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RESUMO 

 

As relações familiares exercem papel fundamental no desenvolvimento dos indivíduos. O 

diagnóstico de uma deficiência impõe dificuldades e novas adaptações a todo o núcleo familiar, 

repercutindo diretamente na vida de pais e irmãos do indivíduo com deficiência. Assim, a presente 

dissertação teve por objetivo geral compreender como indivíduos que possuem irmãos com 

deficiência percebem sua experiência nesse contexto, ou seja, as expressões, sentimentos, fantasias 

e necessidades que podem surgir em relação à vivência familiar e à relação fraterna. Para atingir 

esse objetivo, foram realizados dois estudos. O Estudo 1, caracterizado como uma revisão 

integrativa da literatura, teve por finalidade compreender como as produções acadêmicas dos 

últimos 10 anos têm retratado os sentimentos e necessidades, no tocante à relação fraterna e à 

dinâmica familiar, de indivíduos com desenvolvimento típico que possuem irmãos com deficiência. 

O corpus analisado correspondeu a 21 artigos, nacionais e internacionais, publicados no intervalo 

de 2008 a 2016, recuperados em diferentes bases de dados científicas. Foram encontrados, a partir 

dessa análise, sentimentos ambivalentes relativos à relação estabelecida com o irmão com 

deficiência, com repercussões na subjetividade, na dinâmica familiar e em nível social. O estudo 2 

se constituiu de uma pesquisa empírica, de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi compreender 

a experiência subjetiva da criança com desenvolvimento típico que possui um irmão com 

deficiência, por meio de suas percepções, fantasias, sentimentos e expressões que surgem na 

vivência familiar, com os pais e com o irmão com deficiência. Participaram da pesquisa seis 

crianças, com idades entre cinco e dez anos, cujos irmãos foram diagnosticados com Deficiência 

Física ou Intelectual. Os dados foram coletados a partir da Entrevista Lúdica, do Jogo do Rabisco 

e do Procedimento de Desenho de Famílias com Estórias (DF-E), e analisados mediante a Análise 

de Conteúdo em suas vertentes Temática e da Enunciação. Além disso, foram interpretados 

conforme o referencial teórico de D. W. Winnicott e Walter Trinca. A partir dessa análise, os 

resultados encontrados incluíram a percepção da criança sobre a deficiência do irmão, expressões 

da experiência subjetiva, relacionadas a esse contexto, e percepções sobre o cuidado exercido pela 

família ao irmão com deficiência. Esses resultados possibilitaram compreender como as crianças 

participantes percebem a deficiência do irmão e as atividades de cuidado necessárias. A pesquisa 

possibilitou, ainda, a expressão de elementos da experiência subjetiva dos participantes em relação 

ao contexto vivenciado, aos pais e ao irmão com deficiência. Entende-se que ambos estudos 

dialogam entre si, possibilitando o aprofundamento nas questões pertinentes aos objetos do estudo 

e a construção de novos conhecimentos na área. Os resultados dos estudos apontam, sobretudo, 

para a importância de ouvir, acolher e atender às necessidades de indivíduos que possuem irmãos 

com deficiência, incluindo-os nos cuidados destinados às famílias que vivenciam o contexto da 

deficiência, em especial, quando se trata de crianças. As pesquisas realizadas possuem o potencial 

de fomentar discussões e estratégias que favoreçam os processos de cuidado a todo o grupo 

familiar. 

 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência; Psicanálise; Criança; Irmãos; Inclusão. 
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ABSTRACT 

 

 

Family relations play a fundamental role in the development of individuals. The diagnosis of a 

disability imposes difficulties and new adaptations to the whole family, directly affecting the life 

of parents and siblings of the disabled one. The purpose of this dissertation was to understand how 

individuals who have siblings with disabilities perceive their experience in this context, that is, the 

expressions, feelings, fantasies and needs that may arise in relation to family experience and 

fraternal relationship. To achieve this goal, two studies were carried out. Study 1, characterized as 

an integrative review of the literature, aimed to understand how the academic productions of the 

last 10 years have portrayed the feelings and needs, regarding the fraternal relationship and the 

family dynamics, of individuals with typical development who have siblings with disability. We 

analyzed 21 articles, national and international, published between 2008 and 2016, retrieved in 

different scientific databases. From this analysis, we found ambivalent feelings about the 

relationship established with the disabled sibling, with repercussions on subjectivity, family 

dynamics and social level. Study 2 consisted of an empirical research, with a qualitative approach, 

whose objective was to understand the subjective experience of the child with typical development 

that has a sibling with disability, through their perceptions, fantasies, feelings and expressions that 

arise in the family experience, with the parents and with the disabled sibling. Six children aged 

between five and ten, whose siblings were diagnosed with Physical or Intellectual Disability 

participated in the study. The data were collected from the Play Interview, the Game of Scribble 

and the Procedure of Drawing Families with Stories, and analyzed through Content Analysis in its 

Thematic and Enunciation aspects. In addition, they were interpreted according to the theoretical 

reference of D. W. Winnicott and Walter Trinca. From this analysis, the results found included the 

child's perception of the sibling’s disability, subjective expressions of experience related to this 

context, and perceptions about the care exercised by the family to the disabled sibling. These results 

enabled us to understand how participating children perceive their sibling’s disability and the 

necessary care activities. The research also allowed the expression of elements of the subjective 

experience of the participants in relation to the context experienced, the parents and the sibling 

with disability. It is understood that both studies dialogue with each other, allowing the deepening 

in the questions pertinent to the objects of the study and the construction of new knowledge in the 

area. The results of the studies point, in particular, to the importance of listening, welcoming and 

meeting the needs of individuals with siblings with disabilities, including them in the care of 

families living in the context of disability, especially when it comes to children. The research 

carried out has the potential to instigate discussions and strategies that favor the processes of care 

for the whole family group. 

 

Keywords: Disabled people; Psychoanalysis; Children; Siblings; Inclusion. 
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APRESENTAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 A presente dissertação é composta por dois estudos, conforme exigido pelo Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia (PPGP-UFTM) para a obtenção do título de Mestre em Psicologia. 

Seu objeto de estudo é contextualizado no abrangente tema da Deficiência, mais especificamente, 

nas experiências dos irmãos das pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de deficiência. 

Pesquisas com temáticas semelhantes têm ganhado cada vez mais espaço na comunidade 

acadêmica, possibilitando cada vez mais a inclusão social de pessoas com deficiência e suas 

famílias. 

 A relevância de discussões acerca dessa inclusão é evidenciada pela constatação da 

Organização Mundial da Saúde de que cerca de 10% da população de países em desenvolvimento 

apresentam algum tipo de deficiência (WHO, 2011). No Brasil, o correspondente a 23,9% da 

população brasileira possui algum tipo de deficiência. Essa porcentagem equivale a mais de 45 

milhões de indivíduos que apresentam limitações ou dificuldades visuais, auditivas, motoras, 

intelectuais ou múltiplas. A tendência é a de que essa proporção aumente com o decorrer dos anos, 

devido ao crescimento progressivo da quantidade e qualidade de diagnósticos e, também, da 

expectativa de vida (Brasil, 2012). 

 É importante destacar que, embora a nomenclatura destinada a esse público tenha passado 

por diversas alterações ao longo do tempo, atualmente o termo mais usual e aceito é “pessoas com 

deficiência”. Entende-se essa terminologia mais adequada que as anteriores, “portadores de 

deficiência” ou “pessoas com necessidades especiais”, considerando que não esconde ou camufla 

a deficiência, nem abarca a ideia de que a deficiência é algo que se carrega, porta, e não uma 

característica própria ao modo de ser no mundo do indivíduo. Nesse sentido, “pessoas com 

deficiência” é uma nomenclatura que valoriza as necessidades e diferenças desses indivíduos, 

contribuindo para a autonomia e a inclusão (Sassaki, 2003). 

As pesquisas que compõem a presente dissertação se inserem nesse contexto, buscando 

compreender as experiências de irmãos de pessoas com deficiências. O primeiro estudo é 

caracterizado por uma revisão integrativa da literatura científica nacional e internacional, dos 

últimos 10 anos, e teve como objetivo conhecer como essas produções têm retratado a percepção 

de indivíduos com desenvolvimento típico, que possuem irmãos com deficiência, sobre sua própria 
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vida emocional. O corpus do estudo foi composto por 21 artigos, recuperados em bases de dados 

científicas (Scielo, Medline, Lilacs, PsycINFO e PepSic). Os dados encontrados propiciaram 

discussões acerca de aspectos que também puderam ser abordados no estudo empírico. 

 O segundo artigo é resultado de uma pesquisa empírica, exploratória, transversal e 

descritiva, de abordagem qualitativa, que, a partir da constatação da defasagem de estudos que 

abordassem a experiência de ser irmão de uma pessoa com deficiência a partir do ponto de vista 

infantil, objetivou conhecer a experiência subjetiva de crianças, a partir de seus próprios relatos. 

Experiência subjetiva aqui é compreendida como expressão da subjetividade, ou seja, dos 

fenômenos psíquicos próprios ao indivíduo, que colorem a forma como a realidade é percebida por 

ele (Michaelis, 1998; Silva, 2009). 

 O acesso a essas pessoas foi facilitado pelo contato com instituições de atendimentos 

especializados, que proporcionam atendimentos e acompanhamentos direcionados às pessoas com 

deficiência, nas áreas de Educação e Saúde. Na cidade de Uberaba, local onde foi realizada a 

pesquisa, contabilizam-se diversas instituições de atendimento especializado clínico e pedagógico. 

Como neste estudo o foco incidiu sobre a experiência subjetiva de crianças cujos irmãos são 

pessoas com deficiência física e/ou intelectual, o contato foi estabelecido com famílias que tinham 

filhos atendidos em duas instituições específicas: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) e a Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba (ADEFU). 

A APAE é uma organização social que tem como principal objetivo, de acordo com Lima 

(2015) e com o Estatuto da Federação Nacional das APAEs (2011), promover melhor qualidade de 

vida, oferecendo uma atenção integral ao indivíduo diagnosticado com deficiência intelectual e 

múltipla. A instituição atua nas áreas de assistência social, educação, estimulação e saúde, por meio 

de trabalhos de prevenção e orientações à família, no sentido de proporcionar a máxima autonomia 

e assegurar um exercício pleno de cidadania. Essa instituição, na cidade de Uberaba-MG, foi 

fundada em 1972 e atualmente realiza atendimentos de aproximadamente 400 pessoas, tanto em 

área clínica quanto pedagógica. (http://uberaba.apaebrasil.org.br/) 

A ADEFU é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1989 

na cidade de Uberaba, com o objetivo de oferecer cuidado a pessoas com deficiência física e sua 

família. A instituição inclui práticas clínicas e pedagógicas, com a finalidade de trabalhar a 

habilitação e a reabilitação física, social, educacional, profissional, esportiva e de cultura, dentro 
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de um ambiente adaptado às necessidades dos indivíduos associados. A instituição atende até 180 

pessoas, sobretudo diagnosticadas com Paralisia Cerebral, que apresentam dificuldades decorrentes 

da própria deficiência e da vulnerabilidade sócio-econômica-cultural em que se encontram 

(http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,40469). 

 Ambos os estudos se justificam a partir da compreensão de que a saúde mental da família 

como um todo e de cada membro dela é afetada mutuamente, e que, assim, o cuidado voltado às 

pessoas com deficiência deve incluir a família. Tendo tudo isso em vista, o objetivo geral da 

dissertação foi compreender como indivíduos que possuem irmãos com deficiência percebem sua 

experiência subjetiva nesse contexto, ou seja, quais expressões, sentimentos, fantasias e 

necessidades podem surgir em relação à dinâmica familiar e à relação fraterna. A seguir, são 

descritos os dois estudos realizados. 
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ESTUDO 1 

A vida emocional de indivíduos que possuem irmãos com deficiência: uma revisão 

integrativa. 

The emotional life of individuals who have siblings with disabilities: an integrative review. 

 

Autores: Carolina Martins Pereira Alves e Conceição Aparecida Serralha. Artigo submetido ao 

periódico “Contextos Clínicos” e aguardando decisão editorial. 

 

Resumo: Relacionamentos fraternos permeados pela deficiência de um dos irmãos podem impor 

adaptações e exigências a indivíduos com desenvolvimento típico. A presente revisão integrativa 

objetivou compreender como as produções acadêmicas dos últimos 10 anos têm retratado os 

sentimentos e necessidades, no tocante à relação fraterna e à dinâmica familiar, de indivíduos com 

desenvolvimento típico que possuem irmãos com deficiência. Foram analisados 21 artigos 

nacionais e internacionais. A despeito da multiplicidade cultural dos estudos, muitos resultados 

semelhantes foram observados, divididos nos seguintes eixos e subdivisões: (1) Ambivalência de 

Sentimentos e Manifestações, subdividido em (a) Repercussões na Subjetividade, (b) Repercussões 

na Dinâmica Familiar e (c) Preocupações com o Futuro: Irmão como Cuidador; (2) Necessidades 

de Irmãos de Pessoas com Deficiência, subdividido em (a) Comunicação e Informação, (b) 

Acolhimento e Possibilidade de Expressão, (c) Socialização, (d) Melhoria nos Serviços de Saúde 

e Cuidado; (3) Repercussões em Nível Social, subdividido em (a) Relacionamentos Interpessoais 

e Lazer: Novas Configurações, (b) Lidando com Preconceito e Estigma, (c) Proposta de 

Intervenção com Irmãos. Constata-se a importância da composição de espaços de escuta para 

acolher o irmão do indivíduo com deficiência, com o aprimoramento de recursos de apoio social 

para assistência adequada às suas necessidades. 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Irmãos; Inclusão. 

 

Abstract: Fraternal relationships permeated by the disability of one sibling may impose 

adaptations and demands on individuals with typical development. The present integrative review 

aimed to understand how the academic productions of the last 10 years have portrayed the feelings 
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and needs, regarding the fraternal relationship and the family dynamics, of individuals with typical 

development who have siblings with disabilities. 21 national and international articles were 

analyzed. Despite the cultural multiplicity of the studies, many similar results were observed, 

divided into the following axes and subdivisions: (1) Feelings and Manifestations Ambivalence, 

subdivided into (a) Repercussions in Subjectivity, (b) Repercussions in Family Dynamics and (c) 

Concerns about the Future: Brother as Caregiver; (2) Needs of Siblings of People with Disabilities, 

subdivided into (a) Communication and Information, (b) Refuge and Possibility of Expression, (c) 

Socialization, (d) Improvement in Health and Care Services; (3) Repercussions at Social Level, 

subdivided into (a) Interpersonal Relationships and Leisure: New Configurations, (b) Dealing with 

Prejudice and Stigma, (c) Proposal of Intervention with Siblings. The importance of the 

composition of spaces to listen the sibling of the disabled person, with the improvement of social 

support resources for assistance adequate to their needs, is noted. 

Key words: Disabled people; Siblings; Inclusion. 

 

1. Introdução 

 A família exerce papéis fundamentais no desenvolvimento e amadurecimento dos 

indivíduos que a compõem, ao se responsabilizar pela construção de um ambiente suficientemente 

bom em que suas necessidades possam ser atendidas. A dinâmica familiar, constituída pelas 

relações estabelecidas entre cada membro e entre a família como um todo e a rede social, é 

transformada sempre que há a integração de um novo membro, com suas características e 

necessidades próprias, impondo novas adaptações e inaugurando novos papéis, ou seja, exigindo 

reorganização de valores e projetos em todo o grupo familiar (Nunes e Aiello, 2008; Pereira e 

Fernandes, 2010; Pereira e Piccinini, 2007; Serralha, 2016; Zapata Albán, 2014). 

 Algumas condições inesperadas podem impor novas exigências, preocupações e 

necessidades na organização familiar, a exemplo do diagnóstico de deficiência em um dos filhos. 

Deficiência, neste estudo, é compreendida conforme a conceitualização legal disposta no Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, instituído em 2015: 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas (Lei n. 13.146, 2015, art. 2º). 
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 Destaca-se a pluralidade do conceito, que inclui inúmeros tipos de deficiência, sejam elas 

físicas, com limitações na locomoção e no movimento; intelectuais, que podem ser sindrômicas ou 

não; visuais; auditivas; e, recentemente, incluiu-se o Autismo, conforme a Lei n. 12.764 (2012). 

Compreende-se, assim, deficiência como uma condição complexa, oposta às expectativas sociais e 

familiares acerca do indivíduo, com potencial para desenvolvimento de estresse e sofrimento diante 

de desafios intrafamiliares e de questões como estigma e reações sociais negativas (Huang, Ososkie 

e Hsu, 2011; Pereira-Silva e Almeida, 2014; Petean e Suguihura, 2005).  

 Tais desafios podem aparecer, sobretudo, no momento do diagnóstico. No estudo de 

Rodrigues e Silva (2015), a comunicação do diagnóstico foi descrita por casais que possuem filhos 

com deficiência como um dos momentos mais difíceis que já viveram. Nesse sentido, outros 

autores (Agustinelli e Vizzotto, 2012; Buscaglia, 2006; Goitein e Cia, 2011) também ressaltam a 

importância de que essa comunicação seja compreensível a todos, de forma a minimizar as 

dificuldades e o sofrimento decorrente de medos e de frustrações de expectativas, diante das 

manifestações da deficiência do indivíduo que a possui. 

