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RESUMO  

 

O autismo é considerado um estressor potencial para a família tendo em vista a extensão e a 

qualificação dos seus comprometimentos. Geralmente, o papel de cuidador principal do filho é 

assumido pela mãe, que pode se tornar vulnerável à sobrecarga física e emocional oriunda do 

alto investimento nas tarefas rotineiras dos cuidados maternos diretos. O presente trabalho 

objetivou conhecer e analisar as representações sociais que as mães de filhos autistas têm sobre 

o autismo considerando a sobrecarga do cuidador. Utilizou-se o aporte teórico da Teoria das 

Representações Sociais, uma vez que reconhece o valor da dimensão subjetiva e o aspecto 

cognitivo do indivíduo, os quais interferem nas práticas sociais, nas atitudes e condutas 

referentes ao objeto da representação. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem mista, 

realizado em instituição pública para tratamento do TEA em João Pessoa-PB, com amostra de 

30 mães de crianças autistas. Os instrumentos utilizados foram: questionário sociodemográfico, 

analisado através do cálculo de frequências simples; a Associação Livre de Palavras e entrevista 

semiestruturada, analisadas com o auxílio do programa IRAMUTEQ; e o Inventário de 

Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI), analisado através de estatísticas descritivas e 

inferenciais por meio do SPSS. Os resultados do ZBI indicaram a presença de sobrecarga 

moderada na amostra geral, com escore médio de 38,53(DP=12,50), e a partir desse dado pode-

se estabelecer 2 níveis de sobrecarga para comparar as RS elaboradas pelas mães. O nível 1 

referiu-se a uma menor sobrecarga e o nível 2 a uma maior sobrecarga. Observou-se que as 

mães que apresentaram nível 1, apesar de representarem o autismo através de conteúdos 

negativos, ressaltando as dificuldades, demonstram ter mais esperança. Já as mães que 

apresentaram nível 2 representaram o autismo sem conteúdo representativo de carinho ou 

esperança, expressando o cuidar como uma obrigação que reflete um desafio. De modo geral, 

as mães representam o autismo como algo difícil de lidar, significando-o na própria dificuldade 

do exercício de cuidar, que demanda paciência e dedicação. Os cuidados diários exigem alto 

investimento das mães, que efetuam um cuidado solitário e em tempo integral. Além disso, as 

participantes consideraram o autismo como um mistério, que pode estar relacionado tanto à 

indefinição de sua etiologia e consequentemente ao prognóstico da criança, como também às 

dúvidas de como cuidar do filho. Diante dos resultados encontrados, verificou-se que a RS do 

autismo se modifica a partir do nível de sobrecarga apresentado pelas participantes, estando a 

sobrecarga mais alta relacionada a uma RS do autismo de conteúdos mais negativos. Pode-se 

identificar que as mães objetivam o autismo nas vivências diárias com o filho, que refletem a 

própria sobrecarga, embora o ancorem no amor, indicando que encontram no afeto fonte de 

motivação e superação para as adversidades. Espera-se, com esta pesquisa, fornecer dados 

científicos que possam contribuir para elaboração de políticas públicas visando à melhoria do 

suporte social oferecido a essas mães, com estratégias de apoio e prevenção de complicações 

de saúde, física e emocional, oriundas da sobrecarga. Acredita-se que os dados deste estudo 

podem auxiliar nos programas de conscientização acerca do TEA, uma vez que as 

representações sociais de conteúdo negativo apresentadas pelas mães refletem o que está posto 

na sociedade e alimentam a sobrecarga do cuidador. Espera-se, ainda, fomentar reflexões sobre 

a elaboração de estratégias que visem reduzir os conteúdos negativos das RS do autismo 

elaboradas pelas mães, tendo em vista que essas RS orientam os comportamentos e justificam 

as atitudes dessas mães frente aos seus filhos autistas, estando suas condutas diretamente 

relacionadas ao desenvolvimento das crianças. 

 

Palavras-chave: Autismo; Sobrecarga do Cuidador; Mães; Teoria das Representações 

Sociais.  

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Autism is considered a potential stressor stimulus for the family considering to what extent it 

undermines it. Generally, the mother assumes the role of the child's primary caregiver and may 

become vulnerable to the physical and emotional overload from the high investment in the 

routine tasks of direct maternal care. The present work aimed to know and analyze the social 

representations that mothers of autistic children have considering their overload. The theoretical 

base used for this work is the Social Representations Theory, for it recognizes the value of the 

subjective dimension and the cognitive aspect of the individual, which interfere in the social 

practices, attitudes and behavior referring to the object of the representation. This is a 

descriptive study, with a mixed approach, carried out in a public institution for the treatment of 

ASD in João Pessoa-PB, consisting of a sample of thirty mothers of autistic children. The 

instruments used were sociodemographic questionnaire, analyzed through the calculation of 

simple frequencies; The Free Speech Association and semi-structured interview, analyzed with 

IRAMUTEQ; and Zarit Burden Interview (ZBI), analyzed through descriptive and inferential 

statistics with SPSS. The results of the ZBI indicated the presence of moderate overload in the 

general sample, with a mean score of 38.53 (SD = 12.50), and from this data it was possible to 

establish two levels of overload to compare SRs performed by the mothers. Level one refers to 

a lower overload and level two to a higher overload. We observed that mothers who presented 

level one of overload, despite representing autism through negative contents, highlighting the 

difficulties, were more hopeful. On the other hand, mothers who presented level two of overload 

represented autism without affective content or hope, expressing caretaking as an obligation 

that reflects a challenge. In general, mothers represent autism as something difficult to deal 

with, signifying it in the difficulty of the exercise of caretaking, which demands patience and 

dedication. Daily care requires high investment from mothers who perform it solitary and full-

time. In addition, participants considered autism as a mystery, which may be related both to the 

lack of definition of its etiology and consequently to the prognosis of the child, as well as to 

doubts about how to care for the child. Regarding the results found, we verified that the RS of 

autism changes considering the level of overload presented by participants, with the highest 

overload being related to an RS of autism of more negative contents. It is possible to identify 

that mothers objectify autism in their daily experiences with the child, which reflects their own 

overload, although they anchor it in love, indicating that they find in affection a source of 

motivation and overcoming adversity. With this research, we hope to provide scientific data 

that can contribute to the design of public policies aimed at improving the social support offered 

to these mothers, with strategies to support and prevent health complications both physical and 

emotional that  arise from their overload. We believe that the data from this study may aid in 

awareness-raising programs about ASD, since negative social representations presented by 

mothers reflect what is in society and feed the caregiver's overload. We also hope to encourage 

reflection on the development of strategies aimed at reducing the negative contents of SR of 

autism elaborated by mothers, considering that SRs orient behavior and justify the attitudes of 

these mothers towards their autistic children, with such behavior directly related to children's 

development. 

Keywords: Autism, caregiver’s overload; mothers; Social Representation Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O autismo consiste em um tipo de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) que 

possui grande relevância por ser considerado, na atualidade, um dos transtornos do 

desenvolvimento mais frequentes cujos impactos não se restringem apenas à esfera pessoal da 

pessoa diagnosticada, mas se estende para o âmbito familiar e social (Fombonne, 2009). Dados 

epidemiológicos estimam que 1 pessoa a cada 88 nascidas vivas em todo o mundo apresenta 

autismo, com maior incidência no sexo masculino. No Brasil, no ano de 2010, havia uma 

estimativa de 500 mil pessoas com autismo (Gomes, Lima, Bueno, Araújo & Souza, 2015; 

Marques & Bosa, 2015). Estudo realizado em 2011 no estado de São Paulo, especificamente na 

cidade de Atibaia, por Paula, Ribeiro, Fombonne e Mercadante (2011) estimou a incidência de 

TEA em 0,3% da população de crianças e adolescentes, o que indicava a existência de 40 mil 

crianças e adolescentes com autismo somente naquele estado.  

Diante da evolução histórica do seu conceito e nomenclatura, diferenciando-se da 

psicose e enfatizando-se aspectos desenvolvimentistas, atualmente se utiliza a terminologia 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), aderida pelo DSM-5 (Manual Estatístico de Doenças 

Mentais da Associação Americana de Psiquiatria) (2014), em decorrência dos diferentes graus 

de suas manifestações. O TEA designa uma condição neurodesenvolvimental de etiologia 

indefinida caracterizada por comprometimentos sociocomunicativos e pela presença de 

comportamentos repetitivos e estereotipados, manifestando-se até os trinta e seis meses de idade 

(Marques & Bosa, 2015). 

Uma vez considerados esses comprometimentos, os custos humanos, sociais e 

financeiros exigidos para atender às necessidades das pessoas autistas são elevados. E nesse 

sentido, conforme apontam Duarte, Schwartzman, Matsumoto e Brunoni (2016), os 

procedimentos referentes ao diagnóstico, bem como ao tratamento e acompanhamento da 
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pessoa  que está no espectro autista, são complexos. Diante disso, os mesmos autores destacam 

que casos de autismo não estão sendo identificados, nem estão recebendo tratamento 

especializado no Brasil  Trata-se de um dado importante que justifica pesquisas na área, as quais 

devem ser propulsoras de estratégias mais eficientes, prezando pelo diagnóstico precoce e 

atendimento multidisciplinar, no cuidado da população com autismo e da sua rede de apoio, em 

especial a família da pessoa com TEA. 

Tendo em vista a extensão e qualificação dos comprometimentos das pessoas com 

autismo, o TEA é muitas vezes considerado um estressor potencial e seu diagnóstico resulta em 

um impacto para a família no que se refere às dificuldades e sintomas apresentados pela criança 

no âmbito da comunicação, do comportamento e da interação social. Juntamente às 

necessidades de cuidados especiais, os comprometimentos inerentes à condição implicam em 

uma revisão de expectativas da vida em família, além de exigir a reorganização da rotina 

familiar, conforme apontam Semensato e Bosa (2013). As autoras destacam que a presença da 

criança autista pode modificar as relações entre os membros da família, uma vez que os 

sintomas estão relacionados a elevados níveis de estresse nos familiares. 

Devido às dificuldades enfrentadas cotidianamente, ao investimento integral de 

cuidados e apoio à criança com TEA, além do preconceito experienciado, as relações sociais 

das famílias com crianças autistas ficam embaraçosas e se reduzem, de acordo com Barbosa e 

Fernandes (2009), podendo gerar rupturas em seus vínculos sociais e, consequentemente, 

estresse. Nesse sentido, segundo as mesmas autoras, os três mais importantes fatores estressores 

para os pais são: a pouca aceitação dos comportamentos autísticos pela sociedade e por outros 

membros da família, a manutenção de cuidados necessários e a ausência de suporte social.  

Conforme Schmidt e Bosa (2007) e Sanchez e Baptista (2009), as mães tendem a 

assumir o papel de cuidadora principal de seus filhos com TEA, que pode acarretar a vivência 

de sobrecarga física e emocional oriunda do alto investimento nos cuidados com a criança. 



 

 

15 
 

Sobre isso, Silva e Ribeiro (2012) apontam que as mães possuem uma maior probabilidade de 

desenvolver estresse parental comparadas aos pais de crianças autistas, haja vista que um grande 

fator desencadeador de sobrecarga é o exercício das tarefas rotineiras dos cuidados maternos 

diretos, além da responsabilidade histórica atribuída a elas pelas teorias que consideravam a 

qualidade da maternagem como fator etiológico do TEA. As autoras destacam que as 

cuidadoras vivenciam a ausência ou o pouco suporte familiar, técnico e financeiro, que 

aumentam a sobrecarga sentida por elas. Considerando-as principais cuidadoras e a intensa 

necessidade de cuidados exigida pela condição do TEA, bem como o fato de suas condutas 

estarem diretamente relacionadas ao desenvolvimento das crianças, as mães necessitam de 

suporte e apoio técnico e psicológico. 

Em função disso, o presente estudo teve como participantes mães de crianças 

diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista e objetivou conhecer e analisar as 

representações sociais acerca do autismo considerando o nível de sobrecarga do cuidador, 

possibilitando a expressão das vivências e das experiências associadas à sobrecarga advinda 

dos cuidados especiais de que as crianças necessitam. A escolha pela Teoria das Representações 

Sociais, enquanto aporte teórico para este estudo, baseou-se na importância que as 

representações, como reflexos do que é propagado no senso comum, possuem através de suas 

funções, especialmente justificadoras e de orientação do comportamento, como guias das 

práticas sociais. Conhecer as representações sobre o autismo elaboradas pelas mães mostra-se 

fundamental face ao papel social que ocupam enquanto cuidadoras principais de seus filhos 

autistas. 

Nesse sentido, optou-se por uma abordagem de investigação mista, qualitativa e 

quantitativa, permitindo que os participantes pudessem falar de forma espontânea e livre sobre 

as suas representações, embora tenha se utilizado de instrumento psicométrico para avaliar a 

sobrecarga sentida pelas participantes, a fim de descrevê-las. Especificamente, foi utilizada 
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neste trabalho a estratégia aninhada concomitante (Creswell, 2007), a qual prevê um método 

predominante que guia o estudo, que consistiu no método qualitativo.  

Foram entrevistadas mães que estavam acompanhando seus filhos numa instituição de 

tratamento especializada, devido não só à facilidade na obtenção da amostra, mas sobretudo 

pela garantia do diagnóstico, haja vista os casos atendidos serem especificamente de TEA, além 

de atender à necessidade da não interferência na rotina das participantes e seus filhos, uma vez 

que as entrevistas aconteceram enquanto as crianças estavam em sessões de reabilitação e 

tratamento. Não obstante as limitações do local, buscou-se oferecer conforto e privacidade a 

todas as participantes.  

Ressalta-se que apesar da relevância do tema, ainda é escasso o número de publicações 

científicas sobre o cuidado com as crianças com autismo sob as perspectivas psicossociológicas, 

mais especificamente com base na Teoria das Representações Sociais. Nesse sentido, Gomes 

et al. (2015) destacam que a produção científica brasileira sobre o autismo não corresponde à 

demanda do país.  

O alcance dos objetivos propostos pode proporcionar uma melhor compreensão dos 

problemas relacionados à sobrecarga do cuidado sentida pelas mães de crianças autistas, 

contribuindo para a geração de dados científicos que colaborem no desenvolvimento de 

estratégias mais eficientes ligadas à promoção de suporte e cuidados aos cuidadores de pessoas 

com TEA. Ademais, conhecer as representações sociais sobre o autismo possibilita a 

identificação das suas repercussões na sobrecarga do cuidador relacionada ao prognóstico, às 

possíveis causas do TEA, ao preconceito e à exclusão social. A apreensão dessas representações 

pode ainda estimular um olhar mais atento à prática assistencial, auxiliando na formulação de 

políticas públicas e programas de suporte e orientação a serem implantados para as famílias 

com a finalidade de fornecer informações sobre o TEA, sobre seus sintomas, os 

acompanhamentos e tratamentos indicados para um melhor prognóstico, bem como orientar 
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estratégias de enfrentamento e promover a inclusão dos cuidadores no plano de tratamento 

visando a um maior apoio à família e à criança, já que as representações sociais dos pais 

interferem nas suas condutas e consequentemente no desenvolvimento dos filhos.  

No que se refere à sua estrutura, este trabalho foi dividido em cinco capítulos. O 

Capítulo 1, denominado Tecendo considerações sobre o Autismo, o impacto do diagnóstico 

e a sobrecarga do cuidador, discorre como o autismo, enquanto transtorno do 

desenvolvimento, interfere na dinâmica familiar e gera, por conseguinte, necessidades de 

reajuste na rotina da família, o que pode resultar em sobrecarga do cuidador, recaindo 

geralmente sobre as mães por serem consideradas as principais cuidadoras de seus filhos. Esse 

capítulo possui quatro subcapítulos: o primeiro, denominado Contextualização histórica 

sobre o Espectro Autista, o qual mostra como surgiu o autismo enquanto categoria nosográfica 

e sua evolução e classificação conceitual, bem como aspectos referentes ao seu diagnóstico e 

sua configuração na atualidade; o segundo subcapítulo chama-se Epidemiologia e Políticas 

Públicas sobre o TEA, e apresenta a incidência do autismo no Brasil e no mundo, além de 

fazer uma explanação do que as políticas públicas têm preconizado sobre este tema; no terceiro 

subcapítulo, O impacto do diagnóstico de TEA para a família, foi realizada uma descrição 

das reações e dificuldades enfrentadas pelas famílias diante de um diagnóstico de TEA; e o 

quarto, denominado de Sobrecarga do cuidador: a mãe da criança autista como cuidadora 

principal, objetivou discorrer acerca do papel assumido pelas mulheres, mães, diante de um 

diagnóstico de autismo infantil, além de realizar uma explanação sobre o construto sobrecarga 

do cuidador.  

O Capítulo 2 denomina-se A Teoria das Representações Sociais como aporte teórico 

para o estudo do autismo, em que o primeiro subcapítulo aborda o aporte teórico que respalda 

o presente estudo, tendo sido realizada uma descrição histórica da teoria e a descrição das suas 

principais vertentes. O segundo subcapítulo intitula-se O autismo enquanto objeto de 
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representação social, que trata da breve descrição de estudos realizados sobre o tema em que 

essa teoria foi utilizada.  

O Capítulo 3 refere-se aos Objetivos e Método e expõe os objetivos, o tipo de estudo, 

a amostra, o local, os instrumentos e suas formas de análise, bem como o procedimento de 

coleta de dados e as considerações éticas. 

 O Capítulo 4 denomina-se Apresentação e discussão dos resultados, em que foram 

descritos os resultados deste estudo, iniciando pelos dados sociodemográficos, seguidos dos 

dados obtidos através da Técnica de Associação Livre de Palavras e analisados por meio de 

Análise Prototópica e de Similitude, concluindo com os dados da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) do IRAMUTEQ das entrevistas semiestruturadas. Finalmente, o Capítulo 

5 diz respeito às Considerações Finais. Este trabalho ainda conta, ao final, com as Referências 

utilizadas, Anexos e Apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

Tecendo considerações sobre o Autismo 
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1.1 Contextualização histórica sobre o autismo 

 

De acordo com a história da medicina, as patologias infantis demoraram a ser 

reconhecidas pela psiquiatria, e somente em meados do século XIX psiquiatras dedicaram 

algumas produções às crianças, embora se restringissem a classificações das psicoses da 

infância. No entanto, pouco se sabia sobre a psicopatologia infantil e os transtornos da conduta 

em crianças só despertavam interesse quando se assemelhavam com a nosologia elaborada para 

os adultos (Marfinati &Abrão, 2014; Stelzer, 2010). 

Dentre as produções da época, destacam-se a do psiquiatra francês Jean-Étienne 

Esquirol que, em seu livro Maladies Mentales (1938), diferenciou a criança com deficiência 

mental da criança psicótica, e a do alemão Wilhelm Griesinger, que se dedicou aos problemas 

psiquiátricos infantis no livro Pathologie und Therapie der Psychischen Krankheiten (1845). 

Destaca-se ainda o capítulo dedicado a crianças, Insanidade no início da vida, no livro 

Physiology and Pathology of Mind (1868), do psiquiatra britânico Henry Maudsley. Após essas 

produções, a primeira geração dos tratados de psiquiatria infantil foi publicada nas línguas 

francesa, alemã e inglesa no final da década de 1880 (Alexander & Selesnick, 1968; Stelzer, 

2010). 

No período de 1890 a 1907, o psiquiatra alemão, Emil Kraepelin, publicou a 

obra Tratado da psiquiatria, em que agrupou uma classe de pacientes afetados prematuramente 

com o que chamou de demência precoce, definida como um colapso insano global de caráter 

irreversível. Em 1901, as condições descritas por Kraepelin foram observadas em crianças pelo 

suíço Bartschinger, sendo posteriormente nomeadas por Sancte de Sanctis, em 1906, de 

demências precocíssimas, que consistiriam em formas prematuras da demência precoce 

(Marfinati & Abrão, 2014; Sanz, 1994).  
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Nessa época, em 1908, Theodore Heller, educador austríaco, descreveu seis crianças 

que apresentavam um quadro clínico bastante peculiar, chamando atenção para a existência de 

uma demência infantil com sintomatologia inicial após os três ou quatro primeiros anos de vida. 

O quadro descrito caracterizava-se por um mal-estar progressivo com diminuição de interesse 

pelo ambiente e pelas pessoas após um período de desenvolvimento considerado normal, 

resultando na perda da linguagem e do controle esfincteriano, entre outros sintomas de 

regressão do desenvolvimento. Heller denominou a condição de dementia infantilis, embora 

não houvesse um prejuízo de ordem orgânica, uma vez que a demência raramente estaria 

desvinculada de uma doença neurológica. Logo, a definição se tornou insatisfatória e a condição 

descrita por Heller viria a ser denominada, mais tarde, de Transtorno Desintegrativo da Infância 

(TDI) (Marcadante, Van der Gaag & Schwartzman, 2006; Mazet & Lebovici, 1991; Stelzer, 

2010).  

Segundo Marfinati e Abrão (2014), o quadro de demência precoce foi revisado, em 

1911, pelo psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler que, por não concordar com a irreversibilidade 

da condição referida por Kraepelin, propôs o termo esquizofrenia. Para Bleuler, tratava-se de 

uma desintegração da personalidade com o aparecimento de sintomas de demência. Nesse 

sentido, a demência precocíssima foi denominada de esquizofrenia infantil. Mazet e Lebovici 

(1991) descrevem que antes da Segunda Guerra Mundial algumas observações acerca de 

demências muito precoces ou de esquizofrenia infantil foram retratadas pela literatura médica. 

Contudo, tais descrições correspondiam a casos de psicoses infantis que se afastariam do que 

posteriormente seria denominado de autismo.  

Segundo sua etimologia, a palavra autismo deriva do prefixo grego autós, que significa 

si mesmo, e foi utilizada pela primeira vez em 1906 por Plouller, que trabalhava com pessoas 

com diagnóstico de demência precoce. Entretanto, o termo foi difundido por Bleuler, em 1911, 

referindo-se a um sintoma ou transtorno da esquizofrenia. Para Bleuler, o autismo consistia na 
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perda de contato com a realidade causada pela impossibilidade ou dificuldade na comunicação 

interpessoal, o que resultaria em uma limitação das relações pessoais e com o mundo externo 

(Camargos, 2005; Fernandes, 2016; Gadia, Tuchman & Rotta, 2004; Tuchman & Rapin, 2009).  

Em 1943, no Hospital Johns Hopkins, o psiquiatra austríaco radicado nos Estados 

Unidos, Leo Kanner, foi o primeiro a descrever o autismo infantil clássico, considerando-o uma 

categoria nosográfica independente da esquizofrenia. Sob a denominação de Distúrbios 

Autísticos do Contato Afetivo, Kanner relatou um quadro sintomatológico na infância que 

possuía como principal característica uma dificuldade fundamental de relacionamento e de 

interação ainda nos primeiros anos de vida. Outras características descritas consistiam em 

alterações na fala e na linguagem, no desenvolvimento cognitivo, além do aparecimento de 

comportamentos repetitivos e sensibilidade singular a determinados fatos e situações. Kanner 

foi considerado o primeiro psiquiatra infantil, sendo sua obra intitulada Child Psychiatry 

(Psiquiatria Infantil), de 1935, o primeiro livro específico acerca de distúrbios psiquiátricos em 

crianças (Assumpção Jr & Pimentel, 2000; Gadia et al., 2004; Kanner, 1943; Tamanaha, 

Perissinoto & Chiari, 2008).  

Em 1938, Kanner (1943) realizou um estudo em que descreveu, através de observação 

clínica, onze crianças, oito meninos e três meninas, e relatou uma condição neurológica 

singular, oriunda da incapacidade nos primeiros anos de vida de formar vínculos afetivos com 

outras pessoas, sendo a característica principal comum às crianças, bem como a dificuldade de 

tolerar mudanças no ambiente e na rotina. No entanto, fisicamente, todas foram descritas como 

normais. Essa primeira descrição do autismo infantil precoce diz respeito a um distúrbio 

primário semelhante à descrição de esquizofrenia de Bleuler, embora Kanner considere que o 

emprego do termo autismo nos dois casos seja diferente. Para Kanner, não há um fechamento 

sobre si mesma por parte da criança, mas sim uma forma de contato singular e específico com 

o mundo externo (Mazet & Lebovici, 1991). 
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Ao analisar os pais das crianças observadas, Kanner (1943) os descreveu como muito 

inteligentes, a maioria com ensino superior, cujos interesses maiores eram ciências, medicina, 

literatura e artes, e pouco interesse em pessoas. Destaca ainda que, numa época em que não 

eram comuns mulheres com ensino superior, oito de onze mães das crianças do estudo possuíam 

formação em universidades. Nesse sentido, através de suas análises, Kanner se referiu aos pais 

de crianças autistas como frios, ausentes e distantes, chamando atenção para uma possível 

explicação etiológica. Em contrapartida, diante de sua experiência e prática clínica, ressaltou 

que os mesmos pais eram os que melhor observavam seus filhos (Silverman & Brosco, 2007).   

Contemporaneamente a Leo Kanner, em 1944, o psiquiatra vienense Hans Asperger 

publicou um artigo, Autistic Psychopathy in Childhood, em que empregava o termo autismo de 

modo independente para descrever crianças com incapacidades de desenvolvimento e com um 

déficit profundo de relacionamento interpessoal. Através dos seus estudos, da descrição de 

casos clínicos, salientando aspectos físicos e comportamentais de crianças, como também dos 

resultados em testes de inteligência e dos históricos das famílias, Asperger denominou de 

Psicopatia Autística um distúrbio com déficit severo na interação social, além de uso atípico da 

fala e alterações motoras. Destacou ainda a incidência exclusiva, na época, no sexo masculino 

(Tuchman & Raplin, 2009; Tamanaha, Perissinoto & Chiari, 2008).  

As observações de Asperger culminaram na definição do que se considera a Síndrome 

de Asperger (SA), uma vez que apresenta distinções do autismo clássico. Embora assim como 

no autismo haja prejuízos na interação social, bem como a presença de interesses e 

comportamentos limitados, na SA não há retardo clinicamente significativo na linguagem 

falada ou na percepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades de 

autocuidado e na curiosidade sobre o ambiente (Klin, 2006). 

Em 1947, Lauretta Bender, neuropsiquiatra infantil, em Nova Iorque no Hospital 

Bellevue, discordando do proposto por Kanner, utilizou a nomenclatura esquizofrenia infantil 
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ao trabalhar com crianças com dificuldades na fala e nas interações interpessoais. Para ela os 

sintomas das crianças decorriam da sua própria constituição, e não do seu ambiente, como 

acreditava Kanner na época. Já Margareth Mahler definiu o autismo como uma psicose 

simbiótica e atribuiu sua causa ao relacionamento entre mãe e filho (Camargos, 2005; Facion, 

2005). 

Entretanto, salienta-se que, após as considerações feitas por Kanner até a atualidade, a 

etiologia do autismo ainda é regada de muitas incertezas. A compreensão do problema perpassa 

pela dúvida da sua natureza, a julgar pelo dualismo entre uma possível essência inata e a 

abordagem ambiental. Nesse sentido, muitos autores formularam várias hipóteses para explicar 

o autismo após as elaborações, dando origem a duas posições teóricas básicas, motivos de 

controvérsias até hoje: a teoria ambientalista e a teoria de natureza etiológica organicista 

(Bosa & Callias, 2000; Facion, 2005; Tamanaha et al., 2008).  

A teoria ambientalista propõe uma etiologia relacional, considerando uma postura de 

frieza emocional dos pais perante o filho como uma possível causa para o autismo. Ou seja, 

baseia-se no modo pelo qual os pais, especialmente a figura materna, relacionam-se com a 

criança. Essa abordagem de caráter psicodinâmico é representada por Melanie Klein, Margareth 

Mahler, Frances Tustin e Bruno Bettelheim, sendo a psicanálise o eixo central dos 

desenvolvimentos teóricos, que foram largamente difundidos no século XX. (Facion, 2002; 

Tamanaha et al., 2008). 

