque têm muita 

dificuldade em fazer amigos, não por eles, mas porque os outros 

não conseguem compreende-los, não conseguem atender aos 

ritmos deles, não conseguem e acabam por ser sempre os 

“bobos” no meio dos outros, porque não é pela atitude deles 

mas sim porque os outros não sabem lidar com eles (refere-se à 

sua apreciação relativa à adaptação/integração do seu filho 

com os outros colegas).” (Família Moreira) 

“Eu para já posso me sentir bastante satisfeita... Evoluiu 

bastante, na minha opinião, graças a alguns profissionais que 

ele tem encontrado pela frente, na escola, desde a primária, 

aliás, desde o infantário. Tem encontrado bons profissionais que 

o têm ajudado bastante… Formaram aí uma equipa para ensino 

especial que eu acho que está excelente. E isso está a ajudá-lo a 

evoluir bastante, inclusivamente, academicamente. (…) Ai é 



  

maravilhoso (refere-se à sua apreciação [positiva] relativa à 

adaptação/integração do seu filho com os outros colegas). É, 

ele integra-se muito bem, embora, precisamente devido à 

personalidade dele, ele faz amuos muito facilmente, ou seja, não 

lida muito bem com as contradições e, como por exemplo, estão 

a fazer um jogo qualquer, ele perde, amua ou fica chateado. Já 

foi mais, agora felizmente já está como eu digo, está a evoluir, 

não é? E já está a aceitar melhor as contradições, mas de resto, 

com os adultos, com crianças ele adapta-se muito bem…” 

(Família Oliveira) 

“É claro. Acho isso fundamental (refere-se à sua apreciação 

[positiva] relativa à adaptação/integração do seu filho com os 

outros colegas). Aliás, (…) não tem sido muito fácil, porque ela 

todos os anos muda de turma, é muito complicado que ela 

quando faz um final de ano, não é? E já conheceu novos amigos 

e depois não consegue mantê-los, porque eles depois passam lá 

para cima para o liceu e ela acaba sempre por perder, porque 

perde-se os contactos, perde-se e, pronto, depois cada qual 

segue a sua vida e tem sido um bocadito complicado... Mas, até 

à altura de Natal, ela anda sempre “que não consegue”, “que 

não gosta dos amigos, da turma”, põe mil e um problema, 

depois a partir daí, depois, ela já começa a integrar-se na turma 

e a adaptar-se e depois já começa a melhorar. (…) Eu acho que 

ela tem que estar bem com a turma para poder estar bem com 

ela própria e conseguir-se desenvolver a todos os níveis. (…) E 

eu acho isso importante.” (Família Alves)  

“(…) tem que ser positiva. Tem que ser, não é? É uma mais-

valia para eles, a escola. (…) É assim: (…) se souberem lidar 

com ele, se for uma pessoa calma, meiga e souber falar com ele, 



  

ele até se entende bem com essa pessoa e por aí fora, mas se for 

uma pessoa que o “pique”, ele não, depressa os despacha… 

(…) É assim: eu, por vezes, digo-lhe a ele quando às vezes há 

um colega que vem à beira dele “picá-lo”, a melhor coisinha é 

ele dar ao abandono… Ou tentá-lo fazer ver que ele que não 

está a agir bem ou qualquer coisa ou então afasta-se dessa 

pessoa para não criar mau ambiente…” (Família Miranda) 

“(…) Claro que é positiva. Totalmente. (…) Ela isola-se um 

bocadinho. Ela não se sociabiliza muito bem com as crianças. 

Ela é mais com adultos. Dá-se melhor com os adultos. Com as 

crianças tem de ter aquela determinada criança que lhe chame 

a atenção ou com quem ela goste realmente de estar e assim… 

Gosta mais de estar com os adultos, não sei porquê…” (Família 

Abreu) 

“Sim, eu (…) estou sempre de acordo… (referindo-se à sua 

atitude [positiva] face à integração social e escolar da filha). É 

uma miúda que tem alturas que gosta e alturas que não gosta, 

tem alturas que quer ir, tem outras alturas que não quer ir. 

Muitas vezes, por exemplo, há coisas na escola que colegas que 

lhe dizem alguma coisa ou fazem alguma coisa e ela já não quer 

ir, mas depois no outro dia a seguir, como aquilo já passou, já 

está com vontade de ir, porque lembra-se que lá tem os amigos 

que ela gosta, e então já gosta de ir. Por minha vontade, claro 

que é bom que ela esteja lá (…), é bom para ela, para o 

desenvolvimento dela, como mesmo (…) a educação que lhe dão 

lá, mais a nossa de casa, tudo junto ajuda, não é? (…) Sim, 

(refere-se à sua apreciação [positiva] relativa à 

adaptação/integração do seu filho com os outros colegas) (…) 

com o problema que ela tem de ser assim um pouco fechada 



  

(…), não ser tão comunicativa, (…) ela podia ficar mais 

esclarecida sobre certos assuntos (…) puxavam por ela, mas ela 

pronto, tem aqueles amigos (…) que ela confia mais, mas (…) 

não são muitos…” (Família Morais) 

“Muito importante, claro que sim (refere-se à sua atitude 

[positiva] face à integração social e escolar do filho). (…) Eu 

considero importante (refere-se à sua apreciação [positiva] 

relativa à adaptação/integração do seu filho com os outros 

colegas) e até porque (…) há uns tempos atrás (…) ele era um 

miúdo que rejeitava os colegas (…), agora já está a integrar-se 

nos colegas, mas ele faz uma seleção, (…) é um miúdo seletivo.” 

(Família Almeida) 

“Considero, já que eu não tenho a 4ª classe, queria que a minha 

filha ainda fosse melhor do que eu (referindo-se à sua atitude 

[positiva] face à integração social e escolar da filha). (…) Acho, 

porque é para o bem da menina (refere-se à sua apreciação 

[positiva] relativa à adaptação/integração do seu filho com os 

outros colegas).” (Família Bessa) 

Relação entre a família e a 

escola 

 Todos os entrevistados 

mencionam que estão muito 

contentes com a comunicação 

por parte da escola, isto é, a 

escola dá-lhes a decisão/escolha 

sobre o tipo de resposta 

educativa pretendida para que 

todos possam 

participar/acompanhar o seu 

filho. 

“Sim, Sim, Sim, dão… Ele vem o tempo de férias e tem 

atividades (…) e são avisadas… (refere-se à comunicação por 

parte da escola para com a entrevistada). (…) Sim (…) apoio 

daqui da escola, dos professores, tem de todos (refere-se ao 

apoio que sente por parte de toda a equipa da escola). (…) Sim, 

pelo menos até agora não tive queixa (refere-se à organização 

da escola). (…) Gosta. Às vezes diz que não, outras diz que sim, 

mas ele gosta de andar na escola… (refere-se ao filho).” 

(Família Teixeira) 



  

 Os entrevistados referem que 

sentem muito apoio por parte de 

toda a equipa da escola. Têm 

uma boa relação com todos os 

profissionais. 

 Para a maioria dos entrevistados, 

a escola adota boas estratégias 

para receber os alunos. Por 

outras palavras, consideram que 

a escola tem uma boa 

organização para acolher os 

alunos com diferentes tipos de 

deficiência.  

 Como todas as crianças, uns 

gostam muito de ir à escola, 

outros nem tanto, mas a maioria 

destes nove alunos gosta de 

andar na escola.  

“Ah, sim… Faço parte das equipas que tomam decisões por ela, 

por ela quer dizer, em relação à vida dela, ao projeto de vida 

dela (refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). (…) Todo o apoio (refere-se ao apoio que sente 

por parte de toda a equipa da escola). (…) Eu considero uma 

boa organização (refere-se à organização da escola), embora 

haja um défice de pessoal de funcionários, principalmente para 

estar, para os acompanhar. Às vezes há situações mais difíceis 

pelas debilidades deles e porque não há pessoas que cheguem 

para trabalharem com eles. (…) Ai, adora, adora a escola 

(refere-se à filha), mas não é pelos miúdos, não é pelas outras 

crianças, é mais pelos adultos, ela dá-se melhor com adultos do 

que com crianças, crianças dos 14/15 que ela não se dá muito 

bem, mas dá-se muito bem com os mais pequeninos, isso adora, 

relacionar-se com os mais pequeninos. Tem os dois extremos, 

ou adultos ou crianças pequeninas.” (Família Moreira) 

“Sim, sim, sim, sim… Eu acho que está aqui uma equipa muito 

boa e que nos tem ajudado bastante (refere-se à comunicação 

por parte da escola para com a entrevistada). E felizmente 

sempre que eu preciso e peço a colaboração dos profissionais 

cá da escola atendem-me sempre que possível, atendem-me 

quando eu tenha dúvidas ou eles mesmo quando querem 

esclarecer alguma coisa comigo, contar-me alguma coisa. Tem 

havido bastante recetividade das partes, não é? É tudo ótimo. 

(…) Sim, sim, sim… Toda a gente (refere-se ao apoio que sente 

por parte de toda a equipa da escola). (…) No caso específico 

do meu filho, eu acho que sim, que é o suficiente… (referindo-se 

à organização da escola). (…) Gosta, gosta da escola… (refere-

se ao filho) Porque (…) foi como eu já disse atrás, ele integra-se 



  

muito bem…” (Família Oliveira) 

“Sim, sim, nesse aspeto acho que a escola tem funcionado bem 

(refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). Sinto (refere-se ao apoio que sente por parte de 

toda a equipa da escola), aliás, ainda há pouco tempo fui a um 

workshop de sexualidade na adolescência e eu até tenho pena 

que não haja mais atividades dessas com outros temas, até 

porque é uma forma de a gente estar em contato. Eu sei que se 

quiser ir à escola, marco, tenho aquele horário de atendimento, 

não é? Mas eu acho que até devíamos de ter mais encontros 

desses, porque é sempre importante, porque, é assim: a gente 

pensa às vezes que sabe tudo sobre os nossos filhos e não sabe, 

porque os tempos vão evoluindo e a gente (…) às vezes não 

consegue acompanhar. E mais do que ninguém, os professores 

conhecem os nossos filhos, às vezes mais que nós, porque eles 

quando estão todos juntos, não é? Da mesma idade, estão no 

meio deles. Porque aqui em casa no seio familiar é o ambiente 

dela, não é? Mas, há regras e quando eles estão todos juntos é 

mesmo ali o ambiente deles e os professores estão mais atentos 

com isso e conseguem conhecê-los mais do que nós nesse 

aspeto. (…) Sim… gostava que ela estivesse mais a nível de, por 

exemplo, cursos… (refere-se à organização da escola). Ela, 

pronto, optou por o curso de jardinagem, porque não tem outros 

cursos e não sei, ela quer continuar naquela escola, mas se 

calhar a melhor opção para ela era inscrevê-la noutra escola 

que tenha o curso que ela quer, não sei, mas isso é um caso que 

nós ainda vamos ter que pensar muito bem. (…) Ou é por estar 

já quase no final do ano, eu acho que ela neste momento está 

um bocadito saturada, mas não me diz: “hoje não me apetece 



  

ir”, vai, mas diz: “oh que seca” (risos) (referindo-se à opinião 

que a filha tem pela escola). ” (Família Alves) 

“Sim, tudo. Se eu autorizo ou não. Mandam sempre recado, ai 

isso é (refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). (…) Sim (refere que sente apoio por parte da 

escola). (…) Até à data penso que sim, não tenho nada contra 

refere-se à organização da escola). (…) Detesta. Se lhe fizer a 

pergunta a ele, ele detesta (referindo-se à opinião que o filho 

tem pela escola). O estudar para ele, livros para ele, não o 

fascina. Livros para ele, nem sei, eu nem sei mesmo como lhe 

explicar essa pergunta (risos). É assim: nunca foi a coisa dele. 

Livros, mesmo em criança às vezes comprava aqueles livritos 

pequenitos para ele pintar ou passar as letras, nunca gostou 

nada disso.” (Família Miranda) 

“Sim, sim… Estou sempre informada (…) por e-mail ou por 

SMS ou mesmo por uma chamada telefónica, tenho sempre 

contato, quase semanal com a escola, com o diretor de turma 

(refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). (…) Sinto sim (refere que sente apoio por parte 

da escola). (…) É assim: considero, eu acho que sim, pronto, 

(…) pode haver algumas pequenas coisas que (…) que também 

não estou lá para ver, mas eu penso que sim, que está 

organizada para os receber (refere-se à organização da escola). 

Pelo menos o feedback que eu tenho (…) acho que sim, não é? 

No meu caso acho que sim. (…) Gosta, gosta muito de ir para a 

escola (refere-se à filha). Aliás, ela nunca quer muito ir para o 

ATL, quer ir para a escola, embora eu sei que ela se poder 

escapar assim de alguma aulita, se pudesse escapar ela 

escapava. Por vezes, agora (…) tem melhorado bastante o 



  

comportamento, porque também os professores têm-se 

empenhado bastante que eu noto e os colegas e nós mesmo em 

casa temos incentivado para que “tens de te portar bem” e 

aquelas coisas… Noto que ela gosta muito mesmo muito de ir 

para a escola. De estar lá, do ambiente das pessoas de lá.” 

(Família Abreu) 

“Sim, por exemplo, (…) a diretora (…) manda as informações 

ou então a diretora escolar de lá do agrupamento (refere-se à 

comunicação por parte da escola para com o entrevistado). (…) 

Sim… (refere-se ao apoio que sente por parte da escola). (…) 

Penso que sim… porque ela realmente tem esse apoio 

necessário para a dificuldade que ela tem, não é? (refere-se à 

organização da escola). (…) Sim, ela pelo menos diz que mesmo 

os funcionários, professores e tudo não tem queixa, não tem 

razão de queixa nenhuma e adora (refere-se à opinião que a 

filha tem relativa à escola). “ (Família Morais) 

“Dão, dão… Quando há visitas de estudo, quando há uma 

participação qualquer, dão o conhecimento de tudo, portanto e 

até me pedem autorização, não é? (refere-se à comunicação por 

parte da escola para com o entrevistado). (…) Muito apoio, 

muito apoio mesmo (referindo-se ao apoio que sente por parte 

de toda a equipa da escola). (…) Eu considero que sim (refere-

se à organização da escola). Eu considero que está 100% em 

bom funcionamento. Pelo menos, desculpe, eu falo pela parte 

que me toca, não é? Cada um fala por si. (…) Gosta de andar, 

gosta… (refere-se à opinião que o filho tem relativa à escola).” 

(Família Almeida) 

“Põe, põe, sim senhor. E nem fazem as coisas sem eu dar ordem 



  

(refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). (…) Sinto, não tenho queixa de nada lá 

(referindo-se ao apoio que sente por parte de toda a equipa da 

escola). (…) Considero (refere-se à organização da escola). Eu 

acho que sim. Eu acho que está, porque se não estivesse eu acho 

que os pais também não tinham lá essas crianças. Eu, por mim, 

acho. Eu estou contente por ter lá a minha filha, mas também se 

não estivesse tirava-a, não é? Mas estou contente. (…) Gosta, 

adora escola ela (refere-se à filha). Ela é uma criança que 

nunca desanima em ir á escola. Ela é uma criança que eu 

chamo por ela (…) “vamos para a escola?” Ela almoça e vai 

toda contente. Ela gosta de estar na escola.” (Família Bessa) 

Descrição de criança com NEE 

 Para os entrevistados, uma 

criança com NEE é uma pessoa 

que tem limitações e embora seja 

difícil lidar com elas também 

não é impossível. Por isso, é uma 

questão de acreditar neles, apoiá-

los, dar-lhes amor, carinho, 

desenhar-lhes os projetos de vida 

deles, ser exigentes com eles, 

acima de tudo, pois são e devem 

ser tratadas como todas as outras. 

Elas têm os mesmos direitos, 

deveres. Logo, também têm 

direito a aprender para serem 

felizes no mundo deles. 

“É dar o melhor apoio para elas e dar, prontos, o que lhe 

poderem dar, não é? … Devem dar apoio que se pode…” 

(Família Teixeira) 

“Uma criança com necessidades educativas especiais, o que é 

para mim? É uma pessoa, acima de tudo, que tem limitações e 

que embora não seja muito fácil lidar com essas limitações 

também não é impossível. É uma questão de acreditar neles, 

dar-lhes amor, carinho e desenhar-lhes projetos de vida, ser 

exigentes com eles, acima de tudo. Que eu acho que também sou 

um bocado exigente… Se calhar é por ser professora e não os 

tratar como a maioria das pessoas trata como bebés grandes e 

como “coitadinhos” e trata-los da mesma maneira que se trata 

os outros, respeitando os seus tempos e as suas capacidades.” 

(Família Moreira) 

“Ui isso não se pode dizer assim com poucas palavras, penso 

eu. É assim: eu acho que eles devem ser felizes no mundo deles, 



  

penso eu… Acho que são felizes no mundo deles e que têm que 

ser, continuar a ser bastante apoiados. Não é fácil de estar a 

descrever (…) em poucas palavras esta situação, não é?” 

(Família Oliveira) 

“É assim: é um bocado complicado, porque eu àquilo que eu ás 

vezes aprecio, acho que a minha filha não tem deficiência 

nenhuma, mas é complicado. É complicado, porque muitas das 

vezes a nossa sociedade não tem estruturas para acolher esse 

tipo de crianças. E então se não tiver o mesmo apoio da família, 

dos pais, é complicado. Acho que deve ser muito complicado 

para os pais ter assim uma criança.” (Família Alves) 

“É aquela criança que se esforça e esforça e não consegue 

atingir o objetivo. Penso que é isso.” (Família Miranda) 

“É assim: para mim, não estava á espera, não é? Jamais estaria 

à espera que me acontecesse uma coisa assim, porque eu acho 

que ninguém está à espera, mas tentei ter uma atitude sempre 

positiva e tipo andar, “vamos para a frente”, (…) “o mundo 

não vai parar por causa disso” e, pronto, eu vejo a evolução 

dela, vejo que as coisas que estão a correr bem e acho que, é 

assim, (…) eu estou feliz… (…) Para mim, são como todas as 

outras. São e devem ser tratadas como todas as outras, porque 

eu acho que têm os mesmos direitos, têm os mesmos deveres, 

porque eles têm que aprender. Eu acho que na escola devem 

mesmo fazer-lhes ver isso (…), tem na mesma os deveres e os 

direitos que têm as outras crianças. Fazer as coisas que têm 

para fazer, as obrigações, assim como têm direito como as 

outras crianças têm. Brincar e ser felizes que eu acho que isso 

que é mais importante, que é o que eu penso que é o mais 



  

importante para as crianças, não é?” (Família Abreu) 

“(…) Somos todos iguais. Isto é a mesma coisa que a gente ver 

um paraplégico ou como ver (…) uma pessoa normal. De 

certeza que quando eles nasceram não queriam ter nascido 

assim, não é? Agora nós temos é que dar valor ao esforço que 

eles fazem e dizer assim: “nós somos saudáveis e temos, 

podemo-nos deslocar sozinhos e isso tudo” e eles serem assim 

não têm culpa e a gente também pode dar apoio nesse aspeto, 

não é?” (Família Morais) 

“Pronto, olhe é uma criança que precisa de ser ajudada, não é? 

