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RESUMO 

O nascimento de uma criança gera mudanças na dinâmica e na estrutura de uma 

família, um filho nunca corresponderá exatamente ao que os pais desejam, mas 

quando essa criança nasce com deficiência, estas questões se tornam ainda mais 

difíceis de lidar, na maioria das vezes geram sofrimento e frustrações que podem 

interferir no desenvolvimento da criança e na relação entre os familiares. Quase 

sempre é a mãe quem assume a responsabilidade pelos cuidados com a criança. O 

objetivo deste projeto de iniciação científica é verificar o impacto e as reações 

emocionais, após o momento da notícia, de que o filho tem algum tipo de deficiência. 

Entender quais são as repercussões da notícia da deficiência na relação destes pais 

com a criança, quais são suas expectativas quanto ao desenvolvimento do filho e 

aceitação dessa realidade. Este estudo será de caráter qualitativo e optou-se por 

utilizar entrevistas semi-estruturadas, com pais e mães de bebês que nasceram com 

algum tipo de deficiência, buscando atender aos objetivos de apreender um 

momento específico da vida destes pais, o que só será possível ocorrer através de 

relatos do que cada um dos pais entrevistados vivenciou.  As 

entrevistas serão realizadas no dia da consulta das crianças, com idades entre zero e 

24 meses, no Centro Especializado de Reabilitação (CER), para a coleta de dados. 

  As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas integralmente para 

análise dos dados coletados. O projeto encontra-se na fase de aprovação do Comitê 

de Ética em Humanos, para que a pesquisa possa ser realizada. 

 

    

Palavras-chaves: momento da notícia, deficiência, malformação, relação mãe-filho, 

relação pai-filho, desenvolvimento infantil, aceitação dos pais, sofrimento materno. 
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2.  INTRODUÇÃO  

A chegada de uma criança com deficiência em uma família pode gerar 

situações complexas, resultantes da falta de preparo e informação adequada para 

lidar com os sentimentos que possivelmente surgirão nesse momento. Atitude de 

superproteção culpa ou rejeição pode estar presente na relação com a mãe e 

interferir tanto no desenvolvimento, como nos aspectos sociais e emocionais da 

criança.   

Mannoni (1985), afirma que toda depreciação e limitação da criança 

são sentida pela mãe como depreciação de si própria, impedindo-a, muitas vezes, 

de compartilhar suas angústias e frustrações, tornando sua dor mais difícil de 

suportar. Por isso, há um momento na história do filho com deficiência, em que o 

problema da mãe se coloca com maior intensidade do que o dele.  

O diagnóstico entendido pelos pais pode ser determinado pelo tipo de 

informação recebida, a maneira como é apresentada e a atitude do profissional que 

fez a comunicação. Frequentemente, a notícia não é transmitida de maneira 

adequada, fazendo ampliar o sofrimento e, consequentemente, trazendo mais 

dificuldades para a aceitação desse filho. Por isso, é importante que o bebê seja 

apresentado à família de tal maneira que seus atributos e aspectos normais sejam 

ressaltados. (Araújo, Cunha et al., 1994)  

A partir da identificação de como as famílias receberam a notícia, as 

reações maternas e paternas diante do impacto dessa comunicação e o 

conhecimento familiar sobre a deficiência, são importantes que se desenvolvam 

recursos para conseguir lidar com essa realidade imposta, permitindo a preparação 

e a adaptação de si mesmos, conseguindo, assim, aterem-se nos aspectos 

positivos, facilitando o surgimento de vinculo e melhor relacionamento e 

desenvolvimento possível, não apenas na relação mãe-filho ou pai-filho, mas 

também da criança com o ambiente. 
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3.  REVISÃO DA LITERATURA 

A maternidade estabelece um momento existencial de grande 

relevância no ciclo vital das mulheres, que pode oferecer a oportunidade de alcançar 

novos níveis de desenvolvimento da personalidade e integração. Para mais que 

biológico, o nascimento de um filho abrange emoções, expectativas e planos para o 

futuro. (Maldonado, apud Marques, 1976, pg.121).   