As teorias psicanalíticas, subdivididas em diferentes postulados, buscaram entender e 

explicar o autismo. Como perspectivas psicodinâmicas, partem do pressuposto de que as 

crianças autistas não conseguiram ter na figura materna um sinal orientador e norteador da 

realidade. O próprio Leo Kanner, em sua prática clínica, especulou que haveria alguma relação 

entre o autismo infantil e a depressão materna, já que esta interferia na capacidade da mãe de 

cuidar física e emocionalmente do seu filho. Já Melanie Klein, embora não tenha diferenciado 



 

 

25 
 

os quadros autistas da esquizofrenia infantil, reconhecia algumas características específicas e 

qualitativamente diferentes nas crianças com autismo comparadas às crianças consideradas 

psicóticas. Por sua vez, Margaret Mahler reconhecia uma fase autística normal no 

desenvolvimento da criança, mais precisamente nas duas primeiras semanas de vida. Mahler 

via o autismo como um subgrupo das psicoses infantis, sendo uma regressão ou fixação em 

alguma fase inicial do desenvolvimento em que não havia ainda a diferenciação perceptiva do 

eu (Bosa & Callias, 2000).  

Além desses postulados, o autismo ainda foi considerado, dentro da perspectiva 

psicanalítica, como: 

 

a)uma reação autônoma da criança à “rejeição materna” cuja raiva leva a interpretação 

do mundo à imagem da sua cólera e à reação de desesperança (Bettelheim, 1967); b) 

uma cisão do ego precoce, ocasionando uma desorganização dos processos adaptativos 

e integrativos como falha na superação da posição paranoide (Klein, 1965); c) um 

sintoma dos pais em que a mãe é vista como um vazio de manifestações espontâneas de 

sentimentos (Kaufman, Frank, Friend, Heims & Weiss, 1962); d) uma forma de ausência 

completa de fronteira psíquica decorrente de uma falta de diferenciação entre o animado 

e o inanimado (Mazet & Lebovici, 1991); e) consequência de severas dificuldades de 

formas, representações e ícones entre as primeiras representações mentais e áreas 

somáticas (Aulagnier, 1981, citado por Maratos, 1996) (Bosa & Callias, 2000, p.169). 

 

Bosa e Callias (2000) pontuam que alguns autores psicanalíticos se posicionaram de 

forma crítica em relação à noção de patogenia parental difundida pela abordagem, que enxerga 

o autismo como resultado de problemas na qualidade da maternagem. Bettelheim (1967), 

segundo as autoras, foi o principal propulsor da tese que defendia o autismo como produto da 
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indiferença da mãe em relação à criança, mas não recebeu muito apoio de outros psicanalistas, 

embora vários autores da época tenham propagado a ideia da refrigeração emocional dos pais 

ou da mãe geladeira.  

As explicações psicanalíticas do autismo tanto na teoria como na clínica predominaram 

dos anos de 1940 a 1960. Todavia, salienta-se que embora as teorias com base na patogenia 

parental, com referências à mãe geladeira, tenham contribuído para os estudos acerca da 

etiologia do autismo, provocaram efeitos negativos para as famílias das crianças autistas, que 

foram tomadas por sentimento de culpa. Essa vertente recebeu muitas críticas, haja vista o fato 

de os investigadores se limitarem a observar as relações das crianças com seus pais depois do 

aparecimento dos sintomas sem, portanto, haver suporte empírico para justificá-la (Marques, 

1998; Ortega, 2009). 

Dessa forma, as tentativas de explicar o autismo sofreram diversas modificações ao 

longo do tempo, e a partir da década de 1970 e 1980 surge um novo modo de entendê-lo, 

retirando da qualidade da maternagem a sua possível causa. Pesquisadores como Michael 

Rutter, Lorna Wing, Edward M. Ornitz e Edward R Ritvo deixaram de considerar o autismo 

como uma psicose, uma condição de retraimento social e emocional, e passaram a vê-lo como 

um distúrbio cognitivo. Em contraposição às teorias ambientalistas, as teorias organicistas 

buscaram uma etiologia orgânica ou biológica para explicar o autismo, enfatizando enfoques 

teóricos cognitivistas e desenvolvimentistas (Facion, 2005; Lampreia, 2004). 

Nesse contexto, considera-se o autismo como uma desordem comportamental e 

emocional diante de um comprometimento orgânico cerebral, descartando sua origem 

psicogênica. De modo geral, a perspectiva organicista está relacionada ao estudo do Sistema 

Nervoso Central, como também a possíveis bases genéticas do autismo infantil, sugerindo que 

várias manifestações podem ser explicadas através de falhas na cognição e na percepção da 

criança. Entre as hipóteses dessa abordagem encontra-se a de que o autismo é resultado de uma 
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incapacidade inata para desenvolver contato afetivo, que poderia estar vinculado a deficit em 

diferentes níveis comportamentais, afetivos e de linguagem. Nessa perspectiva etiológica, as 

teorias pressupõem a existência de alguma disfunção de natureza bioquímica, genética ou 

neuropsicológica (Facion, 2002; Mazet & Lebovici, 1991; Tamanaha et al., 2008). 

Conforme Facion (2005), em estudos de Wing e Ricks (1976), observou-se que crianças 

com o diagnóstico de autismo poderiam apresentar diferentes níveis de desempenho em testes 

de inteligência, bem como de comprometimento dos sintomas autísticos vinculados a possíveis 

comorbidades. Sendo assim, em 1988, Wing propôs a terminologia Espectro do Autismo com 

a finalidade de demonstrar que as dificuldades apresentadas pelas crianças autistas podem variar 

em graus nas suas diversas manifestações, destacando uma tríade de incapacidades que se 

refere a três áreas de prejuízos: 

 

1)  na interação social, com falhas no reconhecimento social; 2) da comunicação social, 

que afeta o dar e receber sinais verbais e não verbais, pré-verbais sociais; 3) da 

imaginação e compreensão social que afeta a habilidade de copiar ações dos outros com 

compreensão de seu significado e objetivo, e interfere com o desenvolvimento do faz de 

conta e da teoria da mente (Lampreia, 2004, p. 115). 

 

Diante dessas abordagens explicativas, continua-se fomentando pesquisas e estudos na 

busca pela compreensão e pela definição da etiologia do autismo. Todavia, atualmente, o 

autismo consiste, de maneira consensual, numa síndrome comportamental em que o processo 

de desenvolvimento infantil se encontra intensamente alterado, considerando-se, portanto, um 

conjunto de sintomas e de dificuldades que resultam em prejuízo qualitativo na interação social, 

desordens na comunicação verbal e no repertório restrito de interesses e atividades (Carvalho, 

2011).  
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Ao compreender a contextualização histórica do autismo e seu estabelecimento como 

categoria nosográfica independente da psicose, Lopes (2011) pontua que as novas 

classificações enfatizam os aspectos do desenvolvimento visando salientar a distinção entre o 

autismo e as doenças mentais do adulto. Diante disso, em 1980, a terceira edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 1980) introduziu a expressão 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) para se reportar a um grupo de transtornos do 

desenvolvimento caracterizados pelo compartilhamento da sintomatologia comportamental do 

autismo clássico de Kanner, classificado como Trantorno Autista no DSM-III e também na 

Classificação Internacional de Doenças (CID- 10) (Rapin & Tuchman, 2009). 

Na quinta edição do DSM, o que era considerado TGD, ou seja, o Transtorno 

Desintegrativo da Infância - a Síndrome de Asperger e de Rett, além do Transtorno Autista - 

foi absorvido em um único diagnóstico denominado Transtornos do Espectro Autista (TEA) 

(Araújo & Neto, 2014; APA, 2013). Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-

10) publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o autismo está situado no quadro de 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) com três sintomas principais: prejuízos 

graves do desenvolvimento de interações sociais recíprocas, prejuízos graves no 

desenvolvimento da comunicação e padrões de comportamento, tais como interesses e 

atividades restritas e comportamentos repetitivos e estereotipados (CID-10 – OMS, 1993).  

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é realizado clinicamente através de 

observações das crianças, entrevistas com os pais ou cuidadores e avaliações com materiais 

específicos. Os sintomas costumam ser observados até o terceiro ano de vida da criança; no 

entanto, é possível realizar o diagnóstico até os 18 meses (Gomes, Lima, Bueno, Araújo & 

Souza, 2015). O DSM-V (2014) descreve cinco critérios para estabelecer o diagnóstico médico 

das crianças com o transtorno, exigindo a preenchimento dos três primeiros critérios: 
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a) deficit clinicamente significativo e persistente na comunicação social e nas 

interações sociais; 

b) deficit expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação 

social, falta de reciprocidade social, incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos 

de amizade apropriados para o estágio de desenvolvimento; 

c) padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades; 

d) comportamentos motores ou verbais estereotipados ou comportamentos 

sensoriais incomuns, excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados de 

comportamento; 

e) os sintomas devem estar presentes no início da infância, mas podem não se 

manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades 

(APA, 2013). 

Há também, como critério de diagnóstico, vários instrumentos de rastreamento para o 

autismo, como o Childhood Autism Rating Scale (CARS), o Social Comunication 

Questionare (SCQ), o Screening Tool for Autism in Two Years Old (STAT), o Developmental 

Behaviour Checklist (DBC), o Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) e o Modified Checklist 

for Autism in Toddlers (M-CHAT) (Losapio & Pondé, 2008). 

Ainda que seja possível realizar o diagnóstico na primeira infância, a maioria dos casos 

só é diagnosticada no período escolar, de acordo com Carvalho, Paula, Teixeira, Zaqueu e 

D’Antonio (2013). Os autores ressaltam que: 

 

Apesar de os sintomas de TEA serem perceptíveis antes dos três anos, momento em que 

já se deve iniciar o tratamento dos casos, é somente a partir dessa idade que uma criança 

pode receber o diagnóstico do transtorno (American Psychiatric Association, 2002). 

Estudos anteriores apontam que é possível avaliar com acuidade os sintomas de TEA 
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em crianças com idades entre os 18 e 24 meses, haja vista a necessidade do diagnóstico 

precoce do transtorno (Carvalho et al., 2013, p. 145). 

 

Quando o diagnóstico é realizado até os três primeiros anos de vida e se iniciam os 

tratamentos intensivos de intervenções precoces a longo prazo, observa-se um impacto positivo 

no prognóstico, sobretudo em relação à adaptação psicossocial e familiar, ao desempenho 

cognitivo, ao comportamento adaptativo e às habilidades de comunicação e interação social. 

Ou seja, a realização de um diagnóstico precoce é fundamental na     melhora do quadro clínico 

apresentado pelas crianças, como também parece reduzir consideravelmente os gastos dos 

familiares no tratamento delas (Carvalho et al., 20013; Zanon, Backes & Bosa, 2014).  

Volkmar, Siegel, Woodbury-Smith, King, McCracken e State (2014) apontam algumas 

recomendações para facilitar o diagnóstico precoce, que consistem numa avaliação rotineira do 

desenvolvimento das crianças, incluindo avaliação psiquiátrica com rastreamento da 

sintomatologia do TEA, bem como na realização da avaliação diagnóstica completa em casos 

de sintomas significativos observados. Além disso, os autores chamam atenção para a 

necessidade de médicos clínicos coordenarem atendimento multidisciplinar apropriado para 

crianças com TEA.  

Conforme Silva e Mulick (2009) destacam, seria ideal que a avaliação para o diagnóstico 

da criança fosse realizada por uma equipe multiprofissional, embora nem sempre as estruturas 

oferecidas pelos serviços de saúde tornem isso viável. Portanto, ainda que o diagnóstico seja 

realizado individualmente por um neurologista ou psiquiatra especializado, é recomendado o 

encaminhamento da criança para avaliação em outras especialidades importantes no autismo, 

tais como psicologia, fonoaudiologia e pedagogia, que visem assegurar e esgotar as 

investigações em todos os domínios nos quais ela possa apresentar dificuldades ou problemas. 
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Para Zanon et al. (2014), alguns fatores podem influenciar no atraso da realização do 

diagnóstico precoce, como a variabilidade na expressão dos sintomas do TEA e as limitações 

da própria avaliação de crianças pré-escolares, posto que essa população demanda instrumentos 

específicos. Dificultam ainda o diagnóstico precoce a falta de profissionais especializados e 

treinados para reconhecer as manifestações precoces do transtorno, bem como a escassez de 

serviços especializados. De modo geral, os critérios de avaliação e o processo diagnóstico 

consistem em aspectos relevantes a serem considerados nos estudos sobre o TEA, uma vez que 

são elementos responsáveis no estabelecimento da epidemiologia do transtorno, que sinaliza, 

por sua vez, a necessidade do investimento público visando à garantia de direitos das pessoas 

com autismo, como também aos investimentos em políticas públicas de assistência e saúde para 

as pessoas com TEA e suas famílias.   

 

1.2 Epidemiologia e Políticas Públicas para TEA 

 

Em 1966, Victor Lotter realizou o primeiro estudo epidemiológico sobre o autismo em 

Middlesex, um condado ao noroeste de Londres. A pesquisa relatava um índice de prevalência 

de 4,5 em 10.000 crianças na população de crianças com idade de 8 a 10 anos. Após esse estudo, 

outros de enfoque epidemiológico foram relatados na literatura em vários lugares do mundo, 

sendo apontado, nos anos 2000, um índice de 4 indivíduos com TEA em cada 1.000 

nascimentos (Klin, 2006). 

Brunoni, Mercadante e Schwartzman (2014) relatam que, com a evolução do conceito 

de TEA e as modificações nos métodos de pesquisa com a finalidade de identificar sua 

prevalência, os dados mais recentes expressam frequências estimadas de cerca de 10 crianças 

com autismo para 10.000 nascimentos e de até 60 crianças com TGD ou TEA para 10.000 

nascimentos. Os autores apresentam ainda dados de 2009 do Center for Disease Control and 
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Prevention (CDC), nos Estados Unidos, que indicavam uma prevalência de 1 criança com TEA 

em 110 nascimentos, chamando atenção para a estimativa com relação ao sexo da criança, em 

que 1 menino a cada 70 apresentava o transtorno.  

Em estudo de revisão da literatura realizado por Guedes e Tada (2015), enfatiza-se que, 

no Brasil, poucos foram os estudos feitos que abordam a epidemiologia do TEA. As autoras 

citam a pesquisa de Ribeiro (2007) como o primeiro estudo de prevalência de autismo realizado 

na América Latina, que identificou uma prevalência de 0,88% de casos de autismo em uma 

população de 1.470 crianças, e o estudo de Ferreira (2008), que estimou a frequência de autismo 

no estado de Santa Catarina, identificando uma prevalência de 1,31 de autistas a cada 10.000 

pessoas.  

Em 2010, os dados epidemiológicos mundiais estimavam 1 criança com TEA a cada 88 

nascidas vivas, acometendo mais o sexo masculino. No Brasil, no mesmo ano, de acordo com 

Gomes et al. (2015), estimavam-se cerca de 500 mil pessoas com autismo. Embora haja poucas 

pesquisas de cunho epidemiológico para o autismo no país, os referidos dados, assim como as 

pesquisas realizadas em outras partes do mundo, contribuíram para a elaboração de políticas de 

assistência e saúde voltadas para a população com o transtorno a fim de promover bem-estar 

para essas pessoas (Guedes & Tada, 2015). 

A luta pela garantia de direitos para os autistas, no Brasil, percorreu um longo caminho, 

conforme Huguenin e Zonzi (2016), que culminou com a publicação da Lei n ͦ 12.764/2012, 

instituindo a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, ou como ficou conhecida popularmente, Lei Berenice Piana. Promulgada pela 

presidente Dilma Rouseff em dezembro de 2012, a lei federal foi baseada na lei estadual n° 

8.756 do estado da Paraíba, de 2 abril de 2009.  

A propósito, a Paraíba foi o estado pioneiro no Brasil a definir em lei as diretrizes para 

a plena efetivação dos direitos fundamentais oriundos da Constituição Federal visando ao bem-
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estar das pessoas com autismo. A lei foi promulgada em comemoração ao Dia Mundial 

do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, data criada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 18 de dezembro de 2007 com o objetivo de divulgar o TEA e promover 

conscientização sobre o transtorno. As diretrizes traçadas pela Lei n° 8.756 da Paraíba 

descrevem o sistema estadual integrado de atendimento à pessoa autista, sendo constituído de 

serviços de saúde, educação, assistência social, informação e cadastro. Estão garantidos em lei a 

inclusão escolar de crianças com autismo no ensino regular, o acesso gratuito a medicamentos, além 

do passe livre em transportes públicos e programas de suporte comunitário. 

No âmbito federal, a lei Berenice Piana consiste em um marco para a luta dos direitos 

dos autistas que uniu pais e familiares de todo o país através de audiências públicas, 

mobilizações virtuais e manifestações em que as pessoas se vestiam de azul – cor símbolo do 

autismo devido a maior incidência do transtorno em meninos. Conforme Nunes (2013), a lei é 

resultado do reconhecimento público da mobilização de três pais de autistas por políticas 

específicas para o TEA, Berenice Piana, que dá nome à lei, Ulisses da Costa Batista e Eloah 

Antunes, que lutam pela causa desde meados dos anos 2000, apoiados pelo senador Paulo Paim 

(PT/RS) entre outras figuras políticas.  Segundo a autora, a lei: 

 

Reconhece as pessoas autistas como pessoas com deficiência para todos os efeitos 

legais, que se desdobram em intersetorialidade no desenvolvimento das ações, políticas 

e serviços; participação comunitária na formulação, controle e avaliação de políticas 

públicas; atenção integral às necessidades de saúde, objetivando o diagnóstico precoce, 

o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; estímulo à 

inserção no mercado de trabalho e à pesquisa científica, priorizando estudos 

epidemiológicos que dimensionem e caracterizem o transtorno do espectro autista no 

país (Nunes, 2013, p. 7).  
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Pelo reconhecimento legal da pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência, a 

Política Pública de Assistência Social concede o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à 

pessoa com deficiência que não esteja apta a prover a sua manutenção ou tê-la provida pela sua 

família, em qualquer idade. Consiste num benefício assistencial no valor de um salário mínimo 

mensal sem exigência de contribuição do usuário. Para requerer o benefício, a deficiência 

precisa ser atestada mediante perícia médica e avaliação do serviço social operacionalizados 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com base na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e de acordo com os princípios e diretrizes da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) (Brasil, 2013). 

Em 2013, o Ministério da Saúde, em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

criou uma cartilha denominada Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) com o objetivo de orientar as equipes 

multiprofissionais no cuidado à saúde da pessoa com TEA e sua família, considerando os 

diferentes pontos de atenção da rede de cuidados à pessoa com deficiência para garantir a 

identificação precoce do autismo nas crianças de até 30 meses (Gomes et al., 2015). Segundo a 

cartilha, o acompanhamento da pessoa com TEA deve ocorrer nos Centros de Assistência 

Psicossocial (CAPS), mas a formação dos primeiros vínculos deve ocorrer ainda na Atenção 

Básica e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) através de um acompanhamento 

pré-natal das gestantes e, então, a partir do nascimento da criança garantir a possibilidade de 

um diagnóstico precoce (Onzi & Gomes, 2016).  

Além de descrever a organização da Rede de Atenção, as diretrizes da cartilha 

descrevem modelos de articulações intersetoriais, dentre elas ressalta-se o setor da educação. A 

cartilha traz uma explanação da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, uma vez que pela Lei Berenice Piana fica estabelecido que as pessoas 

diagnosticadas com a TEA têm direito ao acesso à educação e ao ensino profissionalizante; 
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logo, ao serem incluídas em classes comuns de ensino regular, têm direito à acompanhante 

especializado (Gonçalves, 2015). 

Embora algumas conquistas tenham sido alcançadas após a promulgação da Lei n° 

12.764/2012, o Portal do Senado Federal noticiou em março de 2015 a seguinte manchete: “Lei 

está só no papel, reclamam participantes de audiência sobre autismo”. A reportagem de Marilia 

Coelho e Rodrigo Baptista descreve as reivindicações dos participantes de uma audiência 

pública sobre políticas públicas para pessoas autistas promovida pela Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa (CDH) em que a principal reivindicação diz respeito à não 

aplicação na íntegra da Lei Berenice Piana. Os pais e familiares de pessoas autistas reclamam 

um centro especializado para o tratamento do autismo, uma vez que o CAPS não seria 

adequado, pois se trata de um centro que atende pessoas com todos os tipos de transtornos 

mentais, inclusive pessoas em tratamento pelo consumo abusivo de álcool e outras drogas 

(Coelho & Baptista, 2015).  

A reportagem relata falas de pais e familiares de pessoas autistas acerca das condições 

escassas de famílias menos favorecidas que buscam tratamento para seus entes, ressaltando que 

o governo não oferece, de fato, o que prometeu com a lei: diagnóstico precoce, atendimento 

individualizado, terapias e acompanhamento especializado. Além disso, as mães se queixam de 

uma série de outros problemas, como a limitada oferta de vagas para estudantes com autismo, 

a falta de qualificação dos profissionais e a demora no atendimento na rede pública de saúde. 

Portanto, mediante o panorama apresentado, as ações políticas desenvolvidas pelos próprios 

pais de autistas no Brasil possuem como motivação fundamental a sensação de ausência ou 

insuficiência de cuidados adequados ou específicos para pessoas com autismo, mesmo após os 

avanços legais que foram alcançados (Coelho & Baptista, 2015; Block & Cavalcante, 2012). 

Diante da trajetória e itinerário percorridos pelos pais de pessoas autistas em busca de 

tratamento e inclusão social para seus entes, Favero-Nunes e Santos (2010) afirmam que é 
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necessário realizar trabalhos não apenas voltados à criança com TEA, mas também à sua 

família, haja vista a demanda de cuidado apresentada pelo autismo e o impacto gerado pelo 

diagnóstico. Dessa forma, uma vez realizada a contextualização histórica e apresentadas 

políticas sociais direcionadas ao autismo, torna-se notório o papel fundamental vivenciado pela 

família para o desenvolvimento da criança, considerando desde o contexto de indefinição acerca 

da etiologia do transtorno até as lutas com fins de angariar apoio e assegurar direitos sociais de 

inclusão e tratamento para as pessoas com autismo. Nesse sentido, faz-se necessário tecer 

considerações mais aprofundadas sobre o impacto que o diagnóstico de TEA acarreta na 

família.  

 

1.3 O impacto do diagnóstico de TEA para a família 

 

O Transtorno do Espectro Autista foi por muito tempo objeto de investigação, 

principalmente, da psiquiatria infantil, da psicologia médica e do desenvolvimento e da 

psicanálise, e as preocupações norteadoras consistiam, inicialmente, no modo como os pais, ou 

cuidadores primários ou diretos, lidavam com a criança autista. Como visto anteriormente, a 

priori, caracterizaram-se os pais das crianças autistas como emocionalmente frios e portadores 

de dificuldades para estabelecer contato afetivo, porém, perspectivas mais recentes situam os 

pais como cuidadores que se relacionam de maneira normal com seus filhos (Favero-Nunes & 

Santos, 2010). 

Kanner (1943), embora tivesse concebido os pais de crianças autistas como isolados e 

frios, observou e ressaltou pais preocupados e capazes de fazer relatos detalhados dos seus 

filhos. Ele descreve, em um de seus casos, que uma das mães era a única pessoa com quem a 

criança mantinha contato, e ela, por sua vez, passava todo tempo buscando alguma maneira de 

interagir e brincar com seu filho. Van Krevelen, na Holanda, quem primeiro publicou um caso 
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de autismo na Europa em 1960, fez uma observação semelhante à de Kanner, pais que relatavam 

detalhadamente informações acerca de seus filhos (Van Krevelen, 1971).  

Segundo Schmidt e Bosa (2007), resultados de uma revisão crítica da literatura sobre 

autismo na família apontam para a prevalência, atualmente, de pesquisas que enfatizam os 

efeitos da criança autista sobre os pais. Esse fato contraria o panorama das pesquisas anteriores, 

em que os pesquisadores estavam mais preocupados com o inverso, ou seja, investigar os efeitos 

dos pais sobre a criança com o transtorno do espectro autista.  

Conforme Sanchez e Baptista (2009), o nascimento de uma criança que apresenta 

alguma sintomatologia atípica ou doença grave está implicado na não satisfação de expectativas 

geradas pelos pais na espera por um filho saudável. Nessa situação, os pais vivenciam um 

momento de luto após o diagnóstico, uma vez que seus filhos, representados como suas 

extensões, possuem limitações que rompem com as expectativas positivas para o futuro.  

Ao se verem como escolhidos para viver essa experiência - a chegada de uma criança 

que exige cuidados especiais - os pais experimentam, na maioria das vezes, sentimentos 

conflituosos. As atividades sociais da família sofrem rupturas devido à presença do autismo e 

muitas vezes a família vivencia o sentimento de frustração, sentindo-se diminuída frente ao 

meio social, comprometendo-se. Os estágios diante da descoberta do autismo do filho, que não 

são fixos, podendo se alternar com o passar do tempo, vão desde a negação do diagnóstico e da 

raiva até a barganha e depressão para, então, atingir a aceitação (Silva & Ribeiro, 2012).  

Os pais de crianças diagnosticadas com o transtorno são expostos a um reajuste familiar, 

já que o desejo advindo da fantasia que circunda a gestação exige adequações a uma criança 

que nasceu com características próprias, cujas dificuldades de relacionamento, de comunicação 

e as alterações cognitivas exigem cuidados diferenciados. Essa conjuntura altera a dinâmica 

familiar e, consequentemente, pela exigência do cuidado prolongado por parte dos que 

convivem com a criança, observam-se níveis altos de estresse, que podem resultar num impacto 
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na qualidade de vida da família como um todo. A condição especial do filho demanda que os 

pais encarem a perda da criança idealizada e desenvolvam estratégias ajustadas à nova realidade 

(Gomes et al., 2015). 

Sendo assim, a literatura destaca um período de luto dos pais após o diagnóstico do filho 

e, concomitante a esse momento, os pais precisam tomar decisões, mesmo que não se sintam 

preparados, iniciando uma trajetória permeada por incertezas, na qual necessitam se relacionar 

ativamente com o filho, uma vez que são seus cuidadores primários e considerados obrigatórios. 

Nesse trajeto, eles experimentam o estresse normativo e o estresse situacional. O primeiro está 

relacionado ao nascimento de um filho, e o segundo à doença crônica dele. Desse modo, a 

família passa por um período de adaptação, e é nessa fase que se negocia e se definem os papéis 

de cada membro diante das novas necessidades, já que o autismo é um transtorno que exige 

maior atenção dos cuidadores, sendo a sua ausência um fator de comprometimento do 

desenvolvimento da criança (Sanchez & Baptista, 2009).  

A sintomatologia autista relacionada às características comportamentais da criança 

juntamente com a severidade do transtorno podem representar fatores estressores para os 

familiares, e o grau ou nível de comprometimento do filho autista deve ser levado em 

consideração. Em decorrência do estresse que pode surgir, há a maior vulnerabilidade para os 

problemas de saúde física e mental dos cuidadores. Sendo assim, de acordo com a literatura, 

são observados quadros de tristeza crônica, isolamento social, baixa autoestima, depressão e 

problemas conjugais em pais de crianças autistas (Schmidt & Bosa, 2007; Sanchez & Baptista, 

2009). 

Dentre os fatores produtores de estresse que podem interferir na dinâmica familiar estão: 

as vivências dos momentos de transição na vida da pessoa com autismo, como a inserção na 

escola e as transições das etapas escolares; as fases do desenvolvimento, em especial a 

adolescência; a entrada na faculdade, entre outros. Apesar de todas as famílias com filhos 
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vivenciarem essas transições, ao se considerar as limitações de uma criança especial, como a 

criança com autismo, esses momentos se tornam mais complexos (Lopes, 2015).  

Os pais se defrontam com as estereotipias da criança, que são movimentos de 

autoestimulação ou autorregulatórios como balançar as mãos, bater os pés, girar objetos ou o 

próprio corpo, estalar os dedos, fazer sons repetitivos, entre outros, com o isolamento, com a 

ausência do brincar e possível ausência da linguagem verbal, que resulta no próprio isolamento 

da família em relação à vida social. Comparadas com as famílias de crianças com outras 

síndromes e transtornos, como a Síndrome de Down, as preocupações com a gravidade dos 

sintomas e com a agressividade do filho resultam maior estresse para as famílias de crianças 

autistas (Schmidt & Bosa, 2007). 

O isolamento social e o adoecimento dos pais de crianças autistas, sejam físicos ou 

mentais, também estão atrelados aos afetos negativos experimentados em decorrência de o filho 

ser visto como incapaz ou coitado. Conforme a literatura aponta, além do preconceito 

enfrentado pela família, há o esforço para que a criança atinja, no futuro, certa autonomia e 

independência, visto que as atividades diárias e rotineiras são as que mais sobrecarregam os 

cuidadores e demandam atenção e auxílio. Preocupados com o futuro, os pais objetivam a 

independência do filho, embora as dificuldades e limitações dele gerem incertezas e medo. Mais 

especificamente, os pais de crianças autistas possuem alto nível de preocupação com relação ao 

futuro na condição de não conseguirem ou poderem ofertar os cuidados para seus filhos, 

temendo a própria ausência em decorrência da morte e, dessa forma, deixar o filho exposto 

numa sociedade que é preconceituosa e excludente (Silva & Ribeiro, 2012).  

