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Resumo 
O Autismo é uma doença do foro neurológico que afeta o funcionamento do cérebro, criando problemas relacionados 
com sentimentos, pensamentos, linguagem e dificuldade de interação social. 

O foco do presente artigo dirige-se para a análise e compreensão das experiências subjetivas de ser pai/mãe de 
crianças autistas, enquanto cuidadores informais.  
No caso dos autistas, estes não sentem o estigma nem o rótulo da doença, mas o mesmo não pode ser dito em relação 
às suas famílias. Sobre elas recaí o peso de viver com uma criança “diferente”, evitando frequentar sítios públicos e 
reformular as suas rotinas. 
Os apoios existentes para autistas não são muitos, e estão desigualmente distribuídos. A nível de apoio para os 
próprios pais, estes não o procuram, por acharem desnecessário. 
Viver com uma criança autista interferiu no plano de ter mais filhos, com o receio que o próximo fosse igualmente 

autista e a cura é tudo o que desejam. 
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Abstract 
Autism is a neurological disease that affects the functioning of the brain, creating problems related to feelings, 
thoughts, language and difficulty of social interaction.  

The article aims to analyse and understand the subjective experiences of being a mother/father of an autistic child, as 
informal caregivers.  
Autistics do not feel the stigma, but their families do. On them relapses the weight of living with a "different" child, 
avoiding frequent public places and reformulating their routines.  
The existing supports are not many, and are unevenly distributed. At the level of support for the parents themselves, 
they do not seek it, because they find it unnecessary. 
Living with an autistic child interfered with the plan to have more children, fearing that the next one would be equally 

autistic, and the cure is all they desire.  
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Introdução 

Autismo, segundo a APA1, é um distúrbio neurológico que afeta o funcionamento 

do cérebro. Por esse motivo, pode causar problemas relacionados com sentimentos, 

pensamentos, linguagem e dificuldades de interação social. É um distúrbio que, ainda 

de acordo com a APA, se diagnostica na infância, sendo que ao longo dos anos tem 

vindo aumentar o número de crianças autistas.  

Este distúrbio neurológico não é fácil de diagnosticar, por isso, face ao 

desconhecimento, surgem perceções de senso comum em torno desta doença. A 

sociologia, bem como outras áreas, quer sociais, quer de saúde, têm vindo a estudar e a 

tentar compreender como estas crianças vivem o seu dia a dia, a forma como se 

comportam, mas também como reagem socialmente. Contudo, acabam por ficar para 

segundo plano aqueles que diariamente lidam com estas crianças, vivendo com a 

doença no seu dia a dia, apesar de não serem eles os doentes. Por esse mesmo motivo, 

nesta investigação, decidimos trazer para primeiro plano os pais de crianças autistas, 

dando-lhes vez e voz, procurando compreender o impacto e as repercussões de ser 

pai/mãe e/ou cuidador de uma criança com autismo.  

Aquando de um diagnóstico, é necessário, por parte dos pais destas crianças, criar 

um conjunto sucessivo de estruturas, reorganizações e adaptações para lidar da melhor 

forma possível com o distúrbio do/a filho/a. Face a estas mudanças extremas que se 

operam nas suas vidas, não podemos deixar de nos questionar em que medida estão os 

pais preparados para lidar com a doença da criança, que recursos estão ao seu alcance 

mobilizar para a gerir e para minimizar as suas consequências, que estratégias utilizam 

para o fazer e como experimentam uma situação que modificará para sempre as suas 

vidas.  

Uma das formas mais acessíveis de encontrar famílias com crianças autistas é através 

de Unidades de Ensino Estruturado (UEE), Unidades inseridas nas escolas, próprias 

para crianças com Perturbações do Espetro Autista (PEA), onde é oferecido um ensino 

estruturado e individualizado para estas crianças. Em Portugal, existem cerca de 178 

UEE. As UEE, bem como Associações de Apoio e subsídios da Segurança Social são 

as respostas existentes para apoiar estas famílias. Mas serão estas respostas suficientes? 

Terão as famílias conhecimento acerca das respostas existentes? Estas respostas estão 

ao dispor de todas as famílias de igual forma?  

Sabemos que a doença não é nem apenas um acontecimento puramente biológico, 

nem uma experiência meramente individual. A doença “circula” na sociedade, e de 
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modo mais particular entre aqueles que são mais próximos de quem a padece, sendo 

que os seus efeitos se fazem sentir também sobre eles. No caso do autismo, uma 

condição diagnosticada na infância e que acompanhará para sempre não apenas quem 

dela sofre, mas também quem cuida dos sofredores, estas questões tornam-se ainda mais 

prementes.  

O foco do presente artigo dirige-se para a análise e compreensão das experiências 

subjetivas de ser pai/mãe de crianças autistas, enquanto cuidadores informais. Tentar 

compreender estas experiências exige não apenas ter em consideração os elementos 

tipicamente subjetivos que a configuram, mas também outros aspetos que contribuem 

para a sua construção, e que nos permitem enquadrar essas experiências num dado 

contexto cultural e social, onde os elementos de natureza subjetiva ganham significado.  

Este é um objeto sociologicamente relevante, pois permite compreender a 

experiência destes pais, porque procura aceder à produção de significados em torno de 

uma doença, permitindo compreender a experiência vivida da doença, neste caso sem 

estar doente. É ainda relevante porque procura dar conta dos laços que existem entre 

estes aspetos subjetivos, de ordem mais micro, e os aspetos mais contextuais e 

abrangentes, que não só condicionam a experiência, mas permitem dar sentido aos 

significados produzidos em torno dessa experiência.  

 

Viver com o Autismo 

 

Autismo: Disease, Illnesse Sickness 

O Autismo, segundo a APA, é um distúrbio neurológico que afeta o funcionamento 

do cérebro. Por esse motivo, pode causar problemas relacionados com sentimentos, 

pensamentos, linguagem e dificuldades de interação social. É um distúrbio que, ainda 

de acordo com a APA, se diagnostica na infância, sendo que ao longo dos anos tem 

vindo aumentar o número de crianças autistas.  

Segundo a APA, o autismo costuma ser diagnosticado na infância e afeta 1 em cada 

68 crianças, sendo que é 3 a 4 vezes mais comum nos rapazes do que nas raparigas. Em 

Portugal, de acordo com Oliveira et al. (2007), estima-se que a prevalência de 

perturbações do espectro do autismo seja de 10 por cada 10000 crianças. Segundo Eyal 

(2013), existe uma explicação para o aumento de crianças autistas. De acordo com o 

autor, autismo não era distinguido da deficiência mental, por esse motivo, muitas 

crianças, quer autistas quer deficientes mentais, eram institucionalizadas devido à sua 



X Congresso Português de Sociologia –Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

4 
 

deficiência. Assim, o autor argumenta que “a desinstitucionalização da deficiência 

mental, um longo processo que começou no início de 1970 e durou pelo menos duas 

décadas, foi uma das principais causas que leva à epidemia do autismo” (2013, p. 867).  