Para a mãe, o nascimento de um filho representa uma recompensa ou 

a reincidência de sua própria infância, ocupa o lugar que ficou vazio no seu passado, 

vem à tona uma imagem fantasmática que vai além do seu filho 

“real”. Mannoni (1985) afirma que quando nasce um filho com alguma doença, 

produzem um choque que reforça os traumas, insatisfações anteriores e impede, no 

plano simbólico, a solução do seu próprio problema de castração.    

De acordo com Mannoni (1985), é a mãe, muito mais do que o pai, 

quem vai travar uma longa e árdua batalha contra a indiferença social em benefício 

da saúde do filho deficiente. Geralmente o pai é inferido pela mãe como alguém 

inexistente quanto a iniciativas e negativo quanto à eficácia de possíveis 

tratamentos. Em seus estudos, Marques (1995), afirma a existência de reações e 

percepções diferentes de pais e mães sobre terem filhos com alguma 

deficiência. Diante de uma resignação, ou falta de conscientização do pai perante o 

sofrimento familiar, a mãe mostra-se, geralmente mais lúcida diante da situação.   

Por outro lado, Moir, apud Silva (1988), afirma que os pais sofrem um 

grande golpe em sua autoestima, geralmente acompanhado de culpa, e são 

frequentemente forçados a se desligarem da criança de sua fantasia, enquanto 

atendem as necessidades sempre presentes da criança substituta. Ao negarem os 

seus sentimentos reais de desgosto, os pais impedem que se desencadeie o 

processo de luto pela perda da criança perfeita idealizada, não conseguindo resolvê-

la adequadamente. Ao mesmo tempo, os mesmos têm de se adaptar a percepção 

do filho deficiente. Por sua vez, os filhos deficientes serão sempre marcados, de um 

determinado modo, pelo mundo fantasmático de suas mães, do qual participam 

ativamente.   
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No que se refere ao futuro da família, a existência de um filho 

deficiente, geralmente, altera o projeto de vida da mãe ou do casal (Marques, 1995).  

Frente ao desafio, de ter um filho com deficiência, alguns pais conseguem buscar um 

ponto de equilíbrio, outros, porém, são muito afetados e se desestabilizam por 

completo. A verdade é que, após o nascimento de um filho, a família nunca mais 

conseguirá ser a mesma e seus caminhos se tornam mais ou menos difíceis de 

acordo com a capacidade de aceitação e de superação dos problemas advindos da 

caminhada em parceria.   

Amaral (1995) acredita que o impacto da deficiência na família 

desperta sentimentos que oscilam entre polaridades muito fortes: amor e ódio, 

alegria e sofrimento, além de reações como aceitação e rejeição, euforia e 

depressão. É uma situação crítica que despertam sentimentos, fantasiosos ou reais, 

como angústia, medo, culpa e vergonha, apresentando um estado psíquico de perda 

e “morte” do filho desejado e idealizado. E para receber o filho real torna-se 

necessário viver o processo de luto.   

Para aceitarem o filho real com sua deficiência, os pais necessitam 

viver o processo de luto: choque, dor, raiva, pena, tristeza, negação. Após passarem 

pelas fases, os pais se organizam psiquicamente, assumem a problemática, “livram-

se” da culpa e retornam ao reequilíbrio, com crescente confiança na própria 

capacidade de cuidar da criança, estabelecem o vínculo e desenvolve-se o processo 

de maternagem, necessário para seu crescimento (AMARAL, 1995).   

De acordo com Petean e Pina Neto (1998), no momento da notícia, a 

forma e a linguagem recebida podem levar a uma interpretação distorcida do 

diagnóstico, despertando reações emocionais e sentimentais. Por isso, o profissional 

deve informar a notícia de maneira adequada, com linguagem precisa e de fácil 

entendimento dos pais, proporcionando condições para o esclarecimento de dúvidas 

previstas.   

A maneira em que é dada a notícia do diagnóstico para os pais, 

demonstra a falta de sensibilidade e estratégias adequadas por parte do profissional, 

o que torna o momento da notícia um extremo desespero e angústia para toda a 

família. Segundo Marchese (2002) as famílias devem receber apoio para se 
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estruturarem e se ajudarem mutuamente, auxiliadas por uma equipe 

multiprofissional para amparar suas necessidades.   

As mães e os pais recebem o diagnóstico de maneiras individuais, 

suas próprias expectativas, conscientes e inconscientes, para com aquele filho. 