Perante as dificuldades enfrentadas, as famílias de crianças com autismo podem estar 

sujeitas a dois tipos de necessidades segundo Lopes (2015), que são as diárias, do cotidiano, e 

as que variam em função de mudanças na situação familiar. Devido às dificuldades e às 

necessidades mencionadas, a família de uma criança autista demanda apoio ao longo de todo o 
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processo, por toda a vida, desde o diagnóstico. A autora enfatiza que a necessidade de apoio 

aos pais e profissionais na intervenção com crianças autistas é uma realidade comprovada e 

inegável, sendo a necessidade de informação uma das mais importantes, em especial no tocante 

às estratégias de ensino, serviços e tratamentos especializados e manutenção do comportamento 

da criança (Lopes, 2015). 

Uma vez que se conhece a realidade e o itinerário imposto pelos cuidados especiais que 

são exigidos pelo autismo aos pais e cuidadores, Lopes (2015) observa que o casal pode reagir 

distintamente à parentalidade de uma criança com autismo. Numa situação heteroafetiva, 

mencionada pela autora, homens e mulheres, nos papéis de pai e mãe, podem reagir e se adaptar 

de maneira diferente frente à experiência de ter um filho com autismo e à vivência da 

conjugalidade.  

De acordo com a autora, geralmente, os pais de crianças autistas não dividem as suas 

inquietações e preocupações com as esposas, pois têm receio que elas não consigam lidar com 

esses sentimentos adicionados aos que já possuem. Por outro lado, Lopes (2015) afirma que as 

mulheres são mais abertas para solicitar apoio e suporte social de familiares e amigos. Destaca-

se também que os papéis sociais de homens e mulheres em relação à parentalidade devem ser 

considerados em todos os contextos, incluindo o contexto do autismo, ressaltado por Schmidt 

e Bosa (2007) em seu estudo que os pais de crianças autistas estavam ativamente 

comprometidos com a profissão fora de casa, ao passo que todas as mães se identificaram como 

o cuidador primário da criança.  

Sanchez e Baptista (2009), em estudo com mães de crianças autistas, corroboraram o 

fato de elas consistirem nas cuidadoras principais em caso de filhos portadores de deficiência 

mental. As autoras observaram que, na maioria das vezes, os cuidados vitalícios para com os 

filhos são assumidos pela figura materna. O papel de cuidadora principal, nesse contexto, pode 
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resultar na vivência de uma sobrecarga física, emocional e financeira, que está relacionada a 

sentimento de tristeza crônica, depressão e estresse, estendendo-se a todo o meio familiar.   

Assim sendo, a literatura aponta que os cuidadores formais de crianças autistas, 

representados em sua maioria pelas mães, vivenciam uma intensa sobrecarga advinda da 

demanda dos cuidados, o que os torna mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças e 

comorbidades (Favero-Nunes & Santos, 2010). Menk (2007) ressalta que as famílias, 

especialmente as mães, devem ser objeto de atenção por parte de pesquisadores e especialistas 

da temática do TEA, tanto no que se refere à sua participação no processo de tratamento da 

criança quanto pela sua ausência nele. 

Nesse sentido, faz-se relevante o aprofundamento acerca da sobrecarga do cuidador, um 

construto psicológico que foi definido em 1980 por Zarit, Reever e Bach-Peterson, com o 

objetivo de compreender o lugar e o papel social ocupados pelas mães cuidadoras das crianças 

autistas. Ademais, percebe-se a importância de se conhecer os entraves e dificuldades 

enfrentados por essas mulheres, considerando os impactos gerados pelo diagnóstico do autismo 

apontados na literatura, com a finalidade de compreender de maneira ampla a realidade em que 

vivem. 

 

1.4 Sobrecarga do cuidador: a mãe da criança autista como cuidadora principal 

 

A vivência da maternidade constitui uma nova fase na vida da mulher e transcende a 

condição biológica de gestar uma nova vida. Para Smeha e Cezar (2011), a maternidade é um 

comportamento social que se ajusta a um determinado contexto sócio-histórico, tendo em vista 

que a gravidez modifica a rotina da mulher e desperta novos sentimentos, fantasias e 

expectativas.  
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A maternidade faz com que a mulher assuma, geralmente, o papel de principal 

responsável pelo filho e, tratando-se de um filho autista, o envolvimento com os cuidados 

cotidianos e com os tratamentos pode resultar em sobrecarga física e emocional. As 

características e dificuldades das crianças autistas são, muitas vezes, interpretadas como má 

educação, recaindo sobre a função materna e gerando mais sobrecarga devido à pressão social 

para que a criança se ajuste aos padrões comportamentais. Os olhares curiosos ou diferentes, a 

discriminação e o preconceito, que veem a criança autista como mal-educada, doente ou 

desajustada, incomodam e pressionam as mães (Silva & Ribeiro, 2012).   

De acordo com Silva e Ribeiro (2012), as mães se sentem despreparadas em relação ao 

futuro não só no que diz respeito à possibilidade de sua futura ausência para dar continuidade 

aos cuidados com seus filhos, mas também temem que eles passem por situações de preconceito 

e discriminação ainda maiores em ambientes sociais, o que as levam a concluir que os filhos 

dependerão delas para o resto de suas vidas, pois sentem medo de que eles sofram maus-tratos. 

Estudos relatados pelas autoras demonstraram que as mães apresentam maior probabilidade de 

desenvolver estresse parental, comparadas aos pais de crianças autistas, haja vista a sobrecarga 

exercida pelas tarefas rotineiras dos cuidados maternos diretos. Tal situação está estritamente 

relacionada à expectativa social de que as mães, mais do que os pais, tomem para si os cuidados 

para com seus filhos.  

Nos mesmos estudos, os pais tendem a descrever seus papéis com as responsabilidades 

financeiras e o sustento da família como motivos justos para uma menor participação no 

cuidado direto com o filho, o que se contrapõe às expectativas das mães. Entretanto, Silva e 

Ribeiro (2012) observaram que, de fato, essas responsabilidades paternas podem dificultar a 

contribuição nos cuidados com o filho, pois geram tensão emocional e financeira (Silva & 

Ribeiro, 2012).  
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As crianças com autismo requerem ajuda especial para lograr maior qualidade de vida 

e, portanto, seus cuidadores podem vivenciar mudanças em muitos aspectos de suas vidas 

sociais e conjugais, como baixos níveis de satisfação em ambos os âmbitos devido à 

preocupação com seus filhos. Por conseguinte, o adoecimento físico e emocional é, geralmente, 

produzido pela sobrecarga advinda dos cuidados diários, bem como da ausência ou do pouco 

suporte familiar, técnico e financeiro (Alvaréz, 2014; Silva & Ribeiro, 2012). 

Robledillo, Torres, Bono e Albiol (2012) descrevem os aspectos relacionados à saúde 

mental do cuidador e dos familiares, especificamente dos pais de crianças autistas. Os autores 

apontam as sintomatologias ansiosas e depressivas configuradas num caráter de psicopatologia 

clínica na maioria das vezes, que afetam principalmente as mães cuidadoras, e que se 

manifestam logo após o diagnóstico, permanecendo a longo prazo. Essas sintomatologias 

podem ser resultantes de um quadro de sobrecarga do cuidador, o qual foi descrito por Zarit, 

Reever e Bach-Peterson (1980) como o impacto que os cuidados têm sobre o cuidador principal 

em que as diferentes esferas de sua vida se mostram afetadas pela atividade de cuidar. 

A sobrecarga do cuidador é definida como o estado psicológico que resulta da 

combinação de trabalho físico, tensão emocional, restrição social e dificuldades financeiras 

oriundas da atividade de cuidar. De forma geral, entende-se a sobrecarga como as 

consequências negativas provenientes de práticas variadas e de demandas emocionais do 

cuidado. A sobrecarga pode atingir várias dimensões da vida familiar, sendo elas: saúde, lazer, 

trabalho, bem-estar físico e psicológico e a dinâmica dos relacionamentos entre os membros da 

família (Matsuda, 2004; Camargo, 2010). 

Devido às suas consequências concretas e emocionais, o conceito de sobrecarga foi 

dividido em duas dimensões, levando em consideração seu aspecto objetivo e seu aspecto 

subjetivo. Salienta-se que essa diferenciação foi realizada pela primeira vez na década de 1960 

pelos pesquisadores Hoeing e Hamilton (Albuquerque, 2010). 
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Segundo Maurin e Boyd (1990), a dimensão objetiva da sobrecarga ou sobrecarga 

objetiva faz referência às consequências negativas concretas e observáveis resultantes do papel 

de cuidador de um paciente crônico. Essas consequências perpassam por perdas financeiras, 

perturbações na rotina da vida familiar, excesso de tarefas decorrentes do cuidado com o 

membro da família, supervisões aos comportamentos problemáticos do mesmo e perturbações 

na vida social da família, especialmente da mãe.  

Já a dimensão subjetiva da sobrecarga do cuidador ou a sobrecarga subjetiva consiste 

na percepção ou na avaliação pessoal do familiar acerca da sua situação e dos seus sentimentos 

em relação às responsabilidades oriundas da tarefa de cuidar do filho autista. Refere-se ao grau 

em que o cuidador percebe a presença, os comportamentos ou a dependência do familiar como 

fonte de desconforto, preocupação ou tensão psicológica. De modo geral, a sobrecarga subjetiva 

envolve o sentimento de peso decorrente das tarefas d 

o cuidado, a preocupação com o presente e com o futuro do parente e o incômodo 

protagonizado diante da necessidade de lidar com os comportamentos problemáticos, incluindo 

a supervisão das tarefas cotidianas. Além disso, constituem ainda a dimensão subjetiva da 

sobrecarga as tensões geradas no ambiente e nas relações familiares, como também os 

sentimentos de perda, vergonha, culpa, impotência e desamparo que afetam os familiares 

cuidadores (Maurin & Boyd, 1990). 

Considerando as dimensões supracitadas, Camargo (2010) resume a sobrecarga do 

cuidador em: 

 

O ônus físico e financeiro, que tende a se agravar com a evolução da doença, falta de 

informações suficientes aos cuidadores para exercer o cuidado, poucos recursos sociais 

de apoio, escassez de pessoas especializadas que possam dar suporte e poucas fontes de 

apoio emocional, rivalidade entre a tarefa de cuidar e o trabalho profissional, ou mesmo 
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com o papel familiar desempenhado anteriormente pelos cuidadores, sentimentos 

negativos que podem aflorar na dinâmica cuidar-ser-cuidado, o cuidar solitário, 

exercido por um único membro da família sem a ajuda ou reconhecimento dos outros 

integrantes (Camargo, 2010, pp. 240). 

 

Acerca da sobrecarga, Soares e Munari (2007), por meio da análise de várias pesquisas, 

concluíram que o sucesso da reinserção social do parente que demanda cuidado depende 

diretamente da qualidade do serviço e do seu ambiente residencial. Ou seja, a equipe de saúde 

deve levar em conta as reais condições da família e fornecer o suporte necessário para que ela 

supere as dificuldades e a sobrecarga decorrente da tarefa de cuidar. As intervenções das 

equipes devem capacitar os familiares como cuidadores, mas também considerá-los pessoas 

que precisam de cuidados, já que a literatura aponta que a sobrecarga do cuidador pode levar 

ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos como a depressão e a ansiedade, como já 

mencionado. 

Embora o desenvolvimento de um filho com TEA possa ser considerado um estressor 

em potencial, Meimes, Saldanha e Bosa (2015) explicam que os pais podem ou não sofrer os 

efeitos de um estresse real. Para as autoras, os efeitos adversos de ter um filho com TEA 

dependem tanto da severidade das características da criança como das características de 

personalidade dos pais, além da acessibilidade a recursos sociais, informações e rede de apoio. 

As autoras destacam que:  

 

A presença de um membro com TEA na família não representa necessariamente um 

evento adverso para as mães, desde que o impacto deste seja mediado por uma rede de 

apoio social, pela percepção e identificação dos recursos intra e extrafamiliares, por 
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estratégias efetivas de enfrentamento e pela qualidade oferecida pelos sistemas de saúde 

(Meimes et al., 2015, p. 414).  

Gomes et al. (2015) ainda explicitam que, diante das questões das abordagens 

psicodinâmicas do Transtorno do Espectro Autista, que têm por base a crença na mãe geladeira 

como fator etiológico difundido largamente pelo mundo, e reconhecendo a complexidade da 

situação familiar frente à demanda do cuidado, são necessários estudos que se debrucem sobre 

os desafios vivenciados por parentes de crianças com diagnóstico de autismo no Brasil. Logo, 

adentrar o universo das mães de crianças autistas mostra-se relevante, pois contribui para a 

construção de propostas e estratégias de suporte e superação diante das dificuldades diárias 

enfrentadas, além de gerar conhecimentos a fim de auxiliar no processo de tratamento do 

autismo, buscando promover a prevenção de vulnerabilidades e a promoção de saúde para as 

cuidadoras.  

Nesse sentido, com o objetivo de conhecer o universo vivenciado por essas mães, 

buscou-se aporte na Teoria das Representações Sociais (TRS) permitindo analisar as 

representações sociais elaboradas por mães de crianças autistas acerca do autismo considerando 

a sobrecarga do cuidador, o que possibilita a compreensão da realidade vivida por elas. Desse 

modo, a TRS viabiliza a apreensão da interpretação dos próprios participantes da realidade que 

se pretende pesquisar, proporcionando a assimilação das atitudes e comportamentos de um 

determinado grupo social frente a um objeto psicossocial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

A Teoria das Representações Sociais como 

aporte teórico para o estudo do Autismo 
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2.1 A Teoria das Representações Sociais  

 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) consiste numa abordagem 

psicossociológica acerca do processo de construção do pensamento social que surgiu em 

oposição à Psicologia Social Cognitiva tradicionalmente focada no indivíduo, corrente 

hegemônica no período pós Segunda Guerra Mundial à década de 1970. Após esse período, 

houve um momento de crise na Psicologia Social em consequência da excessiva 

individualização da sua vertente psicológica e da eclosão de diversos movimentos sociais 

caracterizados pelos questionamentos das suas bases conceituais e metodológicas.  

Questionava-se a preocupação excessiva dos pesquisadores da época com os desenhos das 

situações experimentais e com a produção científica, em termos de publicações, e a pouca 

relevância social e teórica dos seus estudos (Almeida & Santos, 2011). 

Esses questionamentos contribuíram para o movimento da internacionalização da 

Psicologia Social, que foi responsável pelo desenvolvimento da Psicologia Social europeia, 

mais preocupada com o contexto social. Foi diante desse contexto que a Teoria das 

Representações Sociais surgiu, proposta pelo psicólogo social francês Serge Moscovici. A 

partir da publicação da obra La Psychanalyse, son image et son public, em 1961, que teve por 

finalidade conhecer como conceitos da teoria psicanalítica de Sigmund Freud eram utilizados 

no dia a dia por diferentes grupos sociais franceses da década de 1950, Moscovici examinou o 

processo da transformação de uma teoria em um saber do senso comum, em que seus termos 

particulares haviam se tornado representações sociais da atividade e do funcionamento 

psicológico humano (Chaves & Silva, 2013; Almeida & Santos, 2011; Álvaro & Garrido, 

2006). 

A teoria elaborada por Moscovici tem suas raízes fundadas na sociologia, na 

antropologia, na psicologia construtivista, sócio-histórica e cultural e, dessa forma, compreende 
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o social e o individual como fios de uma mesma trama, na qual não há barreiras disciplinares. 

Logo, visando apreender os conhecimentos oriundos do senso comum, ou seja, do cotidiano, 

Moscovici recupera o conceito de representações coletivas de Émile Durkheim e representações 

cognitivas de Jean Piaget, embora tenha rejeitado as explicações essencialmente sociais do 

primeiro, bem como as explicações essencialmente cognitivas do segundo, situando-se na 

intersecção dos âmbitos social e individual. Sobre os elementos culturais e suas ligações com 

os indivíduos e grupos, Moscovici encontrou apoio ainda na antropologia de Lucien Lévy-Bruhl 

e na psicologia sócio-histórica de Lev Vygotsky, que conferem às representações maior 

dinamicidade comparadas às representações coletivas de Durkheim (Almeida & Santos, 2011; 

Oliveira & Werba, 2013).   

Temendo limitar o alcance conceitual da TRS, Moscovici não sistematizou uma 

definição para as representações sociais, no entanto, considerou-as como:  

 

Um conjunto de conceitos, proposições e explicações criado na vida cotidiana no 

decurso da comunicação interindividual. São o equivalente, na nossa sociedade, dos 

mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem ainda ser vistas como a 

versão contemporânea do senso comum (Moscovici, 1981, p. 181). 

 

De forma geral, as representações sociais são um fenômeno que pode assumir diversas 

formas, desde imagens e sistemas de referências a categorias e teorias, logo, formas mais ou 

menos complexas. Nesse sentido, Jodelet (2001) definiu as representações sociais como: 

 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e partilhado, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

Igualmente designada como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta 
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forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do conhecimento científico 

(Jodelet, 2001, p. 22). 

 

Contudo, várias condições precisam se reunir para que possamos falar em 

representações sociais. Inicialmente, faz-se indispensável que uma informação acerca de um 

objeto seja difundida no grupo social ao ponto de os indivíduos não mais conseguirem reunir a 

informação original integralmente, atendo-se a um aspecto particular desse objeto. Quer dizer, 

é preciso que o grupo concentre sua atenção em algum ponto que o preocupa, dada a sua posição 

na sociedade, seus interesses e seus valores. Por fim, os indivíduos necessitam sentir uma 

pressão à inferência, como colocam Deschamps e Moliner (2014); portanto, é primordial que 

eles considerem o objeto em questão importante e, sendo assim, sintam a necessidade de 

desenvolver conhecimentos sobre ele. 

Por isso, a definição das representações como uma forma de conhecimento social, 

conforme Almeida e Santos (2011), corresponde à existência de uma comunicação, da 

construção e reconstrução do real e do domínio do mundo. As representações sociais, ao passo 

que forneçam um código de troca entre as pessoas e, consequentemente, ajam como 

moduladoras do pensamento e reguladoras da dinâmica social, guiam na interpretação e 

organização de uma realidade cotidiana construída e reconstruída a partir da própria dinâmica 

entre comunicação e representação.  

Sobre os níveis de análise do conceito de representação, pode-se considerar a 

representação como construção de um objeto, na medida em que exprime a relação do sujeito 

com o objeto a partir de uma atividade de construção e simbolização, e como expressão de um 

sujeito, isto é, a representação não seria apenas um reflexo de um objeto, não obstante 

consistiria no produto das relações que o sujeito mantém com o objeto confrontadas com sua 

atividade mental. Ademais, a representação pode assumir caráter de representação social tanto 
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no sentido do critério quantitativo, o qual considera que uma representação é social na medida 

em que é partilhada por um grupo de pessoas, como no sentido do critério genético, cuja 

representação é social ao passo que é coletivamente produzida, entendida como produto da 

atividade cognitiva e simbólica de um grupo social (Abric, 2000). 

Entretanto, um terceiro critério, o de funcionalidade, irá diferenciar as representações 

sociais teorizadas por Moscovici, estabelecendo uma função específica a elas, que consiste em 

contribuir para os processos formadores e de orientação das comunicações e dos 

comportamentos. Desse modo, tem-se que as representações sociais correspondem a teorias 

sociais práticas. Conforme esclarece Vala (2000, p. 462), “é no quadro definido por uma 

partilha coletiva, mas sobretudo por um modo de produção socialmente regulado e por uma 

funcionalidade comunicacional e comportamental, que as representações sociais devem ser 

entendidas como fenômeno e como conceito.”. 

Embora as representações sociais descrevam uma forma de conhecimento, a sua teoria 

não é aplicável a todas as formas de conhecimento que são produzidas por uma sociedade. Visto 

que Moscovici distinguiu duas formas de universo de pensamento, os universos reificados e os 

universos consensuais, a TRS será aplicada à segunda, mesmo que as realidades consensuais 

sejam oriundas da primeira. O universo reificado é constituído pelas ciências, em que existe 

objetividade, rigor lógico e metodológico, além de teorizações abstratas, e a sociedade se 

enxerga como um sistema de diferentes papéis e classes. Em contrapartida, o universo 

consensual diz respeito às atividades intelectuais da interação social cotidiana a partir das quais 

as representações sociais são produzidas, onde os indivíduos são livres e iguais e podem falar 

em nome de um grupo, isentando-se de uma competência exclusiva (Chaves & Silva, 2013). 

Moscovici ainda estabeleceu uma tipologia das representações sociais, diferenciando-

as em representações sociais hegemônicas ou coletivas, representações sociais emancipadas e 

as representações sociais polêmicas. As primeiras, as representações sociais hegemônicas, 
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equivalem às representações coletivas estabelecidas por Durkheim, que estruturam um grupo, 

são uniformes, indiscutíveis e coercitivas. As representações sociais emancipadas são oriundas 

de uma cooperação intergrupal, resultado da troca de significados diferentes sobre um mesmo 

objeto. Trata-se, portanto, de tipos de conhecimento sobre um objeto que possuem certa 

autonomia relativa aos grupos sociais nos quais foram produzidos. Já as representações sociais 

polêmicas são produzidas em decorrência de conflitos sociais, sendo determinadas pelas 

relações antagônicas ou de diferenciação entre grupos sociais, os quais refletem pontos de vista 

exclusivos acerca de um mesmo objeto (Vala, 2000). 

Para Chaves e Silva (2013), identificar as representações sociais é fundamental para 

assimilar a dinâmica das interações sociais, bem como elucidar os determinantes das práticas 

sociais, haja vista as funções que desempenham. Nesse sentido, Abric (1994) destaca quatro 

funções das representações sociais: a função de saber, a função identitária, a função de 

orientação e a função justificadora. A primeira permite compreender e explicar a realidade; a 

segunda função diz respeito à definição da identidade e proporciona a proteção da 

especificidade dos grupos; por sua vez, a terceira função, de orientação, relaciona-se às 

representações como guia dos comportamentos e das práticas sociais e, por fim, a função 

justificadora propicia, posteriormente, justificar comportamentos e tomadas de posição. 

De acordo com Deschamps e Moliner (2014) e Santos e Almeida (2005), é possível 

identificar três grandes modelos teóricos das representações sociais. O primeiro modelo, a 

abordagem processual ou sociogenética das representações sociais, liderada por Denise Jodelet, 

em Paris, na École des Hautes Études em Sciences Sociales, mantém-se fiel à proposta original 

de Moscovici, enfatizando os processos de construção das representações. O segundo modelo, 

denominado de abordagem estrutural das representações, cujo principal pesquisador é Jean-

Claude Abric, da Université de Provence, visa à descrição da estrutura interna das 

representações sociais, dando destaque à dimensão cognitiva das representações. O terceiro 
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modelo teórico consiste na abordagem sociodinâmica em que Willem Doise, em Genebra, 

concentrou-se nas relações das representações com as inserções sociais dos indivíduos, 

articulando as representações a uma perspectiva mais sociológica.  

Na abordagem processual ou sociogenética, as representações funcionam como produto 

e processo da atividade de apropriação da realidade. Chaves e Silva (2013) afirmam que 

Moscovici e Jodelet consideram que as representações sociais devem ser analisadas a partir dos 

processos da dinâmica social e da dinâmica psíquica. Ou seja, deve-se levar em conta o 

funcionamento cognitivo do indivíduo, como também o funcionamento do sistema social, dos 

grupos e das interações, uma vez que essas dimensões, segundo os teóricos supracitados, 

interferem na criação e na estrutura, além de afetarem a evolução das representações.  

O conteúdo e o processo da construção das representações não são descritos de maneira 

dicotômica, visto que as representações sociais devem ser levadas em conta a partir da relação 

dos processos, enquanto aspectos constituintes, e dos constituídos, que são os conteúdos em si 

(Chaves & Silva, 2013). Dito isso, Moscovici (2015) enfatiza que o estudo das representações 

sociais: 

 

Vê o ser humano enquanto ele tenta conhecer e compreender as coisas que o circundam 

[...]. Quando estudamos representações sociais, nós estudamos o ser humano, enquanto 

ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto ele processa informação, 

ou se comporta. Mais precisamente, enquanto seu objetivo não é comportar-se, mas 

compreender (Moscovici, 2015, pp. 42-43). 

 

Diante disso, considera-se que as representações sociais, posto que sejam produzidas 

entre o âmbito psicológico e o âmbito social, possuem a capacidade de firmar ligações entre as 

abstrações do conhecimento e das crenças e a materialidade da vida do indivíduo em interação 
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com outros indivíduos. Tais ligações são possíveis através dos processos sociocognitivos - 

processos cognitivos socialmente regulados - de ancoragem e objetivação, que estão 

intrinsecamente ligados e não são sequenciais, mas sim simultâneos (Chaves & Silva, 2013, 

Vala, 2000). 

Para Moscovici (2015), a ancoragem é um processo que introduz algo estranho, não 

familiar, perturbador, no sistema particular de categorias já existentes para o indivíduo. Ou seja, 

trata-se do processo de reconhecimento de algo não familiar levando em consideração 

categorias já conhecidas. Dito de outra forma, a ancoragem consiste no processo a partir do 

qual uma representação, dada a sua formação, torna-se referência organizadora das relações 

sociais (Vala, 2000). 

Ancorar significa atribuir categorias, ou seja, classificar, e dar nome a algum objeto não 

familiar. Objetos que não possuem classificação ou nome correspondem a objetos ameaçadores 

e, ao passo que são nomeados e categorizados, o indivíduo passa a ser capaz de imaginá-los e 

representá-los, revelando, assim, suas teorias sobre a sociedade e o ser humano (Moscovici, 

2015). 

Sobre as classificações de pessoas, Moscovici (2015) salienta que, em sua maioria, são 

realizadas através de comparações com protótipos, que comumente são admitidos como 

representantes de uma classe, sendo a pessoa definida pela aproximação ou coincidência com 

o protótipo. Uma vez que o indivíduo categoriza e formula julgamentos sobre as pessoas e 

coisas, a partir de comparações com protótipos, está tendenciado a perceber e selecionar os 

aspectos mais representativos desse protótipo.    

Para Jodelet (2001), a ancoragem é o enraizamento social da representação e do seu 

objeto. Ela fornece estabilização ao meio, reduzindo novas aprendizagens e comportamentos 

inovadores. No entanto, Vala (2000) atenta para o fato de que a ancoragem é um processo 

complexo, visto que resulta na produção de transformações nas representações já constituídas. 
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A objetivação, por sua vez, de acordo com Moscovici (2015), une a ideia de não 

familiaridade à de realidade, partindo do pressuposto que objetivar é descobrir a qualidade 

icônica de uma ideia ou produzir um conceito em uma imagem até que ela se transforme em 

um elemento da realidade. Para Chaves e Silva (2013), a objetivação consiste no processo em 

que conceitos abstratos são materializados em realidades concretas.  

Conforme Jodelet (2001) e Vala (2000), o processo de objetivação envolve três fases: a 

construção seletiva, a esquematização estruturante e a naturalização. No primeiro momento, o 

indivíduo realiza uma seleção das informações, crenças e ideias acerca do objeto 

representacional, uma espécie de triagem com base em critérios culturais e normativos. A 

segunda etapa corresponde à organização dos elementos em uma esquematização estruturante, 

que enuncia as relações entre conceitos que revestem uma dimensão imagética ou figurativa. 

Ou seja, cada elemento de sentido corresponde a uma imagem, resultando na materialização de 

um conceito ou palavra. Na terceira fase, os conceitos retidos na fase anterior e suas relações 

passam a constituir categorias naturais que adquirem materialidade. Nessa etapa, o senso 

comum é retratado como antinominalista, na medida em que cada palavra corresponde a um 

objeto, cada imagem tem sua contrapartida na realidade.  

De modo geral, através dos processos formadores enfatizados por essa abordagem, 

Moscovici (2015) afirma que a finalidade de todas as representações sociais é transformar um 

objeto não familiar em algo familiar, já que o estranho ameaça a ordem estabelecida e, a partir 

da representação social, o desconhecido que causava desconforto já não permanece tão 

ameaçador. 

A abordagem estrutural das representações sociais, também conhecida como Teoria do 

Núcleo Central (TNC) e Escola do Midi, contrapondo-se à abordagem anterior, tem como 

interesse principal representações estabilizadas e é a mais centrada nos processos cognitivos. 

