
Pais felizes!Pais felizes!
filhos felizes!f ilhos felizes!

manuel a cunhamanuel a cunha







Estava eu no ano letivo de 2002/03 quando, pela primeira 
vez, tive um aluno com deficiência mental, numa turma onde 
lecionava a disciplina de francês, o André. E… entrei em pânico! 
Esta já é uma história bem conhecida do público, divulgada por 
vários meios de comunicação social e publicada no meu último 
livro Semeadores de Afetos.

E foi pelo André e por todas as crianças que ele representa 
que encontrei uma nova forma de “SER”: Ser Professora da 
Educação Especial.

Com eles aprendi uma nova e sublime forma de Amar! E 
foi este novo sentir que me empurrou para várias questões 
relacionadas com o conceito de Felicidade. Com estas crianças, 
eu sentia-me verdadeiramente Feliz. Elas despertaram em mim 
novas emoções, emoções boas, gratificantes e edificantes. Faziam-
-me sentir “especial” e todos os dias, com pequenos gestos, 
estas crianças elevavam a minha autoestima, conferindo-me 
um preenchimento interior incomparável a qualquer outro tipo 
de emoção. Falo-vos de Amor e de Paixão. 

Fui conhecendo, aos poucos, um mundo novo. Cada criança, 
cada adolescente, comportava em si as suas especificidades, as 
suas singularidades e idiossincrasias e por conseguinte, cada 
uma delas representava uma nova paixão. Uma paixão que me 
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empurrava para novos desafios, novos “descobrires”, novos afe-
tos e, consequentemente, uma nova e grande responsabilidade: 
torná-los autónomos, “aprendentes” e socialmente aceites. Para 
tal, centrei sempre a minha intervenção nas suas áreas fortes, 
otimizando-as, esbatendo, deste modo, as áreas fracas.

Adotei um novo paradigma. O paradigma da Funcionali-
dade Positiva associado à Teoria dos Afetos, opondo-me assim 
ao modelo da incapacidade, centrado em pré-conceitos como 
“Sendo portador de deficiência, este aluno nunca será capaz 
de…”. Toda a criança com deficiência é capaz de aprender, 
independentemente da severidade da sua condição de saúde. 
Cedo, apercebi-me de que precisava de passar esta mensagem 
de esperança aos pais destas crianças e de partilhar a minha 
grande descoberta: o quanto eles elevaram a minha autoesti-
ma, o quanto eles contribuíram para eu acreditar em mim, nas 
minhas potencialidades, na concretização dos meus sonhos e 
objetivos; o quanto eu aprendi a ser Feliz e, consequentemente, 
ser melhor mãe, melhor profissional e por fim, melhor pessoa!

Ao “descobrir” estes pais especiais encontrei pais felizes, pais 
lutadores, pais com esperança e apostadores convictos na 
otimização das áreas fortes do seu filho. Em oposição, encon-
trei outros resignados, outros cansados, deprimidos, outros 
“perdidos” e infelizes com famílias já desestruturadas e outros 
ainda, convencidos de que nada mais havia a fazer: “O meu 
filho nunca será um Homem”, como desabafou comigo um dia 
o pai do Francisco.

Em suma, sendo especiais ou não, há sempre dois grupos 
de pais: os “pais felizes e otimistas” e os “pais resignados e 
pessimistas”! 

Foi com a minha experiência com os pais especiais que 
constatei que era este segundo grupo o que mais prevalecia em 
género e em número. Ter um filho com deficiência minava-lhes 
qualquer perspetiva de uma vida futura feliz.

Perante esta constatação que me infligia uma inquietação 
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crescente, implementei a primeira “Escola de Pais Especiais” 
em Vila Nova de Famalicão.

Com esta experiência percebi, pela primeira vez, de uma 
forma muito intuitiva e ainda muito precoce que a chave para 
a Felicidade pode ser aprendida e tornar-se “contagiosa” e que 
está ao alcance da vontade e determinação de Todos.

Nesta “Escola”, sempre que alguma mãe chorava, desa-
bafava as suas dúvidas, os seus medos, a sua revolta, havia 
sempre outros pais e mães a contar a mesma história, o mesmo 
percurso, as mesmas inquietações mas com um final tranqui-
lizante. Explicavam orgulhosos a forma, o “segredo” de como 
ultrapassaram esse estado de angústia. Assim, os problemas 
de uns eram solucionados pelas experiências já vividas e su-
peradas por outros. E todos saíamos destas reuniões com a 
breve sensação de que ali eramos felizes! Envolvi nesta escola 
de Pais Especiais os órgãos de gestão, os Professores Titulares 
de Turma, os Diretores de Turma, a Psicóloga, assim como os 
Terapeutas e a família alargada.