Uma criança que precisa de (…) ter apoio, temos de andar 

sempre em cima do acontecimento. Portanto, é uma criança que 

precisa de apoio, que tem de ser ajudada e que com essa ajuda, 

eu julgo, que conseguem ultrapassar (…) a maior parte dos 

obstáculos. Olhe, é o que está a acontecer com o meu filho, 

portanto, o meu filho deixou e esqueceu muitas coisas que para 

ele eram um bichinho de sete cabeças e agora a coisa está 

resolvida.” (Família Almeida) 

“É complicado que a gente bem sabe que tem mais gastos… É 

complicado, é complicado ter assim umas crianças assim. Não 

tenho explicações a respeito disso. (…) Eu se tivesse assim um 

filho para mim era normal, porque eu acho que não apartava 

um filho que tinha deficiências do outro, não! Dava-lhe o 

mesmo carinho ou ainda lhe dava mais.” (Família Bessa) 

Tomada de conhecimento da 

deficiência 

 A tomada de conhecimento da 

deficiência da maioria destas 

crianças foi durante a vida 

“(…) Desde que me disseram aqui na escola que ele tinha (…) 

dificuldades … Ele é um bocado hiperativo, que ele nunca para 

quieto, não é? (…) A escola (refere-se a quem transmitiu a 



  

 Reação dos pais perante a 

notícia 

 Processo de 

aceitação/reação dos 

parentes mais próximos 

escolar. Ou seja, foi na escola 

que detetaram esta problemática. 

Exceto uma família, pois foi 

adoção e, portanto, já tinha 

conhecimento de tudo. 

 Quem transmitiu a notícia acerca 

da problemática dos filhos, na 

maioria destas famílias, foram as 

professoras dos respetivos filhos. 

Somente duas famílias referem 

que quem transmitiu a notícia 

foram os médicos. 

 A reação dos entrevistados 

perante a notícia foi de 

descontentamento e angústia, 

mas de um modo geral, 

conseguiram ultrapassar bem, 

pois como o tipo de deficiência 

dos filhos é leve a maioria dos 

entrevistados consideram mesmo 

que o filho não tem propriamente 

uma deficiência e que as 

pequenas limitações que têm 

podem ser ultrapassáveis, 

apoiando-os sempre em tudo. 

 A maioria dos entrevistados 

realça que o processo de 

aceitação do filho por parte dos 

parentes mais próximos foi bom. 

Foram bem aceites e deram-lhes 

notícia) (…) Naquela maré, prontos, não estava a contar com 

isso. Naquele momento, prontos, não pensei em nada (refere-se 

à sua reação perante a notícia). (…) Ele gosta muito dos avós, 

gosta muito de estar lá, às vezes dorme lá, às vezes no fim de 

semana e quando calha dorme lá, não houve problemas nenhuns 

(referindo-se ao processo de aceitação do seu filho por parte 

dos parentes mais próximos). (…) Sim, sim, sim (refere-se à 

reação do filho perante a aceitação dos parentes, ou seja, o 

filho sente que os parentes gostam dele e não se apercebeu de 

qualquer alteração para com ele).” (Família Teixeira) 

“Eu não tive parto, eu adotei-a, por isso, tive sempre, desde o 

primeiro dia sabia que ela era deficiente, desde o primeiro dia, 

aliás adotei uma criança deficiente por opção. Não era ela que 

eu ia adotar, mas a menina que eu ia adotar tinha sido dada 

para uma família de acolhimento. Depois falaram dela e eu 

aceitei que fosse ela, sempre não conhecia nenhuma, ia amar 

uma ou outra, tanto fazia. (…) Não, não foi notícia. Eu, quando 

fui para adotar era uma criança deficiente, ia adotar uma 

criança deficiente, não foi notícia nenhuma. Sabia que era uma 

criança deficiente, porque os outros meninos normais toda a 

gente os quer adotar, estes é que são filhos de ninguém, 

ninguém os quer. E eu decidi fazer ao contrário das outras 

pessoas, adotar uma criança com deficiência. (…) Foi bem 

aceite. Era um projeto meu e a minha família está sempre no 

meu lado nos meus projetos. Por isso foi muito bem aceite. Já 

tenho uma filha e a minha filha foi das pessoas que mais me 

apoiou quando foi o processo de adoção que foi demoradíssimo 

e complicado, porque eu estava a adotar sozinha e tive todo o 

apoio dela. (…) Agora começa a considerar esta a família dela 



  

sempre apoio. (refere-se à reação da filha perante a aceitação dos parentes), 

porque ela estava um bocado com a ideia dos irmãos de sangue 

e os irmãos de sangue para ela é que eram os irmãos, muitas 

vezes perguntavam quantos irmãos tens e ela só falava 

naqueles. Entretanto eu levei-a a encontrar-se com os irmãos de 

sangue e ela percebeu, começa agora a perceber que irmãos 

são mais os do coração do que os de sangue, porque os de 

sangue afinal muitas vezes nem querem saber dela para nada, 

não se importam… É assim: a mãe ela sempre (…) me chamou 

mãe a mim, aos avós também, aos meus pais, mas quando se 

falava de irmãos ela puxava mais para os irmãos de sangue. 

Sangue é sangue, corre nas veias (risos).” (Família Moreira) 

“Depois, bastante depois (refere-se à tomada de conhecimento 

da problemática do filho). Já foi no infantário, foi uma 

professora de ensino especial do infantário que detetou que 

havia alguma coisa de estranha (…), porque isolava-se bastante 

do grupo, as atividades apenas as queria fazer individualmente, 

não em grupo e a nível de linguagem estava extremamente 

atrasado, muito atrasado mesmo, portanto, já no infantário. (…) 

Eu já me tinha, entre aspas, queixado ao pediatra (…) que 

achava que ele que a nível de fala que já devia estar mais 

evoluído. Claro que a resposta do pediatra foi simplesmente, 

espere porque quando ele começar a falar a sério até se vai 

cansar de o ouvir falar e vai querer é que ele se cale. Não fiquei 

muito contente com isso como é óbvio, não é? E quando essa 

professora de ensino especial (refere-se à pessoa que transmitiu 

a notícia) (…) me chamou e disse: “tomei a iniciativa mesmo 

sem o consentimento da mãe, espero que não fique chateada 

comigo, levei-o à Comunicar para uma entrevista com um 



  

psicólogo e na, minha opinião, (…) tem de ser acompanhado”. 

Fiquei feliz, com certeza que fiquei feliz por alguém, já não só 

eu, ter detetado que havia qualquer coisa de diferente… Claro 

que isso foi uma sapatada para o médico (risos). (…) É assim: 

como eu disse atrás, ele não é propriamente um portador de 

deficiência, no sentido da palavra. Claro que ficamos um 

bocadinho preocupados: “e agora como é que vai ser?” “Como 

é que vai ser o futuro dele?” e (…) psicólogos e tudo tentaram 

tranquilizar-nos, porque foram-nos sempre dizendo que isto ao 

longo do tempo vai se resolver… (…) A minha família sabe. 

Tentaram-me apoiar também dessa forma como os médicos 

disseram… A minha família aceitou isso muito bem. Até me 

apoiaram e disseram-me: “não, vais ver que isto vai passar e o 

miúdo vai evoluir, com certeza que sim”. E nota-se que está a 

evoluir bastante. (…) Ele era muito pequenino, não entendia 

muito bem, acho eu, o que se estava a passar, não é? Nem sei 

hoje em dia se entende muito bem, ele tem a noção de que é um 

bocadinho diferente, ele tem a noção disso (…), embora nós 

quando estamos com ele tentamos que ele não sinta que é 

diferente, tanto que ele na escola primária era retirado da 

turma para ter apoio de ensino especial, de vez enquando, mas 

outras vezes não, estava lá dentro da sala, para que os outros 

não se apercebessem que o miúdo era tratado de maneira 

diferente e para que ele também não se apercebesse disso… 

Tentou-se que o processo fosse o mais normal possível, não é?” 

(Família Oliveira) 

“Foi depois do parto (refere-se à tomada de conhecimento da 

problemática). (…) Portanto, (…) fez a primeira crise com 17 

meses, recorri ao hospital e na altura não me disseram nada, 



  

não é? Porque tiveram que fazer um estudo para ver realmente 

o que é que se estava a passar. E depois de vários exames, então 

foi diagnosticado a epilepsia. (…) Foram os médicos no 

Hospital de S. João (referindo-se a quem transmitiu a notícia). 

(…) É assim: na altura eu não fiquei muito assustada, porque é 

assim: eu sei que a epilepsia com a medicação pode ser 

controlada. Não foi a doença que me assustou, mais tarde é que 

fiquei mais, não encarei muito bem o que é que provocou a 

epilepsia, porque mais tarde é que eu comecei a ver que ela 

tinha vários atrasos. E tudo provocado pela epilepsia, pela 

doença, segundo dizem os médicos, porque se tivesse dado aos 7 

anos (…) não teria sofrido tanto no desenvolvimento dela, como 

ainda foi assim muito bebé, afetou o desenvolvimento. (…) É 

sempre muito complicado, porque, a gente por mais que queira 

encarar as coisas é difícil, porque na altura quando começamos 

a dar conta dos problemas (…) que foi quando ela entrou para a 

escola, ninguém, não havia ninguém para nos ajudar. A própria 

professora decidiu pô-la de lado. E nós, não sabíamos como é 

que a gente havia de resolver o problema, porque quando é 

assim um problema todas as portas se fecham. Porque dá muito 

trabalho, dá muito trabalho… Se é uma deficiência que está a 

olhos vistos as pessoas entendem e dão seguimento à papelada... 

A deficiência dela não se vê, não é física, não é motora e 

tivemos que recorrer a psicólogos e fizeram um relatório a dizer 

qual era o procedimento da escola para com ela, porque se não 

fosse assim a escola punha-se de parte… (…) Aceitaram bem 

(refere-se à aceitação por parte dos parentes mais próximos) e 

acharam sempre que com o tempo que ela iria chegar aonde os 

outros chegam. Mais tarde, mas, mas chega. E chega e a 

verdade é que chega. (…) Eu acho que ela que sente o nosso 



  

apoio. Embora ela ache sempre que é sempre discriminada 

(refere-se à reação da filha perante a aceitação dos parentes). 

Não sei porquê, mas isso faz parte do feitio dela, mas eu acho 

que ela sente o nosso apoio.” (Família Alves) 

“Depois. Já foi na escola primária (refere-se à tomada de 

conhecimento da limitação do filho). É assim: ele tinha 

desinteresse pelos livros e tudo mais, mas eu pensei que quando 

fosse para a escola que mudasse, que a coisa da convivência 

com os colegas e assim, mas foi aí mesmo que eu dei por ela. 

(…) As próprias professoras que ele era desmotivado pelo 

estudo, pelos livros, ele por vezes mandavam fazer e ele era 

naquela (refere-se a quem transmitiu a notícia). É assim: mesmo 

a professora dizia (…) notava-se nele que ele estava ali, mas a 

ideia dele não desbloqueava, não conseguia estar concentrado. 

Desconcentrava-se completamente, até com um lápis ele se 

distraia e não chamava nada a atenção, nada… (…) É assim: 

um pouco triste, um pouco assim em baixo, desanimada 

(referindo-se à reação perante a notícia), porque no fundo, no 

fundo, é sempre um desagrado maior que a gente sente. Ter um 

filho que não se esforça, além de ele poder ter mais capacidade 

para atingir mais e ele não se querer esforçar para o atingir. 

(…) Pronto, tem pessoas que às vezes em vez de me tentarem 

apoiar ainda picam (refere-se ao processo de aceitação por 

parte dos parentes mais próximos). (…) São os avós da parte do 

pai. E ele sabe disso perfeitamente.” (Família Miranda) 

“Depois (referindo-se à tomada de conhecimento da deficiência, 

que foi depois do nascimento da filha). (…) Foi muito 

complicado no início, porque não foi logo transmitido, tiveram 

algumas suspeitas de que (…) teria algum problema, mas nunca 



  

me disseram… Foi acompanhada no S. João. A médica que a 

acompanhou mandou-a para todas as especialidades, para 

todos os despistes. E começaram a notar realmente alguma 

deficiência (…), mas nunca me disseram ou para não nos 

assustar ou porque provavelmente achavam que não iriamos 

entender. Mas entretanto (…) nós falamos e foi-nos tudo 

esclarecido e que realmente (…) poderia não estar a 100%, não 

ter tudo direitinho, não estar a 100% a nível de saúde e foram 

fazendo vários exames, vários estudos para várias 

especialidades. E pronto, realmente isso foi mais ou menos 

entre os 4 e os 5 anos que lhe diagnosticaram essa doença… 

(…) Pronto, era a pediatra (refere-se à pessoa que transmitiu a 

notícia). (…) Foi um balde de água fria (risos), como se 

costuma dizer, não é? (refere-se à reação perante a notícia). A 

gente pensa que só acontece aos outros, mas pronto, paciência. 

É assim: no início o que me incomodava mais era as pessoas 

ficarem a olhar, porque infelizmente o nosso mundo é bastante 

ignorante e as pessoas são muito cruéis e depois olham e fazem 

comentários entre elas… São coisas que há bastante tempo e 

atualmente passam mesmo ao lado, não me diz nada isso. (…) 

Muito bem, aliás, no início até se calhar para nos tentar entre 

aspas consolar, dizia “ah não é nada, isso são os médicos que 

dizem, vocês não se acreditem em nada, olha-se para a menina 

e ela é perfeitamente normal como as outras crianças…” E eu 

sempre disse: “eu sei o problema que a ela tem, nós estamos 

conscientes (…). Por isso, não vale a pena estarem a dizer que 

não é nada porque nós sabemos que é”… Mas foi muito bem 

aceite e continua a ser muito bem aceite pela família. As 

pessoas foram carinhosas, mas não se excederam. Foi sempre 



  

tudo muito normal, tudo muito normal.” (Família Abreu) 

“Foi depois do parto (refere-se à tomada de conhecimento da 

deficiência). (…) Foi na escola, porque (…) depois entretanto 

também até aconselharam a ir a uma psicóloga e depois então a 

partir daí ela (…) começou a ter essas consultas, porque ela 

achava que a miúda tinha esse problema, não é? (…) Sim (…) o 

que chamou a atenção, (…) perguntar diversas vezes à miúda o 

que é que se passava com ela, porque ela era muito fechada e 

nem aos pais dizia o que sentia. E então alguma coisa lhe estava 

na cabeça, que ela não queria explicar, então aconselhou a 

psicóloga porque ela já esclarecia o que se passava com ela 

(refere-se à pessoa que transmitiu a notícia: a professora). (…) 

Ao princípio, (…) antes de ir ao psicólogo, já tínhamos ido a 

outros médicos, porque pensávamos que ela às vezes até tivesse 

algum problema na cabeça, não é? Quando foi só a nível 

psicológico a gente ficou mais descansado (refere-se à reação 

perante a notícia), porque, pronto, em principio aquilo não é 

preciso cirurgia nenhuma nem nada e, então, (…) ela 

conversando com a psicóloga e estando ali uma hora a 

conversar com ela sem os pais à beira, então para ela é que foi 

bom. E ainda é, não é? (…) Ela aparentemente não é assim uma 

miúda muito complicada, não é? Mas outras vezes eles (…) 

próprios também quando a gente explicava que ela tinha esse 

problema ou quando ela ia ao médico e assim, eles ficavam: 

“oh coitadinha, coitadinha, coitadinha”… (refere-se ao 

processo de aceitação por parte dos parentes mais próximos). 

(…) Não (referindo-se à reação da filha perante a aceitação dos 

parentes, ou seja, não se apercebe de qualquer diferença de 

aceitação por parte dos parentes), porque ela neste caso, ela 



  

vive, neste caso, o dia a dia connosco, não é?… Os pais 

ajudando-a e tendo o carinho e apoio dos pais naquilo que ela 

necessita, ela então está bem…” (Família Morais) 

“Não, foi depois, foi depois (refere-se à tomada de 

conhecimento da problemática do filho). E eu (…) não me 

apercebi mesmo em casa, não me apercebi muito, eu só comecei 

tive melhor conhecimento foi mesmo no infantário, porque o 

miúdo era diferente dos outros, percebe? Era, apartava-se das 

outras crianças. Pronto, e foi aí que me alertaram e, pronto, 

recorri logo a uma ajuda, não é? (…) Foi a professora dele 

(refere-se à pessoa que transmitiu a notícia). (…) Olhe, eu assim 

de repente nem fiquei assim muito acreditado… (referindo-se à 

sua reação perante a notícia). Mas depois, pronto, através de 

médicos (…), recorremos a isso e, pronto, e estamos a tentar 

corrigir. (…) Não houve qualquer alteração (refere-se ao 

processo de aceitação por parte dos parentes mais próximos). 

(…) Nada, não sentimos nada (refere-se à reação do filho 

perante a aceitação dos parentes).” (Família Almeida) 

“Foi agora, foi há 3 anos que eu descobri que a menina tinha 

isso. (…) Foi a professora... (refere-se à pessoa que transmitiu a 

notícia). Ela deu fé na escola que a menina bloqueava e pediu-

me a mim a ver se eu ia à médica, passar um exame à cabeça, 

ver o porquê que a menina bloqueava muito… Fiz o exame e 

acusou-me epilepsia. E acusou aquele atraso que ela tinha no 

cérebro… (…) Claro, eu fiquei assim um bocado surpreendida 

(refere-se à sua reação perante a notícia), porque eu não 

contava com aquilo que a professora me tinha dito, mas que era 

uma criança muito meiguinha, que era uma criança que gostava 

muito dos alunos… (…) Não, a minha filha para eles é uma 



  

maravilha (referindo ao processo de aceitação da filha por 

parte dos parentes mais próximos). Tem uma tia que é minha 

irmã, ela adora-a e é assim: (…) “não desanimes, tu continua 

filhinha”… (…) Tudo normal (refere-se à reação da filha 

perante a aceitação dos parentes).” (Família Bessa) 

Alterações no quotidiano 

 A maioria dos entrevistados 

mencionam que não existiu 

mudanças na relação com os 

seus parentes. Sempre tudo 

normal. 

 Comparativamente às famílias 

com filhos não portadores de 

deficiência, os pais realçam que 

não sentiram qualquer diferença. 

Estiveram sempre juntos como 

uma família normal. Como 

exemplo, mencionam que não 

houve nenhuma alteração no 

grupo de amigos e conhecidos. 

Foi sempre tudo muito natural. 

A única alteração realçada por 

uma família e de interesse foi a 

nível económico, pois tiveram 

que recorrer a ajudas “extras” 

(exemplo: explicações) e isso 

alterou um pouco a estabilidade 

financeira que tinham.  

 E também não existiram grandes 

mudanças na relação do casal. 

“Sim, foi uma família normal. Nunca houve nada de especial 

(referindo que não houve nenhuma mudança na relação com os 

parentes mais próximos). (…) Não, foi sempre normal. Nunca 

houve mudanças nenhumas (nem a nível arquitetónico nem 

qualquer outra). (…) Não. Foi sempre bem. Não, não houve 

problemas nenhuns. Todos estivemos sempre juntos 

(comparativamente às famílias que não têm filhos com NEE 

também não houve alterações). (…) Sim, tive uma fase um 

bocado complicada, tive, tive. O meu homem era doente, não 

é?... Tive um bocado de complicações, mas geralmente nunca 

foi de separar, os meus filhos estão sempre a meio deles. Eles 

estão sempre comigo. (refere que houve dificuldades na relação 

do casal).” (Família Teixeira) 

“Não, não, não. Não houve mudanças nenhumas. Continuou 

tudo igual, tinha mais uma filha (refere-se às mudanças 

relativas aos seus parentes). (…) Há muitas. Muitas mudanças 

(refere-se às mudanças que ocorreram depois de adotar a filha), 

principalmente a nível de participação na vida social e cívica. 