Jean-Claude Abric propõe que as representações sociais sejam estruturadas a partir de um 
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núcleo central e elementos periféricos. Ele parte do pressuposto de que toda representação é 

constituída por elementos fundamentais, que são: um núcleo central, um conjunto de 

informações, atitudes e crenças organizadas em torno dele e um sistema de categorização 

(Almeida & Santos, 2011; Chaves & Silva, 2013; Deschamps & Moliner, 2014).  

Conforme Abric (1994), o núcleo central refere-se aos conteúdos centrais da 

representação, o qual possui funções geradora e organizadora. A primeira função diz respeito à 

criação ou modificação dos demais elementos constitutivos da representação social, ao passo 

que, concomitantemente, através da função organizadora, o núcleo central unifica e estabiliza 

a representação social.  

Denominado também de núcleo estruturante, ele é determinado pela natureza do objeto 

representacional, bem como pelo tipo de relação existente entre o objeto e o grupo, com base 

nos sistemas de valores e normas sociais. Além do mais, caracteriza-se como o elemento mais 

estável da representação, uma vez que garante continuidade em contextos instáveis e evolutivos, 

permite o estudo comparativo das representações e atribui significado à representação (Chaves 

& Silva, 2013). 

Vale salientar que, ainda sobre o núcleo central, Dechamps e Moliner (2014) destacam 

que ele é comum aos membros de um mesmo grupo, isto é, corresponde a um ponto comum de 

significação. Esse fato explica sua estabilidade, embora possa evoluir, mesmo que lentamente.  

Os elementos periféricos se relacionam diretamente com o núcleo central; no entanto, 

os seus constituintes são mais acessíveis, vivos e concretos, além de serem dependentes do 

contexto, concretizam a ancoragem da representação à realidade, uma vez que possibilitam a 

elaboração da representação concretamente (Chaves & Silva, 2013). Segundo Flament (1994), 

“os elementos do sistema periférico têm duplo caráter prescritivo e condicional. Eles são 

prescritores de práticas, mas as prescrições (às vezes também as descrições) que eles 

comportam podem variar conforme as situações.” (Deschamps & Moliner, 2014, p. 138). 
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Nesse sentido, por serem mais flexíveis que o núcleo central, os elementos periféricos 

consentem a incorporação de vivências e histórias individuais e, dessa forma, transmitem a 

heterogeneidade do grupo social e suas contradições. De acordo com Chaves e Silva (2013), 

eles possuem funções de concretização, regulação e defesa. A função de concretização consiste 

na realização do processo de ancoragem da representação social, na medida em que os 

elementos periféricos são produtos desse processo e dependentes do contexto. A função de 

regulação diz respeito à adaptação da representação às evoluções das circunstâncias. Por fim, a 

função de defesa está relacionada à necessidade de proteger o núcleo central do possível 

surgimento de contradições (Chaves & Silva, 2013). 

Abric (1998) postulou que os sistemas central e periférico, apesar de parecerem opostos, 

são, na verdade, complementares. Dessa forma, o sistema central relaciona-se à memória 

coletiva e à história do grupo social em questão, caracterizando-se como consensual e 

homogêneo. O sistema periférico admite a heterogeneidade grupal, visto que consente as 

contradições que surgem no grupo, portanto, torna-se sensível ao contexto imediato e possui 

caráter evolutivo. Assim, é possível considerar que o núcleo central de uma representação social 

muda, mas lentamente, e os elementos periféricos sofrem mais desgastes num período menor 

de tempo (Chaves & Silva, 2013). 

Por fim, a abordagem sociodinâmica ou societal, que tem como precursor Willem 

Doise, entende que o estudo das representações sociais diz respeito ao estudo das regulações 

do metassistema. Dessa forma, estudar as representações sociais implica em responder quais 

regulações sociais utilizam quais funcionamentos cognitivos em quais contextos específicos 

(Santos & Almeida, 2005).  

Essa abordagem, de acordo com Deschamps e Moliner (2014), presume que uma 

representação é estruturada por intermédio de princípios organizadores que dependem do 

conjunto de regras, normas e valores sociais ou, como denominam, do metassistema. No 
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entanto, as representações também organizam os processos simbólicos que influenciam nas 

relações sociais, em especial no tocante à comunicação. Deschamps e Moliner (2014, p. 140) 

resumem da seguinte forma: “as representações se constroem em função das inserções sociais 

dos indivíduos e, ao mesmo tempo, elas modulam as relações sociais entre esses mesmos 

indivíduos”. 

Ao enfatizar o papel da ancoragem na sua teoria, Doise as diferencia em três formas: 

ancoragem psicológica, que se refere à ligação das representações sociais a crenças de ordem 

geral, sendo as variações nas representações dependentes da adesão dos indivíduos a essas 

crenças; ancoragem sociológica, que diz respeito à incorporação das representações nos grupos 

sociais, fazendo menção ao que Doise postula como vínculo entre representações sociais e 

pertenças sociais ou posições sociais; e, por fim, ancoragem psicossociológica, que trata do 

entrelaçamento das representações e das dinâmicas sociais (Deschamps & Moliner, 2014). 

O autor propõe ainda uma articulação entre quatro níveis de análise em que o primeiro 

nível ressalta o estudo dos processos intraindividuais, o segundo nível se refere aos processos 

interindividuais e situacionais; o terceiro nível de análise foca no modo como as diferentes 

posições sociais ocupadas nas relações sociais modulam os processos dos níveis anteriores e o 

quarto e último nível de análise diz respeito ao sistema de crenças, representações, avaliações 

e normas sociais. Doise (2002) destaca que a diferenciação em níveis de análise não deve ser 

utilizada apenas para fins classificatórios: 

 

Ela deve, sobretudo, facilitar a realização de articulações de análises. Análises 

articulando vários níveis teóricos são mais completas; elas conduzem a uma melhor 

descrição de um processo conceitualizado em um dos níveis, precisando, 

prioritariamente, as condições de sua atualização, a partir dos outros níveis de análise 

(Doise, 2002, p. 28). 
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Dado o contexto dos desdobramentos da teoria proposta por Moscovici, Spink (1993) 

pontua que as diversas dimensões do campo de estudo das representações sociais, além de sua 

interdisciplinaridade, contradições, paradoxos e dualidades, que as inserem no paradigma da 

complexidade, fazem com que a teoria ocupe lugar importante nos debates sobre a ciência. 

Portanto, considerando a relevância da teoria e sendo uma representação social o sinal e a 

reprodução de um objeto socialmente valorizado, o autismo pode ser analisado enquanto objeto 

de representação social, uma vez que está entranhado no cotidiano das participantes, mães de 

crianças autistas, como também está inserido em toda a sociedade.  

Após a breve explanação das três principais correntes teórico-metodológicas referentes 

à Teoria das Representações Sociais, o presente estudo destaca a abordagem processual 

proposta por Jodelet e a estrutural de Abric, tendo em vista que o objetivo deste trabalho 

consiste em conhecer e analisar as representações sociais sobre o autismo elaboradas por mães 

de crianças autistas a partir da sobrecarga do cuidador. O objetivo proposto encontrará 

caminhos para sua realização através da identificação dos processos sociocognitivos da 

representação social do autismo e também da identificação da sua estrutura, ou seja, seus 

elementos centrais e periféricos, justificando a escolha pelas duas abordagens supracitadas. 

 

2.2 O autismo enquanto objeto de representação social 

 

O autismo consiste em um tema de grande repercussão na contemporaneidade, 

especialmente pela sua etiologia múltipla, ainda permeada de incertezas, juntamente com a luta 

pela sua conscientização, que visa divulgar o transtorno para evitar diagnósticos tardios, 

combater discriminação, orientar familiares e profissionais para o cuidado, bem como 

impulsionar o compromisso político a favor de investimentos maiores nos setores sociais, 

educacionais e laborais das pessoas com o transtorno. Embora seja uma temática bastante 
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atrativa para pesquisadores de diversas áreas, o conceito do autismo sempre foi marcado por 

muitas controvérsias e poucos são os estudos com base na Teoria das Representações Sociais 

(Santos & Santos, 2012; Castela, 2013). 

Caracterizado como um Transtorno Global do Desenvolvimento, o espectro autista pode 

se apresentar em variados graus e um dos principais sintomas que são manifestados diz respeito 

às dificuldades comportamentais de interação social e comunicação (Silva & Mulick, 2009). 

Tais dificuldades expressam algumas limitações para as pessoas com TEA, consideradas 

pessoas com deficiência perante a Lei nº 12.764/2012, que devem ser estimuladas para superá-

las. No entanto, Sigaud e Reis (1999), a partir do estudo das representações sociais da mãe 

acerca da criança com Síndrome de Down, afirmam que pessoas portadoras de limitações 

possuem uma imagem negativa na sociedade mesmo diante das garantias legais preconizadas 

pelo Estado.  

Retomando a função justificadora das representações sociais descrita por Abric (Chaves 

& Silva, 2013), considera-se que as atitudes e comportamentos das pessoas são orientados e 

justificados pelas representações que possuem acerca de determinado objeto. Logo, de acordo 

com Spink (1989), as questões relacionadas às pessoas com deficiência e à própria deficiência 

resultam muito mais das representações acerca delas existentes na sociedade do que das 

limitações inerentes ao problema em si. 

Sigaud e Reis (1999), em seu estudo sobre as representações sociais da criança com 

Síndrome de Down, ressaltaram a importância de investigar as representações elaboradas pela 

mãe, posto que uma criança com necessidades especiais passa um tempo considerável de sua 

vida em família e seu desenvolvimento e desempenho são influenciados pelo ambiente no qual 

está inserida. Para essas autoras, a mãe pode atuar de modo a reprimir ou ampliar as 

oportunidades de desenvolvimento e as possibilidades de integração social de seu filho. Citando 

Chevallier (1993), Sigaud e Reis (1999) ainda salientam que: 
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Estudos sobre as representações sociais têm uma dupla finalidade: situar os indivíduos 

numa postura de disponibilidade interna em relação ao conhecimento e às habilidades 

para lidar com o problema e minimizar ao máximo as interferências negativas das 

representações nas atitudes e comportamentos deles (Sigaud & Reis, p. 149). 

 

Sigaud e Reis (1999) concluíram que a vivência materna de mães de crianças com 

Síndrome de Down não contribuiu significativamente para uma reformulação de elementos do 

pensamento social, sendo a representação acerca das crianças com a síndrome majoritariamente 

negativa.  

Para o presente estudo foi feita uma busca nas bases de dados LILACS, SciELO, Google 

Acadêmico e Periódicos CAPES com os termos representação social/representações sociais 

do/sobre autismo/Transtorno do Espectro Autista/TEA e autism’s social representation.  

Os estudos encontrados que versavam sobre o autismo com base na Teoria das 

Representações Sociais eram, de modo geral, relacionados à educação e inclusão escolar de 

pessoas com TEA. Por exemplo, no Brasil, Alves (2005), no Rio Grande do Sul, pesquisou 

acerca das representações sociais de professores sobre a inclusão de alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento; Santos e Santos (2012), em Pernambuco, realizaram um estudo 

para investigar as representações sociais elaboradas por professores acerca do autismo; em 

Portugal, Braga (2010) investigou as representações sociais e atitudes de pais e professores 

sobre a inclusão escolar de crianças e jovens com TEA; e Castela (2013), também em Portugal, 

pesquisou sobre as representações sociais e atitudes de estudantes universitários e da população 

geral face à educação e inclusão de alunos com TEA no sistema regular de ensino. 

Dado que as representações sociais são elaboradas, em parte, com base nas teorias 

científicas existentes, as concepções de Leo Kanner, o primeiro a descrever o autismo infantil 

clássico, marcaram profundamente as construções posteriores acerca do autismo, que deram 
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origem a várias metáforas, em especial na abordagem psicanalítica. Além da metáfora causal 

do transtorno, mãe geladeira, alguns autores se referiram à criança com autismo 

metaforicamente, a exemplo das metáforas da tomada desligada, utilizada pelo próprio Kanner, 

do ovo de pássaro de Mahler e da fortaleza vazia de Bettelheim, auxiliaram na construção do 

imaginário social sobre a pessoa com autismo, ilustrando questões como o isolamento social, a 

inacessibilidade, o vazio e a superficialidade psíquica (Santos & Santos, 2012).  

A metaforização e a figuração são, conforme Vala (2000), parte do processo de 

objetivação e se referem à passagem de conceitos complexos a imagens e metáforas. Para o 

autor, as metáforas consistem num elemento central na produção de conhecimento, pois 

permitem a naturalização de um conceito abstrato. Santos e Santos (2012) salientam que as 

metáforas psicanalíticas sobre o autismo resultaram na ideia de que as crianças com autismo 

são diferentes, estariam fora da linguagem e da cultura por serem vazias e não possuírem uma 

interioridade. 

As imagens produzidas pela metaforização ajudaram a conceber o pensamento do senso 

comum no tocante ao autismo, apesar de outras abordagens produzirem discursos diferentes e 

questionarem as limitações da criança com autismo. Santos e Santos (2012) consideram que as 

metáforas do vazio ainda estão infiltradas tanto nas concepções científicas quanto nas 

populares. 

A pesquisa feita com professores referente à representação social do autismo destaca 

uma representação de um ensimesmamento, que diz respeito a quem está voltado para o interior 

de si mesmo. Essa representação, segundo Santos (2009), está objetivada nas imagens de um 

caramujo, de uma concha fechada ou de um bebê no útero, as quais traduzem o isolamento, 

embora seja encarado como relativo diante das possibilidades relacionais das crianças autistas. 

Além disso, Santos (2009) ainda constatou que a ideia do autismo enquanto vazio interior está 
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objetivada, para os professores do estudo, na crença num olhar vazio, o qual seria característica 

da criança com autismo. 

Com base nos estudos de Santos e Santos (2012) e Santos (2009), o autismo é 

representado pelos professores através de semelhanças e diferenças das crianças autistas com 

as outras crianças. As crianças com autismo seriam semelhantes às outras com relação à 

aparência física, uma vez que não possuem características fisionômicas que as identifiquem 

como autistas. Porém, seriam diferentes por serem vistas como crianças tristes, que se recusam 

à troca social, possuindo um olhar vazio e buscando o isolamento.  

De acordo com as mesmas autoras, a representação social do autismo se organiza através 

da oposição de temas, visto que os discursos dos professores se ancoram em dicotomias como 

interno e externo, inato e adquirido, humano e animal, razão e emoção. Logo, observa-se que 

há uma expressão das controvérsias que marcaram o autismo desde seu surgimento enquanto 

conceito científico.  

Um dado importante dos estudos de Santos e Santos (2012) e Santos (2009) consiste no 

fato de que a representação social do autismo não possuiu uma ancoragem estável na amostra 

de professores. As autoras esperaram que os participantes do estudo ancorassem a representação 

social do autismo na doença mental ou em doenças neurológicas, considerando a evolução 

histórica de sua etiologia; no entanto, o autismo não pareceu estar completamente vinculado à 

loucura ou doença mental, à síndrome ou doença orgânica, nem à deficiência. Por fim, as 

autoras destacam que essa dificuldade está presente também no campo científico e na mídia. 

Diante do exposto, dado que a representação social favorece conhecer a prática de um 

determinado grupo, conforme Silva, Camargo e Padilha (2011), ela permite a elaboração de 

intervenções mais eficientes à medida que respeitam as características especificas de cada 

segmento social. Segundo os autores, a TRS reconhece o valor da dimensão subjetiva e o 

aspecto cognitivo do indivíduo, que interferem nas práticas sociais, nas atitudes e condutas 
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referentes ao objeto da representação. Nesse sentido, este trabalho trata da investigação sobre 

o que as mães de crianças autistas pensam acerca do autismo, buscando acessar o conteúdo da 

representação social, por que elas pensam dessa forma e para que serve o conteúdo nos seus 

universos cognitivos, e sobre a maneira como pensam, ou seja, quais seriam os processos 

psicológicos e sociais que estariam relacionados à origem desse conteúdo. 

Dessa forma, diante da relevância do tema, questiona-se se a representação acerca do 

autismo sofre influência da sobrecarga do cuidador, que pode estar presente nas mães 

cuidadoras como aponta a literatura. Para responder essa questão, este trabalho objetivou 

conhecer e analisar como as mães de crianças autistas representam o autismo considerando a 

sobrecarga do cuidador, como se estruturam essas representações e em que estão ancoradas e 

objetivadas. Dessa forma, a Teoria das Representações Sociais orienta este estudo buscando 

apreender como as representações sociais, enquanto orientadoras e justificadoras da ação, 

podem auxiliar na compreensão e identificação da motivação para enfrentar as dificuldades 

inerentes em ser mãe de um filho autista.  

Portanto, conhecer e analisar as representações sociais que as mães possuem acerca do 

autismo é essencial para compreender seu cotidiano, posto que permite esclarecer como elas 

assimilam os fatos que ocorrem ao seu redor, como os entendem e os expressam através da 

comunicação e dos comportamentos. Considerar as representações sociais desse grupo social 

visa prover fundamentos com o objetivo de implantar ou melhorar serviços oferecidos a essas 

mães, tanto de apoio e orientação, como de prevenção das complicações de saúde, física e 

emocional, oriundas da sobrecarga, como visto anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 

Objetivos e Método 
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3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar as representações sociais elaboradas por mães de crianças autistas acerca do 

autismo considerando a sobrecarga do cuidador. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar o perfil sociodemográfico das participantes do presente estudo. 

 Conhecer a estrutura da representação social do autismo, filho e filho autista a fim de 

descrever os elementos do núcleo central e periféricos constituintes dessas representações. 

 Identificar os processos sociocognitivos (objetivação e ancoragem) das representações 

sociais acerca do autismo. 

 Verificar os níveis de sobrecarga do cuidador presentes na amostra. 

 Comparar as representações sociais das participantes a partir dos níveis de sobrecarga 

verificados. 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo do tipo não experimental, de campo e de caráter descritivo. O 

método desta pesquisa foi considerado como sendo de abordagem mista, uma vez que se 
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incorporaram as abordagens qualitativa e quantitativa desde a identificação do problema e 

coleta de dados até às análises e inferências finais, como define Flick (2009).  

De acordo com Creswell (2007), o método misto se define pela coleta e análise de dados 

qualitativos e quantitativos em um único estudo. Entende-se que as diferentes perspectivas, 

quando combinadas, elevam o nível de compreensão do fenômeno estudado, pois possibilitam 

uma compensação das desvantagens da utilização de uma das abordagens isoladas (Flick, 

2009).  

Com a finalidade de expandir o campo de apreensão das representações sociais do 

autismo, o presente estudo utiliza o método misto com estratégia aninhada concomitante 

(Creswell, 2007) entre os métodos qualitativo e quantitativo representado pelo modelo gráfico 

da Figura 1.  

 

O modelo da estratégia aninhada concomitante se caracteriza pelo uso de coleta de 

dados em uma única fase, em que os dados qualitativos e quantitativos são coletados 

simultaneamente. No entanto, a utilização dessa técnica prevê um método predominante que 

guia o estudo, que neste trabalho consiste no método qualitativo. Como exemplo da aplicação 

da estratégia de método misto mencionada, Creswell (2007) faz referência a um projeto 

principalmente qualitativo que pode incorporar dados quantitativos para enriquecer a descrição 

dos participantes da amostra. 

Figura 1. Modelo gráfico da estratégia aninhada 

concomitante com prevalência do método qualitativo 

(Creswell, 2007). 
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3.2.2 Amostra 

 

A amostra desta pesquisa compreendeu 30 mães de crianças diagnosticadas com 

Transtorno do Espectro Autista, todas com idade superior a 18 anos, com escolaridade, renda, 

estado civil e religião variados. Trata-se de uma amostra não probabilística, do tipo acidental, 

já que a seleção dos participantes foi realizada com base exclusivamente no que convinha à 

pesquisadora (Richardson, 2009). 

A amostra foi constituída por mães pois, embora toda a família da criança com autismo 

esteja implicada em seu tratamento, é a figura materna que, na maioria das vezes, assume o 

papel de cuidadora principal do seu filho(a) (Silva & Ribeiro, 2012). Além disso, no local 

escolhido para a coleta de dados, durante todo o processo de coleta, não foram encontrados 

homens, pais, dispostos a participar do estudo. 

A definição do número de participantes levou em consideração o critério de saturação 

(Sá, 1998), o qual estabelece que um determinado número de sujeitos manifesta uma 

representação semelhante ou igual à representação manifestada por um grupo maior de sujeito. 

Por essa razão, atingiu-se o número-limite de 30 participantes no presente estudo, dado que os 

conteúdos passaram a se repetir nas entrevistas. 

Conforme Fontanella, Ricas e Turato (2008), a definição do tamanho amostral pela 

saturação teórica consiste num processo contínuo de análise dos dados que inicia no processo 

da coleta. Por saturação teórica entende-se a interrupção da introdução de novos sujeitos à 

amostra a partir do momento em que os dados coletados começam a se repetir e a se tornarem 

redundantes, não acrescentando mais contribuição significativa ao conteúdo da representação. 

O ponto da saturação amostral não pode ser definido a priori, sendo levadas em consideração 

a cognição, percepção e domínio teórico do pesquisador.  
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Para a inclusão na amostra do presente estudo foram considerados os seguintes critérios: 

ser mãe ou cuidadora principal de uma criança/jovem com o diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista, possuir mais de 18 anos e aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Salienta-se que não foi 

estabelecido como critério de inclusão na amostra a condição de ser mãe biológica da criança, 

haja vista o objetivo principal ser a investigação das representações sociais do autismo com 

base na sobrecarga vivida pela realização de tarefas do cuidado diário.  

 

3.2.3 Local 

 

O presente estudo foi realizado na instituição pública referência em tratamento para o 

autismo em João Pessoa, a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência 

(FUNAD), que é um órgão do Governo do Estado da Paraíba, vinculado à Secretaria de Estado 

da Educação, referência no Serviço de Habilitação e Reabilitação nas quatro áreas da 

deficiência (física, intelectual, visual e auditiva), onde as pessoas com deficiência são atendidas 

por uma equipe multidisciplinar. Essa instituição oferece acompanhamento e tratamento para 

pessoas de todas as idades com deficiência temporária ou permanente, dentre as quais pessoas 

com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

e pessoas com altas habilidades. 

A escolha dessa instituição para a realização da pesquisa se justifica por ser considerada 

local de referência no tratamento do TEA, além de ser um lugar de fácil acesso em João Pessoa, 

atendendo um grande número de pessoas com autismo. A FUNAD possui médicos psiquiatras 

e neurologistas em sua equipe de saúde, os quais realizam o diagnóstico do paciente de acordo 

com os critérios do DSM V, sendo o diagnóstico do filho(a) importante para a admissão da 

participante na amostra desta pesquisa. 
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3.2.4 Instrumentos e análise dos dados 

 

Na coleta de dados da presente pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: (a) 

questionário sociodemográfico; (b) a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP); (c) uma 

entrevista semiestruturada e (d) Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (Zarit Burden 

Interview - ZBI). Cada instrumento necessitou de uma técnica diferente de análise dos dados, 

conforme está descrito abaixo. 

 

a. Questionário sociodemográfico/Análises estatísticas descritivas 

 

Com o objetivo de caracterizar a amostra deste estudo, foi construído um questionário 

sociodemográfico que abordou questões acerca da idade, do estado civil da participante, da 

escolaridade, da renda familiar, da religião, grau de religiosidade (escala de 10 pontos), se 

trabalhava fora de casa, além do número de filhos e dados acerca do(a) filho(a) com TEA, como 

idade, sexo, principais sintomas e grau de severidade, tratamentos que realiza e situação escolar 

(Apêndice B). Os dados foram analisados através de estatística descritiva, com cálculos de 

frequência simples, realizada pelo Pacote Estatístico para Ciências Sociais (SPSS) para 

Windows 7 – versão PASW 21.0. 

 

b. Técnica de Associação Livre de Palavras/Análises prototípica e de similitude 

no IRAMUTEQ 

 

Com o objetivo de identificar e descrever a estrutura da representação social do autismo 

elaborada por mães de crianças autistas foi utilizada a Técnica de Associação Livre de Palavras 
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(TALP) (Apêndice C). Também denominada de evocação livre, a TALP é muito utilizada nos 

estudos de representações sociais e consiste em pedir aos participantes para que evoquem o que 

vier à mente quando se deparam com um estímulo indutor, que frequentemente equivale ao 

objeto de representação social do estudo. A quantidade de palavras a serem evocadas é decidida 

a critério do pesquisador, sendo geralmente de 3 a 5 palavras (Wolter & Wachelke, 2013).  

Trata-se de uma técnica desenvolvida na prática clínica por Carl Gustav Jung, precursor 

da Psicologia Analítica, com a finalidade de estudar a estrutura da personalidade. Na Psicologia 

Social, a técnica foi adaptada por Di Giacomo com objetivos distintos dos originais, posto que 

os pesquisadores sociais almejam identificar as dimensões latentes nas representações sociais 

por meio da estrutura dos elementos que compõem a trama ou rede associativa dos conteúdos 

evocados relacionados aos estímulos indutores. Ou seja, no campo da Psicologia Social, 

especificamente em estudos sobre representações sociais, a TALP é utilizada numa perspectiva 

projetiva, em que são realçados os conteúdos encobertos, salientes e não censurados (Vieira & 

Coutinho, 2008; Melo, 2013). 

Neste estudo foram utilizados os estímulos indutores filho, autismo e filho autista. 

Embora o objeto de representação de interesse no presente trabalho seja o autismo, os indutores 

filho e filho autista foram utilizados uma vez que, para definição dos estímulos, é necessário 

levar em consideração características da amostra e do seu universo representacional. Por se 

tratar de um grupo de mães, percebeu-se a importância da apreensão da representação do 

autismo também por meio da comparação das representações acerca do filho e do filho autista. 

Conforme explica Melo (2013), a Associação Livre de Palavras frequentemente está 

ligada à técnica de análise lexicográfica sugerida em 1992 por Pierre Vergès. Esta técnica 

combina a frequência de emissão das palavras e/ou expressões com a ordem em que elas são 

evocadas. A técnica de análise lexicográfica, segundo a autora, é capaz de apreender o processo 

de delimitação dos elementos do núcleo central e periférico das representações sociais.  
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Neste contexto, vários softwares específicos têm sido utilizados para análises textuais 

na área das Ciências Humanas e Sociais, como o Tri Deux Mots, desenvolvido por Cibois e o 

ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d'un Ensemble de Segments de Texte) desenvolvido 

por Reinert. Contudo, formulou-se um software alternativo para análises textuais, o 

IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), desenvolvido pelo pesquisador francês Pierre Ratinaud, que se utiliza do 

mesmo algoritmo do programa de Reinert. Além de ser um software gratuito, desenvolvido sob 

a lógica do open source, o IRAMUTEQ realiza as mesmas análises do ALCESTE e outras 

análises lexicais a ele não incorporadas. 

Considerando a acessibilidade e as possibilidades de análises, este trabalho utilizou o 

software IRAMUTEQ para analisar os dados da TALP e também da entrevista semiestruturada, 

como será visto adiante. Para análise da Associação Livre de Palavras, foi usada a análise de 

matrizes do IRAMUTEQ, que envolve variáveis categoriais e listas de palavras específicas para 

analisar materiais gerados por evocações livres.  

Para este trabalho, utilizaram-se, além da análise de frequências múltiplas, a análise 

prototípica e a análise de similitude. Vale salientar que Wachelke e Wolter (2011) pontuam que 

não há indicações precisas acerca da quantidade de participantes por amostra para que se possa 

fazer essas análises, especificamente a análise prototípica. Os autores afirmam que são 

sugeridas amostras grandes, embora seja possível chegar a resultados conclusivos com 25 

participantes.  

A análise prototípica consiste em uma técnica desenvolvida por pesquisadores do 

campo das representações sociais que tem por finalidade identificar a estrutura representacional 

através de critérios de frequência, que é um indicador do grau de compartilhamento das 

evocações no grupo pesquisado, e de ordem de evocação (rang) das palavras geradas numa 
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TALP, considerada como um índice de saliência (Camargo & Justo, 2013a; Melo, 2013; 

Wachelke & Wolter, 2011). 