Nem sempre existem certezas da causa das doenças e nem sempre a prescrição de 

medicamentos é a mais eficaz. “No entanto, a elevada taxa de comportamentos 

desafiadores entre pessoas com autismo colocou pressão sobre os médicos para medicar 

e desenvolver um raciocínio para justificar o seu uso” (Manson & Konst, 2014, p. 36).  

A medicina não é uma instituição social neutra, é antes uma edificação sócio-política 

que apresenta uma estreita relação com o meio social onde se insere. A medicina 

considera que a doença não é mais que um fenómeno biológico, contudo “(…) A 

doença que interessa ao sociólogo pode ter ou não fundamento na realidade biológica, 

mas tem sempre fundamento na realidade social. O interesse sociológico é o estudo 

científico da conduta que gira em torno do que se denomina doença.” (Ferreira, citado 

em Soares e Serpa, 2004b, p. 208).  

Assim, para Soares e Serpa (2004b), a doença é um fenómeno social, e as nossas 

interpretações são moldadas a nível social. Como refere Carapinheiro (1986), é 

necessário compreender as determinantes e as lógicas sociais dominantes numa dada 

época e sociedade que definem a doença, os doentes e as conceções que eles e os outros 

interiorizam acerca da condição de doente, desta forma, a doença torna-se uma 

“realidade construída” e o doente “um personagem social”.  

Segundo Duarte (2002, p. 41), “A saúde e a doença pertencem ao mesmo continuum 

e não devem ser interpretados de forma dissociada. Além disso, a convicção do 

pensamento crítico atual é que a saúde e a doença não são apenas fenómenos biológicos 

ou patogénicos, mas, igualmente, construídas no campo das relações sociais.”  

A construção social da doença permite conhecer o estatuto qualitativo de uma 

doença, estatuto esse que pode ser positivo ou negativo, dependendo do que é atribuído 

pela sociedade em que se está inserido. Quando o estatuto é negativo, a doença torna-

se estigmatizante, desvalorizando a pessoa doente, podendo modificar a forma como o 

doente se relaciona socialmente. Segundo Goffman (1988), quando o estigma é 

colocado no centro da construção da identidade diz-se que o doente tem uma identidade 

deteriorada, pois as pessoas estigmatizadas acreditam que são como os outros os veem, 

no ponto seguinte será explorado com maior profundidade este conceito. 

O modelo biomédico explica a doença como se tratasse de um fenómeno unicamente 

fisiológico, ignorando, muitas vezes, determinantes sociais e culturais. O modelo 
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biomédico vê a doença como um mau funcionamento dos mecanismos biológicos, o 

que remete para a imagem do doente como passivo, como uma máquina formado por 

peças, que aguarda reparação, separando a mente e as condições sociais e ambientais 

que o envolvem. Porém, este modelo, por si só, não é suficiente para compreender a 

doença.  

O modo como a doença é vivida é individual e único, porém existem pontos comuns. 

“Com saúde, o corpo e o espírito são um todo: nós somos os nossos corpos. Na doença, 

o corpo torna-se algo diferente do espírito, algo alheio, sobre o qual o espírito tem um 

controlo limitado.” (McWhinney, 1994, p. 67). No caso das crianças autistas, nem 

sempre a sua condição é imediatamente percetível para os outros, pois fisicamente pode 

não ter qualquer tipo de alteração. Contudo, esta doença tem marcadores sociais 

importantes, como comportamentos disruptivos e claras dificuldades de interação, 

contribuindo para a sua visibilidade social, embora esta visibilidade não tenha 

contribuído para uma melhor compreensão e aceitação social da doença. 

 

A Experiência de viver com o Autismo – Estigma, Rotulagem e Rutura Biográfica 

O autismo é como um distúrbio, porém é difícil percecionar se uma criança é autista, 

pois muitas vezes é confundida, segundo Eyal (2013), com um portador de deficiência 

mental. “(…) os pais de crianças autistas frequentemente se deparam com reações hostis 

e insensíveis do público quando seus filhos se comportam de forma inadequada. Este 

problema pode ser agravado pela aparência física normal dessas crianças”. (Gray, 1993, 

p. 103) O estigma é, assim, segundo Gray (1993), um dos aspetos mais difíceis de 

encontros públicos vivenciados por famílias com um membro com deficiência.  

Para Goffman (1988, p. 13), o estigma refere-se a “um atributo profundamente 

depreciativo, (…). Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade 

de outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso nem desonroso.” Para 

Goffman (1988), a situação de estigmatizado é aquela em que a sociedade diz ao próprio 

estigmatizado que é um ser humano normal, mas ao mesmo tempo que é “diferente” e, 

portanto, seria absurdo negar essa diferença. Isto representa “uma perda de controlo na 

performance das atividades diárias sobre os padrões normais de interdependência, não 

sendo os doentes aceites como plenos participantes na vida social, sendo socialmente 

desvalorizados ao não corresponder às expectativas sociais públicas, com a consequente 

despromoção do seu estatuto pessoal e social, reduzindo o crédito e o reconhecimento 
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social do doente, surgindo o descrédito pessoal e mesmo familiar.” (Soares e Serpa, 

2004b, p. 219)  

Um progressivo processo de estigmatização pode interferir na participação do 

individuo na vida social, e deste modo, segundo Soares (2008), pode iniciar-se um 

processo de rotulagem percebido pelo próprio individuo. A verdade é que a aceitação 

desse mesmo rótulo poderá favorecer um sentimento de pertença a um grupo, mesmo 

que desviante. Segundo Soares e Serpa (2005), o doente, portador de uma identidade 

perturbada pela visibilidade da sua doença, busca uma reorientação das suas estratégias 

identitárias neste processo de erosão biográfico. Dadas as caraterísticas do autismo, esta 

rotulagem pode não ser percebida pelo próprio autista, não havendo desta forma a 

aceitação do rótulo nem o sentimento de pertença a um grupo, uma vez que os autistas 

apresentam dificuldades de interagir socialmente. Assim sendo, ao contrário do que 

acontece com outros doentes, não podemos falar numa reorientação das suas estratégias 

identitárias. Contudo, colocam-se algumas questões: Apesar de os próprios autistas 

poderem não perceber o rótulo que lhes é atribuído, será que os seus pais o percebem? 

E se sim, como lidam eles com o rótulo atribuído aos seus filhos? Será que esses pais 

buscam uma reorientação das suas estratégias identitárias e dos seus filhos no processo 

de erosão biográfica? Será que eles não acabam também por ser rotulados e reagir como 

se eles fossem também doentes?  

O autismo é, muitas vezes, percecionado com conotação moral negativa, construída 

pela população em geral, dado que muitas vezes estas crianças são entendidas como 

deficientes mentais. Para Becker (1963, p. 15), “todos os grupos sociais fazem regras e 

tentam, em certos momentos e em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais 

definem situações e tipos de comportamentos a elas apropriados, especificando algumas 

acções como ‘certas’ e proibindo outras como ‘erradas’.” Assim, a pessoa que infringe 

a regra é rotulada, como Becker (1963) afirma, como um outsider, possuidor de 

atributos desqualificantes por não seguir os modelos de um determinada cultura e/ou 

grupos, o que pode ter repercussões ao nível do processo de construção identitária. 