Este envolvimento de toda a comunidade educativa na vida 
destes pais e destas crianças foi de extrema importância, pois 
todos fomos interpelados pelo “Mundo dos Especiais”, que nos 
escapa, ou escapava, no nosso dia-a-dia. Esta responsabilização 
coletiva levou à construção de um novo “Olhar e Sentir” sobre 
a Escola e a Vida Inclusiva.

A partir de então, eu já não era apenas Professora da 
Educação Especial, tornei-me de igual forma a “Professora” 
dos Pais Especiais.

Porém, à medida que me envolvia mais nas famílias, mais 
lacunar me sentia. Precisava saber mais sobre envolvimento 
parental; precisava transformar esta minha intervenção vi-
venciada e experienciada num estudo empírico, por forma a 
desenvolver um Plano de Formação sustentado cientificamente, 
a partir dos contributos da Inteligência Emocional interligada 
com os benefícios da Psicologia Positiva.

E eis que surge, assim, o tema do meu mestrado: “Aprender 
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a ser pais felizes com um filho com deficiência mental.”
Percorri vários pontos do país com esta minha formação e 

como os resultados foram surpreendentemente satisfatórios, 
decidi colocá-la ao serviço de todos, quer dos pais, quer de toda 
a comunidade educativa.

A partir desta minha experiência, depressa senti que o meu 
caminho era por aqui e depressa concluí que esta formação 
também deveria ser dirigida aos pais em geral.

Esta será, então, a dinâmica deste livro. Partir da experiência 
de um sofrimento maior, que é a perda de um filho desejado 
e idealizado e a confrontação de um diagnóstico inesperado 
de deficiência, para mostrar que independentemente das cir-
cunstâncias adversas da vida, todos nós somos capazes de ser 
Felizes! Basta querer!

E assim, com esta minha investida no mundo das Emoções 
Positivas, finalmente encontrei um sentido para me sentir ainda 
melhor comigo mesma e com os outros. Proporcionar momentos 
de florescimento aos outros foi a forma surpreendentemente 
mais eficaz e eficiente que encontrei para a obtenção da minha 
própria Felicidade.

É, assim, meu desejo profundo, estimados leitores, contribuir 
e construir convosco a partir da experiência dos pais especiais, 
a serem felizes ou ainda mais felizes! Porque afinal, a Felicida-
de também se aprende. Este é o grande propósito deste livro!
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PARTE 1

A queda de um Anjo



E pegou numa carta…

Gosto, de vez em quando, de reler as cartas que o João me escrevia 
quando estava em Londres. Gosto de relembrar as saudades que 
sentíamos um pelo outro. Eram saudades boas! E foi no meio de 
tanta saudade que decidimos viver juntos e posteriormente casar.

O João sempre me disse: No dia em que “engravidarmos”, 
marcamos a data do nosso casamento. E assim foi!

Soube que estava grávida em Janeiro. Casamos em Setembro. 
Um mês antes de a Maria nascer.

Gosto de relembrar as emoções que vivemos durante aqueles 
nove meses: por um lado, a excitação da vinda da nossa filha e, por 
outro, a sensação de vivermos juntos para sempre. Durante nove 
meses fomos Felizes! Verdadeiramente Felizes! Recordo-me de, por 
vezes, sentir medo de tanta felicidade…

Chamo-me Rita, tenho 40 anos e tenho uma menina de 16 anos 
com a síndrome do “Cri du Chat”. O João tem 44 anos e recentemente 
voltou a ser a nossa âncora, depois de uns anos “desaparecido em 
alto mar”, para não dizer que nos abandonou durante alguns anos 
por não aguentar a pressão das exigências que uma criança como 
a Maria acarretava.

- 29 -



Esta é a história da Rita, do João e, claro, da Maria. Como, 
aliás, poderia ser a história de muitos pais e mães do mundo 
inteiro, pais de filhos com deficiência ou atrasos severos de 
desenvolvimento, ou seja, esta pode muito bem ser a “Vossa 
História”.