Há muitas coisas que não posso fazer. Aliás eu penso que as 

barreiras sociais às vezes são muito piores que as barreiras 

arquitetónicas. Quando a gente tem um filho deficiente, se antes 

era convidado para todas as festas e mais alguma agora as 

pessoas já não convidam tanto, porque não sabem lidar com 



  

Sempre geriram bem a situação e 

ajudam-se mutuamente. A 

maioria tem uma relação estável. 

esta parte da vida das pessoas com mais limitações. Como não 

sabem lidar, às vezes nem é por mal, (…) não estão para se 

incomodar e nem para ver os outros incomodados, porque estes 

miúdos (…) principalmente quando estão em situações de muita 

gente os comportamentos mudam, não é?... Eu vejo pais de 

miúdos que não têm deficiência nenhuma, de adolescentes, a ter 

muitos mais problemas do que aqueles que eu tenho, não é?... 

Ela apesar de ter os seus 18 anos não pode ir ao cinema, não 

pode ficar sozinha em casa, o que implica que eu também não 

possa ir sem ela para qualquer lado se não tiver nenhum apoio 

de retaguarda, que tenho sempre, tenho sempre apoio de 

retaguarda da minha família, dos meus amigos que ficam com 

ela… (…) As únicas alterações são essas (referindo-se às 

alterações comparativamente às famílias com filhos não 

possuidores de deficiência). Não posso sair. Eu posso sair 

porque (…) é autónoma, mas pronto, o sair, aquilo que as 

outras pessoas fazem de poderem ir ao cinema, poderem ir fazer 

um jantar romântico, quer dizer eu também posso, mas ou levo-

a ou tenho que arranjar alguém que fique com ela, enquanto 

que os outros pais de filhos com 18 anos, os filhos é saem e 

querem lá saber se os pais querem sair ou não. São autónomos, 

vamos embora e os pais saem ou não saem, fazem como querem 

e eu não, eu não posso deixa-la sozinha um fim- de-semana ou 

um dia à noite. Para já, não quer dizer que daqui a 3 ou a 4 ou 

5 anos não o possa fazer mas para já ainda ela precisa de mais 

responsabilidade.” (Família Moreira) 

“Não, não, não, nenhumas. Não houve mudanças… (refere-se 

às mudanças relativas aos seus parentes). (…) Não, não. 

Felizmente não… Não se mudou rotinas, nem nada disso… Não. 



  

Não houve qualquer alteração no nosso grupo de amigos e no 

nosso grupo de conhecidos… (referindo-se às alterações 

comparativamente às famílias com filhos não possuidores de 

deficiência). (…) Ajudámo-nos mutuamente (refere que não 

houve alterações na relação do casal) e, por acaso, somos um 

casal que já outros professores do ensino especial têm dito que 

nos admiram pela aceitação, porque há pais que não aceitam as 

diferenças dos filhos, se é uma deficiência vincada e mesmo 

sendo uma deficiência vincada às vezes escondem-nos, não é? 

Nós nunca escondemos… Nós sempre falamos com toda a gente. 

Nunca escondemos (…) de ninguém (…) e fico muito triste 

quando sei que há pais que escondem as deficiências dos filhos. 

É triste, é muito triste.” (Família Oliveira) 

“Não, não houve mudanças (refere-se à relação com os 

parentes). (…) Agora nem tanto, mas tivemos que fazer certas 

alterações (comparativamente às famílias com filhos não 

possuidores de deficiência), porque quando ela fez a primária, 

ela para além da escola, ela tinha explicações de uma pessoa 

que se prontificou a ajudar... E pronto, isso exigiu de nós um 

esforço financeiro e mesmo tempo disponível para colaborar no 

sentido de ajudar a nossa filha, não é? (…) Não houve assim 

grandes alterações (referindo-se à relação do casal). Tivemos 

que assumir e por acaso somos um casal que aceitamos… 

Tínhamos de estar juntos para poder ajudar… Manter tudo 

numa relação estável para que ela esteja bem, que estivesse 

bem.” (Família Alves) 

“É assim: houve um pequeno afastamento (refere-se às 

alterações que houve na relação com os parentes), mas eu tentei 

levar a coisa da melhor maneira, eu tentei pensar que aquilo 



  

eram só os desabafos deles, que é assim eu não sou muito de 

fazer conflitos, então prefiro ouvir e fazer de conta que não é 

comigo. Deixo falar e, por vezes, depois com ele aqui dentro das 

portas, tento fazer ver as coisas que não são bem assim. Como 

eles querem transmitir e falo com ele, falo muito com ele e tento 

lhe dizer que é assim. Além de ele ter mais capacidades que não 

se deixe abater por esses conflitos. (…) Acho que foi tudo 

normal. É assim: aparentemente comigo, acho que é tudo 

normal (comparativamente às famílias com filhos não 

possuidores de deficiência). (…) É assim: nós tentamos levar a 

situação da melhor maneira possível, não é? Mas, não houve 

altos e baixos. A gente tentou gerir bem a situação e levar a 

coisa da melhor maneira possível (refere-se à relação do 

casal).” (Família Miranda) 

“Não, foi tudo normal. Sempre tudo normal (refere-se à relação 

com os parentes). (…) Não, não houve mudança nenhuma, 

muito pelo contrário, como eu disse, tentamos sempre fazer tudo 

dentro do normal, como se nada se passasse… (…) É assim, no 

início, agora nem tanto (refere-se às mudanças 

comparativamente às famílias com filhos não possuidores de 

deficiência, mas no início era sempre consultas atrás de 

consultas, era complicado e depois tinha várias terapias… Isso 

complicava-nos um bocadinho mais, porque tínhamos que 

despender de mais tempo, mesmo a nível de trabalho e tudo, era 

sempre mais complicado. Mas tentávamos conciliar sempre a 

folga semanal do trabalho com as consultas (…) e essas coisas, 

foi sempre dando. Claro que foi sempre um bocadinho apertado 

e tal. (…) Eu acho que este problema (…) até nos tenha unido 

mais (…) para lutarmos juntos pelo desenvolvimento dela… 



  

(refere-se à relação do casal).” (Família Abreu)  

“Não (refere-se à relação com os parentes). (…) Foi sempre 

como uma família normal (comparativamente às famílias com 

filhos não portadores de deficiência). Claro que depois a seguir 

houve aquelas consultas e aquela azáfama… Controlar o dia a 

dia quando ela tem consultas para a gente poder levá-la a essas 

pessoas para tratar da saúde dela, não é? Claro que se ela não 

tivesse esse problema se calhar não era tão confuso para a 

nossa cabeça nem estarmos sempre preocupados “qual é o dia 

da consulta?” “Qual é o dia que ela tem apoio especial?” 

“Qual é o dia…”. Aquele stress. Mas isso para nós é filha. (…) 

Foi sempre estável (referindo-se à relação do casal).” (Família 

Morais) 

 “Nada, não houve mesmo mudanças nenhumas (refere-se à 

relação com os parentes). Normal, família normal, 

normalíssima… (…) Não, não senti grandes diferenças. Muito 

sinceramente, não senti grandes diferenças nisso 

(comparativamente às famílias com filhos não portadores de 

deficiência). (…) Nenhum, continuou e continua tudo consoante 

estava, não houve nenhum impacto, nenhum (refere-se à relação 

do casal).” (Família Almeida) 

“Não, não. Eles não eles não dizem nada (refere-se à relação 

com os parentes). (…) Não. Olhe é tudo igual 

(comparativamente às famílias com filhos sem deficiência). Há 

marés que a gente sabe como é, a vida é mais um bocado 

complicada e a gente evita certas coisas, porque eu até se 

pudesse a meter a fazer ginástica e tudo a ver se ela recuperava, 

mas olhe agora é assim, é como eu lhe digo, eu não posso fazer 



  

melhor nem consigo fazer, mesmo que eu queira mais (…) não 

tenho possibilidades, que eu estou a pagar uma casa. (…) Não 

(refere que não houve alterações na relação do casal).” 

(Família Bessa)  

Perceção das necessidades do 

filho com NEE 

 Em relação aos cuidados diários 

(exemplo: higiene / 

alimentação), neste tipo de 

limitações que as crianças 

apresentam, são os próprios 

filhos, pois são autónomos. 

Apenas necessitam de uma 

supervisão para determinadas 

funções. 

 Quanto ao tempo ocupado nos 

cuidados diários é de 10 a 30 

minutos. 

 Em relação aos elementos mais 

próximos nos cuidados e 

educação dos filhos (exemplo: as 

decisões sobre o filho ou o 

acompanhamento às consultas 

médicas), no geral, é a mãe. Por 

vezes, também existe o auxílio 

do pai. 

“É ele por ele e eu ajudo, quando é preciso (refere-se aos 

cuidados diários do filho). (…) É, ele toma banho sozinho. É, é 

ele. (…) Meia horita, mais ou menos (refere-se ao tempo 

ocupado). (…) Sou eu, sou eu (refere-se ao elemento mais 

próximo nos cuidados e educação do seu filho).” (Família 

Teixeira) 

“Eu só preciso de supervisionar porque ela como viveu na rua e 

depois num lar não tinha regras nenhumas de higiene e de vez 

enquando ainda me engana, porque eu: “vai tomar banho” e só 

põe água em cima que é para eu ver que ela se molhou, mas 

depois não tomou banho, mas isso penso que são situações 

provocadas pela vida que ela teve, não tem nada a ver com a 

deficiência, porque se ela tivesse nascido ou se eu a tivesse 

adotado em bebé eram hábitos que ela tinha criados e que não 

me iam dar problemas nenhuns, mas ela faz, faz isso tudo. Toma 

banho sozinha, põe as suas roupas, pronto, mas como viveu no 

meio do lixo adora lixo, embora agora já esteja a atenuar um 

bocadinho, mas que isso não tem a ver com a deficiência, tem a 

ver com outras situações da vida dela. (…) O tempo de qualquer 

pessoa normal (refere-se ao tempo ocupado nos cuidados, por 

exemplo, de higiene)… Neste momento ela senta-se faz uma 

refeição normal. Há alimentos que ela não pode comer, porque 

tem problemas gástricos, faz refluxos, mas ela própria já sabe 

aquilo que lhe faz mal e que não pode comer. Já foi tomando 



  

consciência disso. (…) Sou eu, sou eu (refere-se ao elemento 

mais próximo nos cuidados e educação da sua filha). Eu e 

quando eu não posso, porque tenho alguma coisa para fazer que 

não posso mesmo faltar ou vai uma colega aqui da escola, uma 

professora ou alguma amiga minha e leva a terapias e isso 

(referindo-se às deslocações, por exemplo: consultas médicas).” 

(Família Moreira) 

“(…) Ele já está muito mais autónomo, já toma o seu banhinho, 

lava os dentes, lava-se, veste-se sozinho, aí já está autónomo. 

Mas, até à relativamente poucos anos, é claro, era eu que lhe 

dava o banho, que o ensinei, eu e o pai, não é? A lavar os 

dentes, as coisas normais que ele agora já está mais autónomo 

nesse sentido. (…) Ele foi muito curioso, porque as pessoas 

admiravam-se que ele com à volta de 3 aninhos, mais ou menos, 

íamos ao restaurante e achavam imensa graça que ele pegava o 

garfo e a faca direitinho e empurrava a comidinha com a faca 

para o garfo direitinho. Foi muito bem ensinado no infantário, 

aí já não fui tanto eu que o ensinei, porque aí quase não tinha 

tempo para estar com ele, não é? Mas foi o infantário que 

ensinou. Portanto, há determinadas funções (…) que são 

autónomas desde sempre, foram autónomas desde sempre. 

Outras teve que ser um bocadinho ajudado, porque, como por 

exemplo, apertar os atacadores, não é? (…) Ah é o tempo 

normal, é o tempo normal de uma família normal (refere-se ao 

tempo ocupado nos cuidados diários). Às vezes é preciso estar a 

dizer: “…anda despacha-te”, mas eu penso que isso deve ser 

como com quase todas as crianças, não é? “Despacha-te que 

tens de ir para a escola”… 20 minutos, é, entre vinte a 30 

minutos, sim. (…) O casal (refere-se aos elementos mais 



  

próximos nos cuidados e educação do filho). O pai e a mãe. 

Embora a maior parte das vezes o meu marido deixa mais para 

mim, mas eu não faço nada sem lhe perguntar uma opinião… 

(…) Normalmente os dois (referindo-se às deslocações que tem 

com o filho, por exemplo: às consultas médicas). O pai e a mãe. 

À escola mais eu, porque trabalho na própria escola onde ele 

está (risos), mas quando eu não trabalhava aqui na escola era o 

pai que o trazia sempre.” (Família Oliveira) 

“Agora é ela, mas no início até, sei lá, aos 12 anos, 10, 12 anos, 

tinha a minha ajuda. (…) Embora ela seja lenta, mas acho que é 

por natureza dela, mas demora sempre mais um bocadito mas é 

em todas as tarefas. (…) Tomar um banhito, um duchezito, ela 

demora bem 20 minutos… (…) Somos nós os 2 (refere-se aos 

elementos mais próximos nos cuidados e educação da filha). 

(…) Consultas médicas, somos os 2. A escola, vai o pai mais 

vezes o pai do que eu, por causa do tempo disponível.” (Família 

Alves) 

“É ele que a faz. Com muita preguiça dele e eu sempre a insistir 

com ele, e é ele que a faz (referindo-se aos cuidados diários do 

filho). (…) É assim: ele se for para a casa de banho (…), se for 

um banho de chuveiro, ele demora para aí meia hora, mas se for 

assim lavar os braços, pés, lavar assim, demora para aí um 

quarto de hora. Bem preciso, se for escovar os dentes e tudo. 

(…) É assim: eu apenas lhe ponho o prato, sirvo-lhe pró prato, 

prontos, e ele come bem. (…) Sou eu, sou eu (refere-se ao 

elemento mais próximo nos cuidados e educação do filho, por 

exemplo: acompanhamento às consultas médicas).” (Família 

Miranda) 



  

“No início era mais o pai, porque quando ela era mais pequena, 

eu como trabalho no Porto, passo muito mais horas fora do que 

em casa, era mais o pai. Agora ela está a ficar mais crescidinha 

por vezes dá-me a sensação que já está a começar a sentir-se 

um bocadinho inibida perto do pai, mas não é que tenha isso 

algum problema, mas a higiene, ela de manhã levanta-se, lava-

se sozinha, não lava os dentinhos sozinha ainda, porque eles 

não ficam escovadinhos como deve de ser (risos). E eu dou-lhe 

uma pequena ajuda de manhã e para ser mais rápido. À noite, 

já depois de chegar a casa, toma o banhinho dela, todos os dias, 

foi desde sempre, desde bebezinha, toma o banhinho dela que 

ela gosta muito de tomar banho. É uma criança muito dada a 

essas coisas, à higiene e ainda bem… (…) De manhã, um 

banhinho, 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos já para se vestir e 

tudo… (refere-se ao tempo ocupado nos cuidados diários). (…) 

Normalmente sou eu e o pai (referindo-se aos elementos mais 

próximos nos cuidados e educação da filha). Eu como sou a 

encarregada de educação (…), normalmente até tomo quase 

todas as decisões. Claro que na maior parte delas, ou quase 

todas, consulto sempre o pai, não é? Porque somos os dois a 

educar, mas depois as decisões acabo por ser eu a tomar…” 

(Família Abreu) 

“A mãe ajuda, (…) por exemplo, ela (…) lava a cabeça primeiro 

e depois faz as partes mais íntimas. Ela toma banho na banheira 

sozinha. (…) Está ali um quarto de hora, 20 minutos (refere-se 

ao tempo ocupado nos cuidados diários). (…) Em princípio, é a 

minha esposa (referindo-se ao elemento mais próximo nos 

cuidados e educação da filha). (…) Na maioria das vezes é a 

minha esposa que a leva ao médico, à escola…” (Família 



  

Morais) 

“Ninguém ajuda… Agora é ele que tem autonomia para isso 

tudo. Faz tudo, é ele o primeiro e é o primeiro em tudo. (…) Se 

lhe deixasse estar lá na casa de banho, ele para gastar água é 

com ele (risos). Está 10 minutinhos… (referindo-se ao tempo 

ocupado). (…) Somos nós, não é? Somos nós (refere-se aos 

elementos mais próximos nos cuidados e educação do filho)… 

(…) Sou eu (refere-se à pessoa que acompanha o filho, por 

exemplo: às consultas médicas).” (Família Almeida) 

“É ela… Ela toma banho, ela já (…) está a par disso tudo. (…) 

A alimentação sou eu que lhe ponho de manhã. Agora na escola 

não sei como ela faz, mas é ela que põe tudo. (…) É, é, 30 

minutos (refere-se ao tempo ocupado nos cuidados diários). (…) 

Sou eu (refere-se ao elemento mais próximo nos cuidados e 

educação da filha). (…) Sou eu. É tudo eu (refere-se à pessoa 

que acompanha a filha, por exemplo: às consultas médicas).” 

(Família Bessa) 

Apoios prestados à família 

 As ajudas financeiras (que 

recebem) mencionadas apenas 

por algumas famílias (quatro) 

são o abono, o subsídio de 

doença crónica e o escalão A que 

o filho tem direito na escola. 

Outras famílias referem que não 

recebem qualquer ajuda 

financeira.  

 A maioria das famílias não 

recorre a outros apoios para ter 

“Recebo o abono dele, da parte dele. Da parte dele não recebo 

mais nada. (…) Não, o que eu recebo do Estado é só o meu 

ordenado que tenho, o meu marido é o centro de emprego e 

recebo o abono dos miúdos e o abono suplementar que é do meu 

filho mais novo e da minha cachopa. (…) É assim: os meus 

filhos, a minha irmã… (refere-se às pessoas que a apoia 

emocionalmente).” (Família Teixeira) 

“Não (referindo-se às ajudas financeiras). (…) Eu diria que 

toda a gente à minha volta (refere-se às pessoas que a apoia 

emocionalmente), mas eu também não tive muitas oscilações 



  

ajuda financeira (exemplo: 

Associações, Estado, entre 

outras). Só uma família recorreu 

à Segurança Social para ter 

comparticipação numa terapia 

para a filha, mas não teve direito.  

 O apoio emocional que os 

entrevistados destacam é 

notadamente de familiares e 

amigos. 

emocionais… Foi uma decisão muito consciente que eu fiz. 

Embora, é evidente que a gente às vezes enerva-se mais ou 

porque aconteceu isto ou aquilo, mas qualquer filho dá 

problemas, por isso (…) são as pessoas à minha volta, 

principalmente aqui na escola que são excelentes comigo e com 

ela…” (Família Moreira) 

“Ele tem escalão A, porque é NEE. E é essa a ajuda financeira 

que ele recebe… (…) Nós pais e os meus pais e os meus sogros 

(refere-se às pessoas que a apoia emocionalmente).” (Família 

Oliveira) 

“(…) Neste momento (…) está a receber um subsídio de doença 

crónica. Por enquanto é o que está a receber. (…) Houve uma 

altura que eu tive que recorrer a um psicólogo (refere-se à 

ajuda emocional), mas foi até fazer a fase de aceitação… (…) 

Foi a professora (refere-se à pessoa que a apoia 

emocionalmente)... Apoiou-nos sempre...” (Família Alves) 

“Não. (…) Sim, tenho amigos (referindo-se à ajuda emocional), 

mas eu não partilho muito essa situação, porque a gente por 

vezes é assim, há aqueles amigos que até dão apoio e há aqueles 

amigos que fazem troça nas costas. E então, eu gosto muito de 

viver a minha vida, comigo mesma. (…) A gente não desabafa 

muito o problema nem dá muito a conhecer esse problema lá 

fora, porque é assim: o problema dele é mais na base do estudo, 

ser muito preguiçoso… mas eu não relato muito isso por fora. 