Nessa análise, o IRAMUTEQ organiza as palavras evocadas em um diagrama de quatro 

quadrantes de acordo com a sua frequência e ordem média de evocação, demonstrando 

graficamente as palavras que pertencem ao núcleo central e ao sistema periférico das 

representações sociais. Trata-se de quatro dimensões da estrutura das representações sociais, 

em que o primeiro quadrante (superior esquerdo) indica as palavras que possuíram alta 

frequência (maior que a média) e baixa ordem de evocação (as que foram primeiramente 

evocadas), sendo prováveis indicadores do núcleo central da representação. O segundo 

quadrante (superior direito) consiste na primeira periferia, indicando palavras de alta 

frequência, mas que não foram evocadas prontamente. No terceiro quadrante (inferior 

esquerdo) está alocada a zona de contraste, que diz respeito às palavras que foram prontamente 

evocadas, embora com frequência abaixo da média. Por último, o quarto quadrante (inferior 

direito) consiste na segunda periferia, que indica as palavras que obtiveram menor frequência e 

que não foram prontamente evocadas (Camargo & Justo, 2013b).  

Já a análise de similitude, baseada na teoria dos grafos, possibilita identificar as 

coocorrências entre as palavras e seu resultado mostra indicações da conexidade entre elas, que 

auxilia na identificação da estrutura do corpus textual, além de diferenciar as partes comuns e 

as especificidades em função das variáveis ilustrativas (descritivas) identificadas na análise. 

Esta análise gera uma imagem onde os tamanhos dos vértices são proporcionais às frequências 

das palavras e as arestas ilustram a força da coocorrência entre as palavras, também indicada 

pelos números apresentados entre parênteses no gráfico (Camargo & Justo, 2013a, 2013b). 

 

c. Entrevista semiestruturada/Análise Textual de Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) no IRAMUTEQ 
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A entrevista semiestruturada (Apêndice D) foi utilizada a fim de atender ao objetivo de 

conhecer os conteúdos representacionais elaborados pelas participantes acerca do autismo 

considerando a sobrecarga, assim como identificar as ancoragens e objetivações dessas 

representações. As perguntas foram elaboradas para esta pesquisa e dizem respeito à vivência 

do cuidado com um(a) filho(a) autista. As questões norteadoras abordaram temas como a 

descoberta do diagnóstico do TEA do(a) filho(a) das participantes bem como a concepção que 

possuíam acerca do autismo, a rotina de cuidados, o apoio e auxílio recebidos no dia a dia, as 

dificuldades enfrentadas, as expectativas para o futuro e como as participantes acham que a 

sociedade percebe uma criança/jovem com TEA. A duração média das entrevistas foi de 30 

minutos.  

Para Maciel e Melo (2011), utiliza-se a entrevista semiestruturada ou aberta em um 

estudo quando se almeja conhecer como e por que alguma coisa acontece, no intuito de explorar 

um determinado fenômeno sem impor sua visão de realidade aos participantes.  A adequação 

deste instrumento se encontra na intenção de se trabalhar com significados, valores, opiniões, 

crenças e motivações. Segundo as autoras, a entrevista semiestruturada possui um roteiro de 

perguntas, que serve de guia para alcançar os objetivos da pesquisa, embora a liberdade de 

expressão dos sujeitos e a sua espontaneidade sejam respeitadas. Logo, não é necessário seguir 

uma ordem de perguntas. Além disso, são priorizadas respostas simples e o aprofundamento 

das temáticas, admitindo-se tanto novos questionamentos que complementem e aprofundem as 

respostas, como supressão de alguma questão que já tenha sido respondida em outro ponto da 

entrevista. 

De acordo com Flick (2004), a situação de uma entrevista com planejamento 

relativamente aberto torna mais viável a expressão dos pontos de vista dos sujeitos do que uma 

entrevista fechada ou questionário. Desse modo, a entrevista semiestruturada é indicada, 
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conforme aponta Melo (2013), nos casos em que se pretende apreender, mapear práticas, 

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem 

delimitados, em que os conflitos e contradições não estejam explícitos. A autora ainda explica 

que a realização desse tipo de entrevista permite ao pesquisador um mergulho em profundidade 

no fenômeno estudado, dando-lhe acesso a evidências da maneira pela qual os diferentes 

sujeitos de um estudo atribuem significado e percebem a realidade. O instrumento em questão 

ainda proporciona ao pesquisador o conhecimento de informações importantes para a 

compreensão da dinâmica intragrupal (Melo, 2013). 

No presente trabalho, as entrevistas foram gravadas em gravador, transcritas na íntegra 

e editadas a fim de gerar um corpus para a realização da análise textual no IRAMUTEQ. O 

software executa tanto a análise lexicográfica básica como análises multivariadas, como 

referido no item b. Neste estudo foram realizadas análises lexicográficas clássicas e a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD). 

Nas análises lexicais clássicas, o IRAMUTEQ identifica e formata as unidades de texto, 

transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI) em Unidades de Contexto 

Elementares (UCE), identifica a quantidade de palavras, frequência média e hápax, que 

consistem em palavras com frequência igual a 1. O programa ainda pesquisa o vocabulário e 

reduz as palavras com base em suas raízes (lematização), cria dicionários de formas reduzidas 

e identifica formas ativas e suplementares (Camargo & Justo, 2013).  

Já a CHD classifica os segmentos de textos (ST) em função dos seus respectivos 

vocabulários, e o conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas 

(palavras já lematizadas). Esta análise tem por finalidade a obtenção de classes de UCE que 

apresentem vocabulários semelhantes entre si, ao passo que apresentem vocabulários diferentes 

das UCE das outras classes ao mesmo tempo. A CHD gera um dendograma que ilustra as 

partições realizadas no corpus para chegar às classes finais, ou seja, representa as relações entre 
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as classes. Há ainda a possibilidade de acessar os segmentos de texto característicos de cada 

classe, obtendo-se o contexto das palavras estatisticamente significativas, o que favorece uma 

análise mais qualitativa dos dados (Camargo & Justo, 2013). 

 

d.  Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI) /Estatísticas descritivas 

e inferenciais 

 

Para verificar a presença nesta amostra da sobrecarga do cuidador e, portanto, cumprir 

os objetivos propostos, utilizou-se o Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (Zarit 

Burden Interview – ZBI) (Anexo A), que foi adaptado para a amostra.  Trata-se de um 

instrumento composto por 22 itens em que as questões se referem à relação cuidador-paciente, 

como também à avaliação da condição de saúde, bem-estar psicológico, finanças e vida social 

do cuidador. A escala de respostas é do tipo likert e varia de 0 a 4 de acordo com a presença ou 

a intensidade de uma resposta afirmativa (0=nunca; 1=raramente; 2=algumas vezes; 

3=frequentemente e 4=sempre). A escala de respostas difere apenas quanto ao último item da 

escala (item 22), no qual a participante foi questionada se estava se sentindo sobrecarregada no 

papel de cuidadora, e as possíveis respostas foram: 0=nem um pouco; 1=um pouco; 

2=moderadamente; 3=muito; 4=extremamente.  

Os níveis de sobrecarga foram definidos conforme Zarit e Zarit (1987), em que ausência 

de sobrecarga e baixa sobrecarga são caracterizadas por escores totais entre 0-21 pontos, 

sobrecarga moderada por escores entre 22-40 pontos, sobrecarga moderada à severa por escores 

entre 41-60 pontos, e sobrecarga severa por escores entre 61-88 pontos.  

Para esse instrumento foram realizadas análises estatísticas descritivas através do Pacote 

Estatístico para Ciências Sociais (SPSS) para Windows 7 – versão PASW 21.0, como cálculos 

de frequências e medidas de tendência central como média, desvio padrão e mediana. 
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Realizaram-se, ainda, testes de normalidade, como o Kolmogorv-Smirnov e o Shapiro-Wilks, 

para a verificação da possibilidade de se efetuar testes paramétricos de comparação de grupos, 

como o Teste t de Student e a ANOVA.  

 

3.2.5 Considerações éticas e procedimento de coleta de dados 

 

Esta pesquisa atendeu às determinações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (Brasil, 2012), que traça as diretrizes e normas reguladoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Foi devidamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – CEP/CCS sob o Protocolo nº 0524/15, 

CAAE:49405115.6.0000.5188 (Anexo B). 

Inicialmente, entrou-se em contato com a instituição onde se pretendia realizar o estudo 

- FUNAD - a fim de obter um termo de anuência para iniciar o processo de submissão do projeto 

ao Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil. Com a aprovação do projeto, 

retornou-se à instituição para apresentação da certidão do CEP com o propósito de iniciar a 

coleta de dados.  

Na primeira visita após a aprovação do Comitê de Ética, foi realizada uma reunião com 

a coordenadora da equipe do SERI-AUTISMO, que é o setor responsável pela reabilitação e 

tratamento das crianças e jovens diagnosticadas com TEA na FUNAD, em que se pretendeu 

conhecer o serviço e o sistema pelo qual funcionava.  

Na segunda visita foi realizada uma observação do funcionamento do SERI-AUTISMO 

e uma reunião com a psicóloga, que seria a profissional indicada para mediar o contato com as 

possíveis participantes do estudo. Posteriormente aos acertos de horários e disponibilidade da 

instituição, foi marcado o dia do início da coleta. 
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Diante da necessidade de um local que propiciasse privacidade, conforto e silêncio para 

a realização das entrevistas e aplicação dos instrumentos, o setor disponibilizou uma sala que 

estava desocupada temporariamente. Com o auxílio da psicóloga da instituição, entrou-se em 

contato com cada possível participante individualmente, que, aceitando participar da pesquisa, 

dirigia-se para a sala reservada para coleta de dados enquanto seu/sua filho(a) estivesse em 

atendimento. A média de tempo de realização de cada entrevista e aplicação dos instrumentos 

foi de 45 minutos, que correspondia à duração de uma sessão do tratamento do(a) filho(a) da 

participante.  

Na sala reservada para a coleta ficavam apenas a participante e a pesquisadora, onde era 

estabelecido um rapport, no qual a participante era informada e esclarecida sobre o estudo, 

enfatizando seu caráter voluntário e sigiloso com a solicitação da assinatura do TCLE. 

Posteriormente, eram ministrados os instrumentos na ordem seguinte: Técnica de Associação 

Livre de Palavras (TALP), questionário sociodemográfico, entrevista semiestruturada e 

Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI). 

Antes de iniciar a TALP, realizou-se uma explanação da técnica através de exemplos 

com palavras neutras, como “futebol” ou “aniversário”, seguidos da pergunta sobre o que viria 

à cabeça da participante quando pensava em uma das palavras, dando-lhe alguns exemplos de 

respostas como: bola, brincadeira, campo, jogador, no caso do estímulo indutor ser futebol. Para 

cada estímulo foi solicitado das participantes 5 palavras que deveriam ser evocadas em 1 

minuto, possuindo duração total média de 3 minutos. Uma vez compreendida a técnica pela 

participante, iniciou-se a aplicação com os estímulos de interesse do estudo (filho, autismo e 

filho autista). 

Logo após foi preenchido o questionário sociodemográfico seguido da realização das 

perguntas da entrevista semiestruturada e da aplicação do ZBI. Ao finalizar a coleta, foi feito 

um fechamento de apoio com a participante juntamente com o agradecimento pela contribuição 
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com o estudo. As respostas coletadas foram gravadas em gravador digital para posterior 

transcrição e tratamento para análise. Não houve recusa para participar do estudo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

Apresentação e discussão dos resultados 



 

 

80 
 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos a partir dos dados coletados através 

do Questionário Sociodemográfico, da Técnica de Associação Livre de Palavras, da 

Entrevista Semiestruturada e do Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI). 

Com uma finalidade didática, serão apresentados inicialmente os dados sociodemográficos e os 

dados do ZBI e, após a caracterização das participantes, serão descritos os resultados da TALP 

cujos estímulos foram FILHO, AUTISMO e FILHO AUTISTA e da entrevista semiestruturada 

sobre as vivências com o filho autista. 

 

4.1 Dados Sociodemográficos e Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI) 

 

 Os dados sociodemográficos coletados forneceram informações acerca das 

características da amostra de participantes deste trabalho com o objetivo fundamental de 

conhecer o grupo social do qual emergem as representações sociais de interesse para este 

estudo. As informações obtidas foram tratadas por meio de estatística descritiva, como cálculos 

de frequências, média e desvio padrão (DP), e podem ser visualizadas na Tabela 1 a seguir. 

De modo geral, observa-se que a amostra de mães que participou deste estudo possui 

idade média de 35 anos, sendo a maioria casada e com escolaridade a nível de ensino médio 

(completo ou incompleto). A maior parte das participantes afirmou viver com até 1 salário 

mínimo, o que pode estar relacionado ao local onde foi realizada a pesquisa, já que se tratou de 

uma instituição pública que atende especialmente pessoas de baixa renda, embora seja 

considerada uma instituição de referência para o tratamento do TEA.  

A maioria das mulheres que participaram desta pesquisa possui 2 filhos ou mais e não 

trabalhava fora de casa no momento em que respondeu ao questionário. Trata-se de mães de 

meninos, em sua maioria, com idade média de 8 anos. Apenas uma mãe disse não possuir 

religião, embora tenha se declarado espiritualizada. 
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  Tabela 1 -  Frequências dos dados sociodemográficos das participantes. N=30 
Dados sociodemográficos F 

Faixa etária da mãe  

22 a 28 anos 3 

29 a 35 anos 12 

36 a 42 anos 

43 a 49 anos 

9 

6 

 
Média de idade das participantes 35,67(DP=6,31) 

 
Estado civil  

Solteira 4 

Casada 23 

Separada/Divorciada 3 

Escolaridade  

Ensino fundamental 8 

Ensino médio 17 

Ensino Superior 5 

Trabalha fora de casa  

Sim 7 

Não 23 
  
Renda familiar 

          Até 1 salário mínimo 

          2 salários mínimos 

          Mais de 2 salários 

 

14 

12 

4 

Religião 

Católica 

Evangélica 

Sem religião 

 

 

                                         16 

                                         13 

                                          1 

Média do grau de religiosidade 

(Escala de autorrelato de 10 pontos) 

 

 

 

8,17(DP=1,62) 

Número de filhos  

1 filho 7 

2 filhos 

3 filhos ou mais 

 

12 

11 

Sexo do filho autista 

feminino 

masculino 

 

6 

24 

Faixa etária do(a) filho(a) autista 

4 a 6 anos 

7 a 9 anos 

10 a 12 anos 

Mais de 13 anos 

 

11 

10 

5 

4 

Média de idade do(a) filho(a) autista 

 

 

8,73(DP=4,27) 

Grau de severidade do TEA 

Leve                                                            

Moderado 

Severo 

 

 

2 

12 

16 
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Pode-se observar ainda que a média de religiosidade das participantes, mensurada numa 

escala de 10 pontos variando de 0 a 10, foi alta, 8,17 (DP=1,62) e variou nesta amostra de 5 a 

10 pontos.  

Diante dos dados que caracterizam a amostra do presente estudo, Minatel e Matsukura 

(2014) encontraram um perfil semelhante em estudo com famílias de crianças e jovens com 

TEA em uma cidade do interior de São Paulo. De um total de 20 famílias que participaram do 

referido estudo, o papel de cuidador principal foi assumido pelas mães em 16 famílias, das quais 

13 não estavam trabalhando fora de casa no momento da pesquisa e a maioria possuía o ensino 

fundamental (completo ou incompleto). Com relação ao sexo dos filhos com TEA, 15 das 20 

crianças eram meninos.  

Assim como na amostra do presente estudo, a prevalência de crianças com TEA do sexo 

masculino no estudo de Minatel e Matsukura (2014) corrobora a maior incidência do autismo 

em meninos, como vem sendo posto em estudos recentes tal qual os de Rattz, Michelon, Pry e 

Baghdadli (2014), Ahmad e Dardas (2014) e Elsabbagh, Divan, Koh et al. (2012), sobre a 

prevalência global do autismo. Considerando esse dado, Zanon, Backes e Bosa (2014) apontam 

que a incidência de TEA em meninos é quatro vezes maior do que em meninas. 

No que se refere à maioria das participantes não trabalhar fora de casa ou não possuir 

trabalho formal, Silva, Soares, Silva, Azevedo, Saraiva e Ferreira Filha (2015) também 

constataram a abdicação que a mãe faz da vida profissional para cuidar do filho. As mães sentem 

dificuldade em separar-se dos filhos pela necessidade de cuidados constantes e rotineiros, o que 

gera uma codependência entre mãe e criança, que segundo os autores impossibilita essas 

mulheres de prosseguirem em uma carreira profissional. Silva et al. (2015) ainda ressaltam que 

embora muitas mães sejam casadas com os pais de seus filhos autistas e vivam juntos, como 

observado também na presente pesquisa, a maioria efetua um cuidado solitário para com a 

criança.  
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Embora se trate de uma amostra usuária do serviço de saúde pública, o que sugere, no 

contexto brasileiro, nível menor de escolaridade, pode-se perceber que diferentemente do que 

apontou Kanner (1943) o autismo se faz presente nas populações de crianças com mães que não 

possuem níveis altos de escolaridade. Tal dado corrobora com o que Camargos (2005) aponta 

sobre o autismo ser observado em famílias de todos os níveis de educação e não apenas naquelas 

de classe social elevada, considerando que a amostra do presente estudo compreende 

participantes com níveis de escolaridade variados.  

Sobre a religião, pode-se observar que, com exceção de uma participante, embora tenha 

afirmado ser espiritualizada, a maioria diz possuir religião e o grau de religiosidade declarado 

obteve uma média alta. Sobre isso, Sousa (2014) afirma que a religião, juntamente com o acesso 

aos recursos sociais e econômicos e com as redes familiares e sociais, contribui para a 

resiliência das famílias de crianças autistas, haja vista o estresse contínuo vivenciado pelas 

mães. A religião pode ser considerada um fator de proteção da sobrecarga, que na amostra da 

presente pesquisa foi verificada no nível moderado de acordo com os dados do Inventário de 

Sobrecarga do Cuidador de Zarit expostos na Tabela 2.  

 

   Tabela 2 - Dados do Inventario de Sobrecarga do Cuidador de Zarit (ZBI). N=30. 

Sobrecarga do Cuidador (ZBI)  F Média 

NÍVEL 1: Sobrecarga baixa a moderada                

NÍVEL 2: Sobrecarga moderada a severa 

17 

13 

30,47(DP=9,28) 

49,08(DP=7,12) 

Média de escore no ZBI da amostra total 

 

38,53(DP=12,50) 

 

 

Com base nos dados obtidos através do ZBI, observou-se uma média de 38,53 

(DP=12,29) de sobrecarga na amostra total, que coincidiu com a mediana 38,5, apontando um 

nível moderado de sobrecarga na amostra total. Destaca-se que os escores na escala de Zarit 

podem variar de 0 a 88 e nesse estudo variaram de 6 a 69 pontos.  
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Zarit e Zarit (1987) propuseram quatro níveis de sobrecarga em que ausência de 

sobrecarga e baixa sobrecarga são caracterizadas por escores totais entre 0-21 pontos, 

sobrecarga moderada por escores entre 21-40 pontos, sobrecarga moderada a severa por escores 

entre 41-60 pontos e sobrecarga severa por escores entre 61-88 pontos. Uma vez que dois níveis 

estão abaixo do escore 40 e os outros dois acima do escore 41, pode-se dividir a amostra 

mediante dois níveis de sobrecarga: o nível 1, em que estão alocadas mães que obtiveram 

escores até 40 no inventário, possuindo então sobrecarga baixa a moderada com média de 

escore de 30,47 (DP=9,28) e mediana 32; e o nível 2, agrupando mães que obtiveram escores a 

partir de 41 no inventário, caracterizadas com sobrecarga moderada a severa com média de 

escore de 49,08 (DP=7,12) e mediana 46.  

No intuito de saber se as médias observadas nos dois níveis de sobrecarga são 

significativamente diferentes, realizou-se teste paramétrico de comparação média, uma vez que 

a amostra possui distribuição normal confirmada pelos testes de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov (p>0,05) e de Shapiro-Wilk (p>0,05) e pelo histograma. Sendo assim, de acordo com 

o Teste t para amostras independentes, a diferença de médias entre os dois níveis de sobrecarga 

foi estatisticamente significativa [t(28)=0,69; p<0,001], o que confirma a presença de mães, 

nessa amostra, afetadas com intensidades diferentes pela sobrecarga do cuidador. Tal fato 

garante que a comparação das representações sociais descrita adiante se dará entre dois grupos 

distintos, o que contribui para averiguar se há efeito da sobrecarga sobre essas representações.  

Sobre a sobrecarga, em uma revisão da literatura, Macedo, Silva, Paiva e Ramos (2015) 

verificaram maior incidência do uso do ZBI em estudos na avaliação de sobrecarga das 

cuidadoras de crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme, hemofilia, erros inatos 

do metabolismo e câncer. Entretanto, Misquiatti, Brito, Ferreira e Assumpção Jr. (2015), assim 

como este estudo, utilizaram o mesmo instrumento para mensurar a sobrecarga em cuidadores 

de crianças com TEA e constataram um nível de sobrecarga também moderado numa amostra 
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de 10 cuidadores, maioria mães, embora com escore médio de 28 pontos, menor do que o 

encontrado na presente amostra. 

Com relação ao grau de severidade do TEA, Gaia (2013) afirma que a criança pode 

apresentar além de problemas na fala, na aprendizagem e no âmbito dos relacionamentos ou 

interação, comportamentos de agressividade. Para o autor, essas características ou sintomas 

estão relacionadas à sobrecarga física e emocional experimentada pelos cuidadores diretos, 

geralmente mães, o que gera alto nível de estresse. Uma vez que as mães passam a maior parte 

do tempo com a criança, há a possibilidade do comprometimento da sua vida social, conjugal e 

profissional. 

 

Tabela 3 - Média de sobrecarga do cuidador de acordo com o grau de severidade do TEA. N=30. 

Grau de severidade                   N Média de Sobrecarga 

Leve 

Moderado 

Severo 

                      2 

                     12 

                     16 

8,5 (DP=3,53) 

38,33(DP=8,32) 

42,44(DP=10,68) 

  

Tabela 4 - Teste Post Hoc Bonferroni: comparações múltiplas entre as médias de sobrecarga do cuidador de 

acordo com o grau de severidade do TEA. 

Teste Post Hoc Bonferroni Diferença  

Média 

Modelo  

padrão 

Significância 

P 

Leve                       Moderado 

                               Grave 

-29,833 

-33,938 

7,333 

7,201 

.001 

.000 

Moderado               Leve 

                               Grave 

29,833 

-4,104 

7,333 

3,667 

.001 

.819 

Grave                     Leve 

                              Moderado 

33,938 

4,104 

7,201 

3,667 

.000 

.819 

 

 

Visando verificar se há diferença entre as médias de sobrecarga das mães no Inventário 

de Zarit de acordo com o grau de severidade do autismo dos filhos (Tabela 3), realizou-se uma 

análise de variâncias para amostras independentes, a ANOVA One-way, que foi significativa 

[F(2,27)=11,11; p<0,001]. Ou seja, a ANOVA de um fator verificou que as médias de escores 
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no Inventário de Sobrecarga do Cuidador de Zarit possui diferenças estatisticamente 

significativas em relação ao grau de severidade do TEA. Entretanto, ao analisar o teste Post 

Hoc de Bonferroni (Tabela 4), uma vez que foram feitas poucas comparações, observou-se que 

apenas um grupo se distingue dos demais, o grau leve de TEA, como pode ser constatado nos 

dados da Tabela 4, não havendo diferença significativa entre os graus moderado e severo de 

TEA quanto à sobrecarga do cuidador.  

Conforme o DSM-V (2014), os graus de autismo variam de acordo com as dificuldades 

qualitativas de comunicação e relacionamento social. No quadro leve, a pessoa apresenta total 

independência e discretas dificuldades de interação e adaptação. Os graus moderado e severo 

exigem uma dependência para a realização de tarefas diárias, sendo o grau severo aquele que 

necessita de uma dependência absoluta na realização de atividades de vida diária no decorrer 

de toda a vida. Em relação aos graus de severidade, ressalta-se que o desenvolvimento da 

linguagem exerce importante papel na identificação dos quadros de TEA. O grau mais severo 

de autismo é caracterizado, dentre vários sintomas, pela ausência da fala, enquanto o grau 

moderado pode apresentar fala, embora não funcional ou através da ecolalia, e no quadro de 

autismo leve haja o desenvolvimento da fala. 

Os dados da Tabela 4 mostram que a sobrecarga sentida pela mãe não difere entre os 

graus moderado e severo de TEA da criança, o que pode estar relacionado à dificuldade de 

comunicação do filho presente nos dois níveis. Isso porque a dificuldade de comunicação 

consiste em uma das principais diferenças do quadro leve de TEA com relação aos graus 

moderado e severo somadas aos outros comprometimentos desenvolvimentais que geram uma 

maior dependência e refletem mais dificuldades na realização da rotina de cuidados.  

Nesse sentido, Schmidt e Bosa (2003) destacam que o grau de dependência resultante 

das incapacidades cognitivas e das dificuldades comportamentais e de comunicação da criança 

autista resultam no aumento do estresse parental diante da insatisfação com a rotina diária. 
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Assim como as referidas autoras, Seregen e Françozo (2014) também verificaram que a 

dependência dos filhos autistas implica em uma vida diária dedicada ao atendimento das 

necessidades das crianças pelas mães, que precisam ficar atentas aos comportamentos dos filhos 

através de um estado de alerta que gera sobrecarga emocional e física. 

Sobre o estresse em decorrência da sobrecarga, experimento longitudinal realizado por 

Seltzer, Greenberg, Hong, Smith, Almeida, Coe e Stawski (2010), publicado no Journal of 

Autism and Developmental Disorders, sobre o nível de cortisol de mães cuidadoras e 

comportamentos problemáticos de adolescentes e adultos com TEA verificaram que mães de 

adolescentes e adultos com autismo experimentam estresse crônico comparável ao apresentado 

por soldados combatentes. A conclusão dos pesquisadores baseou-se no nível de cortisol, 

hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que ajudam no controle do estresse, que 

quando se apresenta em concentração baixa pode indicar depressão, fadiga e fraqueza. Os níveis 

de cortisol das mães que participaram dos experimentos eram similares aos níveis do hormônio 

encontrados em outros grupos com experiência de estresse crônico, como pais de crianças com 

câncer e sobreviventes do Holocausto. 

Conforme os dados da pesquisa realizada por Seltzer et al. (2010), mães de crianças com 

TEA investem duas horas a mais de cuidados por dia do que mães de crianças sem TEA, e 

aquelas que possuem trabalho fora de casa têm mais interrupções quando estão trabalhando. 

Além disso, apresentaram duas vezes mais probabilidade de estarem cansadas e três vezes mais 

chances de experimentarem um evento estressante. Seltzer et al. (2010) pontuam que é 

desconhecido o efeito em longo prazo sobre a saúde física dessas mães; no entanto, o alto nível 

de estresse pode afetar a taxa de glicose no sangue, o funcionamento do sistema imunológico e 

a atividade mental. 

A fim de explorar mais os dados obtidos, foram realizadas análises de variâncias, 

ANOVA One-way, da sobrecarga do cuidador com outras variáveis descritivas, tais quais o 
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estado civil, a escolaridade, a renda familiar, a religião, número de filhos e faixa etária do filho, 

e Teste t para amostras independentes para os dados referentes à atividade ocupacional e ao 

sexo do filho autista com relação à sobrecarga. Contudo, não houve resultados significativos 

para as análises realizadas. 

Acredita-se que as características da amostra, considerando o local onde foi realizada a 

coleta de dados, uma instituição pública de tratamento para o TEA, e o tamanho reduzido de 

participantes possam ter interferido nos resultados descritos no parágrafo acima. Contudo, 

destaca-se que sendo o TEA uma condição complexa, os dados referentes ao filho autista que 

não produziram efeito na sobrecarga do cuidador, como a faixa etária e o sexo, podem ser 

explicados pelo grau de severidade que se sobrepõe, estando relacionado à dependência de 

cuidados que a condição exige independentemente da idade e do sexo da criança. 

Santos, Colla, Kempinki, Bueno e Mendes (2016) explicam que a idade e o sexo da 

criança com TEA não consistem em fatores preponderantes para o grau de severidade do TEA, 

já que ele não segue uma linearidade, não sendo possível afirmar que a severidade diminui com 

o avanço da idade do indivíduo. Da mesma forma que não se pode garantir que o avanço da 

idade da criança resultará em uma maior independência, consequentemente, não é possível 

assegurar a diminuição da sobrecarga do cuidador sentida pela mãe também com relação ao 

avanço da idade do filho com TEA. 