Frente a cada uma destas situações, é preciso considerar o potencial psíquico dos 

genitores para lidar com o diagnóstico, sem falar nas condições socioeconômicas da 

família e no conhecimento disponível para tratar determinada malformação. Todas 

estas dimensões, entre muitas outras, interagem na determinação da complexidade 

de cada situação em particular e merecem ser levadas em conta ao se examinar e 

discutir a literatura sobre o impacto da malformação na maternidade. Gomes e 

Piccinini (2010).  

Vale salientar que mesmo quando o bebê não apresenta qualquer 

problema de saúde o confronto do filho imaginário com o filho real já pode, por si só, 

gerar sentimento de perda e aparecer associado a importantes focos conflitivos, os 

quais, se não elaborados, interferem na relação mãe-bebê (Lebovici, apud Gomes; 

Piccinini, 1992). Deste modo, todas as vivências deste luto do bebê idealizado e 

bebê real que já são potencialmente difíceis em uma situação normal acabam 

maximizadas diante de um diagnóstico de malformação do filho, além de se criarem 

outras tantas experiências peculiares a esta situação que a tornam ainda mais 

dolorosa. Gomes e Piccinini (2010).  

A presente revisão evidencia claramente o sofrimento materno diante 

da malformação e do quanto este pode acionar e intensificar outras vivências de 

falhas e desvalia já presentes na vida da mãe. Além disso, destacou o papel 

fundamental das representações maternas acerca do bebê e o quanto estas podem 

servir de limitadores ou propiciadores de desenvolvimento.   

Diante disso, fazem-se necessários o desenvolvimento deste estudo, 

que poderá nos auxiliar nas reflexões sobre as percepções e reações emocionais 

dos pais e das mães frente o diagnóstico da deficiência do filho. 
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4.  OBJETIVO 

 

4.1     Geral    

Verificar qual é o impacto e quais são as reações emocionais 

provocadas no momento da notícia do nascimento de um filho com deficiência pode 

ter sobre os pais e, consequentemente, entender de que forma o significante 

deficiente ou especial pode repercutir na relação destes pais com a criança; 

as expectativas quanto o desenvolvimento, e aceitação da realidade que agora se 

apresenta.   

 

4.2      Específicos  

 Identificar quais as reações emocionais e o impacto que a notícia 

do nascimento de um filho com deficiência pode ter sobre a 

mãe;   

 Identificar quais as reações emocionais e o impacto que a notícia 

do nascimento de um filho com deficiência pode ter sobre o pai;   

 Investigar possíveis diferenças entre as expectativas de 

desenvolvimento e relação de mãe-filho e pai-filho, ao 

conceberem a notícia da deficiência para o reconhecimento 

dessa realidade.   
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5.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1      Participantes   

  A pesquisa será realizada junto a mães e pais de crianças de 0 a 24 

meses, com diagnostico de deficiência, atendidas no Centro Especializado de 

Reabilitação (CER), localizado na cidade de São Paulo – SP.    

   

5.2      Critérios de Inclusão    

• Mães e pais de crianças com diagnostico de deficiência.    

• Crianças com idades entre zero e 24 meses.    

     

5.3      Análise de Dados   

A opção para a coleta de dados desse estudo será a 

entrevista semiestruturada, para a qual será elaborado um roteiro. As 

entrevistas serão realizadas no dia da consulta das crianças no CER, com aqueles 

pais que assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a 

coleta de dados.  As entrevistas serão realizadas separadamente com os pais e as 

mães, buscará obter seguintes dados: identificação da criança; expectativas em 

relação ao filho sonhado; o momento da notícia da deficiência; o impacto e 

sentimentos mobilizados após a notícia; processo de aceitação e reconhecimento da 

nova realidade; fatores que dificultaram e que facilitaram esse processo; 

expectativas em relação ao filho real, tendo como base todo o estudo já descrito. As 

entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas integralmente para análise 

dos dados coletados.    
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5.4      Procedimento   

  O projeto de iniciação científica será enviado ao Comitê de Ética e 

Pesquisa, para que possa ser devidamente avaliado e aprovado antes do início dos 

procedimentos de obtenção dos dados. 
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6.  CRONOGRAMA 
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2016 2017 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABRIL MAI JUN JUL AGO SET  OUT NOV DEZ 
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