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RESUMO 

 

O presente trabalho visa compreender o comportamento das mães diante da perspectiva de 

cuidarem de uma criança com necessidades especiais. Busca-se identificar os fatores que 

conduzem as mulheres para aceitarem os filhos com necessidades especiais durante o seu 

desenvolvimento, possibilitando respostas para que assim possamos conscientizar a sociedade e 

contribuir para que essas situações sejam melhores enfrentadas pelas famílias na atualidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito são os desafios enfrentados pelas mães de crianças que apresentam algum tipo de 

necessidades especiais na nossa sociedade. O presente artigo vai abordar os estímulos e 

dificuldades encontrados por essas mães, durante o processo de reabilitação dos seus filhos, 

levando em consideração a busca pela aceitação e inclusão dos mesmos no contexto social. 

O CERVAC é um Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, no qual tem como 

finalidade otimizaro desenvolvimento e a qualidade de vida das crianças atendidas como também 

das suas mães. Vamos abordar no decorrer do artigo a importância que essa instituição tem na vida 

dessas mães e dessas crianças, construindo um papel essencial na motivação e valorização da vida.   

Esse artigo tem como principal objetivo: compreender os processos e desafios enfrentados 

pelas mães de crianças que necessitam de cuidados especiais, frente à idealização do filho perfeito. 

Como também entender como essas mães reagem diante da descoberta da patologia do seu filho. 

Compreendendo ainda a importância da aceitação e inclusão das mães e dos seus filhos com 

necessidades especiais perante a sociedade.Onde serão apresentadas as dificuldades enfrentadas 

por essas mães durante o processo de reabilitação com seus filhos. 

O motivo para a escolha desse tema é a compreensão de como as mães se envolvem no 

processo de reabilitação dos seus filhos como também as fragilidades apresentadas durante essas 

vivências, destacando suas lutas diárias, entendendo ser de extrema importância para a melhor 

compreensão e desenvolvimento de práticas que possibilite uma melhor qualidade nas relações.  

A relevância em realizar esse artigo, éviabilizar um melhor entendimento a respeitodas 

necessidades apresentadas pela as mães, como também as dificuldades nos contexto sociais, 

psicológicos e emocionais, ao longo de todo o desenvolvimento e reabilitação dos seus filhos. 

Essa problemática se dar pela ausência de informações na literatura acerca deste assunto, 

especificamente voltado para aceitação da genitora na atualidade e como se desenvolve todo seu 

comportamento em torno dessa aceitação. Essa pesquisa tem como contribuição para a psicologia 

o enriquecimento da bibliografia em esfera nacional, com informações fundamentadas em bases 

cientificas,a fim de proporcionar novas considerações pertinentes ao assunto abordado, bem como 

uma ampliação dos conteúdos de pesquisa. Sendoutilizado o métodobiográfico e a pesquisa de 

cunho qualitativo onde responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, 

com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado (DESLANDES E 

MINAYO, 2015, p. 21) 
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Por fim a realização desse artigo será em perspectiva de estabelecer um melhor 

entendimento, a respeito dos aspectos que envolvem esse momento delicado nas vidas das mães. 

Onde o artigo será percebido a luz da abordagem psicanalítica, contribuindo para o 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das relações afetivas, junto às dificuldades enfrentadas pelas 

mães, na desmistificação e idealização do filho perfeito. 

Para fundamentar esse artigo, trouxemos autores como Barbosa, Gerra, Mannoni, Oliveira e 

Sá, que falam sobre as experiências, dificuldades, vivências e tanto das mães como da família que 

possui filhos com algum tipo de deficiência. Abordamos sobre a importância da independência, 

prática da inclusão e apoio dos deficientes, para falar sobre essa temática citamos Fletcher, Glat, 

Klaus, Sasaki e Westemacott. Enquanto através de Maldonato abordamos a questão de como a mãe 

idealiza o filho durante o processo gestacional. 