 Nota-se que a família passa por conflitos, experiências desafiadoras e ambivalência de 

emoções, até conseguir se adaptar e aceitar as condições inesperadas que se impõem. A presença 

de uma criança com deficiência pode representar tanto um possível fator de risco ao 

desenvolvimento dos indivíduos de sua família, quanto também possibilidades de crescimento e 

fortalecimento das relações (Buscaglia, 2006; Franco, 2016; Silva e Dessen, 2014). 

 Muito já foi pesquisado acerca das questões familiares no contexto da deficiência. 

Entretanto, o foco recai, na maioria dos estudos, sobre as relações parentais, principalmente no 

relacionamento entre mãe e o filho com deficiência. Tendo em vista que o ambiente familiar da 

criança não é restrito à interação com a mãe e o que os relacionamentos com outros membros da 

família também exercem papel fundamental na vida dos indivíduos, compreende-se a necessidade 

de envolvê-los em pesquisas com essa temática (Agustinelli e Vizzotto, 2012; Petean e Suguihura, 

2005; Silva e Dessen, 2014). 

 O irmão com desenvolvimento típico, foco do presente estudo, pode vivenciar inúmeras 

transformações na percepção da dinâmica familiar, na vida social e nos papéis desempenhados em 

relação à pessoa com deficiência, uma vez que a relação fraterna está entre as mais complexas e 

duradouras experiências de vida. Com o irmão, são promovidas interações permeadas por 
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reciprocidade, complementaridade e ambivalência, configurando uma rede complexa de 

sentimentos com repercussões no desenvolvimento individual e na constituição psíquica 

(Goldsmid e Féres-Carneiro, 2007; Pereira e Piccinini, 2007; Petean e Suguihura, 2005; Seltzer et 

al., 2005). 

 Toda a complexidade dos relacionamentos fraternos pode ser intensificada pelas 

particularidades do contexto da deficiência, com sentimentos intensos que podem ser derivados da 

dificuldade de falar sobre as questões vivenciadas no grupo familiar, tornando a deficiência um 

assunto censurado e/ou restrito. O desconhecimento e o impedimento da expressão de sentimentos, 

dúvidas e fantasias a respeito desse assunto podem levar a desafios e dificuldades emocionais e 

interpessoais (Dew et al., 2008; Kroeff, 2012). 

 Em interações familiares saudáveis, com espaço e abertura para o diálogo e a expressão, 

influenciadas pelo apoio social, inclusive dos próprios serviços de saúde e educação, as relações 

permeadas pela deficiência podem ser vivenciadas como contexto de crescimento, 

amadurecimento, resiliência e empatia. Ainda, pode haver diferenças significativas entre a 

percepção dos pais e a do irmão com desenvolvimento típico no tocante a questões pertinentes à 

sua própria vida emocional e à relação fraterna estabelecida (Dew et al, 2008; Gomes e Bosa, 

2004). 

 Tendo isso em vista, o presente estudo objetivou compreender como as produções 

acadêmicas dos últimos 10 anos têm retratado os sentimentos e necessidades, no tocante à relação 

fraterna e à dinâmica familiar, de indivíduos com desenvolvimento típico que possuem irmãos com 

deficiência. 

2. Método 

 Para responder ao objetivo proposto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, que 

se caracteriza por um método sistemático de busca, seleção e análise do conhecimento científico, 

a partir de padrões de rigor e replicabilidade, ou seja, possibilita ao leitor a recondução dos passos 

realizados pelos autores das pesquisas para atingirem seus objetivos. Dessa forma, foram 

sumarizados, sintetizados e, por fim, analisados estudos concluídos e publicados em periódicos 

indexados, que permitiram o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e contextos 

socioculturais, bem como a obtenção de conclusões e reflexões críticas acerca da temática 

estudada. A revisão integrativa permitiu, ainda, considerações acerca da atuação profissional e de 



18 

 

novos estudos que possam ser necessários (Botelho et al., 2011; Creswell, 2010; Mendes et al., 

2008). 

 Neste estudo, foram seguidas as etapas sugeridas por Ganong (1987): a) definição da 

questão da pesquisa; b) estabelecimento e definição de critérios de inclusão e exclusão; c) coleta e 

seleção dos dados, com revisão dos critérios anteriormente definidos; d) análise e interpretação dos 

dados encontrados, a partir dos trabalhos selecionados para leitura na íntegra; e) discussão dos 

resultados; e, f) apresentação da revisão, por meio de eixos temáticos relativos à análise realizada. 

 A partir desses procedimentos, foi acessada a produção acadêmica nacional e internacional 

dos últimos dez anos, que respondesse à seguinte questão norteadora: Quais são as repercussões 

emocionais do indivíduo com desenvolvimento típico, encontradas, em sua relação com um irmão 

com deficiência e sob sua própria percepção, na literatura científica? 

2.1. Levantamento em bases de dados 

 A seleção do material analisado ocorreu em outubro e novembro de 2017, a partir de uma 

busca sistemática nas seguintes bases de dados: Scielo, Medline, Lilacs, PsycINFO e PepSic. Os 

unitermos utilizados nas pesquisas foram: “Irmãos”; “Relação entre irmãos”; “Deficiência”; e 

“Percepção”, com equivalentes em inglês e espanhol, definidos de acordo com o objetivo da 

pesquisa e com os Descritores em Ciências da Saúde (DECS). 

 Essa seleção se deu a partir de critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos: a) artigos 

originais publicados em periódicos indexados, entre 2008 e 2017, disponíveis online na íntegra em 

língua portuguesa, inglesa ou espanhola; b) artigos que apresentassem a perspectiva de irmãos de 

pessoas com deficiência; c) artigos que abordassem a influência da relação fraterna permeada pela 

deficiência de um dos irmãos na vida emocional dos irmãos sem deficiência. Houve a inserção 

apenas de estudos empíricos, devido ao objetivo de conhecer a perspectiva dos participantes que 

possuíssem irmãos com deficiência, ou seja, foram inseridas apenas pesquisas que possibilitassem 

a construção de espaços de expressão a esses indivíduos. 

 Foram excluídos artigos a partir dos seguintes critérios: a) trabalhos não publicados como 

artigos em revistas indexadas e não submetidos à avaliação por pares, assegurando a qualidade da 

produção científica (Scorsolini-Comin e Amorim, 2008), tais como dissertações, editoriais, 

capítulos de livro, resenhas, entre outros; b) estudos que envolvessem as experiências de irmãos de 

pessoas com outras dificuldades ou adoecimentos não considerados como deficiência, como o 
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câncer; c) artigos que se referissem à perspectiva parental acerca da relação fraterna permeada pela 

deficiência; d) estudos que abordassem a relação entre irmãos, em que ambos (ou mais) possuíssem 

deficiência; e) estudos teóricos ou de revisão; f) artigos repetidos. 

 A seleção ocorreu inicialmente a partir do título do material encontrado e, em seguida, pela 

leitura dos resumos dos artigos cujos títulos se aproximaram da temática estudada e da questão 

norteadora. Após a leitura dos resumos, foram recuperados aqueles que atendiam aos critérios de 

inclusão e exclusão para a leitura na íntegra, dos quais foram selecionados os que compuseram o 

corpus da presente revisão.  

 A análise desses artigos selecionados se deu por meio da leitura em profundidade, com 

fichamento dos dados, possibilitando maior visibilidade dos principais dados de cada um: título, 

ano e local de publicação, tipo de deficiência e população, periódico, objetivos, metodologias 

utilizadas, principais resultados e conclusões destes. A partir dessa apreciação individual, realizou-

se uma leitura mais abrangente, considerando temas e significados que se assemelham ou se 

diferenciam nos artigos que compõem o corpus da análise.  

3. Resultados e Discussão 

 Na revisão, foram encontrados, somando-se todas as bases, 524.767 trabalhos, a partir das 

buscas realizadas com os unitermos, de forma individual e combinada. Com a refinação da pesquisa 

e a combinação entre os descritores selecionados, esse número reduziu significativamente. O 

corpus constituiu-se de 21 artigos encontrados, recuperados com a leitura dos resumos e, por fim, 

selecionados para análise por meio da leitura na íntegra.  

Base de dados Encontrados Recuperados pelo 

resumo 

Selecionados pela 

leitura integral 

SCIELO 4.197 17 5 

MEDLINE 485.660 41 11 

LILACS 28.757 10 3 

PSYCINFO 5.811 12 1 

PEPSIC 342 5 1 

TOTAL 524.767 85 21 

Tabela 1: Quantidade de artigos encontrados, recuperados e selecionados conforme cada base 

de dados. 
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 A Tabela 2 apresenta os dados dos artigos selecionados para compor o corpus deste estudo, 

classificados conforme o ano e local de publicação, periódico e tipo de deficiência abordado. 

Nº Autores 
Ano de 

publicação 

Local de 

desenvolvimento 

da pesquisa 

Periódico 
Tipo de deficiência 

do irmão 

A1 
Bellin, Kovacs, e 

Sawin 
2008 EUA 

Health and Social 

Work 

Espinha bífida 

(Deficiência Física) 

A2 
Bellin, Bentley e 

Sawin 
2009 EUA 

Families, 

Systems, & 

Health 

Espinha bífida 

(Deficiência Física) 

A3 
Seltzer, Orsmond e 

Esbensen 
2009 EUA Autism. 

Autismo e Deficiência 

Intelectual 

A4 Lizasoáin e Onieva 2010 Espanha 

Intervención 

Psicosocial 

 

Deficiência Intelectual 

A5 

Navarausckas, 

Sampaio, Urbini e 

Costa 

2010 Brasil 

Estudos de 

Psicologia - 

Campinas 

Paralisia Cerebral 

(Deficiência Física) 

A6 
Messa e Fiamenghi 

Jr. 
2010 Brasil 

Ciência e Saúde 

coletiva 
Deficiência Intelectual 

A7 Pereira e Fernandes 2010 Brasil 

Estudos e 

pesquisa em 

Psicologia – 

UERJ 

Síndrome de Down 

(Deficiência 

Intelectual) 

A8 
Kao, Romero-Bosch, 

Plante e Lobato 
2011 EUA 

Child: care, 

health and 

development 

Deficiência Intelectual 

e Transtornos do 

Desenvolvimento 

A9 
Manor-Binyamini e 

Abu-Ajaj 
2012 Israel 

Research in 

Developmental 

Disabilities 

Autismo e Deficiência 

Intelectual 

(sindrômica ou não) 

A10 
Arnold, Heller e 

Kramer 
2012 EUA 

Intellectual and 

Developmental 

Disabilities 

Deficiência Intelectual 

e Transtornos do 

Desenvolvimento 

A11 Moyson e Roeyers 2012 Bélgica 

Journal of 

Intellectual 

Disability 

Research 

Deficiência Intelectual 
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A12 

Graff, Mandleco, 

Dyches, Coverston,  

Roper, e Freeborn 

2012 EUA 
Journal of Family 

Nursing 
Deficiência Intelectual 

A13 
Yamashiro e 

Matsukura 
2013 Brasil 

Revista de 

Terapia 

Ocupacional da 

USP 

Deficiência Intelectual 

A14 Tozer e Atkin 2015 Inglaterra 

Journal of 

Applied Research 

in Intellectual 

Disabilities 

Autismo 

A15 Rana e Mishra 2015 Índia 
Indian Journal of 

Pediatrics 

Diferentes tipos de 

deficiência (Paralisia 

Cerebral, Epilepsia, 

Autismo e DI) 

A16 Martins e Bonito 2015 Portugal 

Revista de 

Psicologia da 

Criança e do 

Adolescente 

Autismo 

A17 Pan e Ye 2015 China 

Journal of 

Applied Research 

in Intellectual 

Disabilities 

Deficiência Intelectual 

A18 Batista, Duarte e Cia 2016 Brasil 
Ciência e Saúde 

coletiva 

Síndrome de Down 

(Deficiência 

Intelectual) 

A19 Loureto e Moreno 2016 Brasil 
Revista 

Psicopedagogia 
Autismo 

A20 Cezar e Smeha 2016 Brasil 

Estudos de 

Psicologia I 

Campinas 

Autismo 

A21 Yamashiro e Lacerda 2016 Brasil 

Revista Brasileira 

de Educação 

Especial 

Deficiência Auditiva 

 Tabela 2: Apresentação e classificação dos artigos selecionados conforme ano, local, 

periódico e tipo de deficiência. 

A maioria dos artigos (A3; A4; A6; A7; A8; A9; A10; A11; A12; A13; A15; A17; A18) 

selecionados nessa revisão, retrata a convivência com um irmão com Deficiência Intelectual. 

Desses 13 estudos, apenas um (A15) envolveu vários tipos de deficiência e quatro incluíram 

Deficiência Intelectual e Autismo (A3; A8; A9; A10), que, por sua vez, foi retratado em nove 
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artigos (A3; A8; A19; A10; A14; A15; A16; A19; A20). A Deficiência Física foi encontrada em 

quatro artigos (A1; A2; A5; A15), incluindo o que não se limita a um tipo específico. Ainda foi 

encontrado um artigo (A21) que relatou a experiência do irmão de uma pessoa com Deficiência 

Auditiva. Em relação à Deficiência Visual, não foi encontrado nenhum estudo. 

 É possível perceber uma tendência em se voltar o olhar para os irmãos de pessoas 

diagnosticadas com Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do Desenvolvimento. Os dados 

colhidos pela pesquisa do Censo do IBGE em 2010 (Brasil, 2012), mostram que 7% dos indivíduos 

com algum tipo de deficiência foram declarados com Deficiência Motora, 1,4% com Deficiência 

Intelectual, 5,1% com Deficiência Auditiva e 18,6% com Deficiência Visual. Nota-se, assim, que 

embora haja um número consideravelmente inferior de pessoas diagnosticadas e registradas com 

Deficiência Intelectual, na presente revisão, o número maior de artigos encontrados voltou-se a 

esse público. 

O fato de os artigos focarem principalmente a Deficiência Intelectual pode ser relacionado 

à reflexão de Dias e Oliveira (2013): pessoas com esse tipo de deficiência parecem não vivenciar 

a mesma integração e participação social, evidenciando preconceito, estigma e invisibilidade, 

especialmente em deficiências não sindrômicas, provocando maior interesse de pesquisa. Esses 

artigos parecem compreender que estudos com esse público podem promover maior conhecimento 

e visibilidade de suas características e necessidades, valorizando os indivíduos e ampliando as 

possibilidades de inclusão social. O ponto de vista dos artigos estudados, voltados ao contexto da 

Deficiência Intelectual, aponta para o fato de a inclusão social desses indivíduos e suas famílias 

ainda ser frágil, na atualidade. 

 A respeito das estratégias metodológicas utilizadas nos estudos, apenas quatro utilizaram a 

metodologia quantitativa (A2; A3; A9; A15) e uma utilizou método misto, com recursos tanto 

qualitativos quanto quantitativos (A16). No restante, foi utilizada a metodologia qualitativa, 

destacando-se o uso de entrevistas semiestruturadas como instrumento de coleta de dados. 

 Observou-se, ainda, que os estudos abordam principalmente as experiências de 

adolescentes e adultos. A Tabela 3 ilustra a classificação dos estudos conforme faixa etária: 
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Adolescentes Crianças Adultos 
Adolescentes e 

crianças 

Adolescentes e 

adultos 
Todas as idades 

4 (A1, A2, 

A12, A15) 
- 

7 (A6, A9, 

A10, A14, 

A17, A20, 

A21) 

4 (A8, A11, 

A13, A19) 
2 (A3, A18) 

4 (A4, A5, A7, 

A16) 

Tabela 3: Classificação dos estudos conforme faixa etária dos participantes 

 Notou-se que, a despeito da multiplicidade cultural dos estudos, muitos resultados 

semelhantes foram encontrados. Todos os artigos analisados partiram do pressuposto de que a 

presença de um indivíduo com deficiência na família pode modificar consideravelmente o ambiente 

familiar, influenciando diretamente a constituição psíquica, a experiência subjetiva e os 

relacionamentos estabelecidos por todos os envolvidos no contexto da deficiência.  

 A análise em profundidade dos artigos, no presente estudo, originou os seguintes eixos 

temáticos e subdivisões: (I) Ambivalência de Sentimentos e Manifestações, subdividido em (a) 

Repercussões na Subjetividade, (b) Repercussões na Dinâmica Familiar e (c) Preocupações com o 

Futuro: Irmão como Cuidador; (II) Necessidades de Irmãos de Pessoas com Deficiência, 

subdividido em (a) Comunicação e Informação, (b) Acolhimento e Possibilidade de Expressão, (c) 

Socialização, (d) Melhoria nos Serviços de Saúde e Cuidado; (III) Repercussões em Nível Social, 

subdividido em (a) Relacionamentos Interpessoais e Lazer: Novas Configurações, (b) Lidando com 

Preconceito e Estigma, (c) Proposta de Intervenção com Irmãos. 

3.1. Ambivalência de Sentimentos e Manifestações 

 A influência de um irmão com deficiência sobre os irmãos com desenvolvimento típico 

deve situar-se em um contínuo entre aspectos positivos e negativos, ou seja, apesar da existência 

de sofrimento nas famílias de pessoas com deficiência, pode haver também muito enriquecimento. 

Essa variação pôde ser encontrada de diferentes formas, revelando repercussões na subjetividade 

desses irmãos, na dinâmica familiar e preocupações relativas ao futuro. 