Os mais chegados e assim sabem e assim, mas muito por fora 

não.” (Família Miranda) 

“Não. Não. (…) Não. Quer dizer, recorri quando foi para ela 



  

andar na CLIFALA, para a comparticipação da Segurança 

Social, só que entretanto eles cortaram bastante àquilo e a 

mensalidade foi muito elevada e nós não podemos pagar. 

Portanto, ela também já estava numa fase, graças a Deus, que 

não estava a necessitar tanto, uma vez que tinha atividades na 

escola que poderiam substituir mais ou menos essa atividade na 

CLIFALA, mas também (…) ela deixou de ir, porque não havia 

possibilidades financeiras. De resto, tenho o abono 

complementar, só, porque nem o outro tenho, porque eles 

cortaram, porque nós somos ricos (risos)… (…) É assim, a 

pessoa que me apoia mais é a minha mãe (referindo-se à pessoa 

que mais a apoia), porque a minha mãe é fantástica. E os meus 

irmãos também, o meu marido, a minha cunhada, irmã do meu 

marido também, porque ela é profissional de saúde e está 

dentro (…) deste tipo de problemas e sabe e tenta de alguma 

forma dar-nos algumas dicas e assim…” (Família Abreu) 

“Não (refere-se às ajudas financeira). (…) Sim, sim. Tenho 

irmãos (refere-se às ajudas emocionais). (…) Os meus irmãos 

(referindo-se às pessoas que o apoia emocionalmente).” 

(Família Morais) 

“Não (refere-se às ajudas financeiras). (…) Ajudamo-nos uns 

aos outros. É o homem ajuda a mulher, a mulher ajuda o 

homem, é assim (as pessoas que mais apoiam 

emocionalmente).” (Família Almeida) 

“É só aquilo na Segurança Social, que é a ajuda no 

COMUNICAR e mais nada. (…) Tenho muito apoio da minha 

prima… Eles é que me apoiaram em tudo. (…) É só isso, porque 

eu não recorro a mais nada…(…) É uma prima minha, é a 



  

madrinha dela e a minha irmã. Apoia-me muito (refere-se às 

pessoas que mais apoiam emocionalmente).” (Família Bessa) 

Perspetiva acerca do progresso 

e emancipação do filho com 

NEE 

 As expetativas em relação ao 

progresso e emancipação pessoal 

dos filhos dos entrevistados são, 

de facto, inesperadas devido às 

limitações que cada um expõe, 

mas todos os pais, bem como 

toda a família, procuram dar o 

seu melhor e fazem de tudo para 

que cada vez mais o 

desenvolvimento deles seja 

evidente. Para que tenham uma 

vida perfeitamente normal. Em 

suma, estas famílias contribuem 

de modo a proporcionar-lhes um 

futuro promissor.  

“No futuro dele, ele (…) que goze e que tenha melhor coisas, 

condições do que eu, não é? E ele quer trabalhar, quer jogar 

bola, quer tudo (risos). E, prontos, vamos lá a ver qual é que é o 

futuro dele…” (Família Teixeira) 

“Expectativas. Pois é, (…) eu já tenho um bocadinho decidido, 

uma segurança nela para o futuro, principalmente uma casa, 

porque já dei uma casa que tinha à minha filha mais velha e 

esta onde eu vivo preparei-a já, já fiz obras, já está tudo, se me 

acontecer alguma coisa está decidido que ficará (…) para ela 

poder ter casa e depois como poderá ser necessário ter alguém 

a viver com ela. Se a irmã não quiser que ela fique na casa dela 

por qualquer razão ou se não estiver cá ou então a pessoa que 

tratar dela fica com a casa e depois ela há de ter uma reforma, 

não sei, não faço a ideia. Neste país não sei o que poderá 

acontecer. Bem, mas também não é coisa que me preocupe 

todos os dias com isso, só às vezes.” (Família Moreira) 

“É assim: eu gostava (…) tanto eu como o pai, portanto, que ele 

faça um percurso normal académico. E o professor (…) disse: 

“com certeza que sim...”. E então, a nossa ideia, minha e do 

pai, é que (…) academicamente vá até onde as potencialidades 

dele o deixarem. Se chegar ao 10º ano e não consegue avançar 

mais em termos académicos, na evolução de aprendizagem (…), 

há agora esses cursos profissionais. Portanto, a nossa ideia é 

que ele seja o melhor possível, mas que vá até onde as 

capacidades dele deixarem.” (Família Oliveira) 



  

“É assim: (…) mentalizei-me que não posso exigir muito, 

pronto, disseram-me sempre e eu mentalizei-me que tinha de ser 

assim. Claro que eu gostava que ela tivesse um bom futuro, 

tirasse um bom curso, que conseguisse…” (Família Alves) 

“Eu gostava que ele atingisse o objetivo dele, mesmo, porque 

(…) eu não me viro para ele e digo: “olha, eu queria que 

seguisses isto”, não! É assim: ele tem que na coisa dele, era 

seguir a área dos computadores, informática e essa coisa assim. 

E eu peço-lhe a ele, se é isso que ele quer, que se agarre com 

vontade e que siga em frente. Que tem o apoio da mãe para isso, 

não é?” (Família Miranda) 

“Olhe, eu sei que (…) provavelmente uma faculdade nunca irá 

frequentar, porque acho que ela não terá essa possibilidade, a 

nível psicológico, não é?... Mas eu penso que (…) pode ter uma 

profissão, (…) de tirar um curso profissional e ter uma vida 

normal. Sem dúvida, penso que sim. Pode ter uma vida normal, 

o seu emprego, as suas coisinhas… É uma criança muito 

inteligente, é mesmo muito inteligente, por vezes não o 

demonstra porque tem aquela parte (…) da doença dela que faz 

com ela também seja um bocadinho mais preguiçosa e ela 

também se aproveita disso para não fazer certas coisas, mas ela 

é muito inteligente, muito perspicaz e está sempre muito 

informada, porque como disse, ela lê muito… Noticias, 

programas de entretenimento, gosta de revistas, gosta de 

livros… E, portanto, eu acho que (…) é inteligente o suficiente e 

capaz para mais tarde ter uma vida perfeitamente normal.” 

(Família Abreu) 

“Eu penso (…) que com as consultas que ela tem no psicólogo, 



  

ao pé da psiquiatra, penso que (…) com a idade que ela vai 

chegar a uma altura e que vai ser uma miúda que (…) vai ter as 

amigas para sair, como outra qualquer, porque neste caso a 

miúda a nível físico ela não tem problemas nenhuns em se 

deslocar.” (Família Morais) 

“As expectativas são boas. Portanto, ele está num bom caminho 

e penso que (…) vai ser um grande homem. Pronto, naquilo que 

eu tenho reparado no miúdo, não é? Mas embora ele tenha 12 

anos, não é? (…) As coisas alteram-se muito com as idades, não 

é? Mas também já está a ser educado para ir entrando num bom 

caminho. Portanto, eu também fui assim educado, a minha 

esposa e assim fomos. Portanto, fomos um casal de humildes e 

fomos educados, pronto. Portanto, tentamos dar igual ou ainda 

melhor…” (Família Almeida) 

“Eu gostava que ela aprendesse mais um bocadinho e que nem 

que tirasse só o 9º, para ela já era bom e gostava que ela 

seguisse um dia para ela um futuro que a mãe não teve e eu 

gostava que ela aprendesse mais um bocadinho, não é? Mas ela 

não tendo capacidade para seguir paciência. Não lhe posso 

abrir a cabeça a meio à menina, não posso-lhe dizer assim: 

“tens que fazer, tens que aprender”, porque eu sei que a menina 

não vai chegar a esse ponto.” (Família Bessa) 

Principais preocupações 

relativas ao futuro do filho com 

NEE 

 As preocupações destes pais são 

variadas, mas a principal que os 

entrevistados realçaram é sobre o 

futuro (profissional) deles (a 

ocupação deles depois da 

escola).  

“As más companhias (…) e essas coisas das drogas, isso é que é 

mais chato… Às vezes as noites…” (Família Teixeira) 

“(…) Tenho uma grande preocupação, é saber que depois da 

escola não vai ter ocupação. Vou tentar que ela se integre em 

qualquer instituição em que possa trabalhar, ajudar em alguma 



  

coisa como tenho feito com outros alunos meus, mas não sei. Só 

vou pensar nisso daqui a 3 anos. Acho que ela vai andar mais 3 

anos aqui até ao 9º e depois penso nisso. É um dia de cada vez, 

não me vou massacrar muito com isso. Não me apetece (risos).” 

(Família Moreira) 

“O futuro dele, sem dúvida nenhuma, o futuro dele. Temos 

esperança que a personalidade dele realmente vá mudar e que 

se torne um homenzinho e capaz de tudo, completamente 

autónomo e que tenha capacidade para ter um emprego. É essa 

a nossa vontade e é principalmente essa a nossa preocupação. 

Portanto, a nossa ideia não é propriamente que ele seja um 

aluno brilhante, claro que se ele for o melhor, mas que como eu 

disse atrás que ele vá e que evolua até onde as capacidades dele 

o deixarem, não é? E sempre com o nosso apoio.” (Família 

Oliveira) 

“Tento não me massacrar muito com isso que é para também 

não ter que a massacrar, mas tenho algumas preocupações, 

porque a gente vê que a sociedade é muito competitiva e isto 

cada vez está mais difícil e tenho algum receio. Mas também 

tenho alguma fé, porque (…) é assim: aquilo que ela gosta, ela 

faz. Quando está a fazer uma coisa que está a gostar, ela 

entrega-se, faz mesmo, faz bem, percebe? Há coisas que se eu 

disser assim: “vais fazer isto”, por vezes ela não gosta de fazer 

e ela não faz ou se fizer faz mal. Só para me obedecer, mas faz 

mal. E eu sei, quando ela gosta de uma coisa ela vai, consegue e 

faz. E eu tenho essa fé, que (…) um dia consiga fazer o que ela 

realmente gosta. E se ela fizer aquilo que ela gosta, eu sei que 

ela vai vencer, como qualquer outra pessoa.” (Família Alves) 



  

“É assim: que ele não consiga aquilo que quer. Aquilo que 

pretende para a vida dele, que não consiga. O que eu mais 

queria era que ele conseguisse.” (Família Miranda) 

“(…) É que alguém se aproveite dela, que lhe faça mal, não sei. 

É assim, neste momento se a deixasse sozinha, se nos 

acontecesse alguma coisa, é uma preocupação, porque ela 

connosco tem tido um bom apoio. Não digo que quem ficasse 

com ela, no caso a minha mãe, por exemplo, ou um dos meus 

irmãos, que não a ajudasse, mas seria totalmente diferente, não 

é? E, pronto, e na escola tenho receio que às vezes alguma coisa 

não corra bem, porque (…) no fundo é uma criança ingénua e 

eu tenho receio que às vezes isso possa servir para se 

aproveitarem de alguma coisa e lhe fazerem mal, mas tirando 

isso, acho que (…) é uma criança que tem possibilidades de 

progredir e de ter uma vida normal.” (Família Abreu) 

“Neste caso, por exemplo, é nesse aspeto (…) a nível 

profissional…” (Família Morais) 

“(…) Adivinhar o futuro não se sabe, mas as minhas 

preocupações é (…) neste momento andar a estudar, percebe? E 

a gente fazer um esforço muito grande e depois (…) não ter 

trabalho para depois (risos)…Percebe? É a preocupação, 

porque a gente está num esforço, está a fazer-lhe um mealheiro, 

está a mealhar para futuramente, pronto, ele agora está para ir 

os estudos, para ir para a faculdade e depois (…) diz que 

quando for grande quer ser veterinário… Andarmos aqui com o 

nosso suor a trabalhar para juntar para as continhas dos nossos 

filhos e não sabemos o que é que futuramente isto poderá dar, 



  

mas vamos pensar positivo….” (Família Almeida) 

“(…) Preocupo-me muito com ela, porque, pronto, ela sente-se 

muito triste dos alunos, dos colegas estarem no 7º e ela está no 

6º e no 5º, ela tem dias que chega-me a casa e é assim: “oh 

mãe, os meus colegas vão passar para o 7º e eu não. Vou ficar 

no 6º e ainda ando com o5º”. E eu digo: “oh filha deixa para lá, 

para o ano ainda podes avançar primeiro que eles. Não sabes, 

(…) eles podem ficar no 7º e tu passares para o 7º e ainda ir à 

frente deles”. E ela: “oh mãe será?” E eu disse: “Vais filha... 

Tens que conseguir.” A gente tenta dar-lhe o apoio à menina. 

Pronto, não vou dizer: “pronto não aprendes, deixa lá”, não é 

assim! A gente se puder puxar mais por ela, pedir-lhe mais, tem 

que se pedir mais.” (Família Bessa) 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Todos os entrevistados (sete do 

sexo feminino e dois do sexo 

masculino) apresentam uma 

idade superior a 30 anos. 

“Eu tenho 39… Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Teixeira) 

“50 anos. (…) Sexo feminino. (…) Divorciada.” (Família 

Moreira) 

“(…) 44. Sexo feminino… Casada.” (Família Oliveira) 

“Tenho 42. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Alves) 

“34. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Miranda) 

“40. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Abreu) 

“46. Sexo masculino. (…) Casado.” (Família Morais) 

“41. Sexo masculino. (…) Casado.” (Família Almeida) 



  

“Eu tenho 39. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Bessa) 

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 O 9º ano e o 12º ano são os graus 

de escolaridade que mais se 

destacam. 

“(…) 2ª classe…” (Família Teixeira) 

“Sou doutoranda. Tenho mestrado estou a fazer o 

doutoramento.” (Família Moreira) 

“12º ano.” (Família Oliveira) 

“Tenho o 9º ano.” (Família Alves) 

“4º ano.” (Família Miranda) 

“12º.” (Família Abreu) 

“6º ano.” (Família Morais) 

“9º ano.” (Família Almeida) 

“(…) Tenho a 3ª classe…” (Família Bessa) 

Profissão / situação atual 

 Duas entrevistadas estão 

desempregadas e os restantes 

têm trabalho e a sua situação 

atual é estável, estão efetivos.   

 

“Limpeza. (…) Efetivo…” (Família Teixeira) 

“Sou professora de educação especial. Sou assessora técnico-

pedagógica da direção e sou professora no ensino superior em 

regime de acumulação. (…) Sou efetiva.” (Família Moreira) 

“Sou funcionária pública. (…) A contrato.” (Família Oliveira) 

“Pronto, neste momento estou desempregada e sou operária 

fabril.” (Família Alves) 

“Costureira. (…) Desempregada.” (Família Miranda) 



  

 

 

 

“(…) Eu sou empregada de escritório e estou efetiva já há 20 

anos.” (Família Abreu) 

“Sou funcionário público. (…) Efetivo…” (Família Morais) 

“Estou no ativo e (…) tenho uma loja de venda ao público 

alimentar, de produtos congelados.” (Família Almeida) 

“(…) Costureira. Efetiva. (…) ” (Família Bessa) 

Rendimento mensal da família 

 De uma forma geral, o 

rendimento mensal das famílias 

entrevistadas que mais se realça 

varia entre os 701€ e os 1500€. 

Apenas uma família refere que o 

seu rendimento oscila entre os 

485€ e os 700€. E outra entre os 

2001€ e os 2500€. 

 

“(…) B.” (Família Teixeira) 

“F.” (Família Moreira) 

“(…) C.” (Família Oliveira) 

“(…) D.” (Família Alves) 

“D.” (Família Miranda) 

“(…) D.” (Família Abreu) 

“(…)C.” (Família Morais) 

“(…) C…” (Família Almeida) 

“(…) C.” (Família Bessa) 



  

II – 3 famílias com filhos com NEE – Deficiência moderada 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização familiar 

 Nº do agregado familiar 

 Nº de filhos com NEE 

 O agregado familiar de duas 

famílias é composto por 3 

pessoas e a outra por 5 

elementos.  

 Estas três famílias só têm um 

filho portador de deficiência. 

“3… (…) Não, mais nenhum.” (Família Rocha) 

“3 pessoas… (…) Não.” (Família Fonseca) 

“5… (…) Não.” (Família Silva) 

Caracterização 

sociodemográfica de todos os 

membros do agregado familiar 

(exceto do entrevistado e do 

filho com NEE) 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Todos os maridos das 

entrevistadas apresentam uma 

idade superior a 30 anos. 

 Os restantes membros da família 

(filhos) são todos jovens, pois 

apresentam uma idade entre os 

18 e os 20. 

“39. Sexo masculino. (…) Casado.” (Família Rocha) 

“Tem 46. Sexo masculino. (…) É solteiro.” (Família Fonseca) 

“50. Sexo masculino. (…) Casado.” / “Tem 20 anos. Sexo 

masculino. (…) Solteiro.” / “Tem 18 anos. Sexo masculino. (…) 

Solteiro.” (Família Silva) 

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 Os três maridos das entrevistadas 

têm o 9º ano de escolaridade.  

 Os restantes membros (filhos), 

têm o 12º ano de escolaridade. 

“9º ano.” (Família Rocha) 

“9º ano” (Família Fonseca) 

“Tem o 9º complementar, curso de desenho.” / “Tem o 12º. Ou 

seja, tem o curso profissional de teatro.” / “Está no 12º ano.” 



  

(Família Silva) 

Profissão / situação atual 

 A maioria do agregado familiar 

(dois maridos e filhos) têm 

trabalho e neste momento a 

situação é estável, estão efetivos. 

Apenas um está desempregado. 

“É caixeiro. E (…) a trabalhar por conta de outrem.” (Família 

Rocha) 

“Motorista. (…) Pois, está desempregado neste momento.” 

(Família Fonseca) 

“É técnico administração, técnico de produção… É de uma 

empresa de cozinhas. (…) Está empregado.” / “Está fazendo 

alguns trabalhos de teatro.” / “Está a estudar.” (Família Silva) 

Caracterização 

sociodemográfica do filho com 

NEE 

 Idade 

 Sexo 

 Relativamente às crianças com 

NEE – deficiência moderada, 

temos duas do sexo masculino e 

uma do sexo feminino. 

“12. Sexo feminino…” (Família Rocha) 

“Ele tem 16. Sexo masculino…” (Família Fonseca) 

“12 anos. Sexo masculino” (Família Silva) 

Tipo de deficiência 

 Nível de autonomia 

 O dia a dia 

 Equipamentos/serviços 

utilizados 

 O tipo de deficiência destas três 

crianças é moderado. As três 

crianças têm um atraso global de 

desenvolvimento, ou seja, uma 

doença psicomotora. 

 O nível de autonomia de duas 

crianças é realmente reduzido, 

pois são dependentes de outros. 

Exceto uma que é 80% 

autónoma, precisando apenas de 

uma supervisão para 

“Atraso global de desenvolvimento. (…) Não, não é totalmente. 

80, 90% autónoma julgo eu. 80%. (…) Acorda por volta das 8 

menos um quarto da manhã, faz a higiene dela, toma o pequeno-

almoço, vai para a escola, entra às 8h25, 8h30… Pronto, passa 

a manhã na escola, almoça na escola, de tarde se for dia de 

aulas fica na escola, vou busca-la eu diretamente à escola, se 

não for dia de aulas, de tarde vai a academia busca-la e vai 

para a academia até 16h por volta disso, só à quarta-feira é que 

fica até às seis e meia. Depois vem para casa, à sexta-feira tem 

a terapia, aos outros dias vem para casa, brinca, ouve música 

(…) e é o passatempo dela. (…) Em tempo de férias, se for 



  

determinadas tarefas. 