O intuito do CERVAC é trazer o desenvolvimento cognitivo e psicológico de seus usuários 

incluindo a sua família. Tudo isso é feito de forma gratuita, fazendo com que esse apoio chegue a 

todas as classes sociais. 

 

O CERVAC 

 

O CERVAC (Centro de Reabilitação e Valorização a Criança) foi criado, no dia 27/06/1988 

a partir de uma iniciativa de três jovens, que buscavam o aprimoramento das funções cognitivas e 

psicológicas de uma criança nascida com Síndrome de Down. Desde este dia a instituição funciona, 

sem fins lucrativos e conta com ajuda de voluntários, apoio governamental e de instituições 

internacionais (CERVAC, 2017). 

Atualmente o CERVAC conta com o próprio espaço físico equipado e estruturado, assim 

como profissionais especializados (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, 

psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, professoras, músicos, artes-educadoras e educadoras 

comunitárias), que tem a missão de promover o desenvolvimento e atender as necessidades dos 

seus usuários. Esta instituição presta serviços de Acompanhamento às famílias, Programa de 

Atenção à Saúde, Programa de Educação Inclusiva e Programa Artístico Cultural. Sua principal 

missão concentra-se na valorização da pessoa com deficiência, de modo que esta venha aprimorar 

o seu desenvolvimento físico e mental, de modo que estas venham a ter melhor qualidade de vida 

e inclusão social.A instituição é localizada no Morro da Conceição em Recife, Pernambuco, e em 

2016 atendia cerca de 300 pessoas não só do Recife, mas de outros municípios da Região 

Metropolitana, assim como residentes do interior do Estado (CERVAC, 2017). 
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A sociedade em que vivemos impõe e valoriza padrões de força, eficácia, beleza e perfeição. 

Quando os pais esperam um filho, eles idealizam que este venha a se encaixar em vários ou todos 

os padrões acima citados, dando ênfase principal na sua eficiência e saúde.  

O filho com deficiência faz com que todos os projetos, antes feitos sejam revistos. As mães 

e os pais defrontam-se com a cegueira, com a dificuldade auditiva, cognitiva, com as restrições 

para andar e falar presentes em seu filho. É uma realidade difícil, e adaptar-se pode ser um processo 

longo e bastante doloroso (PANIAGUA, 2003, pág 103; apud OLIVEIRA e POLETTO, 2015).  

 

COMO AS MÃES REAGEM DIANTE DA DESCOBERTA DA “PATOLOGIA” DE 

SEUS FILHOS  

 

A maior parte das genitoras tem bastante dificuldade em lidar com as modificações que 

acontecem em seu sistema, após o nascimento de um filho diferente em padrões de 

desenvolvimento e comportamento, pois para essa criança são necessários objetivos e expectativas 

distintas das postas socialmente. 

A maternidade é um momento importante no ciclo vital feminino, onde a mulher pode iniciar 

novos níveis referente ao desenvolvimento da sua personalidade, pois é um momento de intensas 

alterações na estrutura psíquica e biológica, onde esse período é marcado pelo pensamento mágico, 

e a parte lógica fica contaminada pela euforia e fantasia na espera desse tão sonhado filho, 

projetando nele todos os seus sonhos, ideais, faltas e vivencias anteriores (MALDONADO,1976). 

A genitora espera um filho que expresse os seus ideais, e que seja reconhecido pela sociedade 

com o máximo da perfeição, mas com o seu nascimento o bebê começa a lentamente substituir o 

filho imaginário, onde as necessidades especiais do filho real reavivam seus conflitos, vivenciando 

um luto pela perda do filho idealizado, onde muitas vezes esse luto é para sempre vivenciado 

(MANNONI,1988). 

Dessa forma a mãe, como também a família, sofre bastante mediante o diagnóstico, e por 

muitas vezes esse sofrimento é inicialmente acompanhado de culpa, atingindo bastante sua 

autoestima, mas o amor da mãe para com o filho sempre existirá. 