3.1.1. Repercussões na Subjetividade 

Unanimemente, os estudos revelaram que possuir um irmão com deficiência leva a um 

amadurecimento precoce. Os irmãos com desenvolvimento típico, sobretudo quando adolescentes, 

veem-se a si mesmos mais maduros em relação a outros indivíduos da mesma idade, nos resultados 
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de estudos comparativos entre indivíduos que possuem irmãos com e sem deficiência (A5; A9; 

A13; A15). Esse amadurecimento não é visto necessariamente de forma positiva, uma vez que pode 

se caracterizar como artificial, pulando estágios necessários ao desenvolvimento emocional 

saudável e, potencialmente, levando a diversas consequências na vida adulta (A1; A4; A5; Dias, 

2008). 

Um dos aspectos que evidenciam esse desenvolvimento precoce é a percepção dos 

participantes das pesquisas de suas inúmeras responsabilidades para com o irmão com deficiência, 

sobretudo para garantir o bem-estar físico e emocional deste. Esse dado apareceu em todos os 

estudos analisados. Um dos estudos (A6) acrescentou que a exigência de maiores responsabilidades 

em casa acaba por gerar uma articulação entre estresse e resiliência. Essa alternância entre 

sentimentos contraditórios foi encontrada, intercalando aspectos emocionais negativos e positivos. 

 Sentimentos entendidos reprováveis na experiência com o irmão, como, por exemplo, raiva, 

ciúmes e vergonha, não aparecem em apenas dois artigos (A18; A20). Nestes, os participantes 

relatam entender a situação do irmão sem ressentir-se da atenção a ele concedida. Ressaltam ainda 

a necessidade de se mostrarem fortes diante dos pais, a fim de não causar maiores preocupações, 

considerando as já proporcionadas pelo diagnóstico do irmão. Destaca-se a importância de se 

compreender melhor se esses sentimentos realmente não existiam para esses participantes, ou se, 

por algum motivo, não puderam ser manifestados.  

 De fato, situação semelhante pode ser observada na maioria dos estudos, na construção de 

relatos nos quais, embora os aspectos negativos aparecessem, eram muitas vezes acompanhados de 

algum fator considerado positivo, de forma compensatória. Algumas histórias, apuradas sobretudo 

com participantes adultos, sugerem certa relutância de alguns deles em compartilhar a 

profundidade de suas emoções, com tendência aparente de reprimir sofrimentos provenientes de 

grandes dificuldades vivenciadas ou mesmo proporcionadas por seus irmãos e irmãs. Isso pôde ser 

percebido na descrição da forma como esses relatos foram construídos e na hesitação que permeava 

esses aspectos difíceis, por exemplo. 

 Esse comportamento pode ser compreendido a partir dos conceitos de verdadeiro e falso si 

mesmo (self), desenvolvidos por Winnicott (1960/1983; 1964/1999). O si mesmo verdadeiro é, na 

realidade, o elemento que reúne as experiências do viver, relacionado à espontaneidade e à 

criatividade, desde os momentos iniciais da vida até o que posteriormente constituirá a realidade 
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interna do indivíduo. O falso si mesmo, por sua vez, é utilizado na mediação entre essa realidade 

interna e o ambiente no qual a pessoa se desenvolve. Surge das ameaças sentidas em relação ao si 

mesmo verdadeiro, de forma reativa, quando o bebê se submete à necessidade de adaptar-se ao 

ambiente.  

 Como citado, anteriormente, parece haver, nos relatos presentes nos estudos selecionados, 

uma dificuldade em expor abertamente sentimentos difíceis. Podem ser aventadas duas 

possibilidades. Uma diz respeito à vivência de um falso si mesmo na saúde, que diz respeito, entre 

outras questões, à não exposição aberta de aspectos íntimos em ambientes nos quais não se percebe 

confiança e segurança suficiente. A outra se refere à possibilidade de haver uma grande dissociação 

do núcleo do si mesmo em elementos defensivos, distanciando-se de um processo saudável e 

interrompendo o amadurecimento natural do indivíduo. É necessário avaliar tais possibilidades 

para compreender o funcionamento psíquico dos participantes das pesquisas analisadas. 

De forma geral, os aspectos emocionais considerados negativos foram os sentimentos de 

choque, culpa, tristeza, raiva, confusão, constrangimento e vergonha diante de diferenças e de 

comportamentos inadequados. Foram ainda relatados ressentimentos, ciúmes em relação à atenção 

recebida e à injusta distribuição dos recursos familiares, indignação, impotência e frustração diante 

das limitações impostas pela deficiência. Em alguns estudos (A5; A6; A10; A14; A21), os irmãos 

relataram sentirem-se negligenciados e vivenciarem angústia, solidão e negação da deficiência. 

Apareceram ainda medos de perder o irmão, de não conseguir cuidar dele e da repetição do 

diagnóstico – seja com eles próprios ou com futuros filhos. 

O impacto do convívio com a deficiência em irmãos envolve, também, aquisições positivas. 

Dentre os aspectos emocionais considerados positivos, destacam-se, resumidamente, o 

desenvolvimento de paciência, empatia, compreensão, altruísmo, independência, sentido de 

realidade, responsabilidade com a vida e união no relacionamento fraterno. O convívio com o irmão 

pode gerar maior facilidade de lidar com a diferença e potencializar competências cognitivas, 

afetivas e sociais. Esses indivíduos consideram-se mais realistas, sensíveis e conscientes em 

questões relativas à deficiência e à inclusão. 

Em um dos estudos (A1), foram mencionados tanto benefícios extrínsecos quanto 

intrínsecos, desde a facilidade para encontrar lugares para estacionamento até a compreensão da 

experiência como algo que permite construir conexões sociais diferenciadas e crescimento pessoal. 
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Isso possibilita diferentes visões de mundo e maior apreciação das próprias habilidades, denotando 

um sentimento de gratidão, em detrimento da culpa. É importante ressaltar, contudo, que na 

Deficiência Auditiva, a experiência do irmão, de forma geral, não foi vista como enriquecedora, 

aparentemente gerando maior indignação nos irmãos quanto à existência e ao convívio com a 

deficiência (A21). 

Dessa forma, nota-se ambivalência, caracterizada por sentimentos complexos construídos 

desde a infância (A14). Essa experiência, semelhante a uma montanha-russa emocional, pode ser 

exemplificada a partir do discurso de uma participante pré-adolescente de um dos estudos: “Eu fico 

triste quando minha irmã está no hospital. Eu fico brava quando nós temos que ir ao médico. Eu 

amo minha irmã” (A1, p. 204. Tradução nossa). 

Esses dados levam a considerar que, independente do diagnóstico da deficiência, trata-se 

de uma relação fraterna comum, no que diz respeito à existência de emoções tanto positivas quanto 

negativas (A7; A16). As diferenças, no contexto da deficiência, recaem sobre desafios próprios das 

condições inerentes ao irmão, sobre os quais deve-se desenvolver resiliência e mecanismos de 

enfrentamento, a fim de que, conforme os autores dos artigos analisados, seja possível fortalecer 

os aspectos positivos experienciados. 

3.1.2. Repercussões na Dinâmica Familiar 

 Na maioria absoluta dos artigos analisados (A1; A2; A4; A5; A6; A7; A8; A10; A11; A12; 

A13; A14; A16; A17; A20; A21), os irmãos relatam alterações – positivas e negativas – em toda a 

dinâmica familiar. Enquanto alguns participantes descrevem sentir maior união familiar em 

consequência do convívio com a deficiência, outros referem-se a um relacionamento distante com 

os pais, prejudicado principalmente pelas limitações nas atividades cotidianas e pela sobrecarga 

relativa ao cuidado da pessoa com deficiência. Esse distanciamento parece implicar em sentimentos 

intercalados de maior liberdade e de solidão. 

 A impressão geral é a de que as prioridades familiares estão centradas no irmão com 

deficiência. Os sentimentos relatados confirmam que o abalo vivenciado pelos pais diante dos 

cuidados exigidos nesse contexto reflete-se nos outros filhos, afetando-os também (A5). As 

repercussões vivenciadas por pais e filhos não são eventos isolados, mas interferem-se 

mutuamente. 
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 Nesse sentido, ressalta-se que em dois estudos (A8; A11) foi encontrada a informação de 

que a maioria das pesquisas com a temática do ajustamento emocional do irmão de pessoas com 

deficiência é baseada no relato parental. Entretanto, nos resultados desses mesmos artigos, foram 

encontradas divergências entre os discursos dos pais e o dos próprios irmãos acerca dos impactos 

vivenciados por estes a partir do convívio com a deficiência, sobretudo acerca dos impactos 

negativos. Fortes repercussões negativas na vida dos filhos com desenvolvimento típico estiveram 

mais presentes nos relatos de seus pais que nos deles próprios, o que leva a refletir sobre a 

necessidade de maior comunicação entre eles, acerca de tais questões.  

 A ambivalência também pôde ser notada nas repercussões na dinâmica familiar. As 

impressões variaram desde a visão da deficiência como um presente divino, tornando a família 

especial ao adquirir a oportunidade de relacionar-se com um indivíduo especial até o 

desenvolvimento de estresse e dificuldades relativas a emprego, interação social e casamento, nas 

pessoas com deficiência e em todos os membros de sua família, gerando sobrecarga. Um dos 

estudos (A2) destacou que um ambiente familiar saudável se mostrou mais relevante que a 

severidade da condição clínica do indivíduo com deficiência, no ajustamento emocional do filho 

com desenvolvimento típico. 

3.1.3. Preocupações Sobre o Futuro: Irmão como Cuidador 

Quando meu irmão faz uma bagunça, adivinha só quem é chamado para limpar? Certo, eu! 

Mesmo quando eu estou ocupado fazendo minha tarefa de casa! (A11, 2012, p. 93, 

participante Anitha, 8 anos. Tradução nossa).  

 Todos os irmãos estudados nos artigos relataram algum comportamento de cuidado em 

relação ao irmão com deficiência. A percepção de possuir grandes responsabilidades em relação à 

saúde e ao cuidado do irmão pode gerar fortes preocupações e receios em relação ao futuro, 

principalmente na ausência parental. Alguns autores (A9; A13; A15) apontam que a 

responsabilidade do primogênito pelo cuidado do irmão desde o início da vida deste, não ocorre 

exclusivamente na presença da deficiência. A diferença se encontra na perspectiva de que esse 

cuidado se estenderá ao longo da vida, mesmo na idade adulta do irmão, e que, muitas vezes, irmãos 

mais novos precisam adotar papéis de irmãos mais velhos ou mesmo papéis parentais, diante das 

necessidades da família como um todo (A4; A6; A7; A17; A20). 

 Essa preocupação relativa ao cuidado também é vista de forma ambivalente. Se, por um 

lado, alguns irmãos descreveram a possibilidade de cuidar como um bônus que pode levar a uma 
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relação de maior companheirismo (A19; A11), outros relataram apreensão em relação ao futuro do 

irmão, às possibilidades de desenvolvimento e aquisição de autonomia, além de receios de que o 

senso de obrigação sobre o cuidado e a proteção do irmão dificulte suas próprias atividades (A11; 

A14; A17; A20). Ressalta-se que, no caso da Deficiência Auditiva, essa ambivalência foi reduzida, 

predominando uma visão negativa. Os participantes da pesquisa voltada a esse público (A21) não 

se responsabilizavam da mesma forma pelo cuidado do irmão e desejavam mais expressamente 

que a deficiência deste não existisse. 

 Outros dois estudos (A4; A8) expuseram uma maior evasão escolar, com tendência precoce 

em se lançar no mercado de trabalho, motivada pela possibilidade de ajudar financeiramente a 

família e mesmo de passar a morar sozinho, ou poder constituir seu próprio núcleo familiar. Esse 

desejo pareceu relacionar-se com a sensação de sobrecarga. Destaca-se que a presença de outro 

irmão com desenvolvimento típico na família foi considerada um fator importante, com divisão e 

compartilhamento de responsabilidades pelo cuidado (A11; A20), exceto na pesquisa realizada na 

China rural (A17), em que os irmãos cuidadores relataram que, dificilmente, outros irmãos da 

mesma família ajudam, devido às suas próprias dificuldades. Um dos irmãos relatou que, como 

não poderá retribuir, é melhor não pedir nem aceitar nada, mostrando uma visão cultural mais 

rígida. 

 Três estudos (A2; A3; A16) trouxeram ainda diferenças significativas em relação ao gênero 

dos cuidadores. De acordo com os autores, indivíduos do sexo feminino apresentam índices de 

qualidade de vida inferiores quando comparados com os do sexo masculino; irmãs com 

desenvolvimento típico aparecem como as maiores cuidadoras e, consequentemente, com maior 

sobrecarga, impactando na qualidade de vida. Esse fato pode ser compreendido história e 

culturalmente, uma vez que, a despeito das mudanças recentes nas configurações familiares, a 

figura feminina ainda é vinculada ao ato de cuidar (Meira et al., 2017). 

Ressalta-se que o estresse e a sobrecarga relatados podem ser aliviados tanto com apoio 

governamental quanto com suporte informal, visualizado principalmente nas pesquisas ocidentais. 

Em todos os artigos analisados foi encontrada uma preocupação em relação ao bem-estar do irmão, 

no presente e no futuro, intensificada conforme a gravidade das limitações impostas pela 

deficiência. A manifestação dessas preocupações é influenciada ainda pela estrutura familiar e 

pelos recursos – materiais e humanos – disponíveis. No estudo A6 são citados diversos fatores, 
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emocionais e socioculturais, que interferem na construção da rede de cuidados e na tomada de 

decisões voltadas à pessoa com deficiência. 

3.2.Necessidades de Irmãos de Pessoas com Deficiência 

3.2.1. Comunicação e Informação  

 Os estudos realizados no campo das deficiências difundem amplamente a importância do 

momento do diagnóstico, que pode se constituir como um momento de muita angústia. Esta pode 

ser alimentada pela dificuldade de comunicação e pelas conspirações de silêncio, privando os 

indivíduos de informações claras e desenvolvimento de recursos diante das dificuldades que se 

impõem. Em todos os artigos estudados, de alguma forma, foi citada a importância do diálogo 

acerca da deficiência. Entende-se, assim, que a comunicação com os pais e a rede de apoio sobre 

as dúvidas e fantasias que possam surgir são prioritárias. Mesmo na vida adulta, os sujeitos das 

pesquisas expressam desejo de conhecer melhor a condição do irmão (A8; A11; A19). 

 Para se relacionar, enfrentar situações adversas e brincar com um irmão com deficiência, 

os irmãos necessitam de informação sobre a natureza da deficiência, sua evolução, os tratamentos 

pelos quais passará, o prognóstico e as possibilidades de desenvolvimento. Ressalta-se que essa 

comunicação deve acontecer conforme surgem as dúvidas e de acordo com a capacidade de 

compreensão do indivíduo, que variam com a idade e a fase do desenvolvimento (A4; A13). 

 Os resultados das pesquisas analisadas trazem tanto uma comunicação aberta e congruente 

entre os membros da família (A8), quanto ressentimentos por não conseguirem sentir-se ouvidos 

ou obter informações sobre a deficiência (A6). Dois estudos (A5; A15) destacam de forma clara a 

desinformação evidente nos discursos de seus participantes. As porcentagens de indivíduos sem 

conhecimento algum sobre a condição do irmão foram elevadas, além da existência da crença de 

que o irmão possa ser curado com os tratamentos recebidos. Uma das diferenças entre deficiência 

e doença é justamente a ideia de cura, e o desconhecimento favorece crenças e fantasias a respeito. 

 Destaca-se, ainda, a necessidade de estabelecer comunicação com o irmão, o que também 

apareceu como uma dificuldade (A11; A20; A21). Há um entendimento generalizado de que a 

extensão da compreensão do irmão com deficiência será limitada, mas há também sentimento de 

frustração quando a comunicação não é estabelecida. Para irmãos de pessoas surdas, a comunicação 

mostrou-se ainda mais crucial. Segundo o relato dos participantes, nenhuma família utilizava a 

língua de sinais com o indivíduo surdo, dificultando o estabelecimento de vínculos e intensificando 
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angústias, uma vez que as estratégias utilizadas não eram tão eficientes. Isso pôde ser visualizado 

no trecho da entrevista de um participante adulto: 

Hoje eu penso assim que o fato de não conseguir conversar foi assim, foi muito ruim. Muito 

ruim, muito ruim pra todo mundo. Se desde o início tivesse um apoio familiar, “você tem 

que aprender a se comunicar em Libras” hoje eu vejo que é essencial, porque você não 

conseguir expressar o que você está pensando é terrível, isso dava um estresse muito grande 

na gente e ele ficava nervoso pra se expressar porque a gente estava nervoso... e dava briga. 

Era realmente terrível e é até hoje (A21, p. 376). 

No tocante às necessidades voltadas à informação, os irmãos, especificamente participantes 

de duas pesquisas (A10; A16), relatarm perceber que a sociedade, como um todo, precisa de maior 

sensibilização sobre as questões pertinentes às deficiências. Falam sobre a necessidade de educação 

e oportunidades de treinamentos em conferências e workshops, suporte no planejamento para o 

futuro, informações sobre o funcionamento dos sistemas educacional e de saúde voltado ao público 

com deficiência e maior conscientização acerca das pessoas que vivem nesse contexto. 

3.2.2. Acolhimento e Possibilidade de Expressão 

 É unânime nos estudos analisados a necessidade dos participantes de se sentirem acolhidos 

e ouvidos na expressão de experiências e sentimentos relacionados à deficiência do irmão. Um dos 

estudos (A18) destaca que os sujeitos passaram por vivências semelhantes, decorrentes da notícia 

da deficiência do irmão, independentemente da faixa etária. Em todas as situações, notou-se a 

necessidade de clareza na descrição das condições do irmão, cuidando para que o impacto do 

diagnóstico fosse minimizado, considerando que nossa sociedade é permeada por estereótipos. 

Nota-se que a necessidade de acolhimento e expressão deve ser estendida a toda a família. Se não 

há o amparo das angústias dos pais, dificilmente haverá dos filhos com desenvolvimento típico 

(A16).  

Essa necessidade pôde ser notada especialmente no relato de um participante A1: 

Minha família foi a uma viagem para a Disney uma vez, todas as despesas pagas, com um 

grupo de outras famílias, todas tendo uma criança com alguma condição crônica. [...] Seu 

objetivo foi dar a nós um final de semana de uma vida “normal”. Eu assisti àquele canal de 

TV em uma manhã e alguém ligou, dizendo para deixar os irmãos em casa para que mais 

crianças doentes pudessem ir. Eu chorei. Pessoas parecem achar que os irmãos de crianças 

com necessidades especiais são vazios de emoções. Aquela viagem foi maravilhosa por uma 

razão: as pessoas se preocuparam em fazer a minha vida normal – não apenas a dela (A1, 

p. 205. Relato de uma criança participante do estudo). 

É possível perceber, a partir desse relato, a importância de que programas e atitudes que 
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visem à inclusão, no âmbito das deficiências, envolvam não apenas o indivíduo que a possui, mas 

também sua família, considerando suas necessidades e emoções. Oferecer respostas francas e 

honestas às dúvidas e angústias vivenciadas por esses irmãos no contexto familiar possibilita a 

expressão e compreensão dos sentimentos, muitas vezes difíceis, envolvidos no processo. Os 

irmãos e irmãs de pessoas com deficiência precisam de compreensão e reconhecimento em suas 

particularidades, sem se sentirem culpados por seus sentimentos. Quanto menor o apoio, mais a 

deficiência pode ser percebida como um fardo (A4; A10). 

3.2.3. Socialização e individuação 

 Os irmãos estudados pelos autores dos artigos analisados também apresentam necessidade 

de socialização e estabelecimento de relações independentes do contexto da deficiência. Em alguns 

estudos (A1; A2; A4; A10; A11; A14; A15; A20), os participantes relatam sentir-se repartidos entre 

seus próprios desejos, obrigações e compromissos particulares e os voltados às necessidades do 

irmão com deficiência. Apesar de os irmãos constituírem uma fonte essencial de suporte aos pais, 

deve haver limites, especialmente durante a infância e adolescência. 

 Esses estudos, de uma forma geral, trazem a importância de se sentir respeitado em sua 

individualidade, em suas atividades e pertences pessoais. É natural que, diante das limitações 

impostas pela deficiência, os irmãos com desenvolvimento típico possam buscar apoio e 

fortalecimento em relações externas ao ambiente familiar imediato. Eles desejam possuir uma vida 

que se amplie além do papel de ser irmão e cuidador. 

3.2.4. Melhoria nos Serviços de Saúde e Cuidado 

 Os irmãos relatam, ainda, que gostariam de ter sua relação com o irmão incluída no 

atendimento oferecido pelas redes de saúde, educação e assistência social, sentindo-se muitas vezes 

negligenciados pelos profissionais da área (A1; A5; A10; A14; A17; A21). Destaca-se, a 

necessidade de diálogo entre as responsabilidades familiares, governamentais e institucionais em 

relação à pessoa com deficiência. 

 O envolvimento de outros membros da família, além da mãe, nas orientações e nos 

atendimentos familiares oferecidos pelos profissionais que atuam com essa população, pode, 

inclusive, dar visibilidade às necessidades desses profissionais e instituições. Um dos estudos 

(A10) citou possíveis melhorias no suporte formal, incluindo uma lista de espera menor, melhor 

coordenação dos serviços, melhoria no acesso e manutenção do transporte, melhor pagamento e 
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progressão de carreira para profissionais que trabalham na área, um número maior de serviços de 

acolhimento e atendimento à pessoa com deficiência e sua família. 

 Esses resultados dialogam com o estudo de Agripino-Ramos e Salomão (2014). A partir de 

entrevistas com profissionais da área da saúde e da educação sobre a temática da deficiência, os 

autores ressaltam a necessidade de reflexões acerca da formação profissional e capacitação para o 

trabalho com pessoas com deficiência e suas famílias. Esse investimento em formação e 

capacitação contribui para a autonomia, o empoderamento e a inclusão social desses indivíduos. 

Nesse sentido, é necessária a ampliação da definição de “família inclusiva”, para abarcar não 

apenas os pais, mas também os irmãos e quaisquer outros responsáveis pela pessoa com deficiência. 

3.3.Repercussões em Nível Social 

3.3.1. Relacionamentos Interpessoais e Lazer: Novas configurações 

 Diversos artigos (A1; A4; A8; A11; A12; A14; A16; A19; A20; A21) trouxeram relatos de 

mudanças nas relações interpessoais e nas possibilidades de lazer, especialmente durante a infância 

e a adolescência, provenientes das condições impostas pela deficiência do irmão. Em alguns deles 

(A1; A4; A11; A12; A14) aparece o sentimento de perda pela impossibilidade de compartilhar 

atividades típicas e consideradas comuns a irmãos, especialmente na infância. Comparam seus 

relacionamentos fraternos com os relacionamentos sem a condição da deficiência interposta, 

demonstrando o desejo de aproveitar, com cumplicidade, jogos e conversas semelhantes e próprios 

à idade. Isso pôde ser observado no trecho da entrevista com um participante (A11): 

Eu posso brincar com meu irmão, mas só em seu nível – você entende? Sem sua deficiência, 

eu realmente poderia brincar com ele, como jogos que eu também gosto de brincar. Porque, 

na última semana, eu joguei dominó com ele, mas então eu tive que dizer a ele qual carta 

ele deveria descer, então nós jogamos sem ganhar e perder (A11, p. 93, participante Diewek, 

12 anos. Tradução nossa). 

 Nesse sentido, também foi relatada a necessidade de renunciar a alguns aspectos da vida 

particular em decorrência da deficiência do irmão, limitando a participação social a certos espaços 

públicos e opções de lazer. Há dificuldade na gestão do tempo livre e das relações interpessoais, 

podendo prejudicar a interação com pares. Alguns participantes demonstram sentir frustração e 

dificuldade em lidar com essas mudanças (A1; A8; A12; A16; A20). 

 Alguns estudos (A1; A11; A12; A19) ressaltam que quanto maior o nível da dependência 

do indivíduo com deficiência, maior a dificuldade na realização de outras atividades não pertinentes 
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ao cuidado com este. Estes estudos trazem uma maior queixa de repercussões na rotina diária e nas 

possibilidades de lazer vindas de irmãos de pessoas com deficiências mais severas. Nesses casos, 

muitas vezes a família se afastava de familiares ou amigos que não compreendiam a situação. 

3.3.2. Lidando com Preconceito e Estigma 

 Houve uma compreensão geral de que o mundo externo à família não aprecia a deficiência 

do irmão. Especificamente, os participantes de alguns dos estudos analisados (A1; A4; A6; A11; 

A16; A18; A20) relataram sentir-se observados, criticados, levando a medo e raiva de um possível 

julgamento. Todos os artigos relataram de alguma forma, vivências de bullying, provocações ou 

preconceitos relacionados à deficiência, à exceção de um (A19), em que um participante relatou 

não sentir dificuldades em esclarecer as características e particularidades do irmão autista, quando 

percebeu a ocorrência de desrespeito. 

 Os artigos expõem a ansiedade relacionada à aceitação da deficiência no contexto escolar e 

na vizinhança. Alguns estudos (A1; A6; A11; A16; A18; A20) trazem o sofrimento diante do 

preconceito, com testemunhos de provocações dirigidas tanto a eles próprios quanto aos irmãos, 

especialmente na ocorrência de diferenças físicas visíveis. Esses dados sugerem vulnerabilidade 

social e emocional decorrente do contexto em que vivem. 

 A partir do olhar desses irmãos, a deficiência não parece ser compreendida e aceita pela 

sociedade, o que acaba por gerar estigmas e julgamentos diante daquilo que é desconhecido. 

Entretanto, dois estudos (A6; A16) levantaram um dado interessante, de que atualmente há maior 

divulgação de informações sobre o assunto em meios de comunicação, auxiliando a combater a 

exclusão e o preconceito. Esses estudos compartilham a ideia de que, com uma maior sensibilização 

da sociedade, as limitações e dificuldades decorrentes do diagnóstico de qualquer deficiência 

podem ser reduzidas, contribuindo para a satisfação e o bem-estar de toda a família envolvida. 

3.3.3. Propostas de Intervenção com Irmãos 

 É interessante notar que todos os autores incluídos nessa revisão, após oferecerem um 

espaço de expressão aos indivíduos com desenvolvimento típico que possuem irmãos com 

deficiência, terminam seus artigos sugerindo propostas de intervenção e cuidado a esses 

participantes. A maioria deles (A3; A7; A8; A9; A10; A12; A14; A15; A17; A19; A20; A21) traz, 

de forma clara, especificações e implicações para a atuação de profissionais da área da saúde, da 

educação e/ou da assistência social, destacando a necessidade da inclusão dos irmãos 
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especialmente em subsídios e/ou programas subsidiados pelo governo, reduzindo possíveis 

privações pelas quais famílias em vulnerabilidade possam passar. 

 Ainda nesse sentido, muitos estudos (A1; A2; A4; A5; A6; A10; A11; A13; A16; A17; A18; 

A20) sugerem a criação e desenvolvimento de grupos de apoio com irmãos de pessoas com 

deficiência, com potencial para configurar espaços de escuta e compartilhamento de experiências, 

angústias, incertezas e até mesmo para dar novos significados a essas vivências. Espaços dessa 

forma estabelecidos podem favorecer a construção de uma experiência enriquecedora proveniente 

do convívio com a deficiência do irmão. A finalidade desses grupos seria de oferecer orientações, 

fortalecer a resiliência e permitir a expressão e o acolhimento das necessidades desses indivíduos, 

apoiando o processo de aceitação. Essas intervenções devem ser dinâmicas e interdisciplinares, 

consonantes ao contexto sociocultural e às condições emocionais da família (A4; A11; A16; A20). 

 Além disso, a interação com pares que vivem condições similares foi relatada 

positivamente, uma vez que o setting grupal ofereceu segurança para o compartilhamento de 

informações e de experiências difíceis, com conforto mútuo, sugestões para o enfrentamento de 

adversidades e um possível empoderamento no processo, com o benefício secundário de apoio para 

os pais e os irmãos com deficiência, considerando a família como uma rede complexa de questões 

psicossociais individuais que se influenciam mutuamente. Dessa forma, o estabelecimento de 

grupos com esses objetivos funciona como fator preventivo de fatores de risco e dificuldades 

profundas, fortalecendo fatores de proteção e tomadas de decisões conscientes diante de situações 

de vulnerabilidade (A1; A6; A21). 

4. Considerações Finais 

 A revisão integrativa realizada permitiu compreender elementos subjetivos pertinentes à 

vida emocional de pessoas que possuem um irmão com deficiência, de acordo com as publicações 

relativas ao tema. Destaca-se a dificuldade em generalizar as vivências e as repercussões do 

convívio com a deficiência nas vidas dos irmãos com desenvolvimento típico, considerando a 

complexidade de tais experiências e as diferenças entre indivíduos, tipos de deficiência, 

organização e funcionamento familiar e questões culturais. Ressalta-se, ainda, que apesar da visão 

costumeira de que a presença de um indivíduo deficiente irá, necessariamente, produzir conflitos 

na família, nem sempre essa visão condiz com a realidade. Há possibilidades de desenvolvimento 

concomitante de fatores de risco e de proteção. 
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 Apesar de estudos significativos terem sido encontrados, há necessidade ainda de 

aprofundamento no tema, especialmente no tocante às experiências subjetivas. Destaca-se que, ao 

incluir estudos empíricos de diferentes culturas, a presente revisão pode ampliar a compreensão de 

algo que é experienciado independentemente de etnias, língua, religiões ou outras divisões 

pertinentes à multiplicidade cultural humana: o contato com a deficiência pode estar presente em 

todas elas. De fato, apesar das diferenças socioculturais, relativas principalmente a construções 

sociais acerca do papel da família e a fatores socioeconômicos, a maior parte dos sentimentos e das 

dificuldades relatadas coincidiu, em maior ou menor grau. 

 Entende-se a necessidade de um número maior de estudos que objetivem compreender com 

mais profundidade a vivência do irmão durante a infância, considerando a importância das 

experiências vividas nesse momento da vida para o amadurecimento humano. É necessário ainda 

que sejam realizadas mais pesquisas com irmãos de indivíduos com deficiências físicas e 

sensoriais, especialmente a Visual, considerando que nenhum artigo foi encontrado dentro dos 

critérios de inclusão selecionados com este foco. 

 Nota-se, ainda, uma urgência no desenvolvimento e fortalecimento de espaços para 

expressão, comunicação e acolhimento das vivências desses irmãos no contexto da deficiência, 

favorecendo o compartilhamento de experiências, dúvidas, medos e sentimentos ambivalentes nem 

sempre aceitos em outros espaços. É importante dar voz às suas singularidades e inseri-los como 

parte do cuidado. A relevância dada a esses serviços reforça a necessidade desses indivíduos de 

falar por si mesmos. Por fim, entende-se que mapear, sintetizar e analisar a produção científica 

nacional e internacional recente sobre o tema pode, ainda, contribuir com melhor qualificação de 

profissionais cuja atuação se estabelece no contexto das pessoas com deficiências e suas famílias. 
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ESTUDO 2 

“Deixa eu contar a história”: vivências de irmãos de pessoas com deficiência 

“Let me tell a story”: experiences os siblings of people with disabilities 

Resumo: Considerando que a complexidade do vínculo fraterno pode ser intensificada pelo 

contexto da deficiência, a presente pesquisa objetivou compreender a experiência subjetiva da 

criança com desenvolvimento típico que possui um irmão com deficiência, por meio de suas 

percepções, fantasias, sentimentos e expressões que surgem na vivência familiar, no 

relacionamento com os pais e com o irmão com deficiência. Participaram seis crianças, com 

idades entre cinco e dez anos, cujos irmãos foram diagnosticados com Deficiência Física ou 

Intelectual. A coleta dos dados se deu a partir dos instrumentos: Entrevista Lúdica, Jogo do 

Rabisco e Procedimento de Desenho de Famílias com Estórias (DF-E). Os encontros foram 

audiogravados e transcritos na íntegra, e os dados obtidos foram analisados mediante a Análise 

de Conteúdo em suas vertentes Temática e da Enunciação, e interpretados a partir do referencial 

teórico de D. W. Winnicott e Walter Trinca. Ao final da análise, chegou-se a três categorias 

temáticas e subdivisões: (1) Percepção da deficiência do irmão, subdividida em: (a) Conhecimento 

e compreensão sobre o diagnóstico; (b) Caracterização do irmão com deficiência; (2) Expressões 

da experiência subjetiva relacionadas ao contexto da deficiência, subdividida em: (a) Disputa pela 

atenção dos pais; (b) A expressão de sentimentos difíceis; (c) Questões pertinentes ao brincar; (d) 

Idealizações e possibilidades diante da realidade; e (3) Percepções sobre o cuidado, subdividida 

em: (a) O cuidado exercido pela família; (b) O irmão como cuidador. A pesquisa possibilitou às 

crianças participantes a expressão de elementos de sua experiência subjetiva, contextualizados 

nas questões pertinentes à deficiência do irmão. 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Irmãos; Crianças. 

 

Abstract: Considering that the complexity of the fraternal bond can be intensified by the context 

of the disability, the present research aimed to understand the subjective experience of the child 

with typical development that has a sibling with disability, through their perceptions, fantasies, 

feelings and expressions that arise in the experience family, in the relationship with the parents 

and with the disabled sibling. Six children, aged between five and ten, whose siblings were 
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diagnosed with Physical or Intellectual Disabilities participated. The data were collected from the 

instruments: Play Interview, Scribble Game and Procedure for Drawing Families with Stories. The 

meetings were audiographed and transcribed in their entirety, and the data obtained were analyzed 

through Content Analysis in its Thematic and Enunciation aspects, and interpreted from the 

theoretical framework of D. W. Winnicott and Walter Trinca. At the end of the analysis, three 

thematic categories and subdivisions were reached: (1) Perception of the sibling’s disability, 

subdivided into: (a) Knowledge and understanding about the diagnosis; (b) Characterization of 

the disabled sibling; (2) Expressions of subjective experience related to the context of the disability, 

subdivided into: (a) Dispute for parental attention; (b) The expression of difficult feelings; (c) 

Questions relevant to playing; (d) Idealizations and possibilities facing reality; and (3) Perceptions 

about care, subdivided into: (a) Care exercised by the family; (b) The sibling as caregiver. The 

research allowed participating children to express elements of their subjective experience, 

contextualized in the issues pertinent to their sibling’s disability. 

Keywords: Disabled people; Siblings; Children. 

1. Introdução 

 O termo “deficiência” desperta interesse há bastante tempo, sendo compreendido de 

diferentes maneiras, conforme contextos histórico-culturais e a percepção de ser humano e mundo 

envolvida. Sob essa ótica, deficiência, na contemporaneidade, pode ser compreendida como uma 

condição complexa, permanente e irreversível, geralmente oposta às expectativas sociais criadas 

sobre os indivíduos. É possível definir que pessoas com deficiência são aquelas que possuem 

impedimentos duradouros de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que possam 

configurar como barreiras para o exercício pleno da cidadania (Huang, Ososkie e Hsu, 2011; Lei 

n. 13.146, 2015; Sá, 2015). 

 Entende-se que tais impedimentos configuram limitações e não impossibilidades. 

Amiralian (2003) afirma que essas limitações não se devem apenas às condições fisiológicas e 

déficits físicos e funcionais, mas se relacionam também com as interações vivenciadas no ambiente 

em que o indivíduo se encontra inserido, diante dos significados que a deficiência adquire nesse 

ambiente. 
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 Essa compreensão reforça a importância da inclusão das famílias em estudos voltados ao 

tema. O diagnóstico de uma deficiência exige, da dinâmica familiar, novas adaptações e um 

rearranjo de valores e projetos. Esse contexto, permeado por ansiedades e inseguranças, pode se 

tornar ainda mais complexo pela necessidade de conciliação do cuidado direcionado ao indivíduo 

com deficiência e às necessidades de outros filhos. Falhas nessa conciliação podem repercutir em 

prejuízos para o desenvolvimento emocional destes e para a relação entre os irmãos (Buscaglia, 

2006; Franco, 2016; Navarausckas, Sampaio, Urbini & Costa et al, 2010; Pereira & Fernandes, 

2010). 

O vínculo fraterno desempenha funções fundamentais na vida dos indivíduos, sendo 

constitutivo da psique e da aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento social e 

formações grupais. É junto ao irmão que se inicia a relação com pares, com partilhas e negociações, 

coexistindo rivalidade e companheirismo, e enriquecendo a vida emocional dos indivíduos. Brincar 

com o irmão possibilita desenvolver a criatividade e vivenciar uma aprendizagem recíproca, além 

de permitir descargas de agressividade (Goldsmid & Féres-Carneiro, 2011; Messa & Fiamenghi 

Jr., 2010; Petean & Suguihura, 2005; Silva & Dessen, 2014). 

Para Winnicott (1966), a figura do irmão é essencial para a integração da agressividade, ao 

permitir a experiência de sentir ódio diante de um novo bebê que ameaça a relação estabelecida 

com os pais, por exemplo. Esse ódio cede, aos poucos, espaço para o amor, à medida que esse 

irmão passa a ser percebido como alguém com quem se pode brincar. É importante destacar que, 

na teoria desenvolvida pelo autor, a agressividade é compreendida como inerente à natureza 

humana, pertencente ao sentido de estar vivo e entendida como motor para atividades construtivas 

e destrutivas. Contudo, só será desenvolvida e integrada à personalidade do indivíduo se for 

permitido a ele vivenciá-la. É o manejo do ambiente em relação à agressividade da criança que 

influenciará a forma como ela poderá se relacionar com seus impulsos agressivos ao longo da vida 

(Dias, 2000; Serralha, 2016; Winnicott, 1984/2005). 

É possível compreender, assim, a complexidade do processo de tornar-se irmão, que pode 

ser intensificada pelas particularidades do contexto da deficiência. Os irmãos podem encontrar 

tantas ou mais dificuldades que os pais no enfrentamento de sentimentos e adversidades, 

dependendo de fatores como a qualidade das informações recebidas a respeito da deficiência. O 

desconhecimento e o impedimento da expressão de sentimentos, dúvidas e fantasias a respeito do 
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assunto podem levar a dificuldades emocionais e no estabelecimento de relações interpessoais 

(Dew, Balandin & Llewellyn, 2008; Kroeff, 2012; Messa & Fiamenghi Jr., 2010; Nunes & Aiello, 

2008; Petean & Suguihura, 2005). 

Ressalta-se a importância de uma comunicação adequada, tendo em vista também o 

entendimento generalizado de que os irmãos se tornam os principais cuidadores de pessoas com 

deficiências em meio à ausência parental. Pesquisas sensíveis a essa realidade proporcionam um 

conhecimento que possibilita maior adequação de ações de saúde voltadas às demandas desse 

público (Arnold, Heller & Kramer, 2012;Pereira-Silva & Almeida, 2014; Petean & Suguihura, 

2005). 

Tendo tudo isso em vista, o objetivo do presente estudo foi compreender a experiência 

subjetiva da criança com desenvolvimento típico que possui um irmão com deficiência, por meio 

de suas percepções, fantasias, sentimentos e expressões que surgem na vivência familiar, no 

relacionamento com os pais e com o irmão com deficiência. 

2. Material e Método 

2.1. Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal, descritiva e empírica, de abordagem 

qualitativa, que busca compreender os significados atribuídos ao tema pelos participantes da 

pesquisa no momento da realização desta. 

2.2.Participantes 

Participaram do estudo seis crianças, com idades entre cinco e dez anos, dos sexos feminino 

e masculino, com desenvolvimento típico, cujos irmãos apresentam alguma deficiência física e/ou 

intelectual e são atendidos por duas instituições específicas para esse público. Não houve 

diferenciação ou seleção em termos econômicos, sociais ou graus de instrução. 

2.3. Procedimentos da coleta de dados 

Inicialmente, o projeto da presente pesquisa foi apresentado a duas instituições que atendem 

pessoas com deficiência física ou intelectual e suas famílias, a fim de solicitar a autorização e o 

auxílio destas para o contato com os possíveis participantes. Após a autorização, o projeto foi 
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submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

(UFTM). Autorizado o projeto, foi realizado um novo contato com as instituições, a fim de 

conhecer as famílias atendidas e selecionar aquelas que potencialmente poderiam participar do 

estudo, conforme critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Logo em seguida, essas 

famílias foram contatadas, e àquelas que aceitaram voluntariamente participar, foi solicitada a 

assinatura do TALE e foram colhidos dados com as características sociodemográficas da família.  

A coleta dos dados junto às crianças participantes se deu em três ou quatro encontros, 

dependendo da criança, com a utilização de três instrumentos abertos e semiestruturados. O 

primeiro instrumento utilizado, no primeiro encontro, foi a Entrevista Lúdica, que se baseia na 

compreensão de Werlang (2009) de que, manipulando livremente brinquedos comuns ao seu 

cotidiano, a criança pode expressar situações e angústias, e representar seu funcionamento mental.  

No segundo encontro, foi realizado o Jogo do Rabisco, técnica proposta por Winnicott 

(1971/1984) de recurso lúdico de comunicação com a criança, que possibilita a expressão de 

sentimentos e dos sentidos produzidos em relação às suas vivências. No contexto da pesquisa, foi 

utilizada a instrução sugerida pelo autor para a aplicação da técnica: “Fecharei meus olhos e farei 

um risco a esmo no papel; você o transformará em alguma coisa e depois será sua vez e você fará 

o mesmo e eu transformarei seu traço em alguma coisa” (Winnicott, 1971/1984, p. 20). Apesar da 

aparência simples do Jogo do Rabisco, sua complexidade está na experiência de possibilitar à 

criança um espaço confiável, um ambiente facilitador, para expressar questões de fundamental 

importância que podem deter seu amadurecimento emocional. 

No terceiro encontro com a criança participante, foi realizado o Procedimento de Desenhos 

de Família com Estórias (DF-E), conforme proposto por Trinca (1997). Esse procedimento clínico 

é uma variação do Procedimento Desenho-Estórias (PDE). No DF-E, busca-se apreender conteúdos 

psíquicos, conscientes e inconscientes, relativos à vivência familiar. Os desenhos são direcionados, 

solicitando-se à criança uma série de quatro desenhos de família, na seguinte ordem: 1) Desenhe 

uma família qualquer; 2) Desenhe uma família que você gostaria de ter; 3) Desenhe uma família 

em que alguém não está bem; e 4) Desenhe a sua família. 

Após a realização de cada desenho, foi solicitado que a criança contasse uma história 

associada a ele, sem interferências da pesquisadora, que podia inquirir a criança a fim de obter 

alguns esclarecimentos, depois de a história ser contada. Logo após o inquérito, era solicitado à 
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criança um título e, dessa forma, constituiu-se a primeira unidade de produção. O procedimento se 

repetiu nas outras três unidades (Trinca, 1997). Apenas dois participantes necessitaram de mais um 

encontro para a finalização da coleta. 

Na sequência da coleta de dados com a criança participante, foi ainda realizada uma 

entrevista com os pais/responsáveis, como procedimento ético, a fim de proporcionar uma 

entrevista devolutiva, generalista, acerca dos dados colhidos com seus respectivos filhos, além de 

realizar encaminhamentos, quando necessário. 

2.4.Tratamento dos dados 

Após cada encontro com os participantes, foi realizado um registro escrito sobre os dados 

observados. Além disso, todos os encontros foram audiogravados e transcritos na íntegra. Os dados 

registrados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, nas vertentes Temática e da 

Enunciação (Bardin, 1977/2011). Além disso, os dados foram interpretados mediante um enfoque 

psicanalítico, mais especificamente, de acordo com o referencial teórico de D. W. Winnicott, e 

discutidos com resultados de outras publicações na área. As unidades de produção, referentes ao 

procedimento DF-E, ainda foram analisadas a partir do referencial proposto por Walter Trinca 

(1997).  

3. Análise dos dados 

3.1. Organização da Análise 

 A análise foi organizada em três polos: pré-análise, exploração do material e o tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação, conforme proposto por Bardin (1977/2011). Na fase da pré-

análise, foi realizada a reunião dos documentos a serem analisados, a formulação de hipóteses e, 

por fim, a elaboração de indicadores que fundamentaram as interpretações. 

O corpus da pesquisa foi composto pelos registros, na íntegra, dos 20 encontros realizados 

com as crianças participantes. Na sequência, foi realizada a leitura flutuante, ou seja, a análise e 

conhecimento do texto, invadida por impressões e orientações, e a preparação do material, ou seja, 

a edição dos textos, que permitiu a referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores 

pertinentes à análise. 

3.2.Exploração do material: codificação e categorização 
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A codificação, ou seja, a transformação sistemática dos dados brutos analisados seguiu as 

três regras necessárias apontadas por Bardin (1977/2011): a escolha das unidades; a enumeração, 

referente às regras de contagem (no presente estudo foi utilizada a frequência simples) e a 

classificação e a agregação desses dados, que corresponde à escolha das categorias propriamente 

ditas. 

A categorização corresponde à classificação de elementos que constituem o conjunto dos 

dados codificados, a partir da diferenciação e do posterior reagrupamento desses elementos, 

respeitando os critérios previamente definidos. Neste estudo, foi analisado o tema como unidade 

de registro, isto é, intencionou-se identificar os núcleos de sentido que compuseram a comunicação 

realizada com a criança. 

O material coletado foi preparado e estudado individualmente, sendo realizadas as 

interpretações pertinentes conforme os referenciais teóricos previamente definidos. A partir desse 

processo, foi possível agrupar os participantes conforme o tipo de deficiência do irmão; quanto à 

presença ou não de outro irmão; e quanto à ordem de nascimento em relação ao irmão com 

deficiência (se mais novo ou mais velho que ele). Dentro de cada um desses agrupamentos, foi 

possível analisar a percepção acerca da deficiência e do contexto proporcionado por ela e as 

manifestações de sentimentos, fantasias e expressões relacionadas às vivências familiares. 

3.3. Análise da Enunciação e categorias finais 

Após todo o processo que compõe a Análise de Conteúdo Categorial/Temática, os dados 

obtidos nos encontros com as crianças participantes foram agrupados em categorias, emergentes 

dos objetivos específicos do presente estudo. Em cada categoria foi realizada a Análise da 

Enunciação, compreendida por Bardin (1977/2011) como complementar a uma análise temática 

previamente realizada. 

É importante destacar que a Análise da Enunciação trabalha com os conteúdos discursivos 

dos dados coletados, a partir da compreensão do discurso como palavra em ato e como um processo 

de elaboração, e não um produto acabado. Essa técnica confronta diversos níveis (das sequências, 

das proposições, dos elementos sintáticos, lógicos e atípicos) presentes nos discursos dos 

participantes, a fim de resultar em interpretações significativas (Bardin, 1977/2011). A partir da 

técnica da Análise da Enunciação, associada à teoria psicanalítica de D. W. Winnicott, chegou-se 
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a inferências, interpretações e a uma compreensão do discurso dos participantes que apenas a 

Análise Temática não possibilitaria. 

Concluído esse processo de análise, foi possível chegar a três categorias finais, subdivididas 

conforme os núcleos de sentido encontrados: 1. Percepção da deficiência do irmão, subdividida 

em: a) Conhecimento e compreensão sobre o diagnóstico; e b) Caracterização do irmão com 

deficiência; 2. Expressões da experiência subjetiva relacionadas ao contexto da deficiência, 

subdividida em: a) Disputa pela atenção dos pais; b) A expressão de sentimentos difíceis; c) 

Questões pertinentes ao brincar; e d) Idealizações e possibilidades diante da realidade; e 3. 

Percepções sobre o cuidado, subdividida em: a) O cuidado exercido pela família; e b) O irmão 

como cuidador. 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Caracterização dos participantes e suas famílias 

A caracterização das crianças participantes do estudo e suas famílias pode ser visualizada 

no Quadro 1. 
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Quadro 1: Identificação dos participantes conforme sexo, idade e dados sobre a deficiência do 

irmão e a vivência familiar 

Todas as crianças com idade entre cinco e dez anos, no momento da realização da pesquisa, 

residiam com o irmão com deficiência. Três deles possuem irmãos com algum tipo de Deficiência 

Física (P3, P4 e P5), enquanto os irmãos dos outros três foram diagnosticados com Deficiência 

Intelectual (P1, P2 e P6). Ressalta-se que apenas um desses diagnósticos (P5) se referiu a uma 

deficiência adquirida, decorrente de adoecimento. Todas as outras eram deficiências congênitas. 

Quanto à ordem de nascimento em relação ao irmão com deficiência, quatro deles (P1, P2, 

P5 e P6) eram irmãos mais velhos. Destes, apenas uma (P1) não era a filha primogênita. Os outros 

participantes (P3 e P4) eram os filhos mais novos de suas famílias. Destaca-se que P3 era a que 

possuía a maior diferença de idade em relação à irmã com deficiência: esta era 12 anos mais velha 

que P3. 
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Além disso, três deles (P1, P2 e P3) possuíam outro irmão com desenvolvimento típico. P2 

e P3 tinham uma convivência muito próxima com suas irmãs sem deficiência, mas o irmão sem 

deficiência de P1 residia em outra cidade, com o pai. O estado civil dos pais variou entre 

casados/união estável (P5 e P6), divorciados (P1 e P2), em processo de divórcio no momento da 

pesquisa (P4) e nunca viveram juntos (P3). A separação dos pais apareceu como um evento 

estressor e gerador de angústia para três participantes (P1, P2 e P4), e nitidamente influenciou a 

forma como esses participantes representaram e projetaram suas famílias, especialmente nas 

unidades de produção do DF-E.  

4.2.  Percepção da Deficiência do Irmão 

“(...) Tem uma coisa ainda que eu não sei sobre ele.” (P6) 

4.2.1. Conhecimento e compreensão sobre o diagnóstico 

Parece ser difícil para a criança com desenvolvimento típico diferenciar deficiência de 

doença. Todos os participantes referiram-se ao irmão como doente. Tal compreensão pode refletir 

a explicação que a família e, consequentemente, a criança, recebe sobre a condição da deficiência. 

De acordo com Franco (2016), as deficiências geralmente são vistas a partir de uma lógica 

biomédica, como doenças passíveis de tratamento, inclusive pelos próprios serviços de saúde. 

Contudo, o ponto de vista desenvolvimentista permite uma percepção diferente acerca da 

deficiência: para condições de caráter permanente não há cura, no sentido de anulação da diferença. 

Ao contrário, essa condição pertence à vida da pessoa, e o tratamento adequado permite propiciar 

o máximo desenvolvimento e a máxima inclusão do indivíduo com deficiência. 

Essa lógica biomédica, possivelmente de mais fácil entendimento para a criança devido à 

própria concretude do pensamento infantil, também pôde ser percebida na dificuldade dos 

participantes de perceber a deficiência do irmão quando ela não era tão visível. P1, por exemplo, 

descreveu que a dificuldade do irmão era exclusivamente a limitação da fala e os outros 

participantes descreveram a deficiência do irmão conforme as características fenotípicas que esta 

promovia. 

É importante questionar o que motiva essa dificuldade na percepção da deficiência do irmão 

tal como ela é. Pode-se pensar na falta de informações sobre o assunto e no fato de que crianças, 

que se encontram no estágio pré-operatório (Piaget, 1991), concebem suas famílias a partir de si 
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mesmas, dificultando a compreensão de experiências não vivenciadas por elas, ou mesmo, sobre 

uma possível tentativa de negar a realidade que se impõe nesse contexto. Segundo Franco (2016), 

sentimentos considerados reprováveis podem impedir que o indivíduo com deficiência seja aceito 

de imediato. 

A negação das diferenças e o desejo de cura foram percebidos no discurso de todas as 

crianças, associados, em algumas (P1 e P5), à expectativa de que a cura vá acontecer 

eventualmente, resultado que dialoga com o estudo de Navarusckaset al (2010), segundo o qual, 

14,2% dos participantes relataram haver uma expectativa de que os irmãos fossem curados. Isso 

pôde ser facilmente visualizado, quando P5 revelou a crença de que haveria um momento em que 

a cura da irmã chegaria: “eu acho que ela pensa em ficar andando assim, sair correndo [...] mas 

só que tuuudo tem um tempo, uma hora”. 

Foi possível perceber, nessa ótica, que, à exceção de P1, havia certo conhecimento acerca 

do diagnóstico do irmão, mas não uma maior compreensão de seu significado. P2, por exemplo, 

soube dizer o nome do diagnóstico, mas disse não fazer ideia do seu significado. P6 também 

pareceu saber sobre o diagnóstico do irmão, inclusive por participar dos atendimentos 

fisioterapêuticos e fonoaudiológicos recebidos por ele, mas não conseguiu articular a relação entre 

o diagnóstico e as dificuldades em andar e falar. 

Em relação ao fornecimento de informações acerca da condição da irmã, a exceção 

encontrada foi no discurso de P5, que apresentou conhecimento sobre todo o aparato físico que a 

irmã necessitava, incluindo a ventilação por traqueostomia, a sonda gástrica, denominada por ela 

de “mangueirinha” e o aparelho aspirador, que possuíam em casa. Soube dizer também sobre os 

riscos de infecção decorrentes e sobre as crises convulsivas que a irmã poderia apresentar. Isso 

pôde ser observado no seguinte trecho: 

P5: Ela não consegue andar, ela não come, ela não fala, ela come pela barriga... 

Pesquisadora: Como que ela come pela barriga? P5: Come com a mangueirinha. [...] 

Pesquisadora: O que é aspirar? P5: Aspirar é quando ela tá assim ó [imita a irmã 

ofegando] e vem com uma mangueirinha e entra aqui dentro e solta tooodo o catarro dela. 

De acordo com Loureto e Moreno (2016) e Moyson e Roeyers (2012), a dificuldade de 

comunicação pode levar a conspirações de silêncio, privando as crianças de receber informações 

claras e desenvolver recursos para lidar com as dificuldades percebidas. Pereira-Silva e Almeida 
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(2014) relatam que a maioria dos pais não considera tão importante o diálogo com o filho sem 

deficiência acerca de dúvidas, angústias e especificidades relativas ao diagnóstico do irmão. 

Rodrigues e Silva (2015) discorrem sobre o receio dos pais, sobretudo na comunicação com 

o filho primogênito, de que este reaja de forma negativa ao diagnóstico. Na presente pesquisa, os 

filhos mais velhos apresentavam maiores angústias quanto ao tema, enquanto os irmãos mais novos 

pareciam encarar a deficiência de suas irmãs de forma mais natural. Isso pôde ser percebido na 

compreensão de P3 de que os traços físicos, derivados da deficiência da irmã, eram próprios dela, 

ou seja, de que a deficiência não era algo que precisasse ser modificado. Isso dialoga com o que 

Winnicott (1971/1994) descreve acerca das pessoas que nascem ou adquirem uma deficiência, de 

que, para elas, ser normal é ser exatamente como são. 

4.2.2.  Caracterização do irmão com deficiência 

Nos discursos de todos os participantes, foi possível perceber forte infantilização da pessoa 

com deficiência. A respeito disso, questiona-se se essa infantilização poderia se apresentar em 

outros contextos para além do relacionamento fraterno. A percepção da pessoa com deficiência 

como uma eterna criança leva à menor autonomia. Isso dificulta o desenvolvimento de suas 

próprias habilidades e a descoberta de si mesmos e do mundo por si próprias, a partir de um 

ambiente que transmita confiança. Essa infantilização não favorece o amadurecimento emocional 

(Buscaglia, 2006; Messa & Fiamenghi Jr., 2010; Winnicott, 1971/1975). 

Em relação à caracterização do irmão com deficiência, torna-se importante destacar que 

quatro participantes (P1, P2, P3 e P5) não identificaram os irmãos como pessoas que não estão bem 

ou mesmo necessitando de cuidados médicos, na unidade de produção do DF-E em que é solicitado 

o desenho de “uma família em que alguém não está bem”. P6 foi o único a fazer essa identificação, 

talvez por presenciar com maior frequência os acompanhamentos em saúde recebidos pelo irmão. 

P4 recusou-se a fazer esse desenho, talvez, por ser uma realidade difícil de ser tolerada. Assim, 

tanto poderia ser uma defesa contra a problemática do irmão, em razão de trazer angústias, quanto 

uma incapacidade de compreender o que acontecia no contexto familiar permeado pela deficiência. 

Além disso, ressalta-se que as crianças participantes não caracterizaram seus irmãos de 

forma restrita à deficiência. Pelo contrário, ao serem questionadas sobre como era o irmão, deram 

respostas diversas: um bebê ciumento que exige atenção da mãe (P1); um irmão muito atentado e 

custoso (P2); alguém que compete em corridas e possui muitas medalhas (P3); “triste”, por chorar, 
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e “gorda”, por comer muito (P4); e um bebê gorducho (P6). A forma como P5 descreveu a irmã foi 

particularmente sensível. Para a participante, a irmã era um bebê (ainda que com quatro anos) e 

quando foi questionada se ela era como os outros bebês, obteve-se o diálogo a seguir: 

Pesquisadora: O que ela tem de diferente? P5: Aparência, postura... e eu sei que que é 

posturaa! [...] Ela é sentada, só que com a perninha deitada assim (imita com o corpo). 

Pesquisadora: E como é que é a aparência dela? P5: Legaaaalll. Porque... ela tem o cabelo 

cacheado assim ó... Pesquisadora: Desse jeito? (Risos. Aponto para o desenho que ela fez 

de uma menina com longos cabelos cacheados). P5: Uhum. Mas é porque é diferente, o 

cabelo dela é cacheado assim ó. Cheio de cachinhos (o tom de voz que usa dá a entender 

que está elogiando o cabelo da irmã. Mexe no próprio cabelo). Pesquisadora: O seu é 

lisinho, né? [...] P5: É, se cacheia, cê balança assim ó, os cachos já caiu tuuudo e vira um 

cabelo liso. 

Observa-se, nesse relato, que a deficiência da irmã não parecia ser sua característica mais 

importante, ainda que fosse o diagnóstico mais severo em comparação com os irmãos das outras 

crianças que participaram do estudo. A maior diferença que P5 observava na irmã estava 

relacionada a uma característica física, que ela pareceu considerar muito bonita: os cabelos 

cacheados. 

4.3. Expressões da experiência subjetiva relacionadas à vivência familiar e ao contexto da 

deficiência 

“Tem hora que eu não entendo porque que ele teve que nascer desse jeito” (P2). 

4.3.1. Ciúmes e disputa pela atenção dos pais 

 Relatos de ciúmes e de disputa pela atenção dos pais apareceram principalmente nos 

discursos dos irmãos mais velhos (P1, P2, P5 e P6). Yamashiro e Matsukura (2013) apontam que 

há um impacto na vida de filhos mais velhos com o nascimento de um irmão, com deficiência ou 

não. Entretanto, de acordo com as autoras, quando essa criança traz consigo o diagnóstico de uma 

deficiência, os impactos podem ser de outra natureza. Eles precisam compreender, aceitar e se 

adaptar às condições e demandas impostas pela deficiência do irmão, como, por exemplo, longos 

períodos de internação, acompanhados, geralmente, por suas mães. Essa situação foi relatada por 

P1 e P5. 

 Os participantes identificados como filhos caçulas (P3 e P4) não relataram as mesmas 

necessidades de adaptação, em razão de as condições da deficiência já estarem instaladas quando 

nasceram. Além disso, P3 pareceu não sentir ciúmes também por ser considerada por todos os 
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integrantes da família, o bebê da casa. Destaca-se que a ausência dessa disputa permitiu uma 

maior evidência de sentimentos positivos, como o orgulho diante das conquistas da irmã. P3 

exibiu as medalhas recebidas por ela nas corridas em que já competiu. 

 Por outro lado, foi possível perceber em quatro participantes (P1, P2, P5 e P6), a existência 

de receios relativos à perda de espaço e afeto junto aos pais, pois, em alguns momentos, os irmãos 

com deficiência acabavam monopolizando a atenção. P1, por exemplo, pareceu sentir necessidade 

de garantir que a mãe era “mãe dos dois” e que “ninguém gosta de ficar de lado”. Foram 

observados relatos semelhantes em P2 e P6. Ressalta-se, contudo, que a vivência de ciúmes não 

pareceu ser exclusiva dos irmãos com desenvolvimento típico. Isso pôde ser observado no relato 

de P1, ao dizer que o irmão não gostava se ela abraçava a mãe e chorava quando ela o fazia. Disse: 

“ele fica com ciúme, querendo me bater”.  

P2 se sentiu ameaçado pelo nascimento do irmão e pareceu ainda se sentir assim em suas 

relações. Para ele, a mãe deveria transmitir seu afeto de forma igualitária. Essa preocupação 

também apareceu na espontaneidade do brincar vivenciado por P1, que, utilizando-se da família 

terapêutica e de pratos e panelas de brinquedo, demonstrou sua preocupação em relação a todos 

receberem porções iguais de comida, o que pôde ser entendido como equivalente à necessidade 

de todos receberem porções iguais de afeto. 

Dois participantes (P2 e P5) conseguiram produzir, de forma didática e espontânea, o 

pensamento de que, no coração da mãe, havia espaço para todos os filhos, ainda que, no caso de 

P2, parecia não haver muita segurança: Pesquisadora: Hum.. cabe amor por todo o coração? P2: 

Claro! Dá um jeitinho, mas cabe! [...] Tem que dá um jeitim... aperta, esmagadinho, mas entra 

todo mundo. Pesquisadora: Todo mundo lá. P2: Com o mesmo tanto. 

 Não pareceu ser fácil, em sua percepção, fazer caber no coração das mães todas as pessoas 

que precisavam estar lá. Preocupação semelhante foi percebida no discurso de P5, que, 

espontaneamente, começou a dizer que a mãe a amava da mesma forma que amava a irmã. 

Disse:“Minha mãe ama nós duas do mesmo tanto, porque não tem... a mãe amar uma filha mais 

que a... amar um bebê mais que uma criança, a gente ama os dois, né?”. Parecia haver a 

necessidade de que alguém a assegurasse de que o que ela dizia era um fato. 

 Relatos semelhantes foram encontrados por Cezar & Smeha (2016) e Pereira e Fernandes 

(2010), em que os ciúmes foram encontrados, sobretudo em vivências infantis, descritas por 
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crianças ou por adultos em relação à própria infância. Contudo, conforme os indivíduos vão 

crescendo, parece haver uma compreensão generalizada de que o sentimento de ciúme é 

reprovável, e os adultos dizem que, embora percebam diferenciação no cuidado recebido por eles 

e pelos irmãos com deficiência, há o entendimento da necessidade desse irmão de receber maior 

atenção (P2 e P5). No entanto, se esse entendimento é apenas uma racionalização, ou não, é uma 

questão que foge ao escopo deste estudo. 

4.3.2. A expressão de sentimentos difíceis 

A expressão de sentimentos considerados “reprováveis” foi, de uma forma geral, difícil para 

as crianças que participaram da pesquisa. Havia um sentimento de cobrança, frequentemente citado 

pelos irmãos mais velhos (P1, P2, P5 e P6), por parte dos pais. Mostraram-se nitidamente exigentes 

consigo mesmos na confecção de seus desenhos, sobretudo de famílias, que deveriam ser 

produções muito bem construídas. Essa exigência acabava ocasionando a falta de vontade de 

concluir a sequência dos desenhos do DF-E. Nesse sentido, pôde-se perceber que ser irmão mais 

velho pareceu ser significativo no tocante à autoexigência, especialmente relacionada à necessidade 

de corresponder às expectativas que acreditavam existir no ambiente.  

A compreensão desses aspectos supracitados torna-se possível a partir dos conceitos de 

verdadeiro e falso si mesmo, de Winnicott (1960/1983; 1964/1999).  A constituição do si mesmo 

é fundamental, na teoria winnicottiana, para uma vida psíquica saudável. Trata-se de um processo 

propiciado por um encontro suficientemente bom com o ambiente, em que o bebê tende a 

constituir-se como uma unidade integrada, psicossomática e consciente de sua capacidade de agir 

e de realizar. Dessa forma, constitui-se um si mesmo verdadeiro relacionado à espontaneidade, à 

criatividade e a experiências próprias ao viver, correspondendo à realidade interna do indivíduo 

(Winnicott, 1960/1983; 1964/1999). Por outro lado, caso essa segurança não seja garantida, 

manifesta-se um falso si mesmo, mediando a realidade interna em sua relação com o ambiente. O 

falso si mesmo se constitui como uma defesa, uma proteção necessária à sobrevivência do si mesmo 

verdadeiro, quando há a necessidade de adaptação a um ambiente não muito favorável. É 

importante ressaltar que Winnicott (1960/1983) propôs classificações na organização do falso si 

mesmo, que variam de um falso si mesmo extremo, que se implanta como real, até a vivência do 

falso si mesmo na saúde, representado por atitudes sociais polidas. Caso haja uma grande 
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dissociação do núcleo do si mesmo em elementos defensivos, há um distanciamento de um 

processo saudável e uma interrupção no amadurecimento natural do indivíduo. 

Essa insegurança em manifestar sentimentos considerados negativos apareceu, de 

diferentes formas, em todos os participantes. P1, por exemplo, em um desenho produzido por ela, 

no Jogo do Rabisco, representou graficamente uma menina que se sentia sozinha por querer brincar 

e se ver impossibilitada. Logo após, quando questionada se havia algo a mais no desenho, disse 

que havia um coração, rachado pela tristeza de não conseguir ficar muito próxima à mãe, devido 

às exigências do irmão. 

 
Figura 1: Desenho produzido por P1 a partir do estímulo do Jogo do Rabisco 

O coração rachado, que representava seus próprios sentimentos em relação à situação 

descrita, precisava ficar fora dela. Não podia assumi-los, sob o risco de ser considerada “má”. Esse 

sentimento mostrou-se compartilhado por P5, que disse caber no coração das mães amor para todos, 

menos para “pessoa má”. A insegurança também esteve presente nos momentos em que P2 

precisou responder questões sobre as quais não conhecia o posicionamento da pesquisadora, 

fazendo-o na forma de novas perguntas, como se estivesse pedindo autorização e avaliando se o 

que disse era o esperado. 

Todos os participantes utilizaram defesas, mudando o assunto sempre que este parecia gerar 

mais angústia, como evidenciado no momento em que P3, reclamando sobre a forma como era 
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vista pela irmã, não permitiu mais questionamentos sobre o tema, dizendo “agora você vai ficar 

caladinha”. Esse comportamento surgiu repetidamente em todos, nas vezes em que eram 

abordados assuntos como as dificuldades sentidas no estabelecimento de uma relação próxima com 

o irmão.  

O medo do abandono também apareceu no discurso de todos os participantes, de formas 

explicitamente relacionadas à condição do irmão e de forma indireta. P3, por exemplo, demonstrou 

sua insegurança e a sensação de um perigo constante em seus desenhos, brincadeiras e histórias, 

ao representar situações em que algo precisava ser protegido e situações nas quais havia perda da 

família, como no desenho de “uma família em que alguém não está bem”: 

P3: Deixa eu contar a história. Eeeeera uma vez, que morava uma criança que chama J. e 

também a B. Então, eles morava na floresta, que não tinha nenhuma... que tinha suas 

família, mas eles perdeu suas família e agora nunca iria se ver. Mas eles procurou muito, 

que ia até... [...] aonde que via a família da vovó Heart. [...] E depois eles brincaram muito, 

muito e felizes para sempre. (Quando pergunto quem não estava bem na história, para 

aprofundar, ela começa a contar outra). P3: Aqui ó, aqui ó, a mamãe tá doente. [...] Dor de 

cabe... ela vai fazer uma cirurgia. [...] vai cortar o corpo pra fazer cirurgia. [...] tem 

bichinho... tem bichinho... tem muuuito bichinho na... na... por dentro dela. [...] e também 

tem brinquedo. [...] Ele [o médico] vai tirar [...]depois a mamãe nunca vai sair do médico. 

Pesquisadora: E os meninos? P3: Sozinhos [...] depois eles foi lá no médico visitar a 

mamãe deles. 

Esses excertos representam a grande insegurança sentida por essas crianças. Mesmo nos 

contextos em que não havia rivalidade explícita, pareceu existir nessas famílias alguma dificuldade 

em transmitir aos filhos uma segurança básica no ambiente, o que se percebeu pela presença 

constante da ameaça de perda e de se verem separados de suas famílias. São crianças que 

apresentaram pouca confiança si próprias e em suas capacidades de suportar as situações que 

vivenciavam. Pôde-se pensar que o mais impactante, talvez, não fosse o diagnóstico do irmão com 

deficiência, mas as fantasias de abandono e os sentimentos de vulnerabilidade e desamparo 

surgidos nesse contexto. 

Tais questões se relacionam intimamente com as manifestações da agressividade, conforme 

apreendidas por Winnicott. A agressividade pode possibilitar a motilidade e o próprio 

desenvolvimento, além de levar a criança a organizar e separar o que é Eu e o que é Não-Eu. Essa 

diferenciação proporciona à criança o reconhecimento e a responsabilidade sobre sua própria 

destrutividade, tarefa dolorosa e carregada de ameaças a ela (Serralha, 2016; Winnicott, 
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1984/2005). Nas crianças participantes deste estudo, reconhecer e aceitar os próprios impulsos 

destrutivos pareceu ser particularmente difícil para elas. 