 O dia a dia destas crianças é 

idêntico entre todos, pois, em 

tempo letivo, todos se levantam 

bem cedinho para ir para a 

escola. Quando regressam estão 

um bocadinho com a família e a 

desfrutar o seu lar (a brincar um 

pouco também). Ao fim de 

semana o ritmo é muito parecido 

com o da semana, mas havendo 

mais tempo para dormir e 

brincar. No entanto, em tempo 

de férias o ritmo não varia muito 

comparativamente ao tempo 

letivo e de fim de semana, 

havendo claro algumas exceções 

de vez enquando.  

 Para além dos equipamentos 

terapêuticos e acessórios que 

satisfazem as necessidades de 

cada um (exemplo: cadeira de 

rodas, jogos, etc.), um outro 

equipamento muito utilizado é o 

computador. 

 

necessário que eu não esteja de férias vai para a academia, 

passa lá o dia, o dia mas nunca o dia todo, porque eu por volta 

das quatro, quatro e meia vou busca-la. Por vezes, vai para a 

minha mãe que ela gosta sempre de ir para os meus pais… (…) 

Ao fim de semana, Sábado tem catequese e música de manhã e 

de tarde anda por aqui, nas músicas dela, a tocar guitarra, põe 

os DVD’s toca a guitarra a acompanhar com a guitarra, o 

microfone na mão, cantar e dançar, é o passatempo preferido 

dela. (…) Televisões, DVD’s, computador …” (Família Rocha) 

“É assim: ele tem deficiência na parte motora, também tem 

deficiência a nível cerebral que ficou com graves sequelas e, 

pronto, é assim há graves sequelas… (…) É totalmente 

dependente. Eu tenho que o estar sempre a controlar. (…) É 

assim: em tempo letivo, há dias que consigo com que ele vá à 

escola, há outros dias que não consigo. Quando ele acorda 

bem-disposto, ele sai às 7h da cama, vai escovar os seus 

dentinhos, vai à casa de banho e tudo mais. Depois, vem e eu 

vou vesti-lo, depois vai tomar o pequeno-almoço com a 

medicação que é imensa, muita medicação da parte da manhã, 

muita mesmo, depois vem a carrinha então buscar para ir para 

a escolinha, pronto. (…) De férias, é assim, o cérebro pede 

muito descanso, por isso é que é muito complicado levanta-lo da 

cama (…) porque, é assim, uma criança que está com tantos 

problemas, que está assim tão dependente, é assim, uma pessoa 

também não pode dizer para ele dormir e voltar a dormir. É 

assim: temos que ter iniciativa para ele ir fazer outras coisas, 

para não se meter em casa, se ele se mete em casa é muito pior. 

E então, é assim, eu tento acordá-lo… E depois de tarde, ele se 

o deixar dormir, volta a dormir, porque a medicação é muita. 



  

Só que eu tento é tirá-lo de casa, tirá-lo de casa e dar um 

passeínho com ele, ou ir a casa de (…) pessoas que ele gosta, 

que ele goste. (…) Ao fim de semana, é assim, dorme até às 10 

horas, às 10 horas levanta-se para tomar o pequeno-almoço, 

para tomar a medicação, tem que ser. E volta-se a deitar. E 

então aí, eu facilito, deixo-o dormir até ao meio dia e meia, 

mais ou menos, e (…) depois levanta-se, toma o seu banhinho e 

(…) vai almoçar. E depois de tarde então, é assim, vamos dar 

uma volta… (…) É assim: (…) tem oxigénio em casa, para as 

crises, convulsões… Dorme com um aparelho que é um 

ventilador, porquê? Porque (…) faz apneia de sono também. 

Utiliza, o computador, gosta muito. Adora música, jogos…” 

(Família Fonseca) 

“(…) Não tem uma doença ainda (…) diagnosticada… Está em 

estudo, continua em estudo, porque (…) não há nenhuma 

doença similar que seja conhecida. Portanto, poderá ser uma 

doença que ainda se venha a inventar (risos). Portanto, neste 

momento é um dos tais que ainda anda em estudo. (…) É uma 

pessoa dependente, dependente. Tem uma deficiência 

psicomotora. Portanto, atinge-lhe a parte física e mesmo a 

psíquica, há um atraso generalizado em relação à idade. É 

dependente, é um miúdo que sozinho não consegue, mas que já 

vai criando as suas próprias autonomias dentro do seu 

acompanhamento. Portanto, (…) anda numa cadeira de rodas, 

não é?, mas quando quer mudar, ele muda, ele levanta-se para 

ir ao móvel buscar qualquer coisa que ele quer, ele senta-se à 

mesa, ele sai da cadeira e senta-se numa cadeira normal, ele sai 

e senta-se no sofá, ele sai e vai para a cama. Ele já vai à casa 

de banho sozinho, pronto, há determinadas coisas que ainda 



  

não consegue fazer sozinho, não é? E tal, mas o banho toma 

sozinho, porque é preciso sempre acompanhamento, há sempre 

aquele défice que para já também não podemos deixá-lo sozinho 

(risos) (…), mas que vai criando alguma autonomia. Lógico, 

(…) nunca será uma pessoa autónoma, que nunca vai. (…) O 

ritmo dele é um bocadinho pesado (risos). Ele levanta-se às 

7h30… Sai de casa às 8h da manhã. Vai para a escola, almoça 

lá, a escola acaba entre as 16h30, 17h que ele sai da escola, vai 

para a fisioterapia três vezes por semana. Da escola vai direto à 

fisioterapia, faz três vezes por semana fisioterapia na clínica, 

numa clínica e chega a casa por volta das 18h30, 19 horas, é 

um horário um bocadinho pesado. Menos à sexta-feira, porque 

à sexta-feira vai para o centro de paralisia e tem as atividades 

da paralisia: fisioterapia, terapia da fala. À sexta-feira é o 

único dia que ele não vai á escola, ou seja, ele ainda tinha uma 

hora de escola, mas acabei por subtrair, porque era muito 

pesado… Entre as 22h30, 23h00 ele já está a ir para a cama, 

porque ele próprio a essa hora já começa a dizer, “eu quero ir 

para a cama” (risos). (…) Em tempo de férias, (…) é um miúdo 

que se levanta cedo, normalmente o irmão serve-lhe o pequeno-

almoço, e não sei quê, trata dele e ele está: televisão, 

playstation, grandes paixões, não gosta muito de andar a 

passear por aí, não o convidem… Gosta muito de piscina, ele 

adora andar no calçadão, conhece toda a gente… Ele tem um 

bom relacionamento. (…) É, é dentro desse ritmo, é em família 

(refere-se ao ritmo que o filho tem ao fim de semana). (…) É 

assim: pronto, esses jogos para ele brincar… há equipamentos, 

que são equipamentos terapêuticos, que toda a gente deveria ter 

em casa, mas o normal é o Standing Frame (refere-se ao 

equipamento que o ajuda a colocar-se de pé), estou a ver se 



  

consigo arranjar um elétrico, não é? Para ele poder usufruir 

dele dentro de casa, a cadeira de rodas faz parte dele, sem ela 

ele não é ninguém…. Ele tem um banco específico para o 

banho, neste momento tem que ser substituído devido ao 

crescimento dele por uma cadeira de banho, que são coisas 

muito caras. Portanto, são sempre componentes que fazem 

muita falta, mas principalmente as cadeiras de banho, os bons 

acessos, que seja necessário, é muito fundamental….” (Família 

Silva) 

Atitude face à inclusão social e 

escolar  

 A atitude das três mães 

entrevistadas, bem como toda a 

família, face à integração social 

e escolar dos seus filhos é 

completamente positiva.  

 Mencionam que é essencial a 

inserção dos filhos com os 

outros colegas (com e sem 

deficiência).  

“Positiva totalmente positiva. (…) Porque acho que ela está 

muito bem integrada… tem evoluído bastante. (…) Muito boa 

(refere-se à sua apreciação relativa à adaptação/integração da 

sua filha com os outros colegas), é uma criança que se 

relaciona muito bem com tanto com crianças como com adultos, 

tem uma fácil adaptação a qualquer sítio… No início fica assim 

parece um bocadinho mais retraída mas isso também se deve 

um bocadinho ao problema da linguagem que ela tem com quem 

não conhece, como ela sabe que a linguagem dela, a construção 

frásica, não é correta ela fica mais retraída um bocadinho, mas 

a adaptação é muito boa.” (Família Rocha) 

“É muito positiva… (…) É assim: eu hoje já não tenho tanto a 

dizer, mas no início, havia meninos que eram normais (…) que 

lhe chamavam deficiente, o miúdo ficava (…) muito perturbado 

e é de se compreender, eu ficava doente também, não é? Pronto, 

claro, a ver o meu filho que ficava triste, mas com o tempo os 

professores também começaram a explicar aos outros meninos 

o porquê dele estar assim… Hoje (…) tem a turminha dele 

normal, também, que também tem algumas aulas por semana 



  

que vai, e tem o ensino especial, mas ele vai á turminha dele 

normal.” (Família Fonseca) 

“Super. É importantíssimo. É importantíssimo… A inclusão hoje 

mais do que nunca. Quer dizer é super importante. (…) Ótima 

(refere-se à sua apreciação relativa à adaptação/integração da 

sua filha com os outros colegas).” (Família Silva) 

Relação entre a família e a 

escola 

 As entrevistadas salientam que 

estão muito satisfeitas com a 

comunicação por parte da escola, 

pois a escola dá-lhes a 

decisão/escolha sobre o tipo de 

resposta educativa pretendida 

para que todos possam 

participar/acompanhar o seu 

filho. 

 As três mães sentem muito apoio 

por parte de toda a equipa da 

escola. Têm uma boa relação 

com todos os profissionais e 

auxiliam-nas em tudo. 

 De uma forma geral, consideram 

que a escola tem boas estratégias 

para receber este tipo de alunos, 

ou seja, está bem organizada. 

Existindo, claro, sempre algo 

que poderia estar melhor, mas 

num modo geral a escola está 

bem constituída. 

“Sim, Sim (refere-se à comunicação por parte da escola para 

com a entrevistada). É-lhe dado o plano anual de atividades,… 

é-me dado a conhecer as atividades e o que pretendem 

trabalhar com ela. (…) Sinto. Sinto muito apoio (refere-se ao 

apoio que sente por parte de toda a equipa da escola). (…) Acho 

que sim (refere-se à organização da escola), embora eu também 

trabalho no meio e também vejo muita coisa, acho que sim, mas 

acho que (…) tem que se exigir mais dessas crianças porque às 

vezes há o (…) coitadinho “deixa lá, não vamos exigir tanto”, 

pronto, na minha escola, por exemplo, vejo que em vez de os por 

a trabalhar letras e números, que é muito mais importante (…) é 

mais fácil pô-los a fazer um desenho ou a pintar um desenho…. 

Exigência maior, não facilitar-se só porque tem necessidades 

educativas especiais. Dentro do que eles conseguem poder 

fazer, exigir sempre mais. (…) Gosta, gosta muito da escola 

(refere-se à filha). Das atividades, das tarefas. Da obrigação 

das tarefas, se poder fugir um bocadinho, mas gosta muito de ir 

para a escola. Gosta muito.” (Família Rocha) 

“A 100%, a 100%. Os professores comunicam-me se ele pode 

ir, se não pode (refere-se à comunicação por parte da escola 

para com a entrevistada). Há coisas sempre a fazer novas na 

escola e eles chamam-me e dizem… E ouvem-me e ajudam-me 



  

 Estas três crianças gostam de 

andar na escola. 

em tudo o que é preciso. (…) Muito (refere-se ao apoio que 

sente por parte da escola). É assim, dos funcionários (…) tenho 

100% de confiança. (…) Sim (refere-se à organização da 

escola). Eu vou dizer que, é assim, (…) a escola tem uma coisa 

boa que escolhe os professores a dedo mesmo, de ensino 

especial. Eles são escolhidos a dedo, porque os professores de 

ensino especial, é assim, eu faço tanta confiança neles como em 

mim própria. Nasceram mesmo para o que são. (…) É assim, ele 

gosta de ir à escola (…) mas se eu lhe disser assim: “hoje vais 

ter aulas não só com os professores de ensino especial mas vais 

também à tua turminha” já não está tanto de acordo, não pelos 

colegas, que ele adora os colegas e gosta de estar integrado no 

meio dos colegas, mas há professores que (…) não gosta muito 

(…), agora de ensino especial não, e só lhe faz bem ir a essas 

aulas.” (Família Fonseca) 

“Sim... Eu tenho esse feedback (refere-se à comunicação por 

parte da escola para com a entrevistada). (…) Totalmente 

(refere-se ao apoio que sente por parte da escola). (…) Pronto, 

é assim: eu, para mim, acho. Está ótima (refere-se à 

organização da escola). Eu tenho um bom relacionamento com 

os professores, eu conheço os professores, eu qualquer coisa 

que eu preciso, eu tenho acesso aos professores, qualquer coisa 

que seja preciso, eles contactam com a mãe, tenho um dos 

melhores relacionamentos. (…) Gosta. Gosta da escola (refere-

se ao filho). Gosta dos meninos, tem muito bom relacionamento 

com os meninos. Hoje (…) na turma está como um peixe dentro 

de água, todos eles participam ativamente na vida dele. Acho 

que é muito bom essa integração que fazem entre a turma e a 

criança com NEE.” (Família Silva) 



  

Descrição de criança com NEE 

 Para as três mães, uma criança 

com NEE é uma criança que 

necessita de cuidados especiais, 

de mais atenção. São crianças 

que têm um nível de 

aprendizagem diferente e que 

necessitam sempre de cuidados 

adicionais. E são especiais 

apenas porque requerem outros 

cuidados. 

 

 

“Para mim é precisamente o que diz a palavra, é uma criança 

que necessita de cuidados especiais, de atenções especiais, de 

mais atenção (…), que tem um nível de aprendizagem diferente 

ou podem ser necessidades educativas especiais físicas, podem 

ser motoras, podem ser psíquicas, mas necessitam sempre de 

cuidados adicionais e diferentes.” (Família Rocha) 

“Para mim uma criança assim é tudo… Eu vejo uma criança 

destas como um bebé para mim. É, são os bebés que nós temos 

que dar toda a atenção que precisarmos, temos que estar 

sempre atentos a tudo e mais alguma coisa, porque (…) são 

crianças que apesar da idade que têm, (…) não são da vida, não 

é? E então quando a gente se apercebe às vezes estão-se a 

meter em problemas. E pessoas que não têm problemas como 

estes meninos (…) não sabem lidar com a situação, por isso, é 

assim, estas crianças são bebés.” (Família Fonseca) 

“Olhe é muito complicado, porque eu costumo dizer, para mim 

é uma dádiva, ajudou-me a crescer, ajudou-me a ver o mundo 

de outra forma, é uma aceitação como nós aceitamos qualquer 

outro filho, só que tem é necessidades diferentes. Nós temos um 

filho que gosta de jogar futebol e levamo-lo ao futebol, mas se 

tivermos um filho que goste de ballet ou que goste de teatro, 

como é o meu caso, tenho um que gosta de futebol e outro de 

teatro, eu levo um ao teatro e o outro foi para o futebol. 

Portanto, são necessidades diferentes e (…) portanto, para mim, 

é o meu filho. Costumo dizer que é especial, porque requer 

outros cuidados, porque não sabe dizer: “oh mãe eu preciso 

disto”. A mãe é que tem de estar atenta às necessidades. Eu 

acho que é a única diferença é nós é que temos que estar atentos 



  

às necessidades…” (Família Silva) 

Tomada de conhecimento da 

deficiência 

 Reação dos pais perante a 

notícia 

 Processo de 

aceitação/reação dos 

parentes mais próximos 

 A família destas três crianças 

teve conhecimento da 

deficiência logo após o 

nascimento. E quem transmitiu a 

notícia foram os médicos que 

acompanharam as mães (antes e 

durante a gravidez). 

 A reação das três mães perante a 

notícia, de que os filhos eram 

portadores de deficiência, foi 

péssima. Referem que ficaram 

muito tristes e não se 

acreditavam de tal situação.  

 O processo de aceitação do filho 

(das três entrevistadas) por parte 

dos parentes mais próximos foi 

muito bom. Houve sempre uma 

aceitação muito natural da 

família. 

“Foi durante o parto, mas mais depois. Na fase final do parto 

(…) até aos sete meses de gestação estava tudo normal, dos sete 

para os oito meses, foi detetado o atraso de crescimento 

intrauterino… Parou de crescer naquele mês, foi feita a noção 

de parto cesariana, porque não havia crescimento, depois no 

parto, mesmo pronto, aí já sabia que havia um atraso de 

crescimento intrauterino, embora não soubesse muito bem o que 

é que isso implicava fui depois sabendo aos poucos, mas na 

altura, na alta do hospital o pediatra pôs-me logo ao corrente 

de que nunca podia comparar a minha bebé com uma bebé que 

tivesse nascido com o peso todo, com o tempo todo, que ia 

sempre atrasar um bocadinho no andar, no falar, em todas as 

atividades, eu fui tomando conhecimento e experiência com o 

tempo. (…) Foi o pediatra (referindo-se a quem transmitiu a 

notícia). (…) É assim, quando soube que ela estava com atraso 

de crescimento intrauterino foi péssima (refere-se à sua reação 

perante a notícia) até porque me foi dito assim de uma maneira 

muito fria, foi quando fui fazer a ecografia o médico: “tem 

perdido sangue?” “Não, tem perdido peso?” “Não, tem perdido 

líquidos?” Não. “O que é que se passa senhor doutor?” A sua 

bebé está muito, muito pequenina para o tempo que tem. Entrei 

logo em parafuso, não é? Pronto, liguei logo à minha médica, 

porque foi só uma ecografia que me falou, liguei logo à minha 

médica que me falou “não se preocupe”, vamos ao hospital e 

tal. Depois, encarei bem, porque pouco a pouco eu fui 

acreditando sempre que as coisas que iam recuperando como 

estão a recuperar e acredito que a minha filha vai conseguir 

muito mais do que aquilo que acham. Sempre, sempre me foi 



  

dito que ela que não ia aprender a ler, não iria aprender a 

escrever, o que é certo é que ela conhece as letras todas, 

conhece os números e poderia fazer muito mais ainda… tem de 

se exigir, como eu digo. (…) Há, muito boa (refere-se à 

aceitação da filha por parte dos parentes mais próximos). 

Muito, muito boa. Toda a gente. (…) Não, não. Acho que foi 

sempre igual, lidam com ela e acho que foi sempre igual.” 

(Família Rocha) 

“Depois 12 anos. (…) Eu soube depois, ele tinha 12 anos, 

entrou nos cuidados intensivos, esteve meio ano, disseram-me 

que sim, que ele estava com graves sequelas, mas que poderia 

vir ainda a recuperar algo e assim. Eu pessoalmente, é assim, 

eu nunca me acostumei à ideia no início que o meu filho ia ficar 

com deficiências… Eu tive sempre aquela esperança que não, 

que ia passar e que ia recuperar, mas não, depois (…) uns 

meses a seguir que (…) saiu do hospital, (…) disseram-me 

mesmo, (…) está com muitas deficiências. (…) Da parte da 

neurologia (refere-se a quem transmitiu a notícia) … (…) No 

início que tudo aconteceu, muito mal, muito mal, muito mal 

mesmo (refere-se à sua reação perante a notícia). É assim, 

fiquei uns dias nem queria comer, eu nem queria ver ninguém e 

só queria dizer mesmo: “isto é tudo mentira, o que a médica me 

está a dizer é mentira, porque (…) vai recuperar, os médicos 

estão enganados”… Foi mesmo muito horrível… Depois fui-me 

acostumando com a ideia. Tive que me ir acostumando. 