 E, diante da noticia é possível surgir um misto de reações, dentro delas o choque, que ocorre 

no momento da descoberta do diagnóstico do filho, esse choque é de caráter traumático; outra 

reação é a negação, quando a mãe tenta ignorar o problema como se esse não fosse real; e a última 

é a aceitação onde é associada a uma calma emocional, baseada em uma visão mais realista focando 

sempre em ajudar seu filho (MONNONI,1988). 
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A reação de aceitação materna não é sinônimo de passividade e concordância, mas de 

enfrentar o real, e presente em relação as limitações e possibilidades do seu filho, onde com isso 

ocorre uma aceitação referente aos fatores internos que são seus sentimentos e os fatores externos 

associados a realidade da situação (KLAUS, KENNELL,2000). 

E as expectativas referente ao futuro da criança ocorrem associados com medo, insegurança, 

onde nesse momento a genitora chega a se questiona sobre quem cuidará do seu filho com 

necessidades especiais quando vierem a falecer, mas as manifestações destes sentimentos nem 

sempre ocorre, pois, cada mãe vivencia essa descoberta de forma bastante particular. 

E em relação a nossa vivência no CERVAC, as mães demonstravam em sua fala a 

importância da instituição na vida dos seus filhos, como um lugar onde ambos se sentem seguros 

e acolhidos, fator esse que se deva pela possibilidade de compartilhar suas angustias e medos com 

outras mães que vivenciam situações semelhantes à sua. 

Relatam também a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, onde questionam sua história 

de vida e sua capacidade de agir, pois muitas vezes se sentem inseguras diante da necessidade de 

realizar os cuidados necessários ao seu filho. Observamos que a instituição passa a ser o porto 

seguro, pois vivenciam dificuldades semelhantes à de várias mães, onde são atendidas por 

profissionais capacitados, onde seus filhos são atendidos com total atenção e são bastantes 

reconhecidos.  

A presença materna é muito importante para o desenvolvimento pleno da criança, pois é a 

genitora que pode oferecer segurança, e com essa ligação materna a criança aprender a se relacionar 

socialmente, para isso acontecer é necessário várias mudanças de atitudes e novos estilos de vida, 

e o período inicial da vida é muito importante, é nele que receberão ajuda para formar suas atitudes 

e aprendizados básicos em relação a sua vida futura (KLAUS e KENNELL,2000). 

A perda do filho idealizado dá lugar a uma ferida narcísica nos genitores.  O Eu projetado 

pelos sonhos se desfaz, dando lugar a um ser que precisará ser resinificado.Este filho necessitará 

de uma nova identidade, onde deverão ser respeitados os seus limites, dando-lhe um novo lugar 

com a construção de novas expectativas (BRAZELTON e CRAMER, 1992, pág 104; 

apudOLIVEIRA e POLETTO, 2015). 

 

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS MÃES  

 

A mente materna “cria” três tipos de bebês: o edípico, o imaginário e o propriamente dito; 

sendo o primeiro, resultante da fantasia materna, da história edípica infantil da mãe, assim como 

os seus desejos infantis, sendo este o mais inconsciente de todos. O Segundo se constitui no 
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processo gestacional, através de uma junção de sonhos, expectativa e desejo materno, este faz parte 

das representações conscientes da mãe. O último é o bebê real, que é o filho propriamente dito, 

aquele que os pais segurarão nos braços (LEBOVICI,1987 apud OLIVEIRA e POLETTO, 2015) 

O nascimento de um filho muda, em longo prazo toda a dinâmica familiar. Ao descobrir que 

estão gerando uma nova vida, algumas genitoras idealizam as características deste filho, 

imaginando com quem a criança vai se parecer, quais os brinquedos que ela vai gostar, com quem 

demonstrará maior afetividade, entre tantas outras coisas. Mas e quando o filho idealizado nasce 

com alguma deficiência?  