Vale ressaltar que, de acordo com Andrade e Teodoro (2012), o impacto das 

dificuldades resultantes do TEA na família, o que pode ser considerado como a própria 

sobrecarga do cuidador, dependerá do nível de comprometimento da criança, ou seja, do grau 

de severidade, corroborando com os dados encontrados no presente estudo. No entanto, 

segundo os autores, é necessário considerar a gravidade dos sintomas da criança, as 

características psicológicas dos pais e a disponibilidade de recursos sociais de suporte.  
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Não obstante, é importante destacar, como Herbes e Dalprá (2016) afirmam, que fatores 

mediadores da sobrecarga, como o suporte social, o próprio relacionamento da mãe com a 

criança e estratégias de enfrentamento, desde o acesso à informação e tratamentos até a 

religiosidade, devem ser levados em consideração na avaliação da sobrecarga. Esses fatores 

reduzem os sofrimentos vivenciados pelos cuidadores, possibilitando-lhes uma nova forma de 

enfrentamento do TEA que possa promover bem-estar e qualidade de vida.  

O presente estudo traz à tona, ainda, dentre os fatores que se relacionam com a 

sobrecarga do cuidador, a representação social que as mães de filhos autistas possuem com 

relação ao autismo. Diante disso, com a finalidade de cumprir com o objetivo geral deste estudo, 

os próximos subtópicos tratarão das análises das representações sociais elaboradas pelas mães 

de crianças autistas acerca do filho, do autismo e do filho autista. 

 

4.2 Estruturas das representações sociais acerca do FILHO, do AUTISMO e do FILHO 

AUTISTA elaboradas por mães de crianças autistas (Análise Prototípica) 

 

Com a utilização da TALP foi possível identificar e descrever a estrutura da 

representação social sobre o autismo e, paralelamente, comparar as estruturas das 

representações sociais acerca do filho e do filho autista para uma melhor compreensão do 

universo representacional das mães de crianças autistas. Realizou-se a análise prototípica com 

o auxílio do IRAMUTEQ, que produziu um diagrama de quatro quadrantes para cada estímulo. 

Os quadrantes representam, segundo Camargo e Justo (2013), quatro dimensões da estrutura da 

representação social. Com base nisso, foi elaborada a Figura 2, contendo as palavras evocadas 

para os três estímulos, suas frequências e as ordens médias de evocação (OME).  
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Figura 2 - Diagramas das evocações referentes aos estímulos FILHO, AUTISMO e FILHO AUTISTA. F=frequência. OME= ordem média de evocações. 

FILHO AUTISMO FILHO AUTISTA 

Núcleo Central Sistema Periférico Próximo Núcleo Central Sistema Periférico 

Próximo 

Núcleo Central Sistema Periférico 

Próximo 

F ≥ 6,65; OME < 2,93 F ≥ 6,65; OME ≥ 2,93 F ≥ 4,33; OME < 2,96 F ≥ 4,33   OME ≥ 2,96 F ≥ 5,25  OME < 2,8 F ≥ 5,25   OME ≥ 2,8 

Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME 

Amor 

Carinho 

25 

12 

1,8 

2,7 

Dedicação 

Cuidar 

Atenção 

Responsabilidade 

11 

8 

7 

7 

3,1 

3 

3,9 

3,3 

Dificuldade 

Cuidar 

Mistério 

Paciência 

Esperança 

8 

7 

6 

5 

5 

1,9 

2,7 

2,2 

2,4 

2,8 

Amor 

Dedicação 

9 

5 

3 

3,8 

Dedicação 

Carinho 

Paciência 

Cuidado  

Atenção 

12 

8 

7 

7 

6 

2,8 

2,6 

2,3 

2,4 

2,3 

Amor 16 2,9 

Zona de Contraste Sistema Periférico Distante Zona de Contraste Sistema Periférico Distante Zona de Contraste Sistema Periférico 

Distante 

F < 6,65; OME < 2,93 F < 6,65   OME ≥ 2,93 F < 4,33   OME < 2,96 F < 4,33   OME ≥ 2,96 F < 5,25   OME < 2,8 F < 5,25   OME ≥ 2,8 

Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME Evocações F OME 

Deus 

Educar 

Família 

4 

3 

3 

2,8 

2,7 

2,3 

Paz 

Trabalhoso 

Companheirismo 

Tudo 

Fé 

Afeto 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

4,2 

4 

4 

3 

4 

3,3 

Sintoma 

Novidade 

Frustração 

Surpresa 

Medo 

Carinho  

Desafio 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2,8 

2,2 

2,8 

2,8 

2 

2 

1 

 

Superação 

Afastamento 

Preconceito 

Fé 

Interação 

Conhecimento 

Inteligência 

Especial 

Aprendizado 

Compreensão 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3,8 

3 

4 

4,5 

4,3 

4,7 

4 

3 

4 

3,7 

Dificuldade 

Tudo 

Preocupação 

Presente 

Deus  

Responsabilidade 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

1,4 

2,2 

1,3 

2 

2,7 

2,3 

Respeito 

Alegria 

Dependência 

Receio 

Normal 

Emoção 

Trabalhoso 

Batalha 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4,6 

3,4 

3,3 

4,7 

3,7 

4,3 

3 

3 
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Na Figura 2 foram apresentadas as estruturas da representação social para cada um dos 

estímulos indutores da TALP, representados lado a lado para facilitar a visualização e 

comparação das representações sociais de FILHO, AUTISMO e FILHO AUTISTA. 

Observando o lado esquerdo (cor verde) da Figura 2, que se refere ao estímulo FILHO, 

nota-se que o diagrama desse estímulo foi construído a partir da frequência média igual, maior 

ou menor do que 6 participantes, numa ordem média de evocação em torno de 2,9. Diante das 

altas frequências das evocações, especialmente nos quadrantes superiores (núcleo central e 

sistema periférico próximo), observa-se que a representação social do FILHO é mais 

consensual.  

O quadrante do núcleo central agrupa as evocações que representam os elementos 

considerados os mais frequentes e mais importantes, amor e carinho. Para Abric (1998), o 

núcleo central tem como principal característica ser marcado e determinado por condições 

históricas, sociológicas e ideológicas e, portanto, costuma estar enraizado na memória coletiva 

de um grupo. Nesse sentido, as evocações que representam o FILHO estão relacionadas com 

os sentimentos diante da maternidade que, segundo Dias e Lopes (2003), reproduz a crença no 

instinto materno ou no amor espontâneo de toda mãe por seu filho. 

Os elementos do núcleo central juntamente com as evocações do sistema periférico 

próximo, dedicação, cuidar, atenção e responsabilidade, ancoram a representação do FILHO 

na visão clássica da maternidade, descrita por Dias e Lopes (2003) como uma concepção de 

mãe ligada ao afeto.  Segundo as autoras, na cultura em que vivemos, a mãe é definida como 

tal pela função que tem para o filho de nutri-lo, protegê-lo, ensiná-lo e servi-lo, associando à 

representação do filho valores de dedicação e responsabilidade inerentes às concepções e papéis 

tradicionalmente atribuídos à mãe. 

Na zona de contraste, quadrante inferior, foram evocadas as palavras Deus, educar e 

família que, apesar de não terem alta frequência, foram consideradas importantes pelas 
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participantes. Em contraste com os elementos do núcleo central, no quadrante inferior direito, 

os elementos que constituíram o sistema periférico distante foram: paz, trabalhoso, 

companheirismo, tudo, fé e afeto. 

Uma vez que, de acordo com Abric (2003), os elementos periféricos possuem a função 

de concretizar os elementos centrais de modo a orientar as práticas e condutas dos participantes, 

pode-se dizer que os sistemas periféricos desdobram a concepção de FILHO como produto de 

uma noção de maternidade clássica. Essa ideia fica clara, por exemplo, através da evocação 

Deus, que faz menção ao filho enquanto presente divino, o qual necessita ser amado como uma 

missão que foi designada. No entanto, a evocação Deus pode estar se referindo também à 

entidade que é fonte de auxílio e suporte para a criação da criança. 

De modo geral, as mães deste estudo representaram FILHO através de conteúdos 

majoritariamente positivos, ancorando-o nas concepções clássicas de maternidade, em que 

FILHO é sinônimo de amor e carinho. As participantes objetivam a representação social do 

filho no amor e na função materna de dedicar-se ao filho, já que para Dias e Lopes (2003) o 

contexto histórico atual ainda privilegia um ideal de mãe dedicada, preocupada e cuidadosa. 

A representação social sobre FILHO é de fundamental importância para entender como 

as mães do presente estudo representam o FILHO AUTISTA. As evocações referentes ao 

FILHO AUTISTA estão apresentadas no diagrama do lado direito da Figura 2 (cor vermelha). 

Contudo, faz-se necessário antes analisar a representação social do AUTISMO cujo diagrama 

de evocações está localizado na parte central da Figura 2 (cor azul).  

 O diagrama referente ao estímulo AUTISMO foi construído a partir da frequência 

média igual, maior ou menor do que 4 participantes, numa ordem média de evocação em torno 

de 2,96. A frequência mínima considerada para inclusão das palavras nos quadrantes foi de 3. 

As palavras que provavelmente se referem aos elementos centrais da representação social sobre 

o autismo são dificuldade, cuidar, mistério, paciência e esperança, todas com frequências 
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maiores que 4 e ordens médias de evocação inferiores a 2,96. Ademais, observa-se que a 

representação social do AUTISMO é difusa e pouco consensual pelo número de evocações nos 

quadrantes, especialmente no núcleo central, e por suas frequências não muito altas em 

comparação à representação social do FILHO. Isso pode estar relacionado às incertezas ligadas 

ao autismo, tendo em vista sua natureza causal também pouco consensual, e também a 

variedade de manifestações do autismo com as quais as mães vivenciam, o que justifica a 

terminologia Transtorno do Espectro Autista. 

Posto que, de acordo com Abric (2003), o núcleo central é a base comum e consensual 

de uma representação social, resultante da memória coletiva e do sistema de normas ao qual um 

grupo se refere, constituindo-se em prescrições absolutas, as palavras que formam o núcleo 

central da representação social do AUTISMO para mães de crianças autistas deste estudo 

referem-se às dificuldades enfrentadas que podem ser desde as existentes no desenvolvimento 

do filho até as dificuldades no próprio cuidado com a criança, além dos entraves relacionados 

ao preconceito e exclusão social da pessoa com TEA. Cuidar, que é inerente à função materna, 

constituindo o núcleo central da representação do autismo, enfatiza a dependência de auxílio 

que uma criança com TEA exige de seu cuidador a longo prazo, estando também a 

representação do AUTISMO, para esse grupo social, ancorada na maternidade. As dificuldades 

podem dizer respeito também ao próprio entendimento do autismo, que para essas mães é um 

mistério, haja vista as incertezas e contradições presentes ainda acerca da etiologia do TEA e 

consequentemente do prognóstico do filho. 

Reconhecer as dificuldades no desenvolvimento do filho juntamente às características 

do autismo, especialmente as dificuldades na comunicação e interação, os comportamentos 

repetitivos e ritualísticos, comportamentos agressivos, desafiadores e mal adaptativos, além do 

preconceito e da ausência de suporte social podem ser considerados estressores em potencial 

para as mães conforme Meimes, Saldanha e Bosa (2015). A paciência e a esperança, como 
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constituintes do núcleo central, chamam atenção para os requisitos necessários para lidar com 

o autismo, considerando as dificuldades, a demanda do cuidado e as dúvidas diante das poucas 

informações acerca do transtorno.  

No quadrante superior indicativo do sistema periférico próximo foram identificados os 

elementos amor e dedicação. De acordo com Abric (2003), esse quadrante se refere à primeira 

periferia da representação social que constitui os elementos periféricos considerados mais 

relevantes. Essas evocações caracterizam o grupo social do qual emergem as representações, 

pois estão relacionadas à representação social do FILHO, na qual o amor faz parte do núcleo 

central da representação, tendo em vista que o autismo em questão se refere ao próprio filho e, 

portanto, à maternidade.   

No quadrante inferior da zona de contraste estão alocadas as evocações sintoma, 

novidade, frustração, surpresa, medo, carinho e desafio. Os elementos dessa casa são 

evocações de menor frequência, embora referidos como os mais importantes (Abric, 2003).  Em 

contraste com o núcleo central, no sistema periférico distante, representado no quadrante 

inferior direito, foram evocadas as palavras superação, afastamento, preconceito, fé, interação, 

conhecimento, inteligência, especial, aprendizado e compreensão. 

Constata-se, com isso, que os elementos periféricos, constituídos por um número maior 

de ideias acerca do AUTISMO, fazem a conexão entre o núcleo central e a realidade das mães 

de crianças autistas. Ressalta-se que esses elementos incorporam as experiências e histórias 

individuais dos sujeitos, mostrando-se mais sensíveis à influência do contexto social imediato 

e mais flexíveis na orientação dos comportamentos (Abric, 1998).  

Visto isso, pode-se observar o lado direito da Figura 2 (cor vermelha), que representa o 

diagrama das evocações referentes ao estímulo FILHO AUTISTA, constituído a partir da 

frequência média, igual, maior e menor que 5 participantes, numa ordem média de evocação 

em torno de 2,8. Em comparação à estrutura da representação de FILHO, a representação de 
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FILHO AUTISTA parece ser menos consensual, embora seja ligeiramente mais consensual que 

a representação social sobre o AUTISMO. A análise prototípica mostra que os elementos do 

núcleo central dessa representação são: dedicação, carinho, paciência, cuidado e atenção. 

Conforme Abric (2003), sendo o núcleo central o sistema que constitui o ambiente 

ideológico do momento e do grupo social pesquisado, os elementos evocados para esse estímulo 

continuam remetendo aos valores tradicionais relacionados à função materna como um 

exercício de cuidado e dedicação, revelando que a representação de FILHO AUTISTA também 

está ancorada na maternidade. Todavia, o elemento amor, anteriormente constituinte do núcleo 

central para o estímulo filho, passa a ser alocado no sistema periférico próximo, indicando que, 

embora seja um elemento importante, tratando-se de um FILHO AUTISTA, a dedicação, 

presente nos outros dois estímulos enquanto elemento periférico próximo, e o cuidado são 

prioridades como aspectos objetivos.  

Percebe-se que o elemento carinho permanece como constituinte do núcleo central; 

entretanto, atrelado às palavras dedicação, paciência, cuidado e atenção, ele parece conotar 

aspectos da postura necessária para lidar com a criança. Nesse sentido, nota-se que há uma 

inversão com relação aos elementos dos dois quadrantes superiores comparando as duas 

estruturas representacionais, FILHO e FILHO AUTISTA. O que constituía os elementos 

periféricos próximos para a representação social acerca do FILHO passa a constituir o núcleo 

central da representação social sobre o FILHO AUTISTA.   

Tendo em vista que o núcleo central pode ser composto por mais de um elemento 

central, como é o caso das representações analisadas neste estudo, Abric (1998) ressalta que a 

ausência de algum dos elementos pode modificar o sentido da representação. Ou seja, embora 

sejam representações de FILHO, a mudança dos elementos do núcleo central acarreta um outro 

sentido ao FILHO AUTISTA. Como visto no estudo de Seltzer et al. (2009), o filho autista 
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demanda um investimento a mais da mãe cuidadora, e, dessa forma, as necessidades de cuidado 

passam a ser prioridades para a mãe diante de um filho com TEA.  

O diagrama do estímulo FILHO AUTISTA ainda mostra os elementos com frequência 

baixa, mas que foram considerados muito importantes, constituindo a zona de contraste: 

dificuldade, tudo, preocupação, presente, Deus, responsabilidade. Estão presentes na 

representação as dificuldades enfrentadas com o autismo do filho, bem como a preocupação, 

mas também se enfatizam os elementos presente e Deus.  

Em um estudo com famílias de crianças com necessidades especiais, Figueiredo, Silva, 

Souza, Soares e Mesquita (2014) observaram que a fé e a confiança em um ser sobrenatural 

refletiram, no discurso dos participantes, a ideia do filho como um presente divino. Os autores 

pontuam que crer em um ser superior possui a função de auxiliar e minimizar os sentimentos 

de nulidade. Dessa forma, através dessa crença, os pais passam a encarar o fato de ter um filho 

com necessidades especiais com maior naturalidade.  

Portanto, as mães reportam-se ao FILHO AUTISTA enquanto um presente de Deus do 

qual necessitam cuidar. Segundo Figueiredo et al. (2014), trata-se da busca por uma sustentação 

emocional para que haja melhor enfrentamento da condição do filho com demandas de cuidados 

maiores e especiais.  

O sistema periférico distante desse estímulo faz contraste ao núcleo central e foi 

constituído pelos elementos: respeito, alegria, dependência, receio, normal, emoção, 

trabalhoso e batalha. De acordo com Abric (1993), o sistema periférico é responsável por 

regular e adaptar as características do sistema central nas situações concretas com as quais as 

participantes se confrontam no dia a dia. Logo, a dedicação e o cuidado com o FILHO 

AUTISTA são permeados, por exemplo, pelo respeito, pela alegria, pela dependência e pelo 

receio. Os elementos apresentados nesse quadrante mostram-se flexíveis, permitindo uma 

modulação individual da representação.  
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Pode-se dizer que a representação social do FILHO AUTISTA resgata as representações 

sociais de AUTISMO e do FILHO elaboradas pelas mães deste estudo, uma vez que se 

destacam os aspectos da demanda de cuidado e dedicação maiores em comparação ao filho não 

autista. A representação do FILHO AUTISTA possui conteúdos de ordem mais positiva quando 

comparada com a representação do AUTISMO, o que significa que o fato de se tratar do filho 

modifica a representação do AUTISMO. Portanto, a representação do FILHO AUTISTA parece 

complementar a representação social do AUTISMO à medida que faz referência à postura 

necessária da mãe cuidadora para lidar com as dificuldades oriundas do autismo. 

 

4.3 Comparação das representações sociais acerca do FILHO, do AUTISMO e do FILHO 

AUTISTA considerando a sobrecarga do cuidador (Análise de similitude) 

 

Ao conhecer as estruturas das representações sociais dos estímulos apresentados às mães 

do presente estudo, buscou-se compreender como a variável sobrecarga interfere nas 

representações que as participantes possuem sobre FILHO, AUTISMO e FILHO AUTISTA. 

Nesse sentido, além da análise prototípica, realizaram-se análises de similitude, ilustradas nas 

Figura 3, 4 e 5 abaixo, referentes às representações de FILHO, AUTISMO e FILHO AUTISTA 

respectivamente. Ressalta-se que as circunferências assinaladas com SOBRECARGA 1 e 

SOBRECARGA 2 dizem respeito, na devida ordem, ao nível 1 (sobrecarga baixa a moderada) 

e ao nível 2 (sobrecarga moderada a severa) de sobrecarga do cuidador de acordo com os dados 

obtidos no ZBI. 
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Figura 3 - Gráfico da análise de similitude do estímulo FILHO considerando a variável sobrecarga, em que grupo 

1= mães com nível de sobrecarga baixa a moderada e grupo 2=mães com nível de sobrecarga moderada a severa. 

 

Conforme apresentado na Figura 3, o amor é o elemento central organizador da 

representação social de FILHO, evocado pelos dois níveis de sobrecarga, em que o NÍVEL 1 

evocou com força (15) maior em comparação ao NÍVEL 2, que evocou com uma força (10) um 

pouco menor. Como se pode observar, o amor está conectado através de forças maiores com 

carinho (12), dedicação (11), responsabilidade (7) e atenção (7). Essa estrutura corrobora com 

o que foi visto anteriormente na análise prototípica desse estímulo.  

Nota-se que o NÍVEL 1 de sobrecarga ramifica-se em cuidar e fé, enquanto que o 

NÍVEL 2 de sobrecarga está conectado com família, tudo, avó e mãe. As mães com níveis 

menores de sobrecarga evocam o elemento fé, que segundo Sousa (2014), faz menção à 

espiritualidade e está vinculado à capacidade de encontrar conforto, força e orientação diante 

da tarefa de cuidar de outra pessoa. Embora sejam forças pequenas, as mães que possuem 

NÍVEL 2 de sobrecarga representam o filho através do conceito de família e na maternidade, 

Nivel 1 

Nivel 2 
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tendo em vista a evocação mãe, consistindo em tudo para elas, o que reflete a ideia tradicional 

do papel socialmente valorizado atribuído à mulher de completude através da maternidade 

(Scavone, 2013).  

Com relação à representação social de AUTISMO, a análise de similitude produziu o 

gráfico da Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Gráfico da análise de similitude do estímulo AUTISMO considerando a variável sobrecarga, em que 

sobrecarga 1=mães com nível de sobrecarga baixa a moderada e sobrecarga 2=mães com nível de sobrecarga 

moderada a severa. 

 

  

Como se pode observar, em destaque estão as variáveis de comparação, sobrecarga 1 e 

sobrecarga 2, conectadas pela evocação amor, que foi representativa nos dois níveis com forças 

de coocorrência próximas, 4 para o NÍVEL 1 e 5 para o NÍVEL 2. Pode-se pensar o amor como 

fonte de superação para as participantes, sendo o sustentáculo dos cuidados, o que permite à 

Nível 1 

Nível 2 
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mãe, mesmo diante da sobrecarga, manter-se como cuidadora de seu filho. O amor faz conexão 

com a evocação dedicação e juntos constituem os elementos periféricos próximos do núcleo 

central da representação do autismo, que por sua vez tem seus principais elementos conectados 

com mais força em níveis distintos de sobrecarga. A evocação dificuldade emergiu com mais 

força (5) no NÍVEL 1 de sobrecarga, enquanto que a evocação cuidar surgiu com mais força 

(6) no NÍVEL 2 de sobrecarga.  

O NÍVEL 1 de sobrecarga ramifica-se nos elementos de maior ocorrência dificuldade, 

novidade, paciência, preconceito, superação, esperança. Nota-se que o elemento fé ocorrendo 

juntamente com a esperança no grupo de mães com sobrecarga baixa a moderada pode fazer 

referência a possíveis estratégias de enfrentamento que reduzem o impacto das dificuldades 

também destacadas por esse grupo. Logo, apesar de conteúdos negativos evocados pelas 

participantes do NÍVEL 1, os elementos superação, esperança e fé parecem estar relacionados 

a uma menor sobrecarga, já que essas evocações não foram representativas do NÍVEL 2 de 

sobrecarga. 

O NÍVEL 2 de sobrecarga, composto de mães com sobrecarga moderada a severa, 

ramifica-se em cuidar, sintoma, afastamento e mistério, elementos que podem estar remetendo 

aos aspectos de uma sobrecarga mais objetiva. Os sintomas, incluindo o afastamento e a ideia 

do autismo como mistério, visto que há dúvidas e incertezas diante da demanda de cuidados 

com filho, do por que o filho ser autista e do prognóstico da criança tendo em vista o grau de 

comprometimento, são potenciais estressores para as mães.  

O amor enquanto elemento representativo do AUTISMO faz referência à maternidade, 

consequentemente ao próprio filho autista. Mesmo que não esteja no núcleo central da 

representação, trata-se de um elemento importante, principalmente coocorrendo com dedicação 

e conhecimento, haja vista ser o sentimento que motiva a busca por tratamentos, qualidade de 
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vida e informação, sendo responsável, de acordo com Sousa (2014), por gerar esperança 

significativa para mães de crianças com autismo.  

Destaca-se ainda a evocação conhecimento que, sob a luz da Teoria das Representações 

Sociais, faz referência à própria definição de representação social, uma vez que é próprio dela 

tornar o estranho familiar, traduzindo-se na ideia de conhecer. As mães, portanto, buscam 

conhecer o que é o autismo tendo em vista o amor pelos seus filhos para que possam se dedicar 

a eles. 

Já com relação à representação social do FILHO AUTISTA, pode-se observar o gráfico 

de similitude ilustrado na Figura 5 abaixo.  

 

 
Figura 5 - Gráfico da análise de similitude do estímulo FILHO AUTISTA considerando a variável sobrecarga, em 

que grupo 1=mães com nível de sobrecarga baixa a moderada e grupo 2=mães com nível de sobrecarga moderada 

a severa. 

 

Nível 2 

Nível 1 
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A Figura 5 se assemelha às figuras anteriores, das representações sociais de AUTISMO 

e de FILHO, em que o elemento amor se encontra posicionado ao centro, uma vez que foi 

evocado pelas mães dos dois níveis de sobrecarga. É interessante observar que o amor ocorre 

juntamente com as evocações batalha, Deus e preconceito, partindo do pressuposto de que 

independentemente do nível de sobrecarga, as participantes encontram no próprio amor 

caminhos de motivação e superação das adversidades.  

As mães com NÍVEL 1 de sobrecarga evocaram mais fortemente as palavras carinho 

(6), que se ramifica em cuidado, compreensão e aceitação; atenção (6), que ocorre em conexão 

com aprendizado e surpresa; e paciência (5), desdobrando-se em respeito. Essa estrutura ilustra 

uma representação do FILHO AUTISTA vinculada a aspectos necessários para lidar com a 

criança diante de sua demanda de cuidados. Destaca-se que para essas mães a dificuldade (4) 

está relacionada ao mistério e incerteza inerentes à representação do AUTISMO. Nota-se ainda 

que essas mães evocaram elementos representacionais de cunho positivos para o FILHO 

AUTISTA, como presente e alegria.  

Já as mães com NÍVEL 2 de sobrecarga evocaram mais fortemente as palavras 

dedicação (8) e trabalhoso (3), ilustrando como a sobrecarga interfere na representação do 

FILHO AUTISTA, uma vez que as outras evocações, receio e preocupação, retratam 

sentimentos de cunho mais negativo diante da condição do filho. Todavia, não se pode afirmar, 

com base nessas análises, uma direção de causalidade entre a sobrecarga e a maneira como as 

participantes representam o AUTISMO e o FILHO AUTISTA, haja vista a existência de outras 

variáveis que podem estar mediando essa relação, como aspectos relacionados à personalidade 

das crianças e cuidadores e ao suporte social recebido, como citam Soares e Munari (2007).  

Ressalta-se que as análises realizadas, embora não revelem uma relação causal 

considerando a variável sobrecarga, expressam as diferenças existentes entre os dois níveis, 

uma vez que as diferenças no ZBI foram estatisticamente significativas. Saber que as mães com 
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sobrecarga menor representam o AUTISMO e, portanto, o FILHO AUTISTA através de 

conteúdos de cunho mais positivo e de maneira mais resiliente contribui para a elaboração de 

estratégias que visem ao apoio, à prevenção e à promoção de bem-estar para essas mães, uma 

vez que as condutas por elas tomadas interferem no desenvolvimento de seus filhos conforme 

afirmam Meimes et al. (2015), estando as representações sociais na base dessas condutas. 

De modo geral, considera-se que a TALP permite o acesso aos conteúdos latentes 

constituintes do imaginário de um grupo social, o que possibilita a construção da estrutura de 

uma representação social a partir do que é prontamente evocado. Contudo, visando ao 

aprofundamento nos processos de construção da representação e nas suas significações e 

explicações, utilizou-se a entrevista semiestruturada para uma melhor compreensão da 

representação social do autismo elaborada pelas mães de crianças autistas.  

 

4.4  Análise da representação social do autismo por meio da Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD) no IRAMUTEQ 

 

Com a finalidade de aprofundar a investigação acerca da representação social do 

autismo para as mães, foram analisadas as entrevistas semiestruturadas na tentativa de 

compreender as minúcias das experiências maternas com um filho autista. Nesse sentido, a 

seguir serão descritos os resultados da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) realizada 

pelo software IRAMUTEQ dos dados textuais coletados. 

O conteúdo resultante da análise realizada no corpus, composto por 30 entrevistas, 

encontrou 1.407 segmentos de textos (ST) sendo 1.154 (82.02%) deles analisáveis e 

considerados na CHD. Os segmentos de texto foram compostos por 48.538 palavras que 

ocorreram em 1.939 formas ativas em uma média de 34,49 vezes cada. Como pode ser 

visualizado na Figura 6, a CHD dividiu o corpus em 2 eixos dando origem a 5 classes.  
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Figura 6 - Dendograma gerado pela CHD no IRAMUTEQ.
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Pode-se perceber que o primeiro eixo da CHD, Eixo 1, é composto pelas classes 2 e 5, 

sendo denominado de Sobrecarga objetiva, o qual remete ao conceito de Maurin e Boyd 

(1990) referente às consequências negativas concretas e observáveis resultantes do papel de 

cuidador, contemplando a rotina de cuidados para com a criança, a presença ou ausência de 

suporte familiar e social, além das dificuldades diárias enfrentadas no exercício de cuidar. O 

segundo eixo, Eixo 2, foi constituído pelas classes 1, 3 e 4 e denominado de Sobrecarga 

subjetiva que, segundo Maurin e Boyd (1990), consiste na percepção ou na avaliação pessoal 

do familiar acerca da sua situação e dos seus sentimentos em relação às responsabilidades 

oriundas da tarefa de cuidar, o qual contemplou o processo vivenciado pelas mães participantes 

do estudo desde a descoberta do autismo do(a) filho(a), a definição do diagnóstico e o impacto 

resultante dele, incluindo a forma como elas pensam que a sociedade enxerga uma criança 

autista.  