Chegava a uma consulta, chegava a outra, mais um 

internamento, depois mais outro. E então eu fui-me habituando 

à ideia. Mas é, habituando à ideia, não é dizer estamos 

convencidos... Foi uma criança saudável, chegar aos 12 anos e 



  

acontecer isto, a queda é enorme. (…) Alguns familiares, é 

assim, também não queriam acreditar, e diziam que não, que 

não podia ser. Houve família que custou, custou muito, muito. 

Foi muito duro também, foi muito duro… Aceitaram-no ainda 

muito melhor do que aceitaram ao primeiro. Porque é assim, ao 

primeiro não precisava de tantos cuidados, de tanto carinho, 

como agora precisa. Por isso agora é muito mais acarinhado. 

Foi muito mais acarinhado, foi. (…) Sente. Ele sente muito isso. 

Sente.” (Família Fonseca) 

“Antes não (refere-se à tomada de conhecimento da deficiência, 

que foi depois do parto) … Só aos cinco meses é que entrou em 

crises desconhecidas, completamente desconhecidas, 

convulsões, com regressão de comportamentos e tudo mais e só 

a partir dessa idade é que ele começou a ter, (…) após vários 

internamentos, a tentar chegar a um diagnóstico, coisa que até 

hoje… (…) Foi o médico assistente dele, o médico que o seguia 

mensalmente, enquanto bebé (referindo-se a quem transmitiu a 

notícia). É assim, (…) eu nunca pensei, nem nunca me 

interroguei se ele ia ter alguma deficiência ou não. Quer dizer, 

estas coisas nós não perguntamos… Quando se nasce com uma 

deficiência, muitas crianças são diagnosticadas à partida, os 

pais conhecem a deficiência, sabem que podem, que pode 

acontecer isto e isto e isto, porque já há um historial, no caso 

dele não… foi algo que lhe foi acontecendo. Portanto, dali 

ninguém sabia o que ia sair. Depois, fomos aceitando, (…) foi 

crescendo e nós fomos vivendo (…) como qualquer outra 

criança normal (risos) … (…) Foi tudo muito natural (refere-se 

à aceitação da filha por parte dos parentes mais próximos). Foi 

tudo muito natural. A única situação foi quando (…) chegou a 



  

uma certa altura que (…) ainda era transportado numa 

cadeirinha normal destas das bengalas, não é? (…) Já poderia 

andar, mas nós sabíamos que ele não andava devido aos 

problemas que ele teve… então, quando ele necessitou de uma 

cadeira mais resistente, que era o carro de empurrar, o carro de 

transporte, a fisiatra perguntou-me porque é que (…) em vez da 

cadeira, se não era melhor dar-lhe uma cadeira de rodas. Aí eu 

acho que foi o maior vácuo que eu recebi até hoje. O vácuo 

maior de aceitação. Acho que o pai custou-lhe um bocado. 

Custou, nunca mo disse diretamente, mas eu sei que foi. Para 

ele foi um bocado… Mas depois de ver o filho a lidar com 

aquilo, como a situação fez parte da vida toda, acabamos (…) 

de nem pensar “o meu filho anda numa cadeira de rodas”, 

muito pelo contrário, muitas vezes quando eu digo “o meu 

filho…”, eu gosto de dizer, “o meu filho anda numa cadeira de 

rodas”. Faz parte dele. É ele. Ele sem cadeira não é ele. (…) 

Foi sempre uma aceitação muito natural da família… Tem um 

grande apoio familiar. Houve sempre um grande apoio. Nesse 

aspeto somos uns felizardos.” (Família Silva) 

Alterações no quotidiano 

 De uma forma geral, as 

entrevistadas realçam que não 

houve mudanças na relação com 

os seus parentes. Houve uma boa 

anuência dos por parte dos 

familiares mais próximos.  

 Contudo, a alteração principal 

que se deteta nestas famílias 

(comparativamente às famílias 

que não têm filhos com NEE) 

“Nenhuma. Nenhuma. (…) Não, nada… (…) Nenhumas. Uma 

família perfeitamente normal. (…) A única coisa é que 

pensamos na hipótese de ter um segundo filho, mas eu não 

arrisquei sem fazer um estudo genético e o tempo foi passando e 

só tive os resultados para aí há três meses ou quatro e agora 

(…) eu já tenho 39 e não, agora já não, foi a única diferença. 

Pronto, se ela não tivesse tido este tipo de problema se calhar 

tinha apostado num outro filho. É a única diferença, de resto… 

Pronto, só por isso, de resto não houve mais diferenças 

nenhumas, não houve mais alterações nenhumas.” (Família 



  

são as condições habitacionais, 

isto é, duas delas tiveram que 

mudar de casa para dar ao seu 

filho as melhores condições.  

 Quanto à relação do casal, 

referem que não existiram 

quaisquer alterações.  

Rocha) 

“Houve, houve bastantes mudanças (refere-se ás alterações 

com os parentes). Enquanto (…) era criança (refere-se ao filho) 

que estava sempre a brincar com os primos, automaticamente 

que deixou de fazer, não é? Porque os primos têm brincadeiras 

que já não são adequadas. (…) Eu, mudanças tive que fazer 

muitas, muitas. É assim, a mãe deixou o trabalho… Tive que 

mudar de casa também, tudo devido a este problema… Pronto, 

dificuldades, que aconteceram também… Eu tive que também 

por uma casa de banho adaptada… Não, vou dizer que é como 

uma família normal, que não somos. Tive que abdicar de coisas. 

(…) Acho que ficamos os três mais unidos com o problema 

(referindo, portanto, que não houve alterações na relação do 

casal). Vivemos mais o problema. Por vezes, (…) a gente 

também vive demais o problema, eu confesso, porque às vezes a 

gente também é demais, mas a situação o faz (risos).” (Família 

Fonseca) 

 “Não, não. Nunca houveram alterações (refere-se às alterações 

com os parentes). (…) Tinha uma casa de banho muito pequena, 

onde não entrava a cadeira de rodas, onde não entravam duas 

pessoas ao mesmo tempo, e então aí começou a haver um 

sobrecarregamento do irmão, neste caso… O apoio familiar é 

muito importante e então preferimos mudar de casa para ele 

poder andar na casa como vê, na outra era impossível, não 

podia. (…) É assim, nós não nos fomos acomodando, nós fomos 

vivendo o dia a dia. Portanto, as alterações já existiram, 

existiram antes comigo. Foram as primeiras alterações, foi com 

a minha pessoa, não é? Portanto as alterações começaram 

comigo. Como começaram comigo, já foi uma coisa super 



  

normal a aceitação, porque foi o continuar da situação familiar, 

porque não houve alterações, pronto, a não ser as situações 

pontuais das tais necessidades, das ajudas, ajudas técnicas que 

possam advir. Que algumas já foram adaptadas até mesmo para 

comigo. (…) Não, não houve… (refere que não houve alterações 

na relação do casal).” (Família Silva) 

Perceção das necessidades do 

filho com NEE 

 Em relação aos cuidados diários 

(exemplo: higiene / 

alimentação), normalmente é a 

mãe que auxilia. 

 O tempo ocupado nos cuidados 

diários é de 20 a 50 minutos. 

 Quanto aos elementos mais 

próximos nos cuidados e 

educação dos filhos (exemplo: as 

decisões sobre o filho ou o 

acompanhamento às consultas 

médicas), no geral, também é a 

mãe.  

“Pronto, a higiene ela (…) já faz a higiene dela sozinha, mas 

claro sempre de olho, não é? Pronto. O banho, por exemplo, 

lavo-lhe o cabelo, porque acho que ela tem um cabelo que não 

dá para ser ela a lavar e esfrego-lhe bem o cabelo e tal, passo-

lhe a esponjinha atrás do pescocinho, debaixo dos braços (…) e 

ela depois lá acaba de tomar banho. Na higiene dela de manhã, 

ela de manhã lava-se sozinha, vai-se vestindo, damos aquela 

ajuda para despachar, nas férias não, nas férias, nem que ela 

demore uma hora. Desenrasca-se sozinha. No tempo de aulas é 

diferente, porque o fator tempo, (…) mas se for preciso ela fazer 

sozinha ela faz, apoiamos mais pelo fator tempo, para se 

despachar e sempre a supervisionar também para ver se as 

coisas ficam bem feitas, mas ela faz sozinha, dentro do possível, 

ela faz sozinha. (…) Também, também, também é igual. Lá está, 

podemos ajudar a partir um bocadito de carne ou assim, mas é 

igual. (…) De manhã, em dias de aulas, 20 minutos, mais ou 

menos (refere-se ao tempo ocupado nos cuidados para com a 

filha). (…) Quem toma as decisões é quase sempre a mãe. Fala 

com o pai, mas o que a mãe resolver está bem resolvido. (…) 

Vai o pai (refere-se às consultas médicas, por exemplo) quando 

pode, mas mais a mãe. Escola sempre a mãe.” (Família Rocha) 

 “É assim, 80% sou eu (refere-se ao auxílio nas necessidades 



  

para com o filho), mas por exemplo se eu tenho que sair ou 

fazer umas compras ou por acaso tenho que ir tratar de alguma 

coisa, tenho o meu namorado que faz como eu… (…) Uns 50 

minutos (refere-se ao tempo ocupado nos cuidados para com o 

filho). (…) Eu… Eu (refere-se ao elemento mais próximo nos 

cuidados e educação do filho)” (Família Fonseca) 

“(…) De manhã levanta-se e toma banho, o irmão dá-lhe 

banho, os irmãos apoiam-no em tudo. São os irmãos que lhe 

dão apoio e que o ajudam na higiene, na alimentação, acaba 

tudo por ser igual para todos… Ou seja, é dependente, mas tem 

a sua independência. (…) Ele faz a alimentação ao mesmo 

tempo que nós. Ele janta connosco, à mesa, com a faca e garfo, 

come o que nós comermos, senta-se à mesa quando nós nos 

sentarmos, e levanta-se da mesa quando nós sentamos, quando 

nos levantamos… Ele faz uma gestão super normalíssima em 

relação a todos os elementos da casa. Não há uma grande 

diferenciação… (…) Normalmente somos todos (refere-se aos 

elementos mais próximos nos cuidados e educação do filho) … 

Pai e mãe, os filhos também opinam… mas a nível de decisões, 

pronto, ele é acompanhado pela mãe, porque o pai está a 

trabalhar, sempre com o seu conhecimento. Sempre que há um 

exame a mais complicado, o pai foi com ele, quando há uma 

situação fora do normal. Consultas diárias, tratamentos diários, 

a mãe.” Família Silva) 

Apoios prestados à família 

 As ajudas financeiras (que 

recebem) relatadas são o abono, 

o subsídio por assistência a 3ª 

pessoa e a comparticipação para 

“Recebo o abono complementar e recebo a comparticipação 

para as terapias. Em média, dois terços do valor da terapia. A 

segurança social comparticipa em média dois terços. (…) É 

assim, tenho o apoio da terapia, (…) que é comparticipado pela 



  

as terapias. A maioria não 

recorre a outros apoios para ter 

ajuda financeira (exemplo: 

Associações, Estado, entre 

outras). Apenas uma mãe pediu 

ajuda à Câmara Municipal. 

 As entrevistadas mencionam que 

têm apoio emocional 

(principalmente de familiares e 

também de amigos). 

Segurança Social uma parte, outra parte é por nós... (…) O meu 

marido, sem dúvida (refere-se à pessoa que a apoia 

emocionalmente).” (Família Rocha) 

“Sim. Sim. É assim, tenho o abono… O abono normal, mais o 

abono de deficiência, mais o da terceira pessoa, é o que (…) 

tem direito… Ele às vezes tem piscina, também é graças à 

Câmara, porque eu não tenho possibilidades para pagar 

piscina. Pedi ajuda à Câmara e a Câmara nesse aspeto ajuda e 

às vezes me tem ajudado até a nível de alimentação, também. 

(…) Estou com o rendimento mínimo… (…) Honestamente, é 

assim, (…) sou mais ajudada muitas das vezes por pessoas 

amigas que eu tenho que considero como uma família que me 

acompanharam sempre, todos os dias, todos os dias e ainda me 

continuam a acompanhar, do que às vezes a própria família.” 

(Família Fonseca) 

 “Olhe, recebo. Recebo um complemento de terceira pessoa, 

que o tem desde o tempo em que eu não podia lidar com ele, que 

são 80 euros (risos). E o subsidio de abono para deficientes que 

são 52. Sei que ao todo dá 140, é um balúrdio… (…) Tem, tem, 

tem, graças a Deus, tem muito bom apoio e não só (refere-se 

também ao apoio emocional). É de familiares e no centro de 

paralisia tenho psicólogos que me acompanha. Temos a ajuda 

entre mães, conversar com mães, ou partilhar todas essas 

situações. Somos o apoio umas das outras. (…) Aí, os meus pais, 

como todos os meus irmãos (refere-se às pessoas que a apoia 

emocionalmente).” (Família Silva) 

Perspetiva acerca do progresso  As expetativas em relação ao 

progresso e emancipação pessoal 

“As minhas espectativas são boas. Eu sou muito otimista. Eu 

acho sempre que vai tudo (…) correr bem. O meu marido já 



  

e emancipação do filho com 

NEE 

dos filhos das entrevistadas são, 

de facto, inesperadas devido à 

problemática que cada um 

apresenta. Mas todas elas, bem 

como toda a família, procuram 

dar o seu melhor e fazem de tudo 

para que cada vez mais o 

desenvolvimento deles seja 

notório e sejam felizes. 

não, o meu marido é mais pessimista e tem medo e tem receio e 

fica mais reticente. Eu não, acho sempre que vai correr tudo 

bem e vamos para a frente e logo se vê. Pronto, (…) vamos 

vendo o dia a dia, eu sei que ela não tem a autonomia que tem 

uma criança qualquer, não é? Eu sei isso, mas eu acho que com 

o tempo que ela vai lá. Vamos lá a ver, isso só o tempo o dirá, 

mas tenho expectativas de que ela vai ser autónoma. O que eu 

gostava, o que eu mais quero e peço é que ela consiga aprender 

a ler, embora ela já com ajudas já lê mas conseguir fazer uma 

leitura sozinha, autónoma, trocos, dinheiros, horas, apanhar um 

transporte, acho que fazendo isso, consegue ter uma vida 

autónoma.” (Família Rocha) 

“É assim, é coisa que me preocupa muito… eu gostava de o 

integrar no que ele mais gosta, porque se ele está feliz, eu estou 

bem também, estou feliz junto com ele. Porque se ele está triste 

eu também estou muito triste. E então eu gostava muito de o 

integrar naquilo que ele mais gosta. Então, eu gostava que ele 

um dia estivesse ocupadinho nos bombeiros, porque é o que ele 

mais adora.” (Família Fonseca)  

 “Eu vou-lhe dar em traços gerais, porque é muito complicado. 

Eu não faço expectativas. Eu vivo o dia a dia, o que vier é muito 

bom. Lógico que tento colmatar e tentar melhorar a vida dele e 

tentar ver até onde posso exigir, mas não estou preocupada se 

ele vai andar, mas eu tenho consciência que ele nunca vai poder 

fazer grandes marchas, portanto, as expectativas é ele ser 

feliz.” (Família Silva) 

Principais preocupações  A principal preocupação que as 

mães vêm relacionadas com o 

“É que ela não consiga fazer nada disso” (refere-se ao que 

disse na perspetiva acerca do progresso e emancipação da 



  

relativas ao futuro do filho com 

NEE 

futuro do seu filho é a colocação 

depois do término da vida 

escolar. Portanto, a vida incerta 

para os filhos (quando os pais 

falecerem) é, sem dúvida, a 

preocupação fulcral. 

filha). (Família Rocha) 

“As minhas preocupações que me preocupa muito mesmo é 

todas as noites, não vou dizer o contrário, também porque 

senão minto, todas as noites que vou dormir eu penso que se 

amanhã eu não acordo, como é que vai ser a vida dela. Pronto, 

e também mesmo que eu não falte já, é assim, um dia hei de 

faltar e depois eu faço também essa pergunta muitas vezes a 

mim própria “ e depois?” (…) Porque (…) vai ser sempre 

dependente de alguém, não é? E tenho muito medo. A minha 

cabeça pede mesmo para eu me preocupar…” (Família 

Fonseca) 

 “Eu sei que para muitos pais é uma das grandes prioridades, 

principalmente com o crescimento deles e ele tem 12 anos e eu 

sei que quando ele tiver 18 vai ficar com uma pensão de 

invalidez de 200 e tal euros, infelizmente, mas é o que acontece 

a toda a gente, pronto. Mas eu para já não quero pensar muito 

nisso, sei que já vou falando nisso, gostava de pelo menos um 

dia deixar-lhe a vida minimamente organizada, mas é uma 

preocupação que nos levam, mas eu quero pensar o dia a dia… 

se ele for muito feliz agora, o resto vem por acréscimo.” 

(Família Silva) 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

 Idade 

 As entrevistadas apresentam uma 

idade superior a 35 anos. 

“38. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Rocha) 

“Tenho 39. Sexo feminino. (…) Separada, sou divorciada 

(risos).” (Família Fonseca) 

 “Tenho 50 anos. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Silva) 



  

 

 

 

 

 

 Sexo 

 Estado civil 

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 O 12º ano é grau de escolaridade 

que mais se destaca nas 

entrevistadas, à exceção de uma 

que tem o 7º ano. 

“Tenho o 12º ano.” (Família Rocha) 

“Tenho 7º ano.“ (Família Fonseca) 

 “Tenho o 12º.” (Família Silva) 

Profissão / situação atual 

 Uma entrevistada está 

desempregada, outra é 

aposentada por motivos de saúde 

e a outra mãe está a trabalhar e a 

sua situação é estável, está 

efetiva.  

“Assistente técnica, contratada.” (Família Rocha) 

“Ora bem, a minha profissão é cuidar do meu filho, não é? Eu 

estou desempregada…” (Família Fonseca) 

“A minha profissão é bancária e neste momento estou 

aposentada. Devido à minha doença.” (Família Sousa) 

Rendimento mensal da família 

 De uma forma geral, o 

rendimento mensal das três 

famílias entrevistadas oscila 

entre os 485€ e os 2500€. 

“É o D…” (Família Rocha) 

“É a letra A. “ (Família Fonseca) 

“Eu acho que é a F.” (Família Silva) 



  

III – 3 famílias com filhos com NEE – Deficiência severa 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

SÍNTESE EXCERTOS DAS ENTREVISTAS 

Caracterização familiar 

 Nº do agregado familiar 

 Nº de filhos com NEE 

 O agregado familiar de duas 

famílias é composto por 4 

pessoas e a outra por 5 

elementos.  

 Destas três famílias, apenas uma 

tem mais um filho com NEE. Os 

outros só têm um filho portador 

de deficiência. 

“4 pessoas. (…) Só tenho o mais velho, com 20 anos.” (Família 

Gomes) 

“4. (…) Tenho… (tem mais uma filha com NEE).” (Família 

Pinheiro) 

“Somos 5. (…) Graças a Deus (quis dizer que não tem outros 

filhos com NEE).” (Família Fernandes) 

Caracterização 

sociodemográfica de todos os 

membros do agregado familiar 

(exceto do entrevistado e do 

filho com NEE) 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Todos os maridos das 

entrevistadas apresentam uma 

idade superior a 30 anos. 