 

De fato, como apontam estudos e reflexões, frente ao nascimento de uma criança com 

deficiência o estado psíquico vivido pela família é o de perda, de morte – “morte” do filho 

desejado e idealizado -, fazendo-se necessário, para que se torne possível receber o filho 

real, viver o processo de luto por aquele filho perdido. As contingências individuais e 

interindividuais, assim como a própria dinâmica familiar, definem de alguma forma a 

maneira e o tempo de elaboração desse luto, bem como as reações com isso relacionadas 

(4) (BARBOSA, CHAUD E GOMES; pág. 47, 2008). 

 

Quando a criança nasce com uma deficiência física, a família que vai acolhê-la passa por 

uma nova reestruturação. Surgem então vária dificuldades, como a perda objeto do desejo, a 

alteração na renda familiar, assim como, dos contatos sociais e o desequilíbrio emocional, sendo 

tais fatores pontos chaves para aumentar o estresse familiar (SÁ E RABINOVICH, 2006). Em uma 

tentativa de dar uma melhor condição de desenvolvimento das habilidades e oportunidades para os 

filhos, essas mães saem em uma busca frenética de tratamentos, reabilitação, educação e retorno à 

religião ou crença, entre outros recursos, fazendo de tudo em prol do seu filho, mesmo que isso 

traga a ela desgaste físico e emocional (BARBOSA, CHAUD E GOMES, 2008). 

Muitas mães as quais tivemos contato precisam percorrer distâncias muito longas e contando 

com transporte público como meio de acesso a instituição. Em alguns relatos elas sinalizaram que 

procrastinam várias atividades, como idas ao médico, pois não tem com quem deixar os seus filhos 

ou tem medo de descobrirem alguma doença que as deixem impossibilitadas de darem os cuidados 

necessários as suas crianças.  

A situação socioeconômica surge como uma das principais dificuldades materna, pois 

geralmente é necessário equipamentos que auxiliem uma melhor condição para a criança, como 

cadeira de rodas ou adaptações (SÁ E RABINOVICH, 2006).  

Trazendo a tona experiências nesta instituição, percebemos que as genitoras dessas crianças 

encontram-se empenhadas no processo de reabilitação destes menores. Algumas relataram que 

compraram equipamentos (aqueles que estão acessíveis a sua condição financeira) necessários para 
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trabalhar o desenvolvimento dos seus filhos em casa, outras customizam alguns objetos que já 

tinham em casa, para que este se adeque as necessidades do menor. 

Comumente essas mães apresentam negação, medo, resignação, revolta e retraimento, estes 

sentimentos podem ser vistos como reações adaptativas, tais reações fazem com que a mãe e a 

família tenham tempo e espaço para criar energias e encontrar o caminho para um novo equilíbrio. 

Se não houver este equilíbrio toda a família será afetada. A não aceitação dessa criança pode gerar 

vários conflitos na relação do casal, o que pode acarretar no processo de separação. A família se 

sente estigmatizada. A mãe se sente culpada por esse filho ter nascido com uma deficiência.  

 

Neste momento é essencial o apoio das pessoas em seu entorno (parentes, amigos, vizinhos), 

são essenciais para que essa mãe passe a acreditar em seus próprios recursos, aumentando assim a 

sua autoestima e diminuindo sua carga estressora (SÁ E RABINOVICH, 2006).   

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ACEITAÇÃO E INCLUSÃO DAS MÃES E DOS SEUS 

FILHOS PELA SOCIEDADE 

 

O papel da mãe no contexto familiar é o de dona do cuidado integral, ou seja, aquela quenão 

mede esforços para proporcionar o melhoraos filhos, especialmente quando este apresentaalguma 

deficiência. Passando a sofre uma exigência no contexto social e realizar esse papel com uma 

obrigação fora dos limites, no qual muitas vezes foi necessário renunciar a sua própria vida pessoal 

e profissional, a fim de contribuir da melhor maneirapara o desenvolvimento saudável dos filhos 

(GUERRA, 2014). 

Muitas são as dificuldades enfrentadas pelas mães no decorrer do processo de inclusão dos 

seus filhos em face á sociedade.  Uma vez que ainda se tem uma visão preconceituosa e distorcida 

das reais necessidades de uma pessoa com necessidades especiais.  