Quem não se comporta de acordo com essas regras, quebra a normalidade, pelo que se 

converte num desviante.  

Bury (1982) usa o conceito de rutura biográfica para clarificar o modo como a 

doença afeta a identidade de uma pessoa ou a construção de uma “nova” biografia. O 

autor aponta três aspetos para a rutura associada ao desenrolar de uma doença crónica. 

Em primeiro lugar, há uma rutura de pressupostos e comportamentos tomados como 
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garantidos; a rutura dos limites do senso comum. “A etapa ‘o que está acontecer aqui’ 

envolve atenção para estados corporais que habitualmente não são trazidos à 

consciência e decisões sobre procurar ajuda.” (Bury, 1982, p. 169) Em segundo lugar, 

existem ruturas mais profundas em sistemas explicativos normalmente utilizados por 

pessoas, com tal intensidade que uma reconsideração fundamental da biografia da 

pessoa e autoconceito estão associados. Por fim, o último aspeto diz respeito à resposta 

à rutura, que implica a mobilização de recursos, para enfrentar uma situação alterada.  

Segundo Bury (1982), o doente baseia-se em experiências passadas, significados 

culturais e conhecimentos para iniciar um diálogo mental sobre os significados da 

existência física e social presente, nomeadamente, as indicações emergentes de 

identidade pela doença. Porém, de acordo com Netletton (2006), a “rutura biográfica” 

também pode ter consequências positivas. Para a autora, o doente pode iniciar uma 

reflexão sobre as ações na sua vida, tornando-a mais perspicaz e resultando em novas 

oportunidades que nunca tinham sido imaginadas.  

A rutura biográfica “(…) apoia-se em bases problemáticas relativas à ‘quebra’ das 

nossas suposições tomadas como certas sobre os nossos corpos, nós mesmos e o mundo 

no qual vivemos.” (Williams, 2000, p. 60). Para o autor, ao fazê-lo, não se dá conta de 

uma série de outras possibilidades nas quais a doença pode ser uma parte central na 

biografia de alguém, a partir do nascimento, na infância ou na vida posterior.  

No caso dos autistas, e dadas as características da doença já referidas, em que medida 

podemos falar numa reconstrução identitária, numa “nova” biografia”? Uma vez que 

são rotulados, como afirma Becker (1963), como outsiders, será que sentem 

repercussões a nível da construção identitária? E relativamente aos pais dessas mesmas 

crianças, não se sentirão eles estigmatizados e rotulados por essa mesma sociedade? 

Não serão eles vistos também como outsiders, uma vez que “não sabem educar os seus 

filhos”? Não serão eles a fazer uma rutura biográfica e a criar uma “nova” biografia? 

Em que medida a doença dos filhos não é sentida como um acontecimento familiar, 

ocorrendo na família as modificações, adaptações e reorganizações que tipicamente são 

descritas tendo como referência a experiência do indivíduo doente? Os autistas podem 

ser estigmatizados e rotulados, contudo, não percecionam esse mesmo estigma e rótulo, 

não têm a capacidade de fazer introspeção para ter consciência da forma como são 

vistos pela sociedade.  

Segundo Goffman (1988), as famílias são muitas das vezes confrontadas com 

situações estigmatizantes, surgindo assim o que o autor define de ‘estigma de cortesia’, 



X Congresso Português de Sociologia –Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

8 
 

como sendo um estigma que se aplica a pessoas que se associam com grupos 

estigmatizados (neste caso, às crianças com autismo), e não através de qualquer 

qualidade própria. No caso destes pais, o estigma de cortesia é-lhes atribuído pela 

grande proximidade com alguém estigmatizado, e não por causa de serem portadores 

de qualquer doença. De acordo com Birenbaum (in Gary, 2002), a estigmatização dos 

pais só ocorre quando eles acompanham a criança estigmatizada a locais públicos. 

Contudo, Gary (2002) refere que o estigma de cortesia não acontece apenas quando 

estes pais acompanham as crianças, “(…) um estigma de cortesia para os pais de 

crianças com deficiência não se limita às ocasiões sociais onde eles estão na presença 

do seu filho. Pelo contrário, eles podem experimentar um estigma de cortesia como um 

produto da sua maior relação biográfica com o seu filho e a sua ‘conhecida’ identidade 

como pai de uma criança com deficiência.” (Gary, 2002, p. 1015).  

De acordo com Mak & Kwok (2010), os pais de crianças autistas são estigmatizadas 

porque as pessoas na sociedade esperam que eles exerçam controlo sobre 

comportamentos atípicos dos seus filhos. Fernandez e Arcia (citados em Mak & Kwok, 

2010) apontam duas fontes de perceção de estigma dos pais. “A primeira são as 

repetidas experiências estigmatizantes e a segunda é a crença dos pais, como da 

sociedade em geral, que são responsáveis pelos comportamentos dos seus filhos.” (p. 

2046).  

De acordo com Neely-Barnes et al. (2011), devido ao comportamento das crianças 

autistas, os pais são rotulados de “maus pais”. É provável que os pais concordem com 

o que lhes é atribuído e se culpem pela doença do seu filho. “Aqueles que sentem os 

efeitos do estigma de cortesia, no entanto, tendem a sentir um aumento do desconforto 

emocional e isolamento social.” (Ablon, 1990; Blum, 1991; MacRae, 1999; Torrey, 

1988, citados em Green, 2003, p. 1362).  

Green (2003) estende o conceito de rotulagem modificada para o estigma de cortesia 

em famílias com crianças com deficiência. “(…) estigma também afeta encargos entre 

os pais de crianças com deficiência. Mais especificamente, o estigma afeta a 

componente subjetiva da carga, mesmo quando a sobrecarga objetiva ou transtornos 

diários de cuidados são controlados.” (p. 1372) Apesar disso, a autora refere que o 

estigma não é inevitável. Pode ser reduzido por um padrão de frequentes interações 

normais positivas entre indivíduos com ou sem características estigmatizantes.  

A chegada de um filho autista altera decisivamente os estilos de vida dos pais. Nada 

volta a ser como era antes do diagnóstico, os pais envolvem-se numa reconstrução das 
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suas vidas, das suas rotinas, no modo de entender e trabalhar a sua vida. E é neste 

sentido que se pode aplicar o conceito de rutura biográfica, proposto por Bury (1982). 

Como foi antes referenciado, este conceito tem sido utilizado para clarificar o modo 

como a doença afeta a identidade de uma pessoa ou a construção de uma “nova” 

biografia. O impacto de sintomas graves e persistentes sobre a vida quotidiana é tido 

como uma ameaça, havendo então a necessidade de reformular estilos de vida, 

reordenar o tempo e entrar em acordo com a trajetória incerta da doença.  