Detalhando o dendograma, encontra-se no Eixo 1 a classe 2, nomeada de Dificuldades 

enfrentadas, referindo-se ao dia a dia das mães com seus filhos e às dificuldades com os 

sintomas do filho, formada por 256 UCE e significando 22,44% do corpus; e a classe 5, 

denominada de Rotina de cuidados, abarcando os relatos acerca do itinerário de cuidados com 

a criança e da rede de apoio, formada por 235 UCE e sendo responsável por 20,36% do total de 

ST analisados. No Eixo 2, estão situadas a classe 1, Descobrindo o autismo, a qual foi formada 

por 254 unidades de contexto elementares (UCE), comportando 22% do corpus analisado e 

fazendo referência aos primeiros sintomas de TEA percebidos pela mãe e à trajetória em busca 

do diagnóstico; a classe 4, nomeada de Impacto do diagnóstico, que tratou de como as mães 

receberam o diagnóstico de TEA do filho, a qual foi composta de 189 UCE e consistiu em 

16,38% do total do corpus de ST analisados;  e a classe 3, denominada O autismo na 

sociedade, sendo composta por 217 UCE que significou 18,8% do corpus e versou sobre como 

as mães percebem a representação que a sociedade possui da criança com TEA.  
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A seguir será discutida cada classe por eixo que compõe o dendograma referente às 

Vivências das mães de crianças autistas em relação ao autismo que possibilitará maior 

entendimento da representação social do autismo. Antes disso, contudo, ressalta-se que, 

conforme afirmam Camargo e Justo (2013a), a interpretação das classes resultantes da CHD 

dependerá do marco teórico de cada pesquisa. Os autores pontuam que em pesquisas na área da 

Psicologia Social não há um consenso sobre o que significam as classes, podendo ser várias 

representações sociais ou campos de imagem sobre o objeto, ou apenas aspectos de uma mesma 

representação social. Segundo Camargo e Justo (2013a), o que vai definir se as classes indicam 

representações sociais ou apenas uma representação social são os seus conteúdos e suas relações 

com os fatores relacionados ao plano geral da pesquisa. 

 

4.4.1 Eixo 1: Sobrecarga objetiva 

 

 

Figura 7 - Eixo 1 do Dendograma gerado pela CHD no 

IRAMUTEQ. 
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CLASSE 2: DIFICULDADES ENFRENTADAS 

 

A classe 2 refere-se a situações diárias de dificuldade pelas quais as participantes passam 

com seus filhos. As palavras com maiores frequências foram: ficar, querer, pegar, casa, sair, 

lugar, brincar, andar, sentar, tirar, correr e ônibus. Trata-se de relatos dos entraves presentes 

na rotina de cuidados relacionados aos comportamentos das crianças, tendo em vista os 

comprometimentos do transtorno. Pode-se mencionar, nessa classe, a presença de uma 

expressão da sobrecarga objetiva sentida pelas participantes. Destaca-se que a sobrecarga 

objetiva consiste nas consequências negativas concretas e observáveis oriundas do papel de 

cuidador, sendo um dos fatores produtores de sobrecarga subjetiva. 

Com relação às dificuldades apresentadas pela criança, Andrade e Teodoro (2012) 

afirmam que há uma inviabilidade de reprodução das normas e valores sociais na família, o que 

interfere na manutenção do convívio social. Contudo, o impacto das dificuldades inerentes ao 

autismo sobre a família depende de vários fatores, destacando-se, de acordo com os autores, a 

complexa interação entre a gravidade dos sintomas da criança e as características psicológicas 

dos pais, além da autoeficácia percebida e estilos de enfrentamento, e ainda a disponibilidade 

de recursos comunitários e sociais. 

Meimes et al. (2015), sobre as dificuldades de comportamento da criança, relatam o 

comportamento agressivo como uma das maiores dificuldades com as quais as mães necessitam 

lidar. Como expressos nas falas seguintes, mordidas e chutes são alguns dos comportamentos 

citados. 

 

Eles mudam de humor muito rápido […] Assim, às vezes ele quer uma coisa e eu não 

dou, porque quando que digo não é não, porque eu tenho que por limite para mais tarde 
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não ser pior. Então eu digo não, aí ele vem, ele está com mania de me apertar, morder, 

ele dá que ele pega no braço para ficar roxo. (Mãe 29, menino, 7 anos, grau severo) 

Eu, às vezes, seguro ele pelo pulso assim para ele não bater, mas ele é tão esperto que 

quer meter os pés, aí eu já sei, porque quando eu dou as costas ele já mete os pés. (Mãe 

26, menino, 10 anos, grau severo) 

 

Maia Filho et al. (2016) afirmam que as dificuldades diárias são variadas. Conforme 

mostrou o estudo realizado pelos autores, as mães relatam que locomover-se para os lugares é 

algo bastante difícil, bem como utilizar transporte público. Houve a constatação por parte das 

mães que permanecer nos locais públicos também consiste em uma situação muito estressante. 

Dentre tantos empecilhos, os relatos dessa classe corroboram com os achados por Maia Filho 

et al. (2016) sobre as dificuldades das participantes para sair de casa. 

 

Agora, a maior dificuldade é a palavra sair. Se ele saísse, fosse para todos os lugares, eu 

acho que não faltava nada, porque assim dá para sair, ir à praia. Às vezes eu me privo 

muito, eu não posso, eu não vou à praia, porque no caminho ele vai puxar meu cabelo, 

vai me morder. E aí eu vou chegar estressada na praia, não vou aproveitar nada e ele 

também. Aí eu não saio, fico em casa. (Mãe 6, menino, 15 anos, grau severo) 

Se saísse com ele, ele corria e para pegar ele tinha que ser esse negócio, ele estava aqui 

e tanto fazia se tinha carro, não tinha carro, moto, ele não queria saber, passava direto. 

Ele ia correndo e a gente tinha que correr feito doido atrás dele, sabe, para pegar ele. Se 

deitava no chão, ficava se jogando, fazia escândalo e tudo (Mãe 14, menino, 6 anos, 

grau severo) 

Assim como Fávero-Nunes e Santos (2010) observaram, o presente estudo também 

constatou dificuldades diárias no tocante ao controle esfíncteriano, aos comportamentos 
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autoagressivos e de fugir de casa, como também os de tirar a roupa em lugares públicos, como 

podem ser vistos nos relatos a seguir. 

 

Eu gostaria que ele fizesse cocô e xixi no banheiro, sem ter que estar botando, por ele 

mesmo, porque a gente bota ele lá para ele fazer as necessidades. Ele faz xixi no 

banheiro, mas o cocô ele faz na fralda. (Mãe 25, menino, 14 anos, grau severo) 

Mas a maior dificuldade hoje mesmo, é a questão que eu não consegui ainda ensinar ele 

a fazer cocô no vaso, ele faz no quintal. Eu ainda não consegui. (Mãe 30, menino, 6 

anos, grau severo) 

Hoje o que mais me preocupa dentro do quadro de autista dele é essa questão da 

autoagressão. Me assusta muito, assim, agora em janeiro mesmo ele teve, ele se agrediu 

muito, foi uma coisa nova, foi meio que incontrolável, eu e o pai não tínhamos mais 

controle sobre ele. Ele começou a enfiar o dedo na boca, ficava com ânsia de vômito, 

além de se morder muito, se bater muito, puxar os cabelos. Se bate mesmo, se machuca 

mesmo. (Mãe 5, menino, 12 anos, grau severo) 

É difícil fazer ela entender as coisas, entender como a gente deve viver em sociedade. 

Porque tem coisa que, por exemplo, vai sair aí não pode tirar a roupa, porque ela fazia 

muito isso. Foi uma dificuldade grande dizer para ela que não podia ficar só de calcinha 

ou pelada mesmo. Essa parte é bem difícil. (Mãe 24, menina, 6 anos, grau moderado) 

 

Fávaro-Nunes e Santos (2010) ainda relataram dificuldades encontradas para inserção 

das crianças autistas no ambiente escolar. Essas dificuldades põem em questão, de acordo com 

os autores, a maneira como o processo de inclusão escolar, assegurado pela Lei Berenice Piana, 

apresenta-se enquanto possibilidade ou não para essas crianças. Além da falta de estrutura, há 

dificuldades com as(os) cuidadoras(os) da escola, como são chamadas pelas participantes os 
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acompanhantes especializados os quais são direitos das crianças com TEA, que se mostram 

despreparadas para lidar com elas. Algumas mães do presente estudo relataram dificuldades 

diante da inclusão escolar de seus filhos, e em um dos casos, uma delas precisou assumir o 

papel de acompanhante para que seu filho fosse aceito na escola.  

 

Ela disse que poderia levar que a escola estava preparada, depois que eu levei o menino, 

ela disse que não, que a escola não estava preparada, que era uma professora para 

quarenta alunos e ele valia pelos quarenta, que ele não tinha disciplina, que ele não 

sentava, que ele atrapalhava os outros. (Mãe 29, menino, 7 anos, grau severo) 

A acessibilidade é algo complicado, escola é muito difícil, muito difícil. Eu sou de Santa 

Rita, lá não tem uma escola, uma única escola que diga assim “essa é referência, essa é 

boa, essa eu posso colocar sem o medo do meu filho ser agredido”. (Mãe 8, menino, 9 

anos, grau moderado) 

Eles têm cuidadores diferentes, que também não têm muita experiência essas 

cuidadoras. Elas não são preparadas para isso, elas não têm treinamento para ser uma 

cuidadora. (Mãe 27, meninos, 5 e 7 anos, grau severo) 

Eu fiquei três meses sendo a cuidadora dele até chegar uma. (Mãe 30, menino, 6 anos, 

grau severo) 

 

Sobre a inclusão escolar das crianças com TEA, Lemos, Salomão e Agripino-Ramos 

(2014), em estudo acerca do tema, pontuam que o supervalia dado aos comprometimentos do 

transtorno consiste na justificativa usada, no decorrer da história, para não inserir essas crianças 

na escola. Contudo, conforme as autoras, embora seja uma prática difícil, ela é possível, haja 

vista os benefícios da inclusão escolar para o desenvolvimento da criança com TEA, que 

estimula a interação social e as habilidades cognitivas. Faz-se a ressalva de que os professores 
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e profissionais da área necessitam de formação adequada para lidar com as crianças no espectro 

autista, pois, como relatam Lemos, Salomão e Agripino-Ramos (2014), as práticas e estratégias 

adotadas são, de modo geral, oriundas da intuição sem um respaldo teórico. 

Schmidt e Bosa (2003) destacam que o grau de dependência da criança autista provoca 

um aumento do estresse parental diante da insatisfação com a rotina diária, que engloba as 

dificuldades anteriormente relatadas, inclusive sobre as dificuldades da inclusão escolar. Assim 

como as autoras, Seregen e Françozo (2014) também verificaram que a dependência dos filhos 

autistas implica em uma vida diária dedicada ao atendimento das necessidades das crianças 

pelas mães a longo prazo. 

 

Eu sinto assim que ele vai precisar de mim para vida toda porque ele é muito indefeso. 

(Mãe 26, menino, 10 anos, grau severo) 

 

Assim como constatado por Smeha e Cezar (2011), o presente estudo também verificou 

através dos relatos das mães que as crianças com autismo encontram muitas dificuldades para 

realizar as atividades consideradas básicas ou comuns do dia a dia, o que aumenta a necessidade 

de cuidados e, por consequência, a dependência para com os cuidadores, no caso, as mães. A 

menção das dificuldades com a escola demonstra a fragilidade dos recursos comunitários e 

sociais, que tendem a aumentar a dependência da criança às mães e, portanto, a sobrecarga 

sentida por elas. Diante disso, juntamente com a classe 2 aqui descrita, dando prosseguimento 

ao Eixo 1, surgiu a classe 5, a qual demonstra que, com a finalidade de se adaptar às limitações 

e ajustar-se às necessidades específicas do filho autista, a família necessita modificar a sua 

rotina diária.  
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CLASSE 5: ROTINA DE CUIDADOS 

 

Os relatos que deram origem a essa classe referiram-se ao itinerário de cuidados 

dispensados pelas participantes aos seus filhos, em que foram abordadas além da rotina diária 

das crianças propriamente dita, a presença ou ausência de apoio e auxílio às mães nas atividades 

diárias com seus filhos. As palavras mais frequentes nessa classe foram: cuidar, pai, irmão, 

ajuda, hora, mudar, tarde, dormir, manhã, amor, esposo e rotina. Essa classe remete ainda às 

mudanças que ocorrem nas vidas das participantes após a descoberta do autismo do filho.  

Conforme explicam Schmidt e Bosa (2003), os fatores que permeiam a adaptação 

familiar a enfermidades crônicas são considerados estressantes; no entanto, podem acometer 

mais ou menos a família, especialmente a mãe, dependendo da adaptação às exigências de 

mudanças externas ou internas. Assim sendo, Meimes et al. (2015) apontam a rede de apoio 

como um possível fator protetor para a saúde geral materna, como também para a interação 

mãe-criança. No presente trabalho, as mães relataram cuidar sozinhas de seus filhos, embora 

algumas apontem os esposos, pais das crianças, como principal fonte de suporte nos cuidados 

do dia a dia. 

 

Só eu e meu esposo. Rapaz, assim, ele ajuda mais na parte de sair, sabe? Em casa, ele 

ajudava quando eram pequenas, mas como elas cresceram, mesmo que continuem dando 

o mesmo trabalho, ele disse não, que agora eu posso tomar conta. (Mãe 10, meninas 

gêmeas, 6 anos, grau severo) 

Eu que cuido. Só o meu esposo ajuda, mas assim nada certo, a rotina dele diária e tudo 

mais é tudo comigo. (Mãe 20, menino, 6 anos, grau moderado) 
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Silva et al. (2015), em seu estudo, também observaram que além de todas as abdicações 

realizadas, as mães acabam provendo os cuidados de maneira solitária. Os autores afirmam que, 

embora possa haver um auxílio nos cuidados com a criança por parte de outros membros da 

família, a mãe ainda ocupa o espaço de figura central para atender às demandas diárias do filho. 

De acordo com Schmidt e Bosa (2003), as mães desejam suporte de seus cônjuges em 

relação a gerar oportunidade de maior alívio para elas quanto aos cuidados com a criança, uma 

vez que necessitam que eles possam assumir maior responsabilidade disciplinar para com o 

filho. Entretanto, segundo as autoras, as mães desejam receber ajuda paterna de forma 

espontânea, sem que sejam necessários pedidos contínuos de ajuda. Salienta-se, contudo, que 

algumas mães deste estudo relataram não possuir ajuda nenhuma dos pais das crianças. 

 

É muito importante nessas horas você ter apoio, já que eu não tinha o pai deles presente. 

O pai deles quando soube se afastou até hoje. Eles não têm a presença do pai, eles só 

sabem pelo que escutam, mas não têm contato. (Mãe 27, meninos, 5 e 7 anos, grau 

severo) 

A última vez que o pai veio acho que faz um ano já, ele não tem contato com ele.  Assim, 

quando eu descobri o autismo, eu conversei com o pai, pedi para ele sempre aparecer, 

comparecer, pegar ele assim uma vez para passear, ir na praia. Ele disse “está certo”, 

mas até então nunca fez isso. Aí eu tive que eu mesma ser pai e mãe.  (Mãe 6, menino, 

15 anos, grau severo) 

 

A falta de suporte dos pais da criança, maridos ou companheiros configura, para as 

autoras supracitadas, fonte de sentimento de desamparo, o que faz com que as mães manifestem 

o desejo de que os pais assumam conjuntamente as responsabilidades com os cuidados da 

criança. Uma vez que a maior responsabilidade de cuidado com o filho recai sobre a mãe, ela 
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passa a ser alvo de maior estresse e sobrecarga, haja vista a intensidade dos cuidados que se 

caracterizam por serem a longo prazo. 

Como relatado por Fávero-Nunes e Santos (2010) em seu estudo, após receber o 

diagnóstico do filho, a convivência diária provoca alterações na dinâmica familiar. A vida da 

família muda em muitos aspectos, especialmente a vida das mães enquanto principais 

cuidadoras que, conforme as autoras, deixam de viver seu cotidiano e passam a viver 

exclusivamente o cotidiano do filho autista, como pode ser visto nos relatos seguintes: 

 

Eu não sou de fazer nada para mim, o meu negócio é pensar só nele [...] Minha vida é 

ele [...] Mainha diz “mulher, tu não pensa em tu, tu não ajeita essas unhas, não pensa de 

ajeitar esses cabelos”, mas meu negócio é pensar só nele, de cuidar dele. [...] A minha 

vida é dedicada a ele. (Mãe 18, menino, 4 anos, grau moderado) 

Sou sozinha no cuidado com ele. O meu sono é do tamanho do sono dele, a minha 

tranquilidade é do tamanho da tranquilidade dele. Hoje eu vivo em função dele. (Mãe 

19, menino, 6 anos, grau moderado) 

Mudou até a hora de eu fazer as coisas, porque eu vou mais pelo horário dele do que 

pelo meu. Eu tento não sair do horário dele, eu tento encaixar minhas coisas no horário 

dele. Mudou minha rotina, entendeu? (Mãe 26, menino, 10 anos, grau severo) 

 

Ainda sobre as mudanças vividas após a descoberta do autismo dos filhos, as mães 

participantes deste estudo citaram a necessidade de abrir mão do trabalho, do estudo, das 

atividades sociais e, de maneira geral, citaram a perda da liberdade e o isolamento, 

corroborando com os achados de Figueiredo et al. (2014). Os autores constataram em seu estudo 

que boa parte dos pais precisaram parar de trabalhar para se dedicar à criança que recebeu o 
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diagnóstico de TEA. Todavia, o filho aparece como o responsável por diversos aprendizados, 

como os que dizem respeito ao exercício da compreensão e da paciência. 

 

Eu abri mão de muita coisa para só ficar com ele, cuidar dele. Eu trabalhava, eu 

estudava, eu deixei tudinho só para ficar com ele. (Mãe 28, menino, 10 anos, grau 

moderado) 

Mudou porque eu tinha uma vida muito dinâmica, trabalhava, ia para igreja, era uma 

pessoa muito comunicativa, então hoje eu me isolei, é a maior mudança. (Mãe 19, 

menino, 6 anos, grau moderado) 

Eu acho que mudou tudo. Assim, de eu não ter a minha liberdade, porque eu acho que 

eu não tenho liberdade (Mãe 10, menina, 6 anos, grau severo) 

 

Assim como os achados de Misquiatti et al. (2015), os resultados apresentados nesse 

eixo corroboram com a necessidade que os cuidadores possuem de descanso da tarefa de cuidar, 

além de necessitarem também de apoio social e apoio psicológico, haja vista constituírem 

fatores fundamentais indispensáveis para a gestão dos diferentes conflitos aos quais as mães 

cuidadoras estão sujeitas. As dificuldades enfrentadas diante da rotina de cuidados é um 

potencial produtor de sobrecarga, que segundo os autores supracitos, está correlacionada 

positivamente com transtornos psicológicos, como a depressão.  

O primeiro eixo revela uma perspectiva mais objetiva da sobrecarga, haja vista os relatos 

das dificuldades referentes aos cuidados diretos com a criança. Através desse eixo, observa-se 

que as mães objetivam o autismo nas vivências diárias com filho autista, corroborando com os 

dados da TALP; no entanto, é por intermédio dos dados da análise das entrevistas, mais 

especificamente pelos conteúdos desse eixo, que as dificuldades enfrentadas por elas são 

pormenorizadas. Todavia, tais dificuldades transcendem a relação direta entre mãe e filho, 
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fazendo-se presentes desde a trajetória em busca do diagnóstico da criança até a forma pela qual 

o filho e, consequentemente, toda a família são vistos e tratados pela sociedade, apresentados 

no segundo eixo como reflexo de uma sobrecarga subjetiva.  

 

4.4.2 Eixo 2: Sobrecarga subjetiva 

 

 

CLASSE 1: DESCOBRINDO O AUTISMO 

 

Os relatos que deram origem a essa classe referiram-se à trajetória percorrida pelas mães 

em busca do diagnóstico de seus filhos diante dos sinais por eles apresentados sugerindo que 

havia algo de diferente no desenvolvimento infantil. As palavras mais frequentes nessa classe 

foram: ano, levar, começar, médico, neurologista, fonoaudiólogo, tratamento, triagem e 

diagnóstico, as quais remetem à idade em que foram observados os primeiros sintomas nas 

Figura 8 - Eixo 2 do Dendograma gerado pela CHD no IRAMUTEQ. 
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crianças e as atitudes das mães de buscar orientação médica, percorrendo um itinerário de 

consultas com profissionais de várias especialidades.  

De acordo com Zanon et al. (2014), o autismo ou TEA consiste em uma condição que 

se inicia precocemente através de dificuldades comprometedoras do desenvolvimento da 

criança. As autoras lembram que se trata de um transtorno que ocorre dentro de uma grande 

variabilidade de manifestações no tocante à intensidade e forma de expressão da 

sintomatologia. Pelo seu aparecimento precoce, em decorrência da convivência diária, Zanon 

et al. (2014) afirmam que os primeiros a reconhecerem e suspeitarem do problema são os pais, 

que percebem os primeiros sintomas durante os dois primeiros anos de vida do filho.  

Ao notarem sinais de atraso no desenvolvimento de seus filhos, algumas mães relatam 

que a busca pelo diagnóstico não consiste em um processo fácil. Apesar de os sinais serem 

precoces, o tratamento para o autismo só tem início após o diagnóstico ser realizado 

clinicamente por um médico especialista que, segundo Gomes et al. (2015), ocorre através de 

entrevista com os familiares, observação da criança e aplicação de instrumentos específicos de 

rastreamento do transtorno. Entretanto, as dificuldades enfrentadas já iniciam nos primeiros 

contatos com os profissionais, que não parecem capacitados para detectar o autismo nos 

primeiros sinais, como expressam os relatos abaixo das participantes deste estudo: 

 

Eu disse “olhe, B. tem as características todinhas de autismo, agora é só achar alguém 

para confirmar para gente poder iniciar o tratamento”, quando ela tinha 1 ano. Aí com 

1 ano e meio a gente começou a levar para médico, levar. Só que todos os médicos só 

diziam “ela não tem nada, ela não tem nada”. O primeiro médico que eu fui, eu disse a 

ele “doutor, essa menina é autista”, aí ele disse “não, sua filha tem nada de autista não”. 

Ele era um neurologista. (Mãe 9, menina, 7 anos, grau moderado) 
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A pediatra disse “não, mãe, não se preocupe não, isso é normal, porque tem criança que 

demora um pouco mais que outras”. Aí tudo bem. Foi passando o tempo e ela só 

piorando, nada de ela melhorar, nada de ela melhorar. Foi só ficando pior. Aí eu levei 

ela para uma fono. Aí a fono a mesma coisa. Levei ela ao psicólogo, todos eles diziam 

a mesma coisa, até 2 anos, 3 anos, sempre era assim, “não, mãe, temos que ter paciência, 

respeitar, porque tem criança que aprende as coisas mais rápido que outras”. (Mãe 12, 

menina, 6 anos, grau severo) 

 

Em um estudo sobre a trajetória dos pais de crianças autistas em busca do diagnóstico, 

Miranda (2014) constatou que as principais dificuldades enfrentadas durante esse processo 

diziam respeito à falta de qualificação profissional. Mais da metade dos pais, de uma amostra 

de 75 genitores, em que 96% eram mães, relataram a desinformação dos profissionais 

consultados acerca do autismo. Tal fato dificulta o início de um acompanhamento precoce 

visando a um prognóstico positivo e, nesse sentido, Zanon et al. (2014) e Fávaro-Nunes e Santos 

(2010) também reiteram que alguns dos fatores que impedem a realização do diagnóstico 

precoce são a falta de profissionais treinados ou habilitados para reconhecer as manifestações 

precoces do transtorno e a escassez de serviços especializados. 

Em estudo realizado com profissionais de diversas áreas da saúde e com profissionais 

da área da educação sobre concepções de profissionais acerca do autismo e da síndrome de 

Down, Agripino-Ramos e Salomão (2014) concluíram que, mesmo em um contexto de avanço 

na conquista de direitos para os autistas com a Lei Berenice Piana, o autismo é pouco conhecido 

pela população, inclusive por alguns profissionais de áreas importantes para o suporte, 

tratamento e acompanhamento das pessoas com TEA e suas famílias. As autoras destacam que 

o pouco conhecimento sobre o TEA ou a ausência dele foram justificados pelo déficit na 

formação acadêmica dos profissionais, o que reflete a necessidade de investimento nas 



 

 

119 
 

formações de profissionais da área da saúde e da educação, bem como de maior capacitação 

desses profissionais especificamente quanto ao autismo.  

Outra questão que emerge do processo de busca do diagnóstico é o desconhecimento do 

autismo também por parte dos pais, que gera sentimento de medo e insegurança. Contudo, 

segundo Semensato (2013), ao mesmo tempo em que se preocupam com a condição do filho 

diante de um diagnóstico desconhecido, as mães sentem alívio com a finalização do processo, 

uma vez que podem buscar tratamento adequado como está expresso no relato seguinte: 

 

Desde 1 aninho foi muito difícil para mim porque eu não sabia e comecei a ficar 

desesperada, com medo, eu não sabia o que era. Eu fiquei muito desesperada. Quando 

ele falou que era autismo, eu continuei preocupada, mas ao mesmo tempo eu falei assim 

pra mim “ah, pelo menos já sei o que é, né?”, e é um alívio. (Mãe 12, menina, 6 anos, 

grau severo) 

 

Segundo Costa (2012), as mães, quando recebem o diagnóstico do filho, mostram 

choque, tristeza, medo, revolta, resignação, culpa, mas buscam ajuda para o filho. O autor 

destaca que o medo experimentado diz respeito, muitas vezes, ao desenvolvimento do filho e 

às mudanças da rotina da vida diária após o diagnóstico. Costa (2012) ainda enfatiza que 

adaptar-se ao desconhecido, como é o caso do autismo, é um fator de vulnerabilidade e estresse 

para as mães. Fávero-Nunes e Santos (2010) também relatam a presença de alívio após a 

definição do diagnóstico, uma vez que esclarecer a situação e dar um nome às dificuldades do 

filho gera conforto para as mães. 

Com relação ao tratamento, há uma demora, relatada pelas mães, que é resultado, 

conforme Ferreira (2015), provavelmente, de um sistema de saúde precário, onde é preciso 

enfrentar longas filas de espera por atendimento, falta de profissionais, além da falta de 
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infraestrutura. As adversidades advindas do sistema de saúde são mais um fator que prejudica 

o início precoce de estimulação visando a um melhor prognóstico para a criança. O relato da 

mãe abaixo expressa os entraves postos pela espera de tratamento para o filho: 

 

Fazia 7 meses que eu estava na peleja, aí cheguei aqui e me mostraram uma lista enorme 

e tinham 42 na frente dele. Eu disse “não, eu não aguento mais, meu filho está crescendo, 

meu filho está transtornado, meu filho está me deixando maluca também”, e já me 

disseram que quanto mais cedo é o acompanhamento, melhora para ele, melhora para 

mim também. (Mãe 29, menino, 7 anos, grau severo) 

 

Pode-se perceber que esta classe expressa que as dificuldades das mães iniciam já no 

momento da busca pelo diagnóstico. Esse processo acarreta sentimento de impotência diante 

da precariedade dos serviços de saúde, seja com relação às questões de infraestrutura, seja com 

relação à qualificação dos profissionais consultados. Nota-se que o atendimento inadequado 

resulta na postergação da definição diagnóstica, como afirma Fávero-Nunes e Santos (2010) e, 

consequentemente, no tardio estabelecimento do plano de tratamento terapêutico para a criança. 

Todavia, reconhece-se que quando o diagnóstico é estabelecido e o tratamento iniciado 

prevalecem sentimentos de reconforto e alívio nas mães. 