O modelomédico da deficiência contribuiu e ainda vem colaborando para um olhar onde o 

individuo que são diferentes são considerados doentes. Modelo esse,que apresenta o deficiente 

como um ser desamparado e passivo, dependentes dos cuidados dos outros, impossibilitado de 

trabalhar e realizar as atividades e rotinas do dia-a-dia, sendo considerados inválidos (STIL, 1990, 

p.30; apud SASSAKI, 2002). 

Segundo Fletcher (1996) a deficiência é observada como um transtorno por parte do 

individuo e por, conta disso, cabe aopróprio individuo se adaptar a sociedade na qual esta inserida, 
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ou ainda ser mudado por profissionais por meio da cura ou reabilitação. Onde a sociedade não 

assume compromisso com maiores modificações, na qual a pessoa com deficiência é que necessita 

ser modificada, reabilitada, mudada. 

No modelo social da deficiência, as dificuldades estão mais voltadas para a sociedade, pois 

é ela que cria mais problemas para essas pessoas com necessidades quando não possibilita 

mudanças, incapacitando ou colocando em desvantagem esses indivíduos com relação aos outros 

tido como normais. É de responsabilidade de a sociedade extinguir as barreiras manifestadas de 

diversos tipos como atitudes e comportamentos discriminatório, barreiras físicas, para que assim 

as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso a igualdade de serviços como também a 

lugares e informações necessárias que possibilitem ao seu bom desenvolvimento pessoal, físico, 

educacional e profissional ( SASSAKI, 2002). 

Para Westmacott (1996) “O modelo social da deficiência diz que são as atitudes da sociedade 

e nosso ambiente que necessitam mudar”. Contudo observamos que muito ainda precisa ser feito 

a respeito da real inclusão no contexto social. A aceitação do diferente se encontra ainda muito 

distante enraizada a um conceito ultrapassado de doença e incapacidade. 

Durante a vivência no CERVAC foi possível perceber a real necessidade e importância de 

ser aceito nas suas limitações, tivermos contato direto com essas mães e seus filhos e foi possível 

compreender toda dedicação na reabilitação, mesmo sabendo que em alguns casos, esse filho não 

tem muito tempo de vida, porém essas mães não desistem nunca, todos os dias criando novas 

possibilidades, na busca por igualdade e respeito.  

Para essas mães é de extrema relevância que esses filhos estejam inseridos e socializem em 

diferentes contextos sociais,que sejam tratados com respeito e que suas limitações não sejam 

impedimento para o seu crescimento.  

A maioria das demandas do CERVAC é de crianças com necessidade física, e para essas 

mais especificamente as dificuldades vão aumentando, pois os seus filhos vão crescendo e 

deixando de ser crianças pequenas e passam a serem adolescentes e adultos com uma mobilidade 

comprometida, tornando mais complicado os seus deslocamentos. 

A independência é um dos fatores que mais motivam as mães no processo de reabilitação 

dos seus filhos.  

No qual qualquer avanço, mesmo considerado mínimo é motivo para comemoração. No 

CERVAC cada progresso é incentivado pelos terapeutas e família, sempre aperfeiçoando as 

relações eefetivando os procedimentos realizados em conjunto diariamente e que promovem uma 

melhor qualidade de vida para essas famílias. 
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Portanto a independência é fundamental para o processo de inclusão social desses indivíduos 

com necessidades especiais, pois é ela que torna esse mesmo individuo participante ativo na 

sociedade, com o sentimento de pertencimento ao grupo no qual se encontra inserido e exercendo 

sua cidadania. Pois segundo Glat (1994) “a cidadania significa fazer escolhas e ter coragem de 

levá-las adiante, mesmo errando. Significa não ser um mero receptáculo passivo de novos serviços 

especializados, e sim um consumidor consciente e ativo.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão é uma batalha diária, um constante envolvimento entre família e sociedade, onde 

se faz necessário a união pelos seus direitos de se sentir integrado e realmente incluído como 

indivíduos, exercendo sua cidadania de forma consciente e critica. É papel da sociedade possibilitar 

á esses sujeitos autonomia e condições reais de desenvolvimento de forma justa,em diversos 

contextos não só o social, mas também o escolar, e oportunidade de trabalho e de lazer. 