Quando desejamos um filho, desde a confirmação da gra-
videz até ao nascimento, concentramo-nos e vivenciamos an-
tecipadamente a chegada da criança, imbuídos em emoções e 
sentimentos positivos. À medida que as semanas passam, à 
medida que cumprimos religiosamente as consultas de obste-
trícia, esses sentimentos transformam-se em estado de espírito. 
Vive-se uma alegria contagiante no seio familiar e na família 
alargada, onde todos se encontram envolvidos pela chegada 
deste novo ser.

Desta forma, as nossas expetativas sobre o nascimento da 
criança e o nosso projeto de vida resultam da crença de esta 
vir a tornar-se a extensão de nós próprios através da heredi-
tariedade genética – a continuidade de “mim” e de “ti” – e, 
muitas vezes, a concretização dos nossos sonhos “sonhados” 
e nunca alcançados.

 Todos nós, mães e pais, desejamos assim, intimamente, 
que o nosso filho seja a superação de nós mesmos, no sentido, 
de este vir a ser ainda melhor em todas as componentes da 
vida: sucesso pessoal, profissional e social. 

Desde logo, há um investimento afetivo e também eco-
nómico para que em primeiro lugar a mãe seja acompanhada 
por um bom obstetra, faça todas as consultas de rotina e em 
segundo lugar, para que nada falte à criança, investindo sempre 
que possível na sua educação e formação. Projetamos assim, 
mentalmente, a criança desde o início da gravidez, fantasia-
mos sobre o sexo do bebé, o seu futuro desempenho escolar, 
profissão…

Quando eu e o João “engravidamos”, o nosso dia-a-dia passou a ser 
diferente; as conversas; os planos para o futuro; as expetativas; o 
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“sonhar acordado”… tudo convergia na chegada da Maria ou do Filipe.
Lembro-me que a decisão para a escolha do nome do nosso 

bebé envolveu toda a família. Todos davam palpites. Nós ríamo-nos, 
pois essa decisão seria nossa, exclusivamente nossa! Queríamos um 
nome simples, mas marcador de uma personalidade forte e sensível.

Ansiávamos por saber o sexo do bebé para lhe conferir “vida” 
e tentar imaginá-lo, torná-lo já membro participante do nosso 
quotidiano. Não tínhamos preferência pelo sexo, afinal tratava-se 
do nosso primeiro filho.

Foi num dia de Sol que soubemos que iríamos ter uma meni-
na! O que sentimos é indiscritível… todas as emoções positivas se 
cambiaram, quase em forma de êxtase total.

O João queria que ela tivesse o meu sorriso e eu queria que a 
Maria tivesse os olhos dele, uns olhos alegres e contagiantes.

E ficávamos assim, durante horas, dias, semanas e meses fan-
tasiando sobre as características da Maria. 

Quando a Maria se preparava para nascer, já tinha rosto, já 
tinha identidade, já sabíamos o colégio que iria frequentar, as ati-
vidades extracurriculares… até profissão já tinha!

Eis que chegou o dia 16 de outubro. O dia tão ansiado!
Fomos para a clínica às 9h00, ia ser um parto provocado por 

aconselhamento médico. O João estava eufórico, insistiu para assistir 
ao parto, eu decidi pela administração epidural, pois queria estar 
concentrada o mais possível em todos os pormenores do nascimento 
da minha menina, da minha princesinha!

No momento em que o Mundo “ruiu”

E quando finalmente a nossa filha nasceu… senti um aperto no 
coração tão grande, motivado pela agitação inesperada entre os 
médicos. Vi a Maria de relance…

O João, atónito, perguntou o que se estava a passar. Uma en-
fermeira gentil disse-lhe que aquele procedimento era normal, para 
não se inquietar. Mas eu estava inquieta, muito inquieta. Queria 
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ver a minha filha! Queria a minha filha perto de mim.
Não sei quanto tempo depois, na minha cabeça seriam anos, 

surge a minha bebé no colo da Pediatra-Chefe e chegou ainda com 
elas o “tsunami” das nossas vidas: A Maria, a minha Maria… era 
diferente!

Só acreditei naquela maldita notícia quando a vi. Era muito 
pequenina… a sua cabecinha era disforme! A Maria nascera sem 
o meu sorriso e sem os olhos do João! Por momentos pensei: 
Aquela não era a Nossa Maria!