Apesar de os pais das crianças autistas não serem portadores da doença dos filhos, 

são eles que acabam por fazer esta rutura biográfica, tornando-se necessário reformular 

os estilos de vida para melhor lidar com a própria criança. Os pais referem, segundo 

Farrugia (2009), que uma dessas mudanças é a criação de rotinas rígidas, uma vez que 

variações dessas mesmas rotinas podem ter consequências desastrosas. 

 

Respostas Sociais 

De modo a compreender a experiência dos pais de crianças autistas, é necessário ter 

em conta os recursos existentes e perceber em que medida estão ao seu alcance 

mobilizar na gestão da doença dos filhos e da vida quotidiana da família. É nesse sentido 

que se considerou importante introduzir este capítulo, que procura recensear os apoios 

sociais existem para os pais destas crianças e para os próprios autistas.  

Três concelhos de Portugal2 constituem o campo empírico da investigação. Após 

consulta da Carta Social3, foi possível concluir que nos Concelhos selecionados não 

existe informação disponível acerca das respostas sociais no que respeita à intervenção 

precoce, lares de apoio e transportes para crianças e jovens com deficiência. Assim 

sendo, não constituiu surpresa constatar o facto de não existir informação específica 

relativamente às situações de autismo. Contudo, importa saber que existem apoios 

fornecidos pelo Estado, através da Segurança Social, que apoio existe nas escolas para 

diminuir a sobrecarga destes pais enquanto cuidadores, e ainda, que apoios são 

prestados a estes pais através de Associações para Crianças Autistas. 

 Segurança Social 

De acordo com a Segurança Social4, existem apoios financeiros que visam ajudar as 

famílias a suportar alguns custos associados à doença do seu/sua filho/a. Seguidamente 

apresentar-se-ão alguns desses subsídios. 

 
 Bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência;  
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 Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial;  

 Subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;  

 Subsídio para assistência de terceira pessoa;  

 Abono de família para crianças e jovens;  

 Atendimento para pessoas com necessidades especiais.  

 

Assim sendo, é possível afirmar que no âmbito destes apoios, a bonificação do abono 

de família para crianças e jovens com deficiência, o abono de família para crianças e 

jovens, o subsidio por assistência a terceira pessoa, o subsídio por frequência de 

estabelecimento de educação especial podem ser acumulados caso as famílias e as 

crianças se encontrem nas condições necessárias para tal, ao passo que o subsídio para 

assistência a filho com deficiência e ou doença crónica, apesar de se poder acumular 

com outros subsídios, não é acumulável com os subsídios aqui referidos. É ainda de 

referir que quem receber o subsídio para assistência a terceira pessoa não receberá o 

subsídio por frequência de estabelecimento de educação social e vice-versa.  

Existem dois grandes conjuntos de respostas através de subsídios, o primeiro é a 

conjugação entre bonificação do abono de família para crianças e jovens com 

deficiência, subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial ou 

subsídio por assistência a 3ª pessoa e ainda abono de família para crianças e jovens. O 

segundo conjunto diz apenas respeito ao subsídio por assistência a filho com deficiência 

ou doença crónica. Relativamente ao primeiro conjunto, são três os exemplos do 

máximo que se pode receber em subsídios, nomeadamente:  

 

1º Caso  

Ter menos de 12 meses, ser criança pertencente a uma família monoparental de 1º 

escalão de rendimento e frequentar estabelecimento de educação especial, 

nomeadamente internato, com 100% de comparticipação, dá um total de 924,26€. No 

caso de a criança não frequentar um estabelecimento de educação especial, os pais 

poderão usufruir do subsídio por assistência a terceira pessoa, o que no total equivale, 

juntamente com os outros subsídios, a 300,51€. 

 

2º Caso  

Ter mais de 14 anos e menos de 18, pertencer a uma família monoparental frequentar 

estabelecimento de educação especial, no caso de ser internato5, e pertencer ao 1º 
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escalão de rendimento familiar, perfazendo um total de 546,01€. Caso a criança não 

frequente um estabelecimento de educação especial e os pais usufruam do subsídio por 

assistência a 3ª pessoa, o valor total será 227,50€.  

 

3º Caso  

Jovem com mais de 18 anos autista, que frequente um estabelecimento de educação 

especial, nomeadamente um internato, de família monoparental pertencente ao 1º 

escalão do rendimento, poderá receber um total de 886,46€. Caso o jovem não frequente 

um estabelecimento de educação especial e os pais usufruam do subsídio de assistência 

a 3ª pessoa, o valor total será 272,71€.  

 

Quanto ao segundo conjunto, as condições prendem-se essencialmente com quem 

solicita o subsídio, tendo obrigatoriamente de ter pedido licença no trabalho para 

acompanhar o filho com deficiência ou doença crónica, respeitando, segundo o Instituto 

da Segurança Social, I.P. (2015), uma das seguintes condições: ser trabalhador por 

conta de outrem a descontar para a Segurança Social; ser trabalhador independente a 

descontar para a segurança social; ser beneficiário do Seguro Social Voluntário que 

trabalhe em navios de empresas estrangeiras ou sejam bolseiros de investigação; estar 

a receber Pensão de Invalidez Relativa, Pensão de Velhice ou Pensão de Sobrevivência 

e a trabalhar e a fazer descontos para a Segurança Social; trabalhadores na pré-reforma, 

em situação de redução de prestação de trabalho; praticantes desportivos profissionais 

e, por fim, trabalhadores bancários. Caso cumpra os requisitos para receber este 

subsídio, o valor máximo pode atingir os 838,44€.  

Será que as famílias têm conhecimento destes valores? Será que recebem estes 

valores (ou semelhantes) ou recebem valores completamente diferentes destes? São 

também estas questões a que se procurará responder com a presente investigação. 

 

 Escola 

Existem ainda apoios através das escolas portuguesas. De acordo com o Decreto-Lei 

n.º 3/2008 de 7 de Janeiro, do Ministério da Educação, “Constitui desígnio do XVII 

Governo Constitucional promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação 

e promover a melhoria da qualidade do ensino. Um aspecto determinante dessa 

qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, orientada para o sucesso 

educativo de todas as crianças e jovens”. Ainda com base no mesmo Decreto-Lei, artigo 
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4º número 3 a) e 4, as escolas podem desenvolver respostas específicas para alunos com 

perturbações do espetro autista, através da criação de unidades de ensino estruturado. 

A organização da resposta educativa para alunos autistas é determinada pelo grau de 

severidade, nível de desenvolvimento linguístico e cognitivo, nível de ensino e a idade 

dos próprios alunos. Respostas essas que devem ser deliberadas pelo Conselho 

Executivo, ouvido pelo Conselho Pedagógico e quando o número de alunos o justificar.  

As escolas selecionadas apresentam uma unidade de ensino estruturado para crianças 

autistas, onde são acompanhadas por professores de ensino especial.  