No decorrer do nosso artigo foi possível observar diversos desafios e dificuldadesenfrentados 

pelas mães e crianças com necessidades especiais. E essa vivência no CERVAC possibilitou um 

aprendizado riquíssimo não só profissional mais, sobretudo pessoal. E os objetivos que foram 

respondidos nessa pesquisa buscaram averiguar o contexto histórico da idealização associado as 

mães de crianças com necessidades especiais, onde ficou claro que a maioria das genitoras, 

mediante a idealização do filho perfeito, não estão preparadas para receber uma criança com 

necessidades especiais, onde isso se associa a vários desafios mediante sua aceitação. 

Portanto essa pesquisa contribui de maneira significativa para a abrangência de 

comportamentos associados aos desafios e idealizações materna de crianças com necessidades 

especiais, e assim possibilitando o avanço dos estudos voltados a esse fato posto. É importante 

destacar que os desafios enfrentados pelas mães e filhos em relação as suas necessidades especiais 

é um tema bastante abrangente e que se faz indispensável o aprofundamento na construção de 

novos referenciais teórico-metodológico contribuindo com a dimensão da ciência, da psicologia e 

da sociedade em geral. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.03.2018 

 

 

Amanda Bezerra Silva, Carla Regina Damazio, Luciana Souza 
de Santana 

10 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BARBOSA, Maria Angélica Marcheti; CHAUD, Massae Noda & GOMES, Maria Magda 

Ferreira.Vivências de mães com um filho deficiente: um estudo fenomenológico.Acta Paul 

Enferm, 2008. 

 

CERVAC. Quem somos. Disponível em: <http://cervacrecife.blogspot.com.br> Acesso em: 

15 de Outubro de 2017.  

 

FLETCHER, Agnes. Idéias praticas em apoio ao dia internacional das pessoas com 

deficiência: 3 de dezembro. Tradução por: Romeu KazumiSassaki. São Paulo: PRODEF/APADE, 

1996. 31p. 

 

GLAT, Rosana. Cidadania e o portador de deficiência: Um novo campo de atuação para 

profissionais de educação especial.Integração, Brasília 1994. 

 

GUERRA, Camila et al.  Do sonho a realidade: vivencia de mães de filhos com 

deficiência. Scielo Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n2/pt_0104-0707-tce-24-02-

00459.pdf> Acesso em: 20 de Outubro de 2017. 

 

SKLUS, M.H., KENNELL, J.H.& KLAUS, P.H.Vínculo: construindo as bases para um 

apego seguro e para a independência. Porto Alegre: Artes Médicas,2000. 

MANNONI,M.A. A criança retardada e a mãe. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes,1988. 

MALDONADO,M.T.P. Psicologia da gravidez. Petrópolis: Vozes, 1976. 

OLIVEIRA, Isaura Gisele de&POLETTO,Michele. Vivências emocionais de mães e pais 

de filhos com deficiência.SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado 

de São Paulo, 2015. 

 

SÁ, SumaiaMidlejPimental& RABINOVICH, Elaine Pedreira.Compreendendo a família 

da criança com deficiência física. RevBras Crescimento Desenvolv Hum. 2006.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://cervacrecife.blogspot.com.br/
http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n2/pt_0104-0707-tce-24-02-00459.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n2/pt_0104-0707-tce-24-02-00459.pdf


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.03.2018 

 

 

Amanda Bezerra Silva, Carla Regina Damazio, Luciana Souza 
de Santana 

11 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

SASSAKI, Kazumi Romeu. Inclusão Construindo uma sociedade para todos. 4 ed: WVA. 

Rio de Janeiro, 2002. 

 

WESTMACOTT, Kenneth.  Trabalhando por mudanças. CRB News, Londres.1996. 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt

