Ana Maria Osório Rodrigues Coelho Ramos

“O Impacto do Nascimento de uma Criança com NEE no Seio Familiar”

Dissertação apresentada à Universidade Portucalense Infante
D. Henrique para obtenção do Grau de Mestre em Educação Especial

Trabalho realizado sob a orientação da Professora Dr.ª Maria Celeste de Sousa
Lopes

Departamento da Ciências da Educação e do Património
Março de 2013

“Um casal que toda a vida tinha sonhado viajar para
a Itália, estudara todos os guias e mapas e preparara a
sua mala com a maior excitação para conhecer um país
encantador. Ao chagar ao avião, foram avisados que
este sofrera um desvio de rota e os levaria para a China.
Eles não tinham sonhado com a China, nem tão
pouco sabiam falar chinês ou outra língua que lhes
permitisse comunicar.
Agora tinham de estudar todos os mapas da China e
os monumentos que queriam conhecer. Tinham de
deixar o seu sonho de lado e fazer uma nova
aprendizagem.
A dor que isso causa nunca passa. Porque a perda
de um sonho é uma perda extremamente significativa.
Porém, não se pode passar toda a vida nomeando o
facto de não se ter chegado a Itália. Se assim for, nunca
se está livre para apreciar as coisas belas e muito
especiais existentes na China.”

Emily Perl Knisley, 1987 - Adaptado
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Resumo

Este trabalho revela os sentimentos/ atitudes face ao nascimento de um
filho com Necessidades Educativas Especiais. Após nove meses, os pais, por
vezes, deparam-se com o facto do seu bebé, não ser o bebé tão esperado.
Aquilo que tinham sonhado e planeado para o novo membro da família, são
então trocadas pela imensa dor de ter um filho “diferente”.
As famílias de crianças com NEE, muitas vezes sozinhas, confusas e
mal informadas, lutam com a desilusão, o desapontamento, o desespero e
obstáculos

aparentemente

intransponíveis,

e

saíram-se

vitoriosos

—

transformando a desilusão em vigor renovado, o desapontamento em coragem,
o desespero em esperança, e descobrindo que o que parecera obstáculos
intransponíveis eram simples “degraus” ao longo da sua jornada.

Palavras-chave: Família, Necessidades Educativas Especiais (NEE),
Impacto Familiar, atitudes/ reações dos pais

Abstract
This work shows the feelings/ attitudes that cause the birth of a child with
special educational needs. After nine months, the parents, sometimes, are
confronted with their baby not being the one they expected to be. What they
have dreamed and planed for the new member of the family, are then switched
by the great pain of having a “different” child.
The families that have children’s with special educational needs, many
times all alone, fight against disillusion, disappointment, despair and obstacles
that apparently can’t be broken and achieved victories – changing disillusion
into fresh energy, disappointment in brave, despair in hope, and what’s seemed
the unbreakable obstacles, are simply “steps” along the way.
Key-words: Family, Special Educational Needs, family impact, parent’s
attitudes and reactions
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