De acordo com o Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro, do Ministério da Educação, 

no artigo 25º número 3, é referido que os objetivos das unidades de ensino estruturado 

consistem em:  

“a) Promover a participação dos alunos com perturbações do espectro do autismo 

nas actividades curriculares e de enriquecimento curricular junto dos pares da 

turma a que pertencem;  

b) Implementar e desenvolver um modelo de ensino estruturado o qual consiste 

na aplicação de um conjunto de princípios e estratégias que, com base em 

informação visual, promovam a organização do espaço, do tempo, dos materiais 

e das actividades;  

c) Aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, com 

base no modelo de ensino estruturado, facilitem os processos de aprendizagem, 

de autonomia e de adaptação ao contexto escolar;  

d) Proceder às adequações curriculares necessárias;  

e) Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar;  

f) Adoptar opções educativas flexíveis, de carácter individual e dinâmico, 

pressupondo uma avaliação constante do processo de ensino e de aprendizagem 

do aluno e o regular envolvimento e participação da família.”  

As escolas com unidades de ensino estruturado, com base no mesmo Decreto-Lei, 

concentram alunos de um ou mais concelhos, tendo em conta a sua localização e a rede 

de transportes existentes. A estas mesmas escolas compete:  

“a) Acompanhar o desenvolvimento do modelo de ensino estruturado;  

b) Organizar formação específica sobre as perturbações do espectro do autismo e 

o modelo de ensino estruturado;  

c) Adequar os recursos às necessidades das crianças e jovens;  
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d) Assegurar os apoios necessários ao nível de terapia da fala, ou outros que se 

venham a considerar essenciais;  

e) Criar espaços de reflexão e de formação sobre estratégias de diferenciação 

pedagógica numa perspectiva de desenvolvimento de trabalho transdisciplinar 

e cooperativo entre vários profissionais;  

f) Organizar e apoiar os processos de transição entre os diversos níveis de 

educação e de ensino;  

g) Promover e apoiar o processo de transição dos jovens para a vida pós-escolar; 

h) Colaborar com as associações de pais e com as associações vocacionadas para 

a educação e apoio a crianças e jovens com perturbações do espectro do autismo;  

i) Planear e participar, em colaboração com as associações relevantes da 

comunidade, em actividades recreativas e de lazer dirigidas a jovens com 

perturbações do espectro do autismo, visando a inclusão social dos seus alunos.”6 

O ensino estruturado consiste num dos aspetos pedagógicos de grande importância 

do modelo TEACH 7 . Este modelo “(…) surgiu na sequência de um projecto de 

investigação que se destinava a ensinar aos pais técnicas comportamentais e métodos 

de educação especial que respondessem às necessidades dos seus filhos com autismo. 

Foi desenvolvido por Eric Schopler e seus colaboradores na década de 70, na Carolina 

do Norte (Estados Unidos da América)” (Direcção-Geral de Inovação e de 

Desenvolvimento Curricular, 2008, p.17). De acordo com a mesma fonte, o principal 

objetivo deste modelo é ajudar as crianças com Perturbações do Espetro Autista a 

crescer e melhorar os seus desempenhos de forma a conseguir obter o máximo de 

autonomia ao longo da vida. Este modelo centra-se no ensino de capacidades de 

comunicação, organização e partilha social, tendo como foco trabalhar as áreas 

frequentemente afetadas nestas crianças, como memória, interesses e processamento 

visual. Segundo a Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(2008), este modelo é flexível adequando-se à forma de pensar e aprender destas 

crianças, permitindo aos seus docentes adotar e encontrar as estratégias mais adequadas 

a cada uma destas mesmas crianças. Em Portugal este modelo é utilizado nas escolas 

regulares desde 1996.  

De que forma funcionam as unidades de ensino estruturado em Portugal? O que 

pensam pais e professores deste modelo? Que estratégias são utilizadas para a 

implementação do modelo de ensino estruturado?  
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De acordo com Martins (2004, p. 7),“(…) operou-se uma destruição de estruturas de 

ensino especial, para se dar lugar a um ensino integrado em que a escolaridade e 

aprendizagem das pessoas com deficiência é marcada por uma profunda precariedade.” 

O autor justifica-se afirmando que é consensual a aceitação do princípio de que o ensino 

em instituições regulares confere às pessoas com deficiência o benefício de estudar num 

ambiente regular, preparando-as para uma vida em sociedade, contudo, o que segundo 

ele se verifica, é que este princípio não tem sido feito valer através de meios que permitam 

uma educação adequada às crianças, jovens e restantes pessoas portadoras deficiência. 

 

 Associações de Apoio 

Como resposta social existem, ainda, algumas associações de apoio a crianças com 

perturbações do espectro autista. A Fundação Portuguesa de Autismo (FPDA) é uma 

instituição de solidariedade social que apoia as iniciativas dos membros da fundação e 

ajuda a implementar novas organizações. Os membros fundadores fazem parte da 

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA).  

Em termos geográficos, as que se encontram mais próximas dos concelhos 

selecionados são a APPDA de Coimbra, a APPDA de Viseu8 e a APPDA do Norte. 

Apesar da distância, estas associações apoiam através de aconselhamentos nas áreas de 

Psicologia e Serviço Social, tanto pessoas autistas como as suas famílias, através da 

dinamização de atividades ou oferta de formações. Contudo, apesar destes apoios, estes 

pais experimentam desigualdades em termos de acesso, visto que não pertencem aos 

concelhos onde estão localizadas as associações e, mesmo assim, estes são os concelhos 

mais próximos. A distância significa não só uma dificuldade de acesso, mas também de 

oportunidades, quer das crianças quer dos pais, em receberem os apoios prestados pelas 

mesmas. Assim, frequentar uma associação de apoio torna-se difícil, dadas as 

exigências de tempo e de organização que tal exigiria, e pode mesmo tornar-se 

dispendioso, tendo em conta os custos envolvidos nas deslocações.  

A APPDA Viseu tem como visão, segundo a própria, ser uma referência no 

acolhimento, desenvolvimento e tratamento de crianças e jovens com PEA, as suas 

famílias e amigos, contribuindo de forma ativa para a prestação de serviços de apoio 

multidisciplinar com base na criança e na família, promovendo a autonomia e a 

reabilitação e fomentando a divulgação na comunidade acerca do que é o Autismo. No 

que respeita à missão, a APPDA Viseu procura “contribuir para o desenvolvimento 

pessoal, emocional e social, para a autonomia e para a reabilitação das crianças, jovens 
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e adultos com Perturbação do Espectro Autista (PEA) da região de Viseu, através: da 

promoção de serviços de caráter multidisciplinar que lhes permitam a obtenção de uma 

melhor qualidade de vida; da defesa dos seus direitos com o intuito de tornar a 

sociedade mais consciente acerca da necessidade de existir uma solidariedade inclusiva 

e o respeito pela diferença; da promoção de apoios e de instrumentos aos familiares e 

amigos das pessoas com PEA de modo a permitir-lhes compreender e lidar melhor com 

a especificidade da problemática do Autismo; e da realização de eventos junto da 

comunidade que contribuam para aumentar o conhecimento dos cidadãos sobre a 

PEA.”9 Desta forma, é possível afirmar que os valores da APPDA Viseu, segundo a 

própria, prendem-se essencialmente com o respeitar a diferença e dignidade das 

pessoas; defender da inclusão e da não discriminação; promover a solidariedade e o 

associativismo; defender a igualdade de oportunidades e partilha e, por último, 

seriedade, afetividade, rigor e competência.  

Das várias áreas existentes ressaltam, na APPDA Viseu, a Saúde/Reabilitação, a 

educação, intervenção familiar e intervenção social e comunitária. De acordo com a 

APPDA Viseu, as principais valências centram-se no serviço de apoio multidisciplinar 

centrado na criança e na família, existindo, ainda, um centro de promoção de autonomia 

e reabilitação. Como principais serviços, a APPDA Viseu refere proporcionar 

pedopsiquiatria, nomeadamente consultas de diagnóstico, consultas de famílias e 

irmãos, apoio escolar/professores, e ainda uma série de apoios e terapias, 

nomeadamente, terapia ocupacional, incluindo a equitação terapêutica, hidroterapia, 

terapia com computadores. Apoio psicológico às famílias, apoio 

escolar/professores, treino de autonomia e competências sociais. A 

psicomotricidade, terapia da fala, musicoterapia, danço-terapia, apoio escolar e 

pedagógico, no que toca ao apoio na realização dos trabalhos de casa e no apoio 

escolar. A APPDA Viseu desenvolve ainda outras atividades, contudo, se só quem 

faz parte da região de Viseu pode participar e usufruir destes apoios. Existem 

crianças e famílias que não estão nas mesmas circunstâncias, apenas por não 

pertencerem à região de Viseu, nomeadamente os entrevistados. Pode assim dizer-

se que este tipo de respostas não estão disponíveis a todos de igual forma, havendo 

desigualdade no acesso aos serviços, mas também nas oportunidades de 

desenvolvimento destas crianças.10 

Apesar de se tratar de uma resposta social útil às pessoas com PEA e suas 

famílias, é desigual, existindo apenas em algumas cidades do país, sendo que as 
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pessoas entrevistadas se encontram longe de qualquer uma destas APPDA’s. Pode 

então dizer-se que as respostas deste género não são acessíveis a todas as famílias 

nem todas as pessoas com PEA, o que levanta questões de igualdade de 

oportunidades e mesmo de justiça social.  

 

Opções metodológicas 

Tendo em conta a natureza do objeto de estudo da presente investigação, tendo 

em mente que se procuram compreender as experiências subjetivas dos sujeitos, a 

produção de significados face à situação que experimentam (ser pai/mãe de uma 

criança autista), assumimos que a escolha tem necessariamente que recair sobre uma 

metodologia qualitativa.  

De acordo com Flick (2005), a investigação qualitativa é importante para o estudo 

das relações sociais, devido à pluralidade dos universos de vida. Segundo o mesmo 

autor, cada vez mais os cientistas sociais são confrontados com a mudança social 

acelerada e a diversidade dos universos de vida, sendo que as tradicionais 

metodologias dedutivas fracassam na diferenciação dos assuntos. “A investigação 

é, por isso, cada vez mais forçada a recorrer a estratégias indutivas: em vez de partir 

das teorias para o teste empírico, o que se exige são ‘conceitos sensibilizadores’ 

para abordar os contextos sociais que se quer estudar” (Flick, 2005, p. 2).  

Uma das características dos métodos qualitativos é, segundo Martins (2004), a 

proximidade entre o investigador e investigado, podendo desta forma ser recolhida 

informação o mais completa possível. Outra das características é a flexibilidade no 

que toca às técnicas de recolhas de dados e, ainda, uma variedade de técnicas 

possíveis de utilizar. Devido a esta mesmas características e, obviamente, de acordo 

com os objetivos da presente investigação, o que pretende é compreender a 

experiência de pais de crianças autistas a partir do seu ponto de vista, deixando 

espaço para a subjetividade dessa experiência, para a produção de significados que 

eles fazem sobre a doença, os cuidados, as limitações, os recursos disponíveis, mas 

também outros aspetos que para eles fazem sentido. Esses aspetos requerem uma 

abordagem tipicamente qualitativa e exigem uma análise interpretativa que não pode 

ser levada a cabo por metodologias quantitativas, já que essas analisam fenómenos 

de outra natureza, e a outra escala. No que se refere às técnicas de investigação, 

recorreu-se à análise documental e à realização de entrevistas semi-estruturadas.  
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A amostra é de tipo intencional, é um tipo de amostragem não probabilística, 

onde o “(…) investigador edifica a amostra à medida do seu projecto. E esta não 

precisa de ser estatisticamente representativa do universo.” (Gonçalves, 2004, p. 

56).  

Foram selecionadas 4 escolas com Unidades de Ensino Estruturado, bem como 

professores de educação especial. Importa referir que apenas 3 escolas aceitaram 

participar na investigação, sendo que após várias tentativas, não foi possível 

estabelecer contacto com a quarta escola.  

No total são entrevistados 4 pais e 1 avó 11 de crianças autistas. A amostra é 

constituída por 1 homem e as restantes são mulheres. São também entrevistados 4 

professores de Ensino Especial, que acompanham diariamente as crianças com 

autismo, e ainda, 1 membro da APPDA de Viseu. As entrevistas aos professores 

ocorreram nas escolas, e a entrevista à avó também foi na escola. Duas das 

entrevistadas preferiram que as entrevistas decorressem em sua casa, uma vez que 

não vivem perto da escola, outra entrevistada pediu que a entrevista fosse realizada 

numa sala do hospital, por ter que levar o filho à pedopsiquiatra (de salientar que na 

sala apenas se encontrava a entrevistada e a investigadora), por fim, o outro 

entrevistado teve preferência que a entrevista ocorresse no seu local de trabalho. 

Com o membro da APPDA Viseu esta foi efetuada por telefone. Aquando da análise 

dos resultados constatou-se que dos pais/avó entrevistados apenas a avó estava 

casada, estando os outros divorciados/separados. Para tentar perceber se esse 

divórcio foi, de alguma forma, influenciado pela doença do filho, voltou-se a entrar 

em contacto com os pais, desta vez por telemóvel, no sentido de obter informação 

relativamente a esta questão. De seguida é feita uma caraterização da amostra. 

 

Tabela I – Caraterização dos pais entrevistados 

Pais de Crianças Autistas 

Idade  Entre 44-62 

Sexo 4-feminino; 1-masculino 

Estado civil 4-divorciado; 1-casada 
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Agregado familiar 3- dois membros; 2-três membros 

Habilitações do pai 2-5ºano; 1-4ºano; 1-6ºano; 1-Doutoramento 

Habilitações da mãe 2-4ºano;1-8ºano; 1-9ºano; 1-licenciada 

Profissão do(a) 

entrevistado(a) 
3-desempregada; 1-médico; 1-agricultora 

Rendimento do 

agregado familiar 
2- <500€; 2-500-800€; 1->1500€ 

Valor dos subsídios 

que recebem 
2-150€ 1-0€; 1-190€; 1-170€ 

Subsídios Recebidos 2- recebem 1; 2- recebem 2; 1-Não recebe 

 

Tabela II – Caraterização dos professores entrevistados 

Professoras de Educação Especial 

 Professora 1 Professora 2 Professora 3 Professora 4 

Idade 46 51 53 49 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino 

Habilitações 

Licenciatura e 
especialização 

em Educação 

Especial 

Licenciatura e 
Especialização 

em Educação 

Especial 

Licenciatura em 

Educação de 
Infância e Pós-

Graduação em 

Educação 

Especial 

Licenciatura 

Especialização 

em Educação 
Especial e 

Mestrado 

Anos de docência 24 27 29 27 

Anos de docência 

como professora de 

educação especial 

15 18 10 15 

Anos de trabalho 
com crianças com 

autismo 

6 6 8 7 

 

Tabela III – Caraterização do membro da APPDA de Viseu 

Membro APPDA Viseu 

Idade 53 
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Sexo Feminino 

Habilitações Doutoramento 

Cargo na Associação Diretora técnica 

Anos no cargo Atual 12 

 

Unidades de Ensino Estruturado (UEE) – Breve Caraterização 

Por uma questão de anonimato, não é possível falar das UEE selecionadas para a 

aplicação da metodologia, contudo será feita uma breve caraterização das UEE em 

Portugal.  

Em Portugal, segundo a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (2014), 

existem 178 UEE, sendo que dessas 178, no Alentejo existem 12, no Algarve existem 

13, no centro 45, Lisboa e Vale do Tejo existem 84 UEE, e por fim, no Norte existem 

24 UEE. 

O distrito de Lisboa é aquele que usufrui de um maior número de UEE, enquanto 

que o Distrito de Vila Real, assim como os Arquipélagos, não possui nenhuma UEE. 

Quais os motivos de não existir nenhuma UEE nestes neste distrito e nos Arquipélagos? 

Será a ausência de autistas, ou ausência de conhecimento? De acordo com os CENSOS 

2011 12 ,o número de habitantes tanto Vila Real como os Arquipélagos é superior 

comparativamente a Portalegre, Guarda, Évora, Castelo Branco e Bragança, não sendo 

esta uma justificação plausível para a ausência das UEE. É notória uma vez mais que o 

interior possui muito menos UEE do que o litoral, no entanto é necessário salientar que 

o número de habitantes também é menor no interior. 

 

Principais Resultados e Conclusões 

Este estudo teve como principal objetivo compreender como são vivenciadas as 

experiências subjetivas de ser pai/mãe de crianças autistas enquanto cuidadores 

informais, tendo em conta os diferentes aspetos que se configuram e articulam com essa 

experiência.  

A produção de significados em torno da doença dos filhos varia em função das 

circunstâncias particulares de cada um. Contudo, percebemos que esses significados 

são influenciados não apenas pela patologia, em si mesma, pela gravidade dos sintomas 

e pelas limitações que objetivamente coloca a quem dela padece, mas também pelos 
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contextos sociais em que ela existe, pela sua construção social, e o estigma que lhe está 

associado.  

A doença mudou para sempre a vida destes pais, há um antes e um depois do 

diagnóstico. A doença constitui-se como uma interrupção da sua biografia, tal como a 

conheciam, e exige a construção de uma outra biografia, apoiada em novos 

acontecimentos, novas exigências, novas rotinas, diferentes prioridades. Isto vai de 

encontro ao que Farrugia (2009) refere, que uma das mudanças a operar é a criação de 

rotinas rígidas, tendo em conta que variações dessas mesmas rotinas podem ter 

consequências desastrosas. 

A preocupação com o futuro foi o que mais marcou os discursos destes pais, não 

tanto a preocupação com o seu futuro, mas com o futuro dos seus filhos, com o que lhes 

poderá acontecer quando eles já não puderem cuidar deles.  

Os comportamentos exibidos pelos filhos, que estão fora do socialmente esperado e 

não correspondem às expectativas, conjuntamente com o rótulo associado à deficiência 

mental, contribuem para a construção social do autismo, à qual está associada um 

estigma. Devido às características da sua doença, as crianças não sentem esse estigma, 

mas o estigma de que são portadores é sentido pelos pais, consubstanciando-se num 

estigma de cortesia, que alastra para os cuidadores, tal como referia Goffman (1988). 

A rutura está também presente na vida dos entrevistados, pois com a descoberta do 

diagnóstico tornou-se necessário redefinir rotinas para que a criança se adapte da 

melhor forma possível.  

A doença não era de todo conhecida por parte dos pais entrevistados, e a noção que 

o pai entrevistado tinha acerca da mesma era bem diferente da realidade.  

Diariamente, os pais afirmam sentir-se bem, contudo referem ter dias bons e dias 

menos bons, o que na verdade acontece com toda a gente, denotando-se uma “nova 

normalidade” que teve de ser construída no quotidiano. Talvez por esse motivo e por 

sentirem que estão bem, nunca procuraram qualquer tipo de apoio, a não ser apoio 

familiar, quando necessitam de desabafar. O que acaba por contrariar a teoria de 

Banach, et al. (2010),onde referem que receber apoio de profissionais habilitados pode 

facilitar a aceitação do diagnóstico por parte dos pais, pois é necessário tempo para 

processar a informação. 

As respostas que estão à disposição dos pais das crianças autistas são, por vezes, 

confusas, sendo que não existe por parte dos pais conhecimento acerca das mesmas. Os 

subsídios são vários, porém é necessário reunir condições muito específicas para 



X Congresso Português de Sociologia –Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

21 
 

atingirem valores elevados, ficando, portanto, aquém das necessidades reais destas 

famílias.   

Em termos de apoios da Segurança Social, tornou-se difícil e confuso perceber a que 

apoios os autistas tinham direito. E para quem tem baixas qualificações, como é o caso 

de quatro mães e da avó entrevistadas, torna-se complicado perceber que apoios 

financeiros existem e os valores que estes podem atingir, sendo que por esse motivo 

não conhecem a totalidade dos mesmos, mas apenas os que lhes foram atribuídos. 

Nenhum dos entrevistados recebe os valores máximos referidos anteriormente no ponto 

das respostas sociais, uma vez que não se encontram nas condições exigidas para tal. 

Sendo que a mãe que recebe o valor mais elevado recebe cerca de 191€ (valor 

arredondado) por mês. 

No que respeita à escola, este é o apoio a que recorrem todos os pais, pois os pais 

entrevistados têm os filhos nas UEE das escolas, beneficiando de um estudo 

individualizado e estruturado, no sentido de ajudar as crianças a adquirir competências 

sociais, mas também individuais. É, por isso, um apoio valorizado por todos, apesar de 

nem todos perceberem realmente o que é uma UEE, valorizando particularmente as 

professoras que com eles lidam diariamente. Quando se fala na escola, eles falam na 

UEE, referindo sempre a ajuda que é dada aos filhos. No que toca à participação em 

atividades, estes dizem ir quando podem, tendo as professoras referido que a sua 

participação se assemelha à de outros pais.  

O Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro, do Ministério da Educação, artigo 25º nº6 

refere o que compete às escolas, nomeadamente, o acompanhamento das crianças e o 

apoio necessário não só para a vida escolar, mas também social. As escolas que os filhos 

dos pais entrevistados frequentam seguem essas mesmas orientações assegurando, 

assim, um modelo estruturado, tal como previsto pela própria Lei. 

Relativamente às associações de apoio, verificou-se que nenhuma criança autista 

filha/o dos pais entrevistados frequentava uma associação para autistas, alguns por 

opção própria, outros porque não conheciam e/ou porque as associações que conheciam 

ficavam longe da localidade de residência. Aqui ressaltam as desigualdades vividas. 

Nem todos os pais de crianças autistas têm as mesmas oportunidades, nem o mesmo 

acesso a recursos para poder ajudar os seus filhos. Nas localidades de residência dos 

entrevistados, não existe nenhuma associação de apoio para estas crianças. Beneficiar 

do apoio providenciado por uma tal associação exigiria uma deslocação que implicaria 

custos que dificilmente poderiam ser suportados pelas famílias, devido aos seus baixos 



X Congresso Português de Sociologia –Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

 

22 
 

rendimentos. Assim, as crianças autistas que tenham nas suas localidades associações 

de apoio têm mais oportunidades e probabilidades de melhorar os seus comportamentos 

e atitudes, e os seus pais maiores probabilidade de serem quotidianamente apoiados.  

Por fim, no que toca ao apoio médico, os pais referem ter o apoio necessário para os 

seus filhos. O apoio médico torna-se, assim, fundamental não só para as crianças, mas 

também para os seus pais, pois é um dos recursos onde mais são depositadas a confiança 

e a esperança dos pais, no que respeita à obtenção de melhores resultados 

comportamentais. 

Contudo, nem todos têm os mesmos acessos à saúde, mesmo tendo os mesmos 

direitos, seja por desigualdades socioeconómicas, seja por desigualdades territoriais. 

Existem crianças que têm terapia, ao passo que outras não a têm, dispondo apenas de 

consultas regulares, e são crianças que estão medicadas. Coloca-se aqui a questão da 

equidade na saúde. Para Carapinheiro (2010) falar em equidade é referirmo-nos “(…) 

a um princípio ético intimamente ligado ao cumprimento dos direitos humanos e 

subordinado à ideia de justiça social, encarada como um ideal que corresponde à 

repartição equitativa dos recursos materiais e simbólicos, como o poder, o prestígio e o 

reconhecimento social.” (Carapinheiro, 2010, p. 57) Porém, para a autora, igualdade de 

direitos não assegura igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades apenas 

é conseguida quando os indivíduos não estão presos a condições de desfavorecimento 

social ou mesmo a exclusão social.  

Salienta-se a importância que o diagnóstico numa fase precoce tem para as futuras 

aprendizagens das crianças autistas. Segundo Margato (2009), quanto mais cedo uma 

criança autista for diagnosticada, melhores serão os resultados da intervenção 

terapêutica ao nível comportamental. Porém, por vezes, o diagnóstico é difícil, e os pais 

nem sempre percebem os sintomas que observam nos filhos, acabando estas crianças, 

por serem diagnosticadas tarde, o que resulta uma maior dificuldade nas aprendizagens, 

comparativamente com crianças diagnosticadas precocemente. 

McGrew & Keyes (2014) referem que receber o diagnóstico pode ser 

extremamente frustrante, complicado e desafiador para as famílias, podendo mesmo 

causar stress e depressão, que podem ser elevados no momento do diagnóstico. 

Apesar de nenhum dos entrevistados ter referenciado depressão, confirmaram que 

receber o diagnóstico foi um choque.  

O dia a dia de uma criança autista é um dia que tem que ser bastante estruturado. 

Estes pais acabam por, numa boa parte do tempo, estar sós no cuidado aos seus filhos. 
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Esta é uma situação que acarreta uma grande sobrecarga física, mas também 

emocional. Verifica-se uma aceitação não apenas da doença, (com exceção de uma 

mãe), mas também de tudo o que ela acarreta, e estes pais procuram aprender a viver 

com a doença dos filhos.  

Percebe-se os efeitos que a doença e o estigma que lhe está associado têm na 

interação social destes pais, contribuindo para que evitem situações que os possam 

expor, a si e aos seus filhos, a julgamentos por parte dos outros. Retrai-se, assim, o 

seu círculo social, diminuem-se os relacionamentos, o que os coloca em risco de 

isolamento social.  

A doença como acontecimento que rompe com o curso normal da vida e que cerceia 

os planos de vida dos indivíduos é, neste caso, experimentada não por quem dela 

padece, mas pelos seus pais, tal como já foi referido. Estes pais tiveram que romper 

com a sua biografia criando novas rotinas, novos hábitos, novos planos de vida. Tornou-

se necessário reformular expectativas que interferiram com planos futuros. Por todas 

estas razões, os pais optam por não ter mais filhos, com receio de voltar a ter um filho 

autista e de vivenciar tudo de novo.  

O discurso adotado é todo em função dos filhos. Mesmo quando se fala em apoio 

para eles, eles referem que não o solicitaram por não precisarem, por acharem que 

apenas quem precisa mesmo deve solicitar. Para estes pais, a cura seria o melhor que 

lhes poderia acontecer, tanto que referem que seria a única coisa que melhoraria a 

qualidade de vida dos próprios filhos, mas também a deles. 

 

1American Psychiatric Association 

 
2Não são referidos os concelhos, uma vez que foi garantido o anonimato das escolas com unidade de 

ensino estruturado, dos professores de educação especial e, ainda, dos próprios pais. Como em cada um 

dos concelhos só existe uma unidade de ensino estruturado, facilmente qualquer uma delas seria 

identificada. 

 
4Disponível em: http://www4.seg-social.pt/deficiencia [Consult. 11 Nov. 2014].   

 
5No caso de não ser internato é totalmente gratuito, uma vez que as crianças são abrangidas pelo regime 

de gratuitidade de ensino, segundo o ponto 1 do artigo 5º da Portaria n.º 1388/2009 de 12 de Novembro 
dos Ministérios do trabalho e da solidariedade Social e da educação   

 
6Decreto-Lei nº3/2008 de 7 de janeiro do Ministério da Educação, artigo 25º nº6   

 
7TEACCH - TreatmentandEducationofAutisticandrelatedCommunicationhandicappedChildren. 

 
8 Consultar: http://www.appdaviseu.com/  

 

Notas 

http://www.appdaviseu.com/
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9 APPDA Viseu. 2015. Consultar: http://www.appdaviseu.com/qualidade/missao-e-objectivos/  

 
10 A APPDA de Viseu é aqui estudada com mais destaque, tendo em conta que foi entrevistada um 

membro da mesma, para este estudo. 

 
11 A avó está com o neto desde o momento que ele nasceu, uma vez que este já não tem mãe biológica 

foi a avó que cuidou dele desde pequeno.   

 
12 CENSOS. 2015. http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros 

 

Por decisão pessoal, as autoras do texto escrevem segundo o novo acordo ortográfico. 
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