Lembram-se, Pais, do que sentiram naquele momento? Sentiram 
certamente o mesmo que a Rita e o João:

- Não, não é verdade! Não pode ser verdade! Correu tudo 
bem durante a gravidez!

- A culpa só pode ter sido do médico. Eu não acredito! 
- Este não é o meu filho!
- Houve um engano com certeza!
- E agora? E agora?

Tantas perguntas, tantas dúvidas para tão poucas respostas! 
Quando esta realidade é diagnosticada, na maior parte das 
vezes, existe um vasto número de reações negativas, como se 
o Mundo ruísse ali, naquele momento. 

“Aquela não era a nossa Maria!”

No dia em que tive alta, senti que a minha Maria, a “minha menina” 
tinha morrido. Levava  para casa, nos meus braços uma criança 
“desconhecida”. 

Durante muito tempo, sonhei com a “minha Maria” a sorrir, 
com o meu sorriso e com os olhos azuis, vivos e ternos do João.

Comecei a sentir uma raiva tão grande, um desespero atroz e 
não parava de me questionar: Porquê a mim? Porquê a nós? Depois 
veio a culpa, eu tinha que ter falhado em alguma coisa ou então 
falhou o médico. Entrei em depressão. Eu não sabia cuidar daquela 
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criança! E mais uma vez a culpa: Eu não estou a ser boa mãe, afinal 
“esta” é a minha filha, a que nasceu de dentro de mim.

O João começou a ficar alterado, continuava a pensar que tinha 
havido erro de diagnóstico. Percorremos todos os especialistas, fomos 
a Espanha, recorremos à medicina alternativa e nada… nada…

Os dias passaram a ser sombrios. E o futuro? Sim, o futuro? 
O futuro haveria de sempre assim, como o dia de hoje: sombrio.

Depois da confirmação do diagnóstico de deficiência, do choque 
inicial, onde impera um estado de confusão e incapacidade 
para raciocinar, a maior parte destes pais vêm para casa não 
só com um filho não sonhado nos braços, bem como com um 
sentimento de abandono muito grande, atendendo que na maior 
parte das vezes não têm qualquer tipo de apoio psicológico que 
os ajude a superar este desgosto inicial e a ultrapassar todas as 
suas angústias paralisantes que lhe são inerentes.

 Sentem-se perdidos e assolados por medos encarceradores, 
que quando não devidamente intervencionados e acompanhados 
terapeuticamente levam a uma desorganização emocional, com 
consequências por vezes irreversíveis, onde reinam sentimentos 
de quase automutilação psicológica (o medo, a culpa ou auto-
censura, a frustração, a raiva, a depressão…) até à aceitação 
do “novo” filho”.

É um imiscuir de emoções negativas, muitas delas desco-
nhecidas até ao momento. Porém, como elas existem, fazendo 
parte do nosso reportório emocional, é natural que elas se façam 
sentir. Torna-se crucial não as deixar dominar e controlar a 
nossa vida. Se assim for, instala-se o desespero!

O “desespero” assemelha-se a uma dor de Alma tão profunda, 
que convence quem dela padece de que nada, nem ninguém a pode 
curar. É a desesperança total! Nestas ocasiões, é fundamental a 
obrigatoriedade do Resistir e Não desistir, pois em boa verdade, 
nenhuma dor dura para sempre, a não ser que opte pela crença 
tóxica de que foi predestinado para o sofrimento.
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Um dos primeiros passos para se libertar é deixar de se 
questionar permanentemente “Porquê a mim?”. Estou em crer 
que a Vida se responsabilizará, um dia, pela(s) resposta(s) 
conclusiva(s) e sábia (s) para que tenha sido o(a) “eleito(a)” 
para  SER uma pai/mãe especial.

Desta feita, sentir emoções negativas faz parte de qualquer 
processo doloroso, num espaço e num tempo circunstanciado. 

Tome consciência de que anormal seria não as sentir e, 
sobretudo, que não são exclusivas de pais com filhos com ne-
cessidades educativas especiais de caráter permanente. Todos 
nós, Todos, padecemos e sentimos momentos como estes 
quando somos assolados por acontecimentos da vida, sejam 
eles de que natureza forem, onde o sofrimento é mais doloroso 
do que a própria dor.

O que nos distingue uns dos outros é a nossa capacidade 
de superação. É a nossa Atitude, a Força do Carácter, a Deter-
minação, a Compreensão (…), ou seja, sou Eu, é Você a eleger 
a forma como Viver!

A capacidade de sarar as feridas emocionais varia de pessoa 
para pessoa. Porém, quanto mais rápido se convencer de que 
esta cura depende exclusivamente de si, mais rapidamente vol-
tará a sentir-se bem. A vida tem sempre um sentido, encontre 
o seu. Viva com significado, acrescente alegria aos seus dias, 
ainda que isso lhe pareça impossível.

Trabalhar e cultivar os estados emocionais positivos tem 
efeitos surpreendentes na nossa qualidade de vida, pois previne 
o afastamento social, o desânimo no emprego, evita a procras-
tinação, bem como o aparecimento de doenças psicossomáticas.

Retenha… 
Deixar-se abater emocionalmente é deixar que o coração 

desista. Sabia, por exemplo que?: 

• As dores de estômago aparecem quando acumulamos 
muita raiva dentro de nós?

• A diabetes pode ser causada pela solidão extrema?
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• As dores de cabeça tornam-se insuportáveis quando 
passamos o dia a ruminar sobre aspetos da vida negativos?

• A pressão arterial sobe quando somos afetados pelo stress?
• As unhas partem quando as defesas do nosso organismo 

estão em baixo?
• (…)

Comecei a não me sentir bem. Tudo o que comia vomitava. As dores 
de cabeça também eram uma constante. O médico disse-me que 
aparentemente tudo estava normal, contudo aconselhou-me um 
psiquiatra, pois poderia estar a desenvolver uma depressão.
Deixei de falar com as minhas amigas, afastei-as. Sentia inveja dos 
seus filhos “perfeitos”! Transformei-me numa desconhecida para os 
outros e para mim mesma.

Tornei-me “azeda” e fria com o João. Comecei a falar cada 
vez menos com ele, e quando o fazia era sempre para o recriminar. 
Acusava-o de ele não ajudar com a Maria, quando alguma coisa 
corria mal, atribuía-lhe as culpas. E quando ele se tentava aproximar 
de mim, com o seu carinho habitual, rejeitava-o. Estivemos meses 
sem fazer amor, melhor dizendo, ele sim, mas “eu não estava lá”, 
apenas o meu corpo.

Este estado de embotamento, entenda-se neste contexto embo-
tamento (Dorsch, Hacker, Atapf,1987) como queda da reação 
emocional a que muitas pessoas estão sujeitas devido à satu-
ração psíquica que condiciona a possibilidade de serem felizes, 
pode levar a um estádio de sofrimento solitário com graves 
consequências para o próprio como para os que o rodeiam, 
tendo implicações no corpo e mente, condicionando a saúde, 
o bem-estar familiar, o sucesso pessoal, profissional e social. 
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“
“ A felicidade tem, neste livro de leitura obrigatória, 

uma marca indelével de excelência, de sensibilidade e de 
maturidade que evidencia a aposta e a atenção profunda 
a vidas de pessoas especiais.

Professor Doutor Júlio Sousa, Psicólogo

É esta atitude positiva, esta forma de pensar e de 
agir que faz a diferença na sociedade, que transforma, 
muitas vezes, a angústia e a incerteza na coragem e na 
determinação.

Dr. Paulo Cunha, Presidente CM Vila Nova de Famalicão

Sonhos que julgamos desfeitos, vidas que determina-
mos impossíveis. Ultrapassar este estado de revolta e de 
negação é o desafio. São momentos de grande intensidade, 
de emoções fortes e de (des)esperança. 

Dr. Jorge Ascenção, Presidente da CONFAP

Li atentamente o livro e considero-o um bom “instru-
mento” para ajudar as famílias, não só as que têm filhos 
especiais, como também as famílias em geral. A sociedade 
precisa de muitos e muitos livros deste género.

Dr. Manuel Carlos, vice-Presidente da CONFAP

Este livro que tem nas mãos, além de um testemunho 
muito preciso nos detalhes e muito humano nos afectos 
que nos narra, é um guião, cientificamente muito bem 
apoiado, de estratégias para implementar um direito 
das Crianças e Jovens, dever de todos nós - educadores 
naturais e educadores profissionais - a educação especial! 

Dr. Albino Almeida, Presidente da Assembleia Municipal 
de Vila Nova de Gaia