Ressalta-se, assim, a importância da composição de um ambiente emocional estável e 

confiável, capaz de reconhecer e aceitar as manifestações agressivas da criança, para que a 

agressividade se integre à sua personalidade e ela seja capaz de relacionar-se com o outro, defender 

seu território, brincar e trabalhar. Caso não seja integrada, a agressividade poderá ser reprimida e 

ocultada, sob a forma de timidez e um excessivo autocontrole, cindida, ou culminar em 

comportamentos violentos. Entende-se, assim, o comportamento agressivo como a expressão de 

uma realidade psíquica difícil de ser tolerada. (Dias, 2000; Serralha, 2011; Winnicott, 1984/2005). 

Tendo isso em vista, é possível discutir as possibilidades de integração e expressão da 

agressividade, no contexto familiar, das crianças que participaram da pesquisa. Nesse contexto, as 

manifestações da agressividade podem ocorrer de diferentes formas. Uma delas corresponde à 

inibição, em que impulsos agressivos são projetados ou reprimidos, observada em P1, P2 e P4. Há 

relatos de intenso sofrimento, como visto em P2, que teme não conseguir controlar sua raiva e seus 

comportamentos agressivos e que, portanto, precisa reprimi-los, devido ao risco de perder o afeto 

de pessoas significativas. Percebe-se, a partir desse exemplo, a íntima relação entre a integração da 

agressividade e a manifestação de um falso si mesmo. 

Nesse sentido, a raiva foi percebida como um sentimento proibido (P1, P2, P4 e P5). Em 

um dos desenhos propiciados pelo Jogo do Rabisco, P4 produziu um par de óculos, que disse 

pertencer a um “homem invisível” que, devido ao seu medo e ao medo que inflige aos outros, acaba 

por se “esconder de todo mundo pra sempre”. Além disso, para esse participante, as brigas com a 

irmã e as dos pais durante o processo de separação pareceram ter consequências terríveis. Na última 

unidade de produção, em que foi solicitado que desenhasse a sua família, ele disse que todos 

estavam juntos. Logo em seguida, corrigiu-se, dizendo que o pai foi embora de casa e que nunca 

mais o veria. Ao dizer isso, solicitou uma tesoura, dizendo: “eu ia cortar toda essa família”. 

Parecia estar sentindo a família despedaçada, denotando a insegurança sentida no ambiente 

familiar. 

A agressividade também pode ser expressa, como observado nos comportamentos de P3 e 

P6, que demonstraram abertamente suas vontades e respostas negativas em relação ao que foi 

solicitado durante a coleta dos dados. Não apresentavam dificuldades em expressar suas opiniões 
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e lutar pelo que desejavam, utilizando, para isso, vários recursos, como a tentativa de manipulação 

de P3, que, para convencer a pesquisadora a não ir embora, disse que iria “fazer chocolate” caso 

ficasse; ou quando P6 disse que era bravo com o irmão e disputava com ele quem iria escolher o 

desenho que iriam assistir, dizendo que “não dá para abrir mão sem disputar uma coisa”. 

 P5 também pareceu perceber a raiva como proibida e “tóxica”, já que, em seu entendimento, 

a presença desse sentimento na irmã poderia desencadear crises convulsivas e outros problemas 

fisiológicos, e evitava manifestá-la. Entretanto, em outros momentos, pareceu apresentar recursos 

para a manifestação saudável da agressividade, assumindo a raiva que por vezes sentia e tentando 

resolvê-la da melhor forma possível. 

4.3.3. Questões pertinentes ao brincar 

Todos os participantes manifestaram frustrações em relação ao brincar com o irmão, 

levando, algumas vezes, a sentimentos de solidão. É esperado que os indivíduos com 

desenvolvimento típico expressem frustração relativa aos seus irmãos com deficiência. A 

reciprocidade limitada, vivenciada com o irmão deficiente, implica em um sentimento de perda, 

por não vivenciarem uma relação fraterna típica de trocas mútuas.  Ao compreender o brincar como 

um aspecto que proporciona àquele que brinca uma experiência criativa e a comunicação de 

sentimentos e significados psíquicos, é possível entender a frustração dos participantes em não 

vivenciar isso, de forma integral, com o irmão, com prejuízos no estabelecimento de vínculos e nas 

funções que a relação fraterna pode exercer no amadurecimento emocional desses indivíduos 

(Rodrigues & Silva, 2015; Winnicott, 1971/1975; Tozer&Atkin, 2015). 

Brincar exige muita paciência, seja do irmão com desenvolvimento típico, seja do que 

possui a deficiência, para que a comunicação própria ao momento lúdico possa ocorrer. Informação 

semelhante foi encontrada por Yamashiro e Matsukura (2013), ao descreverem o momento de 

brincar com o irmão deficiente como um momento que demandava paciência e habilidade para 

ajudar o irmão. O desenvolvimento de paciência, apesar de trabalhoso, é visto como uma aquisição 

positiva. 

P2, P3, P4 e P5 relacionaram as dificuldades em brincar com o irmão às condições impostas 

pela deficiência. A frustração decorrente dessas dificuldades e o desejo de que elas não existissem 

foi perceptível no desenho realizado, espontaneamente, por P4: 
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Figura 2: Desenho espontâneo produzido por P4 na Entrevista Lúdica, representando-o 

e à irmã. 

P4: É uma... uma menina, um menino e uma árvore e um sol. Pesquisadora: E o que tá 

acontecendo aqui com o menino e com a menina? P4: Eles tão brincando. [...] de pique-

pega. [...] agora eles foi... eles parou de brincar de pique-pega e agora eles foi brincar de 

pique-esconde. Pesquisadora: Hum... Eles são o que um do outro? P4: Irmãos. 

É importante destacar que a presença de outros irmãos, como nas famílias de P1, P2 e P3, 

permitia outras experiências relativas ao brincar e ao compartilhamento de experiências na relação 

fraterna. Esses participantes pareciam ter estabelecido maior proximidade com o irmão sem 

deficiência. Informação semelhante é encontrada nos estudos de Cezar e Smeha (2016) e Moyson 

e Roeyers (2012). Entretanto, esses autores afirmam que a presença de outro irmão com 

desenvolvimento típico pode facilitar o compartilhamento das responsabilidades pertinentes ao 

cuidado com o irmão deficiente, e essa informação não pode ser percebida nos relatos dos 

participantes da pesquisa. P2, por exemplo, precisava cuidar de ambos irmãos, e no caso de P3, os 

cuidados ficavam sob a responsabilidade da irmã do meio, de 12 anos. 

4.3.4. Idealizações e possibilidades diante da realidade 

Nas produções de todos os participantes, as representações de mundos idealizados não 

incluíam deficiências: nesses desenhos, ou o irmão com deficiência não apresentava nenhuma 

limitação, ou ele não aparecia. Isso mostra que, de forma geral, não parece ser fácil, para a criança, 

a presença de um irmão com deficiência. Pode-se pensar que, de forma semelhante ao comumente 
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encontrado na literatura acerca das reações emocionais de pais de pessoas com deficiência, os 

irmãos participantes deste estudo parecem passar por algum processo de negação, proveniente da 

necessidade de viver um luto pelo irmão idealizado, que deixou de existir, e da aceitação do irmão 

real (Buscaglia, 2006). 

Além disso, faz-se importante ressaltar que a vontade de que o irmão não exista pode estar 

relacionada à deficiência, mas também a uma rivalidade – natural – entre irmãos. Percebe-se que 

admitir as imperfeições que existem na própria família e idealizar uma nova, como solicitado na 

segunda unidade de produção do DF-E, pareceu ser muito difícil. Essa situação foi representada no 

pedido explícito de P1, P3, P5 e P6, nesse momento, de desenhar qualquer outra coisa, desde que 

não fosse família.  

Todas as crianças idealizaram mundos em que seus desejos fossem realizados, sobretudo 

relativos à aquisição de bens materiais. As famílias, que P1, P2, P5 e P6 gostariam de ter, incluíam, 

além disso, uma relação próxima com o casal parental e entre o próprio casal, sem a presença do 

irmão com deficiência (P2, P5 e P6), ou deixando o irmão deficiente, que normalmente é o foco 

das atenções, isolado do restante da família (P1). Essas representações dialogam com o estudo de 

Navarausckaset al (2010), segundo o qual, a maioria dos primogênitos entrevistados relataram 

mudanças significativas, muitas vezes indesejadas, na relação com os pais, após o nascimento e o 

diagnóstico da deficiência do irmão. 

Contudo, apesar de a realidade nem sempre contemplar os desejos das crianças 

participantes, ela pareceu ser percebida em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos bons e ruins. 

Isso pode ser exemplificado pela consciência de P5 acerca das dificuldades financeiras vivenciadas 

pela família, pelo empenho de P6 na quarta unidade de produção em representar sua família, e por 

um dos desenhos produzidos por P1. Neste, logo após representar um castelo em que tudo era 

perfeito, produziu, em conjunto com a pesquisadora, o desenho de uma casa, na qual, apesar de 

possuir poucos quartos e uma família “repartida”, coexistiam sentimentos de tristeza, saudade e 

amor. Disse: “essa casa podia ser pequena, mas ela é bem colorida!”. 
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Figura 3: Desenho produzido por P1 a partir do Jogo do Rabisco 

De acordo com Bellin, Kovacs e Sawin (2008, p. 204), pode-se caracterizar a experiência 

de se ter um irmão com deficiência como uma “montanha-russa emocional”, com a interposição 

de sentimentos ambivalentes, permeando a relação das crianças participantes com o irmão com 

deficiência e sua família. Essa relação, íntima e carregada de afetos e conflitos, estabelece-se de 

forma semelhante às relações fraternas de forma geral, sendo acrescida das particularidades 

determinadas pelo contexto da deficiência, que nem por isso caracteriza outros tipos de 

relacionamentos (Pereira & Fernandes, 2010). 

4.4.Percepções sobre o cuidado 

“Ela não pode, porque ela tem que cuidar da neném.” (P5) 

4.4.1. O cuidado exercido pela família 

A compreensão do cuidado como atividade que demanda muita energia e esforço esteve 

presente nos discursos de todos os participantes. Essa sobrecarga, gerada pelo cuidado, foi vista, 

sobretudo, na figura materna, que, nos desenhos representativos da família completa, era quase 

sempre colocada próxima ao irmão com deficiência, sendo responsável por algum tipo de cuidado. 

A função materna, representada nas famílias das crianças na figura da mãe, foi percebida essencial 

na construção de um ambiente facilitador para o amadurecimento emocional do indivíduo e 

responsável pelos primeiros cuidados recebidos no início da vida. Essa responsabilidade, contudo, 

deve ser complementada, especialmente, à medida que o bebê cresce e se desenvolve (Winnicott, 



62 

 

1967/1996). Isso não foi identificado em todos os relatos das crianças sobre a organização do 

cuidado em sua família; na realidade, destacou-se a percepção de um cuidado exaustivo vivenciado 

pela maioria das mães (P1, P2, P4 e P5). 

As responsabilidades pelo cuidado, que já são intensas por si só, tornam-se ainda maiores 

diante do contexto da deficiência. As crianças participantes percebiam o irmão como alguém que 

absorvia dos pais não apenas a maior parte da atenção, mas também do cuidado. Nesse sentido, P1 

reforçava a importância de um número reduzido de crianças em casa, já que, para ela, seria muito 

difícil a mãe conseguir cuidar de tantas pessoas. Apesar de perceberem os irmãos como pessoas 

que necessitavam de maiores cuidados, demonstravam, timidamente, que gostariam de se sentir 

mais vistos na relação com os pais. 

 Moyson e Roeyers (2012) trazem informações semelhantes. Os irmãos que participaram 

de sua pesquisa relataram suas próprias necessidades de cuidado e apoio, mas não as reivindicavam 

pelo receio de incomodar os pais. Isso pôde ser percebido no relato de P5, quando falou da 

dificuldade de brincar livremente com a mãe, uma vez que essa despendia todo o seu tempo no 

cuidado para que a “neném” (modo como se referia à irmã) não apresentasse crises. 

Foram percebidas, ainda, diferenças na organização e na vivência familiar, notadas por 

todos os participantes. Isso foi particularmente visível quando P4 e P5 relataram mudanças na 

estrutura da relação conjugal, por exemplo, na organização do sono: mãe e filha com deficiência 

dormiam juntas, enquanto o pai dormia no sofá da sala. Embora no caso de P4 houvesse a condição 

do divórcio do casal, isso não havia na família de P5, que falava da situação com bastante 

naturalidade, sem perceber qualquer problema. 

Outra questão relativa ao cuidado recebido pelo indivíduo com deficiência se destacou: a 

irmã de P5 era a única que recebia todos os cuidados em casa, pela mãe, que exercia o trabalho de 

cuidadora em período integral, incluindo exercícios de estimulação fisioterapêuticos. Em todas as 

outras famílias, ambos os pais possuíam empregos fora de casa, e os filhos com deficiência 

recebiam esses cuidados em instituições especializadas. 

4.4.2. O irmão como cuidador 

Todos os irmãos mais velhos (P1, P2, P5 e P6) vivenciaram relações de cuidado com o 

irmão mais novo. P3 e P4, por sua vez, não relataram possuir muitas responsabilidades em relação 
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aos irmãos com deficiência. Contudo, esse resultado parece relacionar-se mais à grande diferença 

entre as idades do que à ordem de nascimento, pois a outra irmã de P3, de 12 anos, foi retratada 

como a responsável pelo cuidado das irmãs (P3 e a irmã deficiente, de 17 anos), quando a mãe não 

estava presente. Essas informações dialogam com os dados presentes nos artigos de 

Navarausckaset al (2010) e Messa e Fiamenghi Jr. (2010), segundo os quais, os irmãos 

entrevistados expressaram a presença de algum tipo de responsabilidade em relação ao irmão 

deficiente, tais como cuidados diários e atividades de lazer. Eles exercem funções parentais e se 

sentem responsabilizados pela educação e proteção do irmão.  

Os relatos que envolveram o cuidado com os irmãos foram permeados por queixas de 

sobrecarga e dificuldades, vivenciadas por eles mesmos ou percebidas nos pais. Tal fato foi 

particularmente expresso por P2, que se sentia obrigado a cuidar dos irmãos para ajudar a mãe. A 

manifestação de maior sofrimento dessa criança pôde ser relacionada a fatores como idade, 

ausência física da mãe devido ao trabalho e presença de outra irmã, ainda que sem deficiência, sob 

seus cuidados. Esse participante, muitas vezes, via a necessidade de abdicar de suas próprias 

atividades: 

P2: Cuido deles às vezes... quando precisa eu cuido deles, né, esquento a comida deles, 

tipo se, se precisar, se meu padrasto ir mais cedo pro serviço, aí minha mãe me liga, liga 

lá na escola, e fala, fala pra professora me liberar que eu venho cuidar deles [...] a minha 

mãe vai, vai me ligando, pelos horários, fala, ela vai explicando, na hora que dá 10 horas 

é na hora de dá a comida dele, aí quando é 11, 11:30, é hora dele toma banho, aí é meio 

dia, eu já ponho... aí 5 pra meio dia, eu já posso ir, levar ele [...] pronto pro ponto (de 

ônibus). 

Para o participante, na experiência de possuir um irmão, foram percebidos mais aspectos 

negativos que positivos. Esse posicionamento foi encontrado também em P6, que, estimulado pela 

terceira unidade de produção do DF-E, falou sobre os sacrifícios necessários quando se é irmão de 

uma criança com deficiência, como deixar de passear ou brincar para cuidar dele, caso adoeça. 

Ambos os participantes, ao falarem sobre isso, mostraram-se envergonhados e temerosos de que 

outras pessoas pudessem ouvi-los, utilizando tons de voz extremamente baixos e mudando o 

assunto na primeira oportunidade que encontravam. 

Para P1 e P2, entretanto, a sobrecarga presente nessa relação de cuidado pareceu se 

relacionar mais ao fato de os irmãos serem mais novos do que à presença ou não da deficiência. 

P2, por exemplo, quando questionado sobre a diferença que percebia nas ações de cuidado entre 
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ele e o irmão, respondeu: “porque o B., ele já é mais, mais bagunceiro, a menina ela já é mais, 

quietinha. Ele pareceu enxergar as diferenças, nesse contexto, relativas ao gênero e às idades dos 

irmãos. Esses dados dialogam com o estudo de Yamashiro e Matsukura (2013), que apontam que 

as responsabilidades do primogênito voltadas ao irmão não ocorrem exclusivamente na presença 

da deficiência. 

Essa responsabilidade pode levar a um amadurecimento precoce, observado em P1, P2 e 

nos relatos de P3 sobre as vivências de sua outra irmã, com desenvolvimento típico. Esse 

amadurecimento repercute em outras áreas da vida, como nas tarefas domésticas, nas relações com 

amigos e no início precoce de namoros. É possível perceber que o ambiente familiar exige dessas 

crianças essa maturidade, que nem sempre é compreendida como uma aquisição positiva, caso seja 

artificial e pule estágios necessários ao amadurecimento saudável (Navarausckaset al, 2010, Dias, 

2008). 

Para Winnicott (1950/2011; 1960/2011), maturidade é compreendida como sinônimo de 

saúde, quando adequada a condições como idade e as possibilidades de desenvolvimento da 

criança, e não quando essa se apresenta como um adulto precoce. O autor afirma que essa 

maturidade saudável só é possível se o indivíduo estiver inserido em um ambiente que proporcione 

cuidado e satisfação de suas necessidades. Caso a criança se veja colocada em uma posição cujas 

exigências são avançadas em relação à fase do desenvolvimento na qual se encontra, pode haver 

prejuízos na criatividade e na espontaneidade. 

P5 foi a única participante que não apresentou, em seu discurso como irmã cuidadora, 

excesso de responsabilidades, sendo participativa no cuidado com a irmã, mas não de forma a 

sobrecarregá-la. Mantinha-se como criança, em seus papéis de filha e irmã, sem assumir funções 

parentais, o que lhe possibilitou ver o cuidado com a irmã de forma positiva, compreensão refletida 

no desejo de ajudar a mãe em suas tarefas relativas ao cuidado com a irmã deficiente. A postura 

dos pais pareceu ser adequada e, nesse sentido, a criança participante não pareceu pular fases de 

seu desenvolvimento emocional, não manifestando um amadurecimento precoce.  

Os quatro participantes caracterizados como irmãos mais velhos, acreditavam, ao observar 

seus pais, que as responsabilidades parentais eram muito difíceis, e o desejo de não ter filhos no 

futuro foi explicitamente expresso por P2 e P5. Lizasoáin e Onieva (2010) encontraram como 

resultado em sua pesquisa, o desejo dos irmãos de constituir seu próprio núcleo familiar, a fim de 
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livrar-se da sobrecarga, de forma semelhante ao que foi apresentado por esses dois participantes. 

Na segunda unidade de produção do DF-E, quando solicitado o desenho de uma família que 

gostaria de ter, P2 se representou graficamente acompanhado apenas de sua futura esposa, já adulto. 

Para ele, crescer pareceu ser visto como forma de libertação da sobrecarga vivenciada durante a 

infância. Ao final, reforçou que o casal não teria filhos e, caso mudassem de ideia, seria apenas 

um, uma vez que “ia dar muito trabalho cuidar de mais.”. P5 expressou, de forma semelhante, o 

desejo de não ter filhos no futuro: 

P5: Eu não gosto de crescer, né? (risos) Pesquisadora: Não? Por que não? P5: Que ruim, 

ter que trabalhar, e eu não quero ter filho nem na bala. [...] porque daí tem que tomar uma 

agulha pra fechar os... pra desmaiar, pra tirar o bebê, mas que eu não gosto. [...] ele chora, 

tem que trocar fralda, porque eu custo a lavar os cocô do passarinho (diz cochichando). 

Pesquisadora: Dá muito trabalho? P5: Eita, mas demais, demais! 

Percebeu-se que ambos os participantes foram movidos por motivações semelhantes, diante 

do sofrimento reconhecido por P5, na mãe, do trabalho que o cuidado exige. Como não vivenciou 

essa sobrecarga durante a infância, demonstrou temer vivenciá-la na vida adulta. 

5. Considerações finais 

Foi possível compreender elementos da experiência subjetiva das crianças que participaram 

do estudo, contextualizada nas questões pertinentes à deficiência do irmão e no impacto desta na 

vivência familiar. Os encontros proporcionaram às crianças um espaço acolhedor e facilitador para 

a expressão de fantasias, sentimentos e questionamentos acerca da deficiência do irmão.  

Assim, a pesquisa pôde gerar benefícios não apenas para o meio acadêmico e à sociedade, 

mas também para as próprias crianças que dela participaram, ao permitir a comunicação de 

sentimentos, angústias e necessidades. Para que essa comunicação ocorresse, pode ser destacada a 

importância do estabelecimento de uma relação de confiança entre pesquisador e participante, a 

partir da empatia e de uma postura que pudesse transmitir segurança, considerando a natureza da 

pesquisa e as possíveis vulnerabilidades dos participantes. 

Brincar com as crianças possibilitou que elas se sentissem confiantes para falar ainda sobre 

questões pertinentes a sentimentos relacionados a outras áreas da vida familiar. Esse espaço 

construído pela dupla criança-pesquisadora pareceu ter sido valorizado por elas, afinal, todas 

solicitaram que os encontros continuassem. A partir do fortalecimento do vínculo e da 

confiabilidade, por exemplo, os participantes puderam se sentir tranquilos o suficiente para 
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demonstrar suas ansiedades e dúvidas, sobretudo relacionadas ao diagnóstico do irmão. Essas 

crianças, dessa forma, utilizaram do espaço construído no contexto da pesquisa para sanar dúvidas, 

expressar sentimentos e acolher angústias. 

Todos os aspectos abordados na pesquisa reforçam a necessidade de que outros espaços e 

momentos, especialmente estruturados como intervenções, sejam propiciados a essas crianças. 

Obter informações, compartilhar experiências com pessoas que passam por situações semelhantes 

e sentir-se acolhido permite à criança, que possui um irmão com deficiência, a construção da 

relação fraterna como uma experiência enriquecedora. 

A pesquisa evidenciou, além disso, que crianças possuem capacidade de expressar suas 

experiências subjetivas. Incentiva-se, dessa forma, que mais pesquisas sejam realizadas com o 

intuito de ouvir a criança, tanto para o cuidado de questões próprias à infância, quanto em caráter 

preventivo, ao considerar que, com esse trabalho, é possível prevenir dificuldades na vida adulta. 

Além disso, a partir dos resultados da pesquisa é possível promover reflexões acerca dos 

processos de cuidado, auxiliando instituições que atendem pessoas com deficiências a conhecerem 

as necessidades dos irmãos desses indivíduos e promoverem estratégias para o cuidado a eles, 

visando promover saúde e facilitar a continuidade de seu desenvolvimento. A saúde mental de cada 

membro da família individualmente e da família como um todo influencia diretamente no indivíduo 

que possui uma deficiência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

Considerando o objetivo geral da presente dissertação, entende-se que os estudos realizados 

permitiram a compreensão de elementos da experiência subjetiva de indivíduos que possuem 

irmãos com deficiência, ou seja, suas expressões, sentimentos, fantasias e necessidades 

relacionados à dinâmica familiar e à relação fraterna, a partir de seus próprios pontos de vista. 

Ressalta-se, aqui, a importância de que esses indivíduos possam ser ouvidos e falar por si próprios, 

independentemente da faixa etária. 

Os resultados de ambos os estudos, de forma geral, apontam nessa direção: é essencial que 

os irmãos de pessoas com deficiência sejam incluídos nos cuidados destinados à família, uma vez 

que a relação fraterna possui extrema relevância no desenvolvimento pessoal e que, nesse contexto, 

os irmãos com desenvolvimento típico possuem inúmeras responsabilidades. Entende-se que os 

irmãos podem ser promotores de uma inclusão social verdadeira das pessoas com deficiência, 

conforme muito se tem discutido na atualidade. O cuidado com esses irmãos pode ocorrer de 

diferentes formas, sejam elas individuais ou grupais, desde que favoreçam a expressão, a 

comunicação e o acolhimento das vivências desses indivíduos, que envolvem sentimentos 

ambivalentes e, algumas vezes, de difícil elaboração, como medos e angústias que nem sempre são 

bem aceitos em todos os espaços. 

Destaca-se que alguns estudos apontam que essa inclusão já é realizada. Nesse sentido, os 

estudos que compõem o presente trabalho possibilitam maior compreensão acerca das necessidades 

e das experiências desses indivíduos, no contexto da deficiência do irmão, possibilitando o 

fortalecimento de atividades de cuidado realizadas. Os dados obtidos na revisão e na pesquisa 

empírica possuem o potencial de fomentar discussões e estratégias que favoreçam os processos de 

cuidado a todo o grupo familiar. No contexto específico do tema da dissertação, pode auxiliar as 

instituições e os profissionais cuja atuação esteja voltada a esse público a se atentarem às 

necessidades dos irmãos das pessoas com deficiência que são por eles atendidas. 

O trabalho propiciado pela revisão da literatura permitiu conhecer a forma como a vida 

emocional da população alvo da pesquisa tem sido ouvida e incluída. Apesar de todos os artigos 

analisados ressaltarem a necessidade de maior inclusão desses indivíduos e da existência de um 

número maior de trabalhos na área, é possível perceber que há uma preocupação na academia em 

olhar, ouvir e cuidar desses irmãos. Essa atitude pode, inclusive, denotar em inclusão e cuidado 
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com o próprio indivíduo com deficiência, de forma indireta. Os resultados do Estudo 1 apontam, 

ainda, para a escassez de estudos com crianças e com irmãos de pessoas com deficiências 

sensoriais, ou seja, auditiva e visual, conforme a classificação adotada.  

Sob essa ótica, o Estudo 2 pode ser entendido como uma iniciativa que se propõe a ajudar 

a preencher as lacunas no tema, em relação à percepção do irmão, enquanto criança, a respeito do 

contexto estabelecido pelo diagnóstico de deficiência. Neste estudo, destaca-se a importância do 

estabelecimento da comunicação a partir do recurso lúdico, compreendido como uma forma de 

expressão própria à infância e uma via de acesso privilegiada à experiência subjetiva da criança. 

Metodologias de pesquisa que utilizam o brincar como forma de coleta de dados, possibilitam o 

acesso menos intrusivo e espontâneo possível ao objeto a ser pesquisado com a criança (Natividade, 

Coutinho & Zanella, 2008; Werlang, 2009; Winnicott, 1971). 

A partir desse recurso, foi possível entrar em contato com vivências significativas das 

crianças que participaram do estudo. Fica claro, a partir dos resultados obtidos nos Estudos 1 e 2, 

quão significativa é a relação fraterna ao longo da vida. Foram encontradas diferenças nos discursos 

de adultos e adolescentes, encontrados nos artigos que compuseram o corpus de análise do Estudo 

1 e de crianças, observados tanto em alguns dos estudos analisados no Estudo 1 como nos dados 

obtidos a partir do Estudo 2, próprios às fases do desenvolvimento em que se encontram e às 

possibilidades de compreensão do contexto em que estão inseridos. A despeito disso, o 

relacionamento fraterno, em diferentes faixas etárias, possui forte influência na organização e na 

vida psíquica desses indivíduos. A forma como essas repercussões ocorrem depende do contexto 

observado, das características dos integrantes da família e das possibilidades dos pais em construir 

um ambiente suficientemente bom, que facilite o desenvolvimento e o enriquecimento da vida 

emocional a partir, inclusive, da relação entre os irmãos. 

Os resultados obtidos nas pesquisas dialogam entre si, possibilitando o aprofundamento nas 

questões pertinentes aos objetos de estudo e a construção de novos conhecimentos na área. 

Entretanto, os objetivos da análise qualitativa não possibilitam generalizar os resultados 

alcançados. Entende-se, dessa forma, a necessidade de pensar em propostas diferentes que possam 

incluir, em suas metodologias de coleta e análise, a possibilidade de generalização de alguns dados, 

de forma a acrescentar informações às já obtidas.  
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Além disso, ressalta-se a importância de que sejam realizados estudos que envolvam irmãos 

de pessoas com Deficiência Auditiva e, sobretudo, Visual, uma vez que, conforme a revisão 

realizada, apenas um artigo possuía a finalidade de compreender elementos pertinentes à vida 

emocional desses irmãos no contexto da Deficiência Auditiva, e, no contexto da Deficiência Visual, 

nenhum estudo com objetivos semelhantes foi encontrado. Entende-se como necessário, ainda, 

maior aprofundamento nas questões abordadas em ambos os estudos, considerando que famílias 

de pessoas com deficiência não são homogêneas. Cada família vive um contexto próprio, que 

influencia diretamente na forma como a deficiência é vista e acolhida pelo grupo familiar.  
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APÊNDICE A 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

 

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO 

TÍTULO DO PROJETO: A experiência subjetiva de crianças que possuem irmãos com 

deficiência 

 

JUSTIFICATIVA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA:  

 Vocês estão sendo convidados a participar de uma pesquisa que visa compreender a 

experiência subjetiva, ou seja, os sentimentos e os sentidos produzidos por crianças que possuem 

irmãos com deficiências sobre essa questão. A saúde mental de cada membro da família influencia 

em todo o grupo familiar e no indivíduo que possui uma deficiência. Estudos como este podem 

promover maior atenção ao cuidado e suporte a essas crianças em instituições que atendem pessoas 

com deficiências, como a APAE e a ADEFU. Além disso, é importante a construção de um espaço 

de escuta e compartilhamento de experiências, angústias, dúvidas e sentimentos sobre o que se 

vivencia.  

 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS E RISCOS: 

 Serão realizados três encontros com as crianças, com a utilização de procedimentos próprios 

para a investigação de aspectos emocionais e relacionais. Caso necessário, outros encontros 

poderão ser agendados. Serão utilizados materiais lúdicos, isto é, brinquedos e a produção de 

desenhos, pois é a partir da utilização desses materiais no brincar que a criança consegue manifestar 

seus sentimentos e os significados que dá ao mundo. Os procedimentos a serem realizados, 

nomeadamente, são: Entrevista lúdica, Jogo do Rabisco e Procedimento Desenho de Família com 

Estórias. Posteriormente será agendado um novo encontro com os pais, a fim de apresentar os 

resultados obtidos a partir desses instrumentos. 

 Os riscos da presente pesquisa são mínimos, relativos ao possível desconforto em relação 

aos instrumentos utilizados, por mobilizarem sentimentos em relação ao tema estudado. Caso isso 

aconteça, a pesquisadora se dispõe a ouvir e acolher o participante da pesquisa e sua família, além 

de realizar encaminhamento para atendimento psicológico no Centro de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia Aplicada (CEPPA), se necessário. 
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Entretanto, os procedimentos utilizados na coleta das informações necessárias à pesquisa 

não preveem a ocorrência de riscos e outros desconfortos físicos ou psicológicos. Além disso, 

destaca-se a presença física do pesquisador em sala reservada, para a realização das atividades 

pertinentes à coleta de dados, a fim de garantir a confidencialidade e o sigilo, dessa forma, 

protegendo o seu anonimato, assim como o de seus filhos.  

 

BENEFÍCIOS DIRETOS PARA O PARTICIPANTE: 

 Os benefícios às crianças participantes da pesquisa são relativos às possibilidades de 

comunicação de sentimentos e necessidades em um espaço que proporcionará livre expressão e 

acolhimento. Além disso, a partir do conhecimento produzido neste estudo, tanto os participantes 

quanto outros irmãos de pessoas com deficiência poderão ser beneficiados, em médio e longo 

prazo, com o enriquecimento da prática clínica e um maior amparo para as famílias que convivem 

com as questões próprias das deficiências física e intelectual, visando promover saúde e facilitar a 

continuidade do seu desenvolvimento. 

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA, CONFIDENCIALIDADE E CUSTOS: 

 Considerando essas informações, pedimos sua autorização para a participação voluntária 

de seu filho neste estudo. Os encontros poderão ser audiogravados, se você assim o permitir, para 

que não se perca nenhum detalhe. Todos os dados recolhidos ao longo da pesquisa serão mantidos 

em sigilo e utilizados somente para o estudo. O seu anonimato, assim como o anonimato de seus 

filhos, será garantido. Os dados deste estudo farão parte da minha pesquisa e poderão ser 

divulgados futuramente em artigos e congressos científicos, sendo que a identidade de seu filho e 

a sua permanecerão sempre sob sigilo absoluto, uma vez que vocês serão identificados por códigos, 

por exemplo: A1, A2, B1, B2, etc. Os dados desta pesquisa, se você também autorizar, farão parte 

de um banco de dados, que poderá ser acessado posteriormente para outros estudos. 

Você tem direito de interromper a sua participação ou a participação de seu filho na pesquisa 

a qualquer momento caso ache necessário; você também poderá retirar seu consentimento sem que 

sofra nenhum ônus ou prejuízo. Sua participação na pesquisa e a de seu filho é voluntária e você 

não receberá nenhum bônus por participar dela. 

 

Pesquisadores: 
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Nome: Carolina Martins Pereira Alves 

E-mail: carolinampalves@gmail.com  

Telefone: 991526049 

Endereço: Rua Conde de Prados, 155, Abadia  

Uberaba - MG, CEP: 38025-260 

 

Nome: Conceição Aparecida Serralha 

E-mail: serralhac@gmail.com  

Telefone: 991219401 

Endereço: Rua Conde de Prados, 155, Abadia  

Uberaba - MG, CEP: 38025-260 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

TÍTULO DO PROJETO: A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA DE CRIANÇAS QUE POSSUEM IRMÃOS 

COM DEFICIÊNCIAS 

 

Eu, ______________________________________________________, responsável pelo representado, 

_______________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e 

compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos o representado será submetido. A explicação 

que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará o tratamento/serviço 

que estou recebendo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro 

para participar do estudo. Concordo em participar do estudo A experiência subjetiva de crianças que 

possuem irmãos com deficiência e receberei uma via assinada deste documento. 

 

Uberaba,  ............./ ................../................ 

 

 

 _________________________________  _________________________________ 

Assinatura do representado         Assinatura do responsável legal 

 



82 

 

 

________________________________                          __________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                             Assinatura do pesquisador assistente 

 

 

Telefone de contato dos pesquisadores:  

Carolina Martins Pereira Alves - (34) 99152-6049 

Conceição Aparecida Serralha - (34) 991219401 
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ANEXO 1 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - UFTM 
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ANEXO 2 

Ofício de Autorização para Realização da Pesquisa – ADEFU 
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ANEXO 3 

Ofício de Autorização para Realização da Pesquisa – APAE 
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ANEXO 4 

Declaração de Autorização para Realização da Pesquisa – CEPPA 

 

 