 Os restantes membros da família 

(filhos) são todos 

adolescentes/jovens, pois 

apresentam uma idade entre os 

11 e os 26. 

“49. Sexo masculino. (…) Casado.” / “Tem 11 anos. Sexo 

feminino.” (Família Gomes) 

“(…) 36. Sexo masculino. (…) Casado.” / “Tem 11. Sexo 

feminino.” (Família Pinheiro) 

“53. Sexo masculino. (…) Casado.” / “Tenho um com 26 

(refere-se ao filho mais velho). Sexo masculino. (…) Solteiro.” / 

E tenho (…) com 18… (refere-se a outro filho que tem). Sexo 

masculino. (…) Solteiro.” (Família Fernandes) 



  

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 O 6º ano é o grau de 

escolaridade que mais se avista 

nos maridos destas entrevistadas, 

à exceção de um que tem o 9º 

ano. 

 Os restantes membros (filhos), 

de uma forma geral, ainda são 

todos estudantes. 

“9ºano.” / “Está no 5º ano.” (Família Gomes) 

“Tem o 6º ano.” / “Nenhuma… (refere que a filha não tem grau 

de escolaridade)” (Família Pinheiro) 

“Ele tem o 6º ano.” / “12º.” / “(…) Está agora também no 11º.” 

(Família Fernandes) 

Profissão / situação atual 
 Todos os maridos têm trabalho e 

neste momento a situação de 

todos é estável. Estão efetivos.   

“Assistente operacional. (…) Efetivo.” (Família Gomes) 

“Ele é trolha de primeira. (…) E é efetivo.” (Família Pinheiro) 

“Picheleiro. (…) Está estável.” / (Relativamente ao filho mais 

velho, apenas mencionou que trabalha mas não especificou) 

(Família Fernandes) 

Caracterização 

sociodemográfica do filho com 

NEE 

 Idade 

 Sexo 

 Relativamente às crianças com 

NEE – deficiência severa, temos 

duas do sexo masculino (com 

idades superiores a 15 anos) e 

uma do feminino (com 13 anos). 

“20. Sexo masculino.” (Família Gomes) 

“16. Sexo masculino.” (Família Pinheiro) 

“Tem 13. Sexo feminino.” (Família Fernandes) 

Tipo de deficiência 

 Nível de autonomia 

 O tipo de deficiência destas três 

crianças é bastante severo. São 

considerados alunos com 

“É portador de paralisia motora total… (…) É totalmente 

dependente. (…) Ora bem… é uma criança que acorda muito 

bem-disposta, acorda cedo, não é preciso chatear muito para o 



  

 O dia a dia 

 Equipamentos/serviços 

utilizados 

multideficiência. Um é portador 

de paralisia motora total, o outro 

tem síndrome de Sottos 

(gigantismo cerebral) e a menina 

Trissomia 21. 

 O nível de autonomia dos três é 

deveras reduzido. Todos eles são 

dependentes de outros.  

 O dia a dia é semelhante entre 

todos, pois, em tempo letivo, 

todos se levantam bem cedinho. 

Vão para a escola e quando 

regressam estão um bocadinho 

com a família a desfrutar o seu 

lar (a brincar um pouco 

também). Ao fim de semana o 

ritmo é muito parecido com o da 

semana. No entanto, em tempo 

de férias o ritmo não varia muito 

comparativamente ao tempo 

letivo e de fim de semana, 

havendo claro algumas exceções 

de vez enquando.  

 Neste tipo de deficiência, as 

crianças de modo a satisfazerem 

as suas necessidades utilizam 

com mais frequência acessórios 

inerentes às suas limitações, tais 

como: bolas, bonecos, livros, 

cadeira de rodas, etc. Para além 

acordar, às vezes acorda por ele mesmo, outras vezes chama-se 

por ele e ele até se descobre todo. É uma criança muito bem-

disposta, muito simpática… Sai da cama, faz a higiene pessoal 

dele, vai à sanita, da sanita faz o resto da higiene pessoal, tem 

dias que toma banho… gosta muito de tomar banho, o seu 

banho da parte da manhã… (…) Igual. É igual (refere que o 

ritmo do dia a dia do filho ao fim de semana e em tempo de 

férias é igual ao do tempo letivo). (…) Ora equipamentos, é o 

computador… Em casa não gosta muito de trabalhar, em casa 

gosta muito de ver televisão, gosta de ver os programas… Ao 

Sábado e ao Domingo não gosta de computador, não está no 

computador nem a ouvir música. Gosta de música mas (…) 

utiliza mais na escola… A vida dele é a cadeira de rodas, 

capacete para jogar Boccia…” (Família Gomes) 

“Síndrome de Sottos. (…) Não, ele depende de mim para tudo. 

Come sozinho, mas de resto é tudo comigo. (…) Levanta-se às 

7h30, para ir para a carrinha (…) às 8h45 e está lá até às 4h, 

depois volta e anda aqui. (…) Tem vezes que fica no ATL, outras 

vezes fica em casa (refere-se em tempo de férias), porque nem 

sempre tem o ATL porque eu para ele pago. (…) Fica comigo e 

com o meu marido (refere-se ao fim de semana). (…) Em casa é 

a bola, é ursos, esses bonecos pequeninos de mão e mais nada 

(referindo-se aos equipamentos utilizados pelo filho). Na escola 

não utiliza nada. Que eu saiba, ele não utiliza nada, porque a 

professora não deixa ele andar com nada nas mãos. Quer que 

ele ande sem nada.” (Família Pinheiro) 

“É assim, quando ela nasceu a deficiência que me deram foi 

Trissomia 21. Depois andou a ser vigiada… também passado 15 

dias, deram-lhe hipertiroidismo. Ela é dada como uma criança 



  

disto, também referem um 

equipamento eletrónico que é o 

computador. 

multideficiente. Não é deficiente profunda como o médico me 

disse, é multideficiente. (…) Tem 95% de deficiência... Em casa, 

prontos, é assim, ela come por mão dela, temos que incentivá-

la…Vestir-se tenho que ser eu a vesti-la. Calçar, ela já se vai 

calçando, mas depois fica muito atrapalhada. As meias ela 

calça, mas o resto da roupa não. Tomar banho também tenho 

que ser eu a dar-lhe banho. Faz ela, mas também tem que ser 

sempre com supervisão de um adulto, para agora. (…) É assim, 

ela levanta-se por volta das 8h, 8h15, depende, há dias que ela 

acorda mais cedo, mas se ela não acordar, eu às 8h15 chamo 

por ela. Lavo-a, visto-a, dou-lhe o pequeno-almoço… Vai para 

a escola que a carrinha está a chegar, enquanto a carrinha não 

vem, ela anda pela casa, canta ou vai ouvir música e assim, vem 

a carrinha ela veste o casaquito, vai para a escola, chegando da 

escola se eu tiver algum trabalho a fazer deixo-a andar pela 

casa e ela às vezes vem ter comigo e pede para lhe ligar a 

música, eu vou ao quarto dela e ligo-lhe a música, mas ela está 

pouquinho tempo. Se eu tenho tudo mais arrumado, geralmente, 

vou dar uma volta com ela e depois venho para casa e ligo-lhe a 

televisão. Entretanto chega a hora do jantar, janta e preparo-

lhe as coisinhas todas para o outro dia, para ver se às 10h30 

está a dormir pelo menos. (…) Em tempo de férias é assim um 

ritmo mais preguiçoso. Ela geralmente anda em pijama quase 

todo o dia, é também dentro mais ou menos dessas coisas assim: 

dou-lhe o pequeno-almoço e tem o lanche e tem o almoço 

sempre a horas, sempre assim. Mas às vezes deixo-a andar 

assim mais à deriva. Tem dias que, pronto, quando eu estou 

mais disponível ou vou dar uma volta com ela ou assim, ou 

então ela fica com os irmãos. Se eu tiver uma saída (…) ela fica 

com os irmãos. Prontos, sozinha (…) nunca a deixo ficar… (…) 



  

Ao fim de semana, ao Sábado eu deixo-a estar também à 

vontade até ao meio dia, depois ao meio dia geralmente é que a 

visto, é que trato dela e depois de tarde geralmente fica aqui 

com os irmãos. E passa assim o dia, mais ou menos assim. (…) 

Olhe é assim, (…) enquanto ela era pequenina tentei comprar 

de tudo, o que eu via que era útil para ela, fui comprando. Vi 

que ela por exemplo não gosta de peluches e assim e deixei de 

comprar, mas sempre que vou (…) às compras e vejo ou um 

livrinho daqueles que têm carros, objetos, eu trago. Já a minha 

mãe deu-lhe legos daqueles grandes, trazemos-lhe bolas 

coloridas que ela gosta. Eu penso que é mais ou menos dentro 

disso. E prontos, tentam lidar com ela nos símbolos…” (Família 

Fernandes) 

Atitude face à inclusão social e 

escolar 

 A atitude das três entrevistadas, 

bem como toda a família, face à 

integração social e escolar dos 

seus filhos é totalmente positiva.  

 Referem que é importante a 

inserção dos filhos com os 

outros colegas, tanto portadores 

de deficiência como os ditos 

“normais”. É um fator marcante 

para o desenvolvimento deles. 

 

“Ótima, graças a Deus, desde que ele anda na escola, desde os 

2 anos de idade, nunca houve problemas de inserção dele, ele 

foi sempre um miúdo que se adaptou bem a quem lá estava e a 

quem trabalhava com ele. Foi sempre um jovem muito bem 

adaptado. (…) Ótima (refere-se à sua apreciação relativa à 

adaptação/integração do seu filho com os outros colegas). Ele 

como é muito simpático adapta-se bem a qualquer pessoa. A 

qualquer um. E doem-se por eles.” (Família Gomes) 

“Gosto. É. É positiva. (…) É, é (refere-se à sua apreciação [que 

é positiva] relativa à adaptação/integração do seu filho com os 

outros colegas), porque quando ele começou a frequentar a 

escola da Madalena, ele não tirava um casaco. Ele estica o 

braço, ele estica, ele faz tudo mesmo. Ele puxa, ele vai e puxa 

para cima, tira o casaco quando chega a casa, vai buscar a 

mochila… desenvolveu-se muito lá, desde que o meti lá. 



  

(Família Pinheiro) 

“Eu gosto muito dela em casa, gosto e ela não me estorva e 

assim, mas também pus-me a pensar: “não, ela vai para lá, 

porque lá e tem regras”. Enquanto que aqui eu casa eu facilito 

um bocadinho… Ela cresceu bastante nas coisas dela e entende 

certas coisas e eu penso que é derivado ao apoio que ela tem na 

escola, acho eu. (…) Eu acho que ela se adapta muito bem a 

qualquer criança… Desde que a pessoa lhe dê mimo ou fale 

com ela (…) ou que lhe dê um sorriso ou assim, ela é capaz de 

se sentar no colo das pessoas e assim. Eu fico admirada, porque 

há aquele intercâmbio dos meninos com ela, acho que isso é 

muito, muito positivo. Muito (refere-se à sua apreciação [que é 

positiva] relativa à adaptação/integração do seu filho com os 

outros colegas).” (Família Fernandes) 

Relação entre a família e a 

escola 

 Todas as mães mencionam que 

estão muito contentes com a 

comunicação por parte da escola, 

isto é, a escola dá-lhes a 

decisão/escolha sobre o tipo de 

resposta educativa pretendida 

para que todos possam 

participar/acompanhar o seu 

filho. 

 As três entrevistadas sentem 

apoio por parte de toda a equipa 

da escola. Têm uma boa relação 

com todos os profissionais. 

 Para receber este tipo de alunos, 

“Põe, põe (refere-se à comunicação por parte da escola para 

com a entrevistada). E eles sabem que comigo está sempre bem. 

Logo que não seja para prejudica-lo. Está sempre bem. (…) 

Sim, muito, muito (refere-se ao apoio que sente por parte da 

escola) … Podia ser melhor (refere-se à organização da 

escola). Este ano acho que as coisas estão mais ou menos 

equilibradas, mas há uns anos atrás, as coisas estavam muito 

más em relação a estes miúdos com deficiência física. Em 

relação, podia ser melhor, mas já estiveram piores. (…) Gosta. 

Adora (refere-se ao entusiasmo do filho em relação à escola), se 

ele pudesse estar lá metido sempre todos os dias, fins de 

semanas e tudo… Está sempre a perguntar as horas, o dia, “a 

que horas é que eu vou”, “quando é que eu vou”. Quando está 

de férias está sempre a dizer que “nunca mais chega”, “quando 



  

num modo geral, consideram 

que a escola adota boas 

estratégias, ou seja, está bem 

organizada. Havendo, claro, 

sempre algo que poderia estar 

melhor, mas salientam que as 

coisas estão cada vez mais 

equilibradas. 

 As três crianças gostam de andar 

na escola. Claro que a 

problemática deles é bastante 

severa afetando, portanto a fala, 

mas o modo de comunicação 

deles é através do olhar, do 

entusiasmo, da alegria 

transmitida, etc. 

é que vai começar”… (risos) (…) Com o olhar (refere-se ao 

modo de comunicação do filho).” (Família Gomes) 

“Deixo, deixo. Deixo-o participar sempre… Sim, sim… Dá 

(refere-se à comunicação por parte da escola para com a 

entrevistada). (…) Sinto (refere-se ao apoio que sente por parte 

de toda a equipa da escola). (…) Eu penso que sim… (refere-se 

à organização da escola) (…) Gosta, gosta (refere-se ao 

entusiasmo do filho em relação à escola), porque ele vê a 

carrinha e começa “oh oh oh oh”, até ao domingo (risos)… Eu 

digo: “vamos que está aí a carrinha” e ele pousa as coisinhas 

dele, pega na mochila, ele vai buscar, lá vai.” (Família 

Pinheiro) 

“É assim… tudo o que se passa na escola, a professora, 

prontos, põe-me ao correr, acho que isso, prontos, desde 

sempre, eu acho que desde muito pequena, desde que ela entrou 

para a escola (refere-se à comunicação por parte da escola 

para com a entrevistada). Sempre fiz por ter uma boa relação 

com os professores, por quem eu tenho muito respeito e tento 

sempre (…) acompanhar. (…) Sim, sim… Não tenho queixa 

(refere-se ao apoio que sente por parte da escola). Nunca tenho 

tido queixa dos funcionários… Tenho encontrado gente muito 

boa. (…) Para agora, é assim, acho que não está a 100%, não 

é? (refere-se à organização da escola). A diretora tem sido 

muito atenciosa, muito atenta, sempre que há reuniões gosta 

que a gente esteja presente e assim. Agora escola, escola, a sala 

por exemplo: (…) foi preciso nós pais dos meninos, dizer assim, 

“vamos deitar mãos à obra, acartar os móveis, acartar tudo 

para a escola”, porque senão não havia quem… Acho que a 

escola que se devia empenhar um bocadinho mais nestas coisas 



  

destes meninos, acho eu. (…) Eu acho que sim. Eu acho que 

gosta. É assim, quando eu lhe digo que vamos à escola, (…) não 

reage muito. Por isso acho que está muito bem, que gosta 

(refere-se ao entusiasmo da filha em relação à escola).” 

(Família Fernandes) 

Descrição de criança com NEE 

 Para as entrevistadas, uma 

criança com NEE apesar de 

considerarem uma criança 

especial, não deixa de ser como 

uma pessoa que não é portadora 

de deficiência, isto é, a criança 

com NEE é como uma pessoa 

normal, pois têm os mesmos 

direitos. Acima de tudo é um ser 

humano. 

“Há vários tipos de necessidades especiais. Há aqueles que têm 

necessidades especiais do qual sozinhos fazem muita coisa, 

como ir à casa de banho, comer… Há aqueles deficientes que 

conseguem fazer tudo por eles, não é preciso ajuda, é só mesmo 

orientá-los. Há os deficientes físicos, como o meu filho, que é 

preciso fazer tudo, desde a higiene pessoal ao almoço, ou ao 

jantar, pequeno-almoço… É assim, tirando mesmo os maus 

momentos ou mesmo o sofrimento que a gente tem, eles 

compensam esse mau momento. A gente tão depressa está em 

baixo astral como eles levantam-nos o astral, animam-nos, são 

ótimos.” (Família Gomes) 

“É uma criança como as outras. Para mim é especial, mas ele 

não deixa de ser uma criança como outra qualquer. É uma 

criança que tem os mesmos direitos dos outros… Para mim são 

especiais, mas fora da escola são como outras crianças 

qualquer. Tem os mesmos direitos, as mesmas coisas que os 

outros faz. É por isso que eu deixo participar em todas as 

atividades da escola.” (Família Pinheiro) 

“Primeiro é um ser humano como os outros. E que devia ser 

tratado e olhado de maneira diferente. Na nossa sociedade 

ainda há muito aquele “coitadinha”. Ainda há muito (refere-se 

ao preconceito). A gente já sente qualquer coisa de diferente 

por os nossos filhos serem diferentes e se a nossa sociedade 



  

olha com olhar de “coitadinha”, é uma pessoa que não é válida 

para nós, a gente mais em baixo fica.” (Família Fernandes)  

Tomada de conhecimento da 

deficiência 

 Reação dos pais perante a 

notícia 

 Processo de 

aceitação/reação dos 

parentes mais próximos 

 A tomada de conhecimento da 

deficiência das três crianças foi 

logo após o nascimento. E quem 

transmitiu a notícia foram os 

médicos que acompanharam as 

mães (antes e durante a 

gravidez), exceto uma 

entrevistada, pois quem lhe 

transmitiu foi o marido, pois os 

médicos inicialmente só puseram 

o pai a par da situação. 

 A reação das três entrevistadas 

perante a notícia, de que os 

filhos eram portadores de 

deficiência, foi muito malévola. 

Referem que foi uma revolta 

enorme, ficaram muito tristes, 

em suma, foi um 

desmoronamento. 

  De uma forma geral, o processo 

de aceitação do filho por parte 

dos parentes mais próximos foi 

boa. Duas entrevistadas 

salientam que nunca houve 

descriminação, não houve 

nenhuma alteração. Claro que a 

criança inicialmente foi aceite 

“Isso foi ao nascer, foi logo após o parto. (…) Foi uma médica 

de neurologia (referindo-se a quem transmitiu a notícia). (…) 

Nós fomos a essa médica, pedir a uma consulta, (…) com essa 

médica, e ele foi visto por ela e ela logo que viu que havia ali 

qualquer coisa fora de normal nele e enviou-nos logo para o 

centro de paralisia e no centro de paralisia a médica que lá 

estava detetou logo. (…) Horrível. Uma revolta (refere-se à sua 

reação perante a notícia). Porque é assim, foi uma criança 

programada e muitos planos a gente tinha para ela e, é assim, a 

gente estava sempre com a esperança… Foi uma revolta e para 

mim muito mais, porque eu trabalhava numa fábrica do qual 

éramos 10 mulheres e todas nós tínhamos tido filhos naquele 

ano. Dois anos da idade dele, da vida dele foi complicado, 

muito complicado, eram noites em que eu estava aqui sozinha 

aqui na cozinha e chorava… Dois anos foram complicados, 

muito complicados e eu depois um dia sozinha disse para mim 

própria: “chega, para… senão vais ter que te tratar, o teu filho 

precisa de ti e tu precisas do teu filho”. E comecei a levantar a 

cabeça… e foi assim que eu consegui. Fui levando (…) o dia a 

dia. (…) Foi complicado (refere-se à aceitação do filho por 

parte dos parentes mais próximos). Muito mau, porque se eu 

fosse fazer o que alguns familiares diziam, ele era um vegetal. 

(…) É assim, quando eu precisava deles, viravam-me as costas. 

(…) Sim (refere-se à reação do filho perante a aceitação dos 

parentes), porque a gente sempre falou em frente a ele e ele 

sempre se apercebeu das situações também.” (Família Gomes) 



  

dentro de um sofrimento, porque 

até os parentes mais próximos 

não estavam à espera daquela 

notícia, pensando sempre que 

viria uma criança saudável, mas 

foram sempre gerindo que ia ser 

uma menina diferente e eu não 

existiu nenhuma diferença. 

Porém, uma entrevistada refere a 

aceitação, por parte dos parentes, 

foi péssima, pois se fosse a fazer 

ao filho o que muitos 

comentavam ele era um vegetal 

e não evoluía. E quando 

precisava deles, viraram-lhe as 

costas. 

“Foi depois (refere que foi depois do parto que teve 

conhecimento da deficiência do filho). (…) É assim, eu sabia 

que ele estava com a cabecinha grande, quando nasceu, nasceu 

com a cabecinha grande e foi a partir daí que eu soube que ele 

tinha problemas. (…) Ai isso foi no hospital. Foi o pediatra 

(referindo-se a quem transmitiu a notícia)… Sei que ele nasceu 

e passado um tempo, tinha consulta e o médico me disse que ele 

ia ser encaminhado para o ADIP. Foi encaminhado para o 

ADIP para o Porto. Até uma certa idade, penso que até aos 

sete… Ele começou a ter problemas quando tinha um aninho. 

Mas já nasceu com problemas. Mas mesmo, mesmo, foi ao 1 

ano que ele começou a ser epilético e nasceu com a cabecinha 

grande, macrocefalia. (…) Eu e o meu marido ficamos tristes, 

não é? (refere-se à sua reação e à do marido perante a notícia). 

A gente saber que ele não me chama mãe, não chama pai… 

Gostávamos que eles nos chamassem mãe e pai e olhasse pela 

irmã, que fosse responsável para olhar pela irmã, por isso o que 

eu sinto é isso. (…) Que remédio tiveram que aceitar… (refere-

se à aceitação do filho por parte dos parentes mais próximos). 

Não, nunca houve discriminação por parte da minha família. 

(…) Ele não sente… (refere-se à reação do filho perante a 

aceitação dos parentes) É assim, se vir a avó fica contente, fica 

muito contente quando vê a avó, as avós, prontos… Mas, mesmo 

a avó passando na estrada, ele fica todo contente… Ou os tios, 

quando vai no carro, de resto… É pelo olhar e também pela 

reação (refere-se ao modo de comunicação do filho).” (Família 

Pinheiro) 

“Depois, mas logo a seguir (refere que foi logo a seguir ao 

parto que teve conhecimento da deficiência). (…) Foi o meu 



  

marido que me disse (refere-se à pessoa que transmitiu a 

notícia). (…) Nasceu e diagnosticaram-lhe logo a trissomia 21. 

Chamaram logo o meu marido e eu ainda estava em 

recuperação de parto. Chamaram logo o meu marido, uma 

equipa de médicos e psicólogos, chamaram o meu marido e 

puseram-no ao corrente. Depois perguntaram se devia ser ele 

ou se queriam que fossem os médicos a dizerem-me. O meu 

marido disse que me dizia e ele ao outro dia, lá prás 11h da 

manhã disse-me que ela era assim. (…) Muito má. Muito má, 

muito má (refere-se à sua reação perante a notícia). Um 

desabar de tudo. Parece que faltou o chão debaixo dos pés, 

nesse dia. Foi, e depois em seguida a isso eu tinha medo da 

minha filha, porque ela ficou na incubadora e eu esperava que o 

meu marido viesse visitar-me para eu ir com ele vê-la, porque 

eu tinha medo de ir a passar nos corredores e ir ter com a 

minha filha, porque eu dizia que quando viesse para casa que 

não queria ficar com ela sozinha em casa. Foi muito má a 

minha reação, muito má, muito má nessa ocasião, nessa altura. 

(…) Eu acho que é assim, foi aceitada dentro de um sofrimento, 

não é? (refere-se à aceitação da filha por parte dos parentes 

mais próximos) porque também não estavam à espera, mas acho 

que eles foram (…) gerindo que ia ser uma menina diferente, 

uma menina doente e eu não notei nenhuma diferença quando 

cheguei a casa. Nenhuma alteração. Claro que se fosse normal 

seria melhor. (…) Sim, muito. Ela gosta muito dos irmãos. 

Muito, muito… Ela gosta muito dos irmãos (refere-se à 

reação/relação de afetividade da filha perante a aceitação dos 

parentes).” (Família Fernandes) 

Alterações no quotidiano  De uma forma geral, as “É assim, em relação a nós, nós os dois (refere-se à relação 



  

entrevistadas referem que não 

existiram mudanças na relação 

com os seus parentes. Houve 

uma boa aceitação por parte dos 

familiares mais próximos. 

  Comparativamente às famílias 

com filhos não possuidores de 

deficiência, também não houve 

qualquer alteração. Foram 

sempre como uma família 

normal.  

 E, ainda, não existiram grandes 

mudanças na relação do casal. 

Apesar de no início poder ter 

havido qualquer 

constrangimento, resolveram e 

resolvem sempre os assuntos em 

conjunto. Têm uma relação 

estável. 

 Por conseguinte, houve uma mãe 

que referiu o oposto das outras, 

ou seja, em relação aos parentes 

diz que existiram alterações, pois 

quando precisava deles, eles não 

os ajudavam. Para além disto, 

existiram alterações 

habitacionais. Tiveram que 

mudar de casa, porque não 

tinham as condições necessárias 

para o filho. No entanto, 

marido – mulher) nunca houve problemas nenhuns, a gente teve 

sempre juntos. Mas em relação aos meus pais quando eu 

precisava deles, quando eu precisei uma vez deles, no qual eu 

fiquei chocada, disseram-me logo que não. Pronto, então desde 

esse dia que me disseram que não, que eu trabalhava e 

precisava que me ficassem com ele nas minhas férias, (...) o meu 

chefe sabia da situação que eu tinha e começou-me a facultar a 

entrada de baixa médica sempre nas férias. Não me chamava às 

juntas médicas, porque sabia qual era a situação… (…) 

Tivemos que mudar de casa (…) para ele ter melhores 

condições. (…) É assim, em relação a outras famílias, pronto, 

eu com um filho com 20 anos, se ele fosse uma criança dita 

normal, eu se tivesse que sair saía e não precisava de preocupar 

com ele, certo? Ele ficava em casa ou então tinha as namoradas 

dele ou os amigos dele. É assim, na situação com uma criança 

com deficiência física a gente (…) tem é de levar sempre o filho 

connosco. É assim, nunca deixamos de fazer a nossa vida, uma 

vida normal por causa do filho, porque o filho nunca 

atrapalhou. Só que é assim, se fosse um dito normal, se os pais 

tivessem que sair, não precisavam de estar preocupados se o 

filho sai… (…) Sempre assumimos a deficiência do filho e 

sempre levamos as coisas na normalidade. Em conjunto 

(referindo, portanto, que não houve alterações no casal).” 

(Família Gomes) 

“Não…É assim, mudanças assim de casa não, não é o problema 

disso, se for é mais pela minha filha, por causa das escadas, 

mas de resto, o meu filho nunca tive que sair de lado nenhum 

por causa disso. (…) Sim, somos uma família normal 

(comparativamente às famílias que não têm filhos portadores de 



  

comparativamente à família que 

não têm filhos com NEE o 

constrangimento maior são as 

saídas, uma vez que o filho não 

pode ficar sozinho em casa. Por 

isso, se os pais tiverem uma 

saída importante torna-se mais 

complicado nesse sentido, visto 

que se o filho não tivesse 

deficiência já podiam estar mais 

à vontade. 

deficiência considera que são uma família normal), porque (…) 

se for a tirar o que ele o que ele tem, é uma criança normal, 

porque ele praticamente é normal, só não fala, porque ele come 

sozinho. Ele só não fala e não toma banho. E tenho que o vestir, 

de resto, come sozinho e anda. É uma criança normal. Somos 

(…) uma família normal. (…) Não, não. Foi estável (refere que 

não houve alterações na relação do casal).” (Família Pinheiro) 

“Nenhuma. Nenhuma (refere que não houve alterações na 

relação com os seus parentes mais próximos). Acho que 

continuamos muito amigos, uma aceitação (…) da nossa 

família. Acho que toda a gente aceitou muito bem… (…) Não, 

não, não. Não tive que alterar (refere-se que não teve alterações 

referentes às condições habitacionais). As alterações que há 

agora e que continua haver é que é assim: temos que gerir as 

nossas saídas, as nossas reuniões e assim… Se está alguém para 

estar com ela, prontos, é só isso, de resto. (…) É isso, é isso, é a 

gente não poder, por exemplo, ir a um centro comercial (refere-

se às alterações que existem comparativamente a uma família 

que não têm filhos portadores de deficiência). Eu sei que ela 

não gosta, vamos passear, para onde nós formos ela vai 

connosco. Só se for reuniões ou assim que ela não possa estar, 

porque senão ela vai connosco, vai para todo o lado que a gente 

vá e não há problemas. (…) Muito más (refere-se aos aspetos 

que ocorreram na relação do casal). Vou-lhe dizer que quando 

ela nasceu eu com o meu marido tive bastante tempo em que eu 

não precisava dele para nada, não gostava dele… Depois, 

prontos, a gente vai-se ajustando e assim. E o meu marido tem 

sido, é assim, um marido espetacular, porque se calhar tem 

alguns casamentos até podia dar separação porque eu fiquei 



  

mesmo fria, fria, fria. Com o tempo, agora a gente já 

compreende, já aceita a situação, mas no início foi muito mau.” 

(Família Fernandes)  

Perceção das necessidades do 

filho com NEE 

 Em relação aos cuidados diários 

(exemplo: higiene / 

alimentação), geralmente é a 

mãe que auxilia. 

 O tempo ocupado nos cuidados 

diários é de 30 a 60 minutos. 

 Quanto aos elementos mais 

próximos nos cuidados e 

educação dos filhos (exemplo: as 

decisões sobre o filho ou o 

acompanhamento às consultas 

médicas), no geral, também é a 

mãe. Havendo, por vezes, por 

exemplo: o auxílio do pai. 

“(…) A parte de higiene é toda mãe. Eu sou muito preguiçosa a 

pedir ajuda, porque eu detesto que me digam: “espera”. Eu em 

relação a ele é agir logo. Pronto. E sou eu, tudo que faço a 

higiene, desde, a higiene pessoal toda dele, sou que a faço. 

Quando é a higiene de banho, dou-lhe banho de cima abaixo 

normal, como uma pessoa dita normal… (…) Todos os dias, 

meia hora (refere-se ao tempo ocupado) (…) Sou mais eu 

(refere-se aos elementos mais próximos nos cuidados e 

educação do filho). (…) Eu. A mãe (refere-se às deslocações de 

consultas médias, por exemplo).” (Família Gomes) 

“É o meu marido e eu. Somos os dois com ele (refere que é a 

entrevistada e o marido que auxilia o filho, por exemplo, na 

higiene). (…) Ora bem, eu levanto-o às 7h30, demora para aí 

uma horita (refere-se ao tempo ocupado). (…) Somos nós… Eu 

e o meu marido e os meus pais (refere-se aos elementos mais 

próximos nos cuidados e educação do filho). (…) Sou eu… Sou 

eu (refere-se às decisões e deslocações que tem com o filho, por 

exemplo: consultas médicas).” (Família Pinheiro) 

“(…) Geralmente sou eu sempre que lhe dou o banho… que lhe 

visto. (…) Meia horita… (refere-se ao tempo ocupado) (…) Sou 

eu e o filho mais novo (risos) (refere-se aos elementos mais 

próximos nos cuidados e educação da filha). Somos os mais 

próximos. Prontos, o pai também é mas geralmente o pai, 

prontos, sai de manhã e chega à noite…” (Família Fernandes) 



  

Apoios prestados à família 

 As ajudas financeiras (que 

receberam e que algumas ainda 

continuam a receber) relatadas 

pela maioria das entrevistadas 

são o subsídio de deficiência e o 

subsídio por assistência a 3ª 

pessoa. As três mães não 

recorreram a outros apoios para 

ter ajuda financeira (exemplo: 

Associações, Estado, entre 

outras). 

 As entrevistadas mencionam que 

têm apoio emocional (sobretudo, 

de familiares). 

“Nada, nem pensar. (…) A única coisa que nós temos é o 

subsídio de terceira pessoa e o subsídio de deficiência, mais 

nada. (…) Os professores… Os meus cunhados… o irmão mais 

velho do meu marido, e é assim. Família sim, mas nem tanto 

(referindo-se às pessoas que a apoia emocionalmente).” 

(Família Gomes) 

“Não (refere que não recebe ajudas financeiras). (…) Dão-me o 

apoio… Familiares. O meu irmão mais velho (referindo-se às 

ajudas emocionais que recebe). É, é o que me ajuda mais é esse. 

Quando ele pode. É patrão do meu marido e é o que me ajuda 

mais. Quando ele esteve pelo seguro, ajudou-nos, também pelos 

meus filhos, porque é como ele diz, eles não têm culpa do pai 

estar aleijado. O meu marido aleijou-se nos olhos e, prontos, e 

esteve um ano em casa, pelo seguro e então o (…) patrão 

ajudou-o. Ajudou os meus filhos, prontos (referindo-se à pessoa 

que a apoia emocionalmente que é o irmão). (…) (Família 

Pinheiro) 

“(…) O que eu recebo é o abono, aquela coisa de deficiência, 

não sei como se chama, prontos. É um subsídio de deficiência e 

recebia a assistência à 3ª pessoa que era a pessoa que estava a 

olhar por ela, mas desde que ela foi para as terapias, deixei de 

receber. (…) É assim, acabo por ter… (refere-se ao apoio 

emocional) (…) É assim, acho que ninguém. Só eu e o meu 

marido e os meus filhos aqui em casa. Falamos uns com os 

outros e assim (refere-se às pessoas que a apoia 

emocionalmente).” (Família Fernandes) 

Perspetiva acerca do progresso  As expetativas em relação ao 

progresso e emancipação pessoal 

“É assim, futuras são imprevistas. É assim, a expectativa que eu 

tenho é assim: gostava que ele fosse um grande jogador de 



  

e emancipação do filho com 

NEE 

dos filhos das entrevistadas são, 

de facto, imprevistas devido às 

limitações que cada um 

apresenta. Mas todas elas, bem 

como toda a família, procuram 

dar o seu melhor e fazem de tudo 

para que cada vez mais o 

desenvolvimento deles seja 

notório.   

Boccia, que ele entrasse para o Futebol Clube do Porto, que era 

para entrar mas não entrou e ele é um bom jogador, só que às 

vezes… Gostava que ele fosse um bom jogador de Boccia.” 

(Família Gomes) 

“O que eu gostava: que falasse, não é? Que é o que eu queria 

mais, que falasse e que tirasse a fralda também. Também queria 

muito isso e que trabalhasse para ter um dia um futuro para ele. 

É assim, (…) o futuro assim para trabalhar não, não tenho esse 

sonho, prontos, mas (…) um dia (…) pode vir (…) a (…) falar. É 

isso que eu penso mais que ele venha a falar.” (Família 

Pinheiro) 

“Olhe, futuramente, eu queria era que ela tivesse, eu não posso 

dizer vai ser assim, mas gostava que ela tivesse o apoio que 

continua agora a ter e que tivesse alguém que a apoiasse como 

agora… Gostava que ela viesse, por exemplo, ao menos a tomar 

banho sozinha (risos). E a vestir-se sozinha (risos). Se ela 

fizesse isso eu estava toda contente. É isso, é só isso.” (Família 

Fernandes) 

Principais preocupações 

relativas ao futuro do filho com 

NEE 

 A principal preocupação que as 

três mães vêm relacionadas com 

o futuro do seu filho é a 

colocação depois do término da 

vida escolar. Referem que o que 

as tranquilizava era saber que 

existia, por exemplo, uma 

associação que acolhessem estes 

portadores. Portanto, a vida 

incerta para os filhos é, sem 

“As minhas preocupações (…): que eu falte e “o que vai ser 

dele?” E onde o ter. Ele tem irmã, mas (…) a irmã (…) tem a 

vida dela, não vai ser responsável por ele, não é? Até pode um 

dia mais tarde ela dizer assim: “tenho a minha vida, mas 

também tenho o meu irmão”, mas também pode dizer assim: 

“eu tenho a minha vida, mas o meu irmão não me vai impedir 

de eu fazer a minha vida”, certo? Porque os filhos, às vezes, 

hoje em dia também não deixam a vida deles por causa dos 

pais, não é? A minha preocupação é ter de coloca-lo e um dia 



  

dúvida, a preocupação fulcral de 

todas. 

eu faltar e ele onde vai estar.” (Família Gomes) 

“Futuramente, por exemplo, um dia que ele tenha a idade para 

sair daquela escola onde ele está, eu não tenho onde o 

pôr…Quando chegar lá vê-se. Também não posso pensar nisso 

sempre, senão dou em maluca (risos). Já tenho muito em que 

pensar.” (Família Pinheiro) 

“Eu sei que ela um dia vai deixar de ter apoio, porque o nosso 

Portugal é assim… Gostava por exemplo que houvesse aqui na 

nossa zona ou uma associação ou uma casa, prontos (…) onde 

dessem estadia a estes meninos, acolhessem, por exemplo, de 

manhã viesse uma carrinha busca-las e à tarde que viesse 

entrega-las, porque eu tenho medo é os meus filhos, que eles 

depois têm a vida deles. É só isso, é isso a minha preocupação. 

A minha preocupação é essa. “Onde é que vamos por esses 

meninos?”… Porque eles têm a vida deles. Eles não vão um dia 

deixar de trabalhar, eles ou as mulheres, para ficar com ela em 

casa, como eu estou. Eu estou com ela porque posso, mas é isso 

o medo que eu tenho e uma das grandes preocupações é essa, 

sou-lhe muito sincera.” (Família Fernandes) 

Caracterização 

sociodemográfica do 

entrevistado 

 Idade 

 Sexo 

 Estado civil 

 Todas as mães entrevistadas 

apresentam uma idade superior a 

30 anos. 

 

“44. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Gomes) 

“35. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Pinheiro) 

“49. Sexo feminino. (…) Casada.” (Família Fernandes) 



  

 

 

 

 

 

Grau de escolaridade / 

habilitações 

 O 9º ano é o grau de 

escolaridade que mais se avista 

nas entrevistadas, à exceção de 

uma que tem o 6º ano. 

 

“9º ano.” (Família Gomes) 

“6º.” (Família Pinheiro) 

“Eu tirei o 9º ano.” (Família Fernandes) 

Profissão / situação atual 

 Duas entrevistadas são 

domésticas e uma tem trabalho e 

neste momento a situação é 

estável, está efetiva.   

“Assistente operacional. (…) Efetiva.” (Família Gomes) 

“Sou doméstica...” (Família Pinheiro) 

“Eu sou doméstica da minha casa (risos).” (Família Fernandes) 

Rendimento mensal da família 

 De uma forma geral, o 

rendimento mensal das três 

famílias entrevistadas varia entre 

os 485€ e os 1000€.  

“É o salário mínimo, nem mais nem menos… A” (Família 

Gomes) 

“(…) B.” (Família Pinheiro) 

“(…) Eu acho que mais ou menos a C.” (Família Fernandes) 