 

CLASSE 4: IMPACTO DO DIAGNÓSTICO 

 

Na classe 4, são relatadas as vivências das mães no que diz respeito ao impacto do 

diagnóstico de TEA. Uma vez que se constatou ser o processo de definição do diagnóstico um 

momento em que as mães já enfrentam muitas dificuldades, esta classe expressa como 

receberam a notícia de que seus filhos estavam no espectro autista, como reagiram, o que 
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sentiram e o que entendem por autismo. As palavras de maior expressividade na classe foram: 

falar, dizer, filho, entender, mãe, autismo, pensar e perguntar. Um fato importante a ser 

relatado é que houve uma maior contribuição das mães com NÍVEL 2 de sobrecarga, ou seja, 

sobrecarga moderada a severa, nessa classe, o que pode indicar uma expressão de maior ênfase 

no impacto sentido diante do diagnóstico de seus filhos. 

Conforme coloca Araújo, Sousa-Silva e D’Antonio (2012), quando a família se depara 

com o diagnóstico de autismo, ocorre uma crise familiar. Para os autores, o nascimento e a 

assimilação do diagnóstico de uma criança com necessidades especiais interfere e abala o 

funcionamento e a estrutura familiar. Ressaltam ainda que a mãe se vê despreparada para lidar 

e enfrentar essa nova condição, posto que o adoecimento do filho, em especial na condição 

precoce do autismo, resulta na quebra de expectativas com relação a um filho idealizado. Não 

obstante, Silva e Ribeiro (2012) destacam a possível presença de estados depressivos nas mães 

de crianças autistas como um resultado do impacto do diagnóstico. Os relatos abaixo expressam 

as reações de mães diante do diagnóstico dos filhos: 

 

É difícil, assim, porque eu acho que nenhuma mãe ela vai "Ai, eu queria que meu filho 

fosse...", ninguém quer! O autismo ninguém quer, eu acho que é uma síndrome muito 

difícil de lidar. (Mãe 5, menino, 12 anos, grau severo) 

Como havia uma ignorância, que eu não sabia o que era, era como se tivesse chamando 

meu filho de doido, e uma mãe que não tem noção do que é o autismo, ela realmente 

fica indignada, né? Aí eu acho que isso atrasou muito, pelo fato de eu não aceitar… Eu 

jamais aceitaria que meus filhos tivessem algum tipo de problema. (Mãe 27, meninos, 

5 e 7 anos, grau severo) 
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Eu estava numa felicidade tão grande vendo ele novinho assim, aí depois que começou 

esses negócios, aí eu fiquei angustiada, eu quase que entrava em depressão. (Mãe 18, 

menino, 4 anos, grau moderado) 

 

Costa (2012) pontua que ao conhecer o diagnóstico, a família manifesta uma reação de 

choque ou impacto emocional, que se caracteriza pelo choro, além de sentimento de desamparo 

e ânsia por fugir. Todavia, após esse momento, pode haver uma negação com relação aos 

sintomas apresentados pela criança, constituindo uma forma de proteção ou defesa. Além disso, 

Semensato (2013) também destaca que, após comunicação de diagnóstico, podem surgir 

sentimentos de negação do transtorno nos pais. 

 

Aí ela disse e eu fiz “hã? Quê? Eu sou a única mãe do mundo? Eu fui premiada? 

Sorteada? E aí?”. Aí também tive aquele impacto, chorei, mas não me desesperei em 

rejeitar meu filho. No momento eu não senti alívio não, eu senti aquela sensação de 

surpresa. (Mãe 6, menino, 15 anos, grau severo) 

Eu comecei a chorar, só ficava chorando direto. Assim, porque eu não queria aceitar que 

ele tinha, entendeu? Porque qual é a mãe que não quer que o filho seja normal? Assim, 

que não tenha nada disso. Ainda mais sendo o primeiro filho, aí é que a pessoa cria toda 

expectativa. (Mãe 18, menino, 4 anos, grau moderado) 

Eu chorava muito, eu não aceitava não, eu tinha vergonha. (Mãe 27, meninos, 5 e 7 

anos, grau severo) 

 

Meimes et al. (2015) relatam que após o impacto da notícia do diagnóstico, em um 

estudo com mães sobre a adaptação materna ao TEA, pode surgir um sentimento de esperança 

e determinação para ajudar o filho da melhor maneira possível. E, nesse sentido, Costa (2012) 
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afirma que, quando tomam consciência do problema do filho, as mães passam por um período 

de adaptação e começam a reorganizar as suas vidas, buscando encontrar a melhor forma de 

ajudá-lo, como pode ser visto no relato seguinte: 

 

Eu passei a lutar, né, a procurar conhecer o que era autismo, a me informar, e aí foi 

começar, né? Eu acho que a mãe de um autista ela mata um leão por dia, e eu comecei 

a matar esse leão. (Mãe 5, menino, 12 anos, grau severo) 

 

O impacto sentido pelas mães em decorrência do diagnóstico também está relacionado 

ao fato de que muitas delas não conheciam o transtorno e, portanto, não sabiam do que se 

tratava. Segundo Araújo et al. (2012), devido a uma grande lacuna de informações entre a 

pesquisa científica e o saber popular, famílias com filhos autistas sentem dificuldade em 

entender o comportamento e o diagnóstico da criança. 

 

Porque para mim assim, eu não entendia a palavra autismo até o momento, porque isso 

era uma coisa que a gente nem via quase, não sabia nem o que era, nem para onde ia. 

(Mãe 14, menino, 6 anos, grau severo) 

Eu não tinha ideia do que era o autismo… Eu andei pesquisando na internet sobre o 

autismo, né, porque eu não sabia, ficava “meu Deus, o que é isso?”, porque meu filho 

fica naquele mundinho dele ali, ali mesmo ele vive, né? (Mãe 26, menino, 10 anos, 

grau severo) 

 

De acordo com Fávero-Nunes e Santos (2010), há um sentimento de insegurança perante 

o desconhecido, o que pode acarretar sentimentos de desorientação e aumentar o impacto 

sentido devido ao luto pela perda do filho idealizado. Dessa forma, Costa (2012) chama atenção 
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para a maneira com que os profissionais reportam o diagnóstico à família, uma vez que precisam 

ser acolhedores e fornecer as informações necessárias acerca da condição da criança sem, no 

entanto, destituir a família dos sentimentos de esperança e confiança em relação ao 

desenvolvimento do filho.  

Destaca-se, ainda nessa classe, o aparecimento de relatos em que as mães descrevem os 

primeiros sintomas apresentados pelos seus filhos, consistindo já em um fator de impacto, haja 

vista a preocupação diante das dificuldades observadas no desenvolvimento das crianças. O 

principal sintoma relatado diz respeito à linguagem, em que a demora da criança para falar 

causou angústia e inquietação nas participantes. 

 

Assim, quando a gente tem o filho, aí a gente tem aquela etapa, 1 ano começa a andar, 

com 1 ano e quantos meses vai começar a falar, e com ele não veio. Assim, o andar veio 

normal, o sentar veio normal, o comer veio normal, tudo nele nessa parte veio normal. 

O problema da fala e da comunicação é que sempre deixou a desejar, né? (Mãe 8, 

menino, 9 anos, grau moderado) 

Com 7 meses ela acordou um dia falando “papapapa”, aí eu pensei “ela vai falar cedo”, 

né? Porque 7 meses... Mas depois foi silêncio total, não falou mais nada. (Mãe 9, 

menina, 7 anos, grau moderado) 

Eu notei desde o começo que demorou muito para tudo. E agora está demorando para 

falar. No comecinho, logo bebê, ele falava “mamã”, “papa”, “dá”, “água”, aí de repente 

ele parou. (Mãe 15, menino, 6 anos, grau severo) 

 

Segundo Zanon et al. (2014), o atraso no desenvolvimento da comunicação e da 

linguagem é um dos primeiros sintomas mais relatados por pais de crianças com TEA. Diante 

dos discursos das mães da presente pesquisa, observou-se que as elas acreditavam que o atraso 
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no desenvolvimento da linguagem devia-se desde os aspectos ambientais, como sustos e 

traumas, até questões orgânicas inatas, como surdez. Meimes et al. (2015) observaram em seu 

estudo de investigação de crenças e sentimentos de mães de crianças autistas a presença da 

crença de que o autismo não seria inato, mas sim adquirido, podendo estar relacionado a algum 

trauma sofrido, refletindo o sentimento de culpa, embora também de esperança na cura da 

criança. Além disso, as crenças acerca do autismo encontram-se vinculadas aos 

comprometimentos na comunicação. 

 

Com 2 anos e meio eu já vi que tinha alguma coisa ali, só não sabia o que. Ela falava as 

palavrinhas, era mamãe, papai […] Aí quando ela fez 2 anos e meio parou, regrediu 

totalmente. Aí nesse tempo eu pensei assim, ela caiu, levou um susto, mas nada foi disso. 

Eu imaginava que seria, mas eu não vi motivo para isso tão grave assim para pessoa 

parar de falar […] Aí eu pensei, será que é surda? Fiz exame, particular, foi um show 

para fazer, mas fiz e deu tudo normal. (Mãe 13, menina, 11 anos, grau moderado) 

 

Semensato e Bosa (2014), em estudo sobre crenças parentais acerca do autismo, 

descrevem que as dificuldades na fala, o atraso no desenvolvimento da linguagem ou sua 

regressão, consistem em impacto referente às dificuldades observadas na criança. As autoras 

constaram que há uma comparação realizada pelos pais de seus filhos autistas com os irmãos 

ou outras crianças, como também pode ser visto em relatos do presente estudo: 

Eu antes morava numa vila e ele ficava junto de outras crianças e eu via a diferença dos 

novinhos para o meu filho. Aí daí foi começando, o pessoal falando, e eu sem querer 

acreditar. Aí a gente começou a procurar por causa da fala, porque ele não falava. (Mãe 

15, menino, 6 anos, grau severo) 
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Eu vinha comparando com o meu filho mais velho, ele falava tanto que eu dizia 

“menino, cala a boca que tu pergunta demais”, aí Deus mandou o outro calado. Eu dizia 

ao meu esposo que não era normal. (Mãe 26, menino, 10 anos, grau severo) 

 

Os impactos causados pelo diagnóstico abrangem também os entraves enfrentados com 

a sociedade, ou seja, o preconceito, o qual consiste em um senso de desamparo vivenciado pelas 

participantes. Outros autores citam o preconceito, enquanto aspecto psicossocial, como uma 

das grandes dificuldades encontradas pelas mães de crianças autistas após o diagnóstico de seus 

filhos, como Maia Filho et al. (2016), Meimes et al. (2015), Semensato (2013), Costa (2012). 

A expressão do preconceito está vinculada às imagens de doente, coitado e incapaz, que podem 

pressionar as mães no tocante à qualidade de sua maternagem e resultar em isolamento social. 

 

Ficava dentro de casa e não ficava assim muito de conversa já para não ter 

aborrecimento […] A dificuldade assim é, eu acho difícil assim o preconceito dos outros 

com ele. O povo fica “o bichinho”, “tadinho”... Eu tenho dificuldade nessa parte porque 

eu fico escutando aquilo e não sai nada para eu dizer [...] Porque a minha vontade é dizer 

um bocado de coisa [...] Eu tenho uma raiva disso, sabe? (Mãe 18, menino, 4 anos, 

grau moderado) 

Até porque para mim, a maior dificuldade que a mãe de uma criança autista sofre é a 

não compreensão de todos que estão ao redor, o preconceito. (Mãe 19, menino, 6 anos, 

grau moderado) 

E eu acho assim, o fardo muito pesado para mim. As pessoas enxergam com 

preconceito. (Mãe 27, meninos, 5 e 7 anos, grau severo) 
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Posto que a falta de compreensão da comunidade e o preconceito consistem em fatores 

de impacto resultantes do diagnóstico. Esse eixo gerou uma terceira classe, que se aprofunda 

em como a sociedade enxerga uma criança autista na perspectiva das mães e está relacionada 

ao impacto do diagnóstico, como mostram as Figuras 6 e 8. Trata-se de uma classe importante 

para compreender o lugar social ocupado pelas participantes, como será visto a seguir.  

 

CLASSE 3: O AUTISMO NA SOCIEDADE 

 

Os relatos que constituem essa classe referiram-se à forma como as mães percebem a 

representação que uma criança autista possui na sociedade, enfatizando as dificuldades 

enfrentadas face ao preconceito existente para com as crianças especiais que, por extensão, 

atingem-nas diretamente. Constatou-se que as participantes consideram a não compreensão dos 

outros um dos fatores mais agravantes da sobrecarga por elas vividas, haja vista a falta de 

suporte e empatia nas situações corriqueiras com as quais precisam lidar. As palavras mais 

frequentes nessa classe foram: criança, autista, autismo, ver, difícil, diferente, dificuldade, 

especial e preconceito. De modo geral, a representação da criança na sociedade sob a percepção 

das mães configura mais um fator de sobrecarga para as participantes. 

Segeren e Françozo (2014) realizaram um estudo sobre as vivências de mães de jovens 

autistas e constataram que o preconceito e os julgamentos equivocados prejudicam as vidas das 

famílias de pessoas com TEA. De acordo com as autoras, algumas mães evitam ambientes 

sociais, isolando-se no seu ambiente doméstico a fim de evitar situações de preconceito, o que 

traduz um fator de sofrimento para esse grupo social, corroborando com os achados do presente 

trabalho, como pode ser visto nos relatos abaixo: 
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Tem gente que ainda olha torto, dizendo assim “olha ele, ele é especial. Muito difícil ter 

uma criança dessa, eu que não queria ter”. Antes eu ficava triste, antes eu tentava 

esconder. (Mãe 7, menino, 11 anos, grau severo) 

Eu vejo assim, eles olhando, percebendo, “a bichinha da mãe, coitada, meu Deus, teve 

logo um filho desse jeito doente”, porque é o que eles falam. A gente sabe e, assim, a 

gente tem que trazer para gente a realidade, eu sei que eles falam […]. Ficam todos 

olhando assim, comentando, é a pior coisa. Se você não tiver preparada, ali mesmo você 

cai, você desiste da construção [...]. Se você não entrar (nos lugares públicos) preparada, 

você não encara não, só fica trancada dentro de casa. (Mãe 6, menino, 15 anos, grau 

severo) 

Eu me sinto atingida diretamente. Tem vezes que eu começo a chorar quando chego em 

casa. [...] A dificuldade de ter uma criança como ele é toda essa. (Mãe 28, menino, 10 

anos, grau moderado) 

 

Figueiredo et al. (2014) também observaram que o preconceito é uma das maiores 

batalhas travadas pelos pais de crianças especiais. Os autores apontam que o discurso da 

sociedade sobre o padrão de normalidade modificou-se, já que a noção de normal é vista hoje 

sob novos olhares. Antigamente, as pessoas com necessidades especiais eram consideradas 

seres anormais e, portanto, o que não pertencia ao padrão era excluído. Todavia, os autores 

destacam que as pessoas com necessidades especiais têm direito à vida digna, como também ao 

desenvolvimento físico e social, enfatizado pelo respeito às diferenças e peculiaridades 

individuais, pois a deficiência limita, mas não tira o potencial humano que cada pessoa possui. 

Embora a sociedade admita esse novo olhar diante do que é normalidade, Figueiredo et al. 

(2014) destacam a existência de pessoas que discriminam e agem de forma preconceituosa 
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diante da pessoa com necessidades especiais, gerando medo e insegurança nos pais de crianças 

autistas. 

 

Você sente medo, sente um constrangimento muito grande, é desgastante. Chega em 

casa, você chega abalada [...]. Principalmente quando eu saio com ele que encontro 

muito preconceito. As pessoas não falam abertamente como falavam antigamente, mas 

você sente que eles olham realmente. É um olhar que dói muito. (Mãe 6, menino, 15 

anos, grau severo) 

 

Meimes et al. (2015) afirmam que, apesar do preconceito ser fonte de preocupação e 

frustração para as mães, elas conseguem perceber e valorizar as potencialidades do filho, o que 

indica o cultivo da esperança e motiva a busca por apoio, orientação e auxílio. 

 

Minha perspectiva é que eu quero ver meu filho formado, lendo, entende? Um 

profissional que o pessoal respeite, não tenha preconceito. Eu luto por isso, para que 

ninguém olhe ele atravessado. Ele é muito inteligente. Eu sei que ele tem capacidade. 

Então eu luto por isso, para ele ser um profissional. (Mãe 1, menino, 8 anos, grau leve) 

 

Através dos relatos dessa classe, pode-se perceber que as dificuldades enfrentadas pelas 

cuidadoras vão além das adversidades impostas pelos comprometimentos da própria criança. 

Nesse sentido, Maia Filho et al. (2016) destacam que além das dificuldades decorrentes das 

pressões internas que acontecem desde o nascimento da criança e os consequentes 

comprometimentos no seu desenvolvimento, existem também as pressões externas, posto que 

a sociedade expressa grande dificuldade na convivência com as diferenças. Pode-se constatar, 
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corroborando com o presumido pelos autores, que um dos principais conflitos vividos pela 

família é o preconceito. 

Diante das classes que formam o Eixo 2, sobrecarga subjetiva, pode-se perceber, mais 

uma vez, que as mães do presente estudo objetivam a representação social do autismo nas 

próprias vivências com o filho e, dessa forma, também nas dificuldades por elas enfrentadas, 

desde a descoberta do diagnóstico, considerando seu impacto, até a forma como as crianças 

autistas são vistas pela sociedade, além das dificuldades relatadas no primeiro eixo.  

A dificuldade, como elemento do núcleo central da representação social do autismo 

observada através dos dados oriundos da TALP, desvela-se em diferentes aspectos difíceis de 

serem enfrentados pelas mães participantes deste estudo. As entrevistas analisadas neste 

subtópico possibilitaram o conhecimento dessa dificuldade evocada prontamente pelas 

participantes quando perguntadas o que vinha em suas mentes ao pensarem no autismo. Trata-

se de uma dificuldade plural que abarca as dimensões objetiva e subjetiva da sobrecarga com a 

qual está relacionada.  

Pode-se constatar, pelas falas das participantes, uma representação do autismo 

objetivada nas vivências com o filho autista e ancorada na maternidade, uma vez que as mães 

representam o autismo não só através das dificuldades inerentes ao espectro autista, mas 

também por meio da dedicação e do cuidado com o filho, como visto também nos resultados 

da TALP. As entrevistas serviram de complemento e fonte de aprofundamento para a 

compreensão dessa representação social, em que foi possível conhecer de onde vinham as 

dificuldades, que extrapolam os comprometimentos desenvolvimentais oriundos do transtorno 

e se agravam no meio social com as barreiras impostas pelo preconceito, pela discriminação e 

pela exclusão social. 
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4.5 Consolidando os resultados 

 

Com a finalidade de facilitar a compreensão e articular todos os dados encontrados para 

cumprir com o proposto nos objetivos iniciais apresentados por este trabalho, realizou-se um 

apanhado geral dos resultados e discussão.  

Para as mães do presente estudo, as representações de filho, autismo e filho autista foram 

constituídas por elementos em comum, embora possuam significações distintas. Chama a 

atenção evocações específicas que fizeram parte do núcleo central e do sistema periférico nas 

estruturas dos três objetos representacionais: amor, dedicação e cuidar/cuidado. Segundo Abric 

(1994), através da organização do conteúdo das representações é possível compará-las umas 

com as outras, observando as diferenças e semelhanças entre elas. Mesmo que as representações 

possuam os mesmos elementos em suas estruturas, a ausência de algum elemento no núcleo 

central, por exemplo, confere-lhes significados diferentes.  

O termo amor fez parte do núcleo central da representação social sobre o filho, mas nas 

estruturas das representações sobre autismo e filho autista, o amor constituiu elemento do 

sistema periférico. Ao pensarem em filho, 25 das 30 mães participantes deste estudo evocaram 

prontamente a palavra amor. Quanto ao autismo, constituindo o sistema periférico da 

representação, o amor foi evocado por 9 mães. E com relação ao filho autista, também como 

elemento periférico da representação, o amor foi evocado por 16 participantes. Nota-se que a 

representação social de filho autista para as mães ganha uma carga afetiva maior do que a 

representação social de autismo.  

Dessa forma, pode-se entender que a representação social de filho que essas mães 

possuem ancora as demais representações, uma vez que o autismo é vivenciado por essas 

mulheres a partir do filho no espectro autista e, portanto, da maternidade. Logo, baseado na fala 

da Mãe 22 que diz: “Ser mãe é bom, de uma criança normal também, mas quando você tem 
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uma criança especial, você vê a realidade, o valor que uma mãe tem”, fica evidente que há um 

realce no papel social atribuído à maternidade vinculado ao amor incondicional e à dedicação 

na tarefa de cuidar do filho, especialmente do filho autista.  

Nas entrevistas, ao falarem dos seus filhos, as mães se reportaram ao amor como ainda 

maior com relação ao filho no espectro autista, como relata a Mãe 28: “Eu acho que amo até 

muito mais porque o cuidado é maior”. O amor aparece enquanto sustentáculo para lidar com 

a intensa demanda de cuidado, para as batalhas que as mães precisam travar em busca de 

qualidade de vida para o filho e enquanto aprendizado resultante da adaptação que necessitaram 

realizar quando descobriram o autismo. É possível identificar o sentido do amor na vida dessas 

mães na fala da Mãe 6 que diz:  

 

É uma batalha infinita mas, assim, é um amor incondicional, é sem limite. Você já é 

mãe de uma criança dita normal, você já é uma leoa e, quando é de um autista, acho que 

é ficar em defesa sempre, sempre defendendo. Diga comigo, mas não diga com o meu 

filho. E assim, eu até me sinto mãe de outros meninos, porque o que eu não quero para 

o meu filho eu não quero para os outros. 

 

O amor com relação ao filho autista enfatiza o sentimento de maternidade e revela que 

as adversidades vivenciadas pelas mães modificam suas vidas, como a Mãe 29 que diz que, 

após a descoberta do autismo de seu filho, tornou-se uma mãe melhor: “Era uma pessoa meio 

dura. Hoje não, hoje amoleceu meu coração, sou mais paciente, tolerante, o amor é muito maior 

do que antes. Eu sei que hoje eu sou uma mãe melhor, bem melhor do que antes, aprendi a ser”. 

Juntamente com o amor, as mães realçaram a dedicação, que na representação social de 

filho e autismo fez parte do sistema periférico, enquanto na representação de filho autista 

constituiu elemento do núcleo central. Observa-se que a dedicação é um elemento também 
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comum aos três objetos representacionais, embora tenha destaque em relação ao filho autista. 

A dedicação parece estar relacionada ao grau de dependência que a criança possui em relação 

à mãe e, portanto, na representação de filho, ela aparece como periférico e não como elemento 

central, já que é esperado que o filho, em determinado momento de sua vida, alcance a 

independência. Já com relação ao filho autista, a dedicação se mostra exclusiva e está 

relacionada às renúncias necessárias em prol dos cuidados a longo prazo com a criança, como 

podemos ver na fala da Mãe 20: “Depois do autismo eu tive que abrir mão de muita coisa, tipo 

os estudos, que eu ainda não tinha concluído, o meu lado profissional.” 

A dedicação, como elemento importante das representações de autismo e filho autista, 

relaciona-se com o nível de sobrecarga do cuidador presente na amostra, com a renúncia da 

atividade profissional e com a realização solitária das tarefas diárias de cuidado com o filho 

autista. Esse cenário, acrescido do fato da maioria das participantes ser casada, sugere que a 

presença do pai da criança ou companheiro pode não amenizar a sobrecarga do cuidador sentida 

pelas mães deste estudo, por mais que ele assuma o sustento financeiro da família.  

  Esses dados em destaque fazem menção ao tema da parentalidade que, de acordo com 

Smeha (2010), está imersa na cultura patriarcal que privilegia o modelo de maternidade baseado 

na dedicação em tempo integral ao filho, especialmente ao filho com necessidades especiais. 

Logo, segundo a autora, a paternidade estaria voltada à função de fornecer e manter o sustento 

familiar, como também exercer autoridade. Contudo, Smeha (2010) pontua que, mesmo que a 

paternidade seja representada, em alguns aspectos, como algo de menos importância comparada 

à maternidade, atualmente, vive-se uma nova cultura de paternidade onde o pai necessita estar 

mais presente e envolvido nos cuidados diretos com o filho. Embora se observem mudanças 

quanto às dinâmicas da parentalidade, a autora lembra que, na prática, a participação do pai, de 

maneira geral, ainda é limitada e as transformações com relação à paternidade ocorrem de forma 

lenta. 
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Em uma pesquisa realizada sobre as vivências paternas de homens que são pais de um 

filho com diagnóstico de autismo, Smeha (2010) observou que a participação do pai parece 

sempre ser de coadjuvante em relação à mãe, que protagoniza os cuidados diretos com a criança. 

Conforme os resultados do estudo, o pai aparece como colaborador, quando solicitado, e não 

exerce uma função de responsabilidade permanente com as demandas de cuidado. A 

participação do pai estava, segundo Smeha (2010), ligada às atividades de lazer, enquanto a 

mãe se encarregava da higiene, da vestimenta e da alimentação. Entretanto, o envolvimento do 

pai com o filho, de acordo com os resultados da pesquisa, parecia ser motivado pelas cobranças 

da mãe, por sentimento de culpa e de obrigação ou de responsabilidade. Considerando as 

situações de estresse pelas quais as mães são, geralmente, submetidas no convívio diário com 

os cuidados permanentes com o filho, a autora afirma que o compartilhamento equitativo desses 

cuidados parecia, em seu estudo, estar diretamente relacionado à qualidade da relação conjugal. 

O cuidar/cuidado também é constituinte das estruturas das representações de filho, 

autismo e filho autista, mas recebe ênfase maior nas estruturas das representações de autismo e 

filho autista já que constituem o núcleo central de ambas. Por mais que o cuidar seja inerente à 

função materna, existe uma maior intensidade com relação ao filho autista, pois, além da alta 

demanda de cuidado a longo prazo que está relacionada à sobrecarga do cuidador, há também 

muitas expectativas quanto ao futuro e à necessidade da existência de alguém que possa 

substituir a mãe nos cuidados maternos.  

Além disso, cuidar do filho no espectro autista foi relatado como algo diferente que 

exige mais atenção e sensibilidade, como relata a Mãe 21:  

 

Não é só dar banho e acompanhar o crescimento, é um cuidado que é totalmente 

diferente de tudo, do que você fala, porque eles acreditam realmente em tudo que você 

fala. Então não tem história de brincadeirinha não. Eles sentem muito as coisas. Às vezes 
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se magoam do nada, uma besteirinha, às vezes uma coisa que ele viu e se emocionou no 

filme, que ele chora eternamente e para você conseguir consolar ele e explicar que aquilo 

ali não é assim que é só um filme [...].  

 

A Mãe 27 expõe a preocupação quanto ao futuro e, consequentemente, à angústia de 

quem vai cuidar dos seus dois filhos autistas se acontecer algo com ela. Ela diz:  

 

Eles só têm a mim, eu sou a coluna, e no dia que eu não mais existir? Eu posso adoecer, 

eu vou envelhecer, quem vai cuidar deles? Aí eu falo sempre isso com minha filha mais 

velha. Ela diz “mãe, eu nem gosto que senhora fale isso, porque a senhora sabe que eu 

vou cuidar deles”, ela diz hoje, mas será que vai cuidar mesmo? E não é o cuidado como 

eu cuido, como eu sou mãe, […] aquele cuidado, aquele zelo, aquele medo, aquela coisa 

de você ficar em cima, de você ter medo quando fica doente, cuidar direitinho, não é a 

mesma coisa.  

 

O cuidado dispensado ao filho autista não é qualquer cuidado, mas sim um cuidado 

repleto de zelo, atenção, renúncia, dedicação e amor incondicional que está na base do lugar de 

onde é pensada a representação do autismo, a maternidade. 

A intensa demanda de cuidados, a ausência de suporte familiar e social e o grau de 

severidade ou nível de comprometimento da criança com TEA são alguns dos fatores que se 

relacionam com a sobrecarga do cuidador abordada neste estudo. Verificou-se, na amostra 

geral, um nível moderado de sobrecarga de acordo com os dados do ZBI. Entretanto, outros 

fatores que podem influenciar a sobrecarga do cuidador, conforme considera Semensato (2013), 

como as personalidades dos indivíduos (mãe e filho) e o tempo do diagnóstico, não foram 

investigados neste estudo. Todavia, pode-se observar o efeito do grau de severidade na 
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sobrecarga do cuidador presente na amostra de mães, em que as mães cujos filhos foram 

diagnosticados com grau leve de TEA pontuaram menos no ZBI comparadas às mães de 

crianças com graus moderado e severo de TEA.   

A sobrecarga do cuidador observada neste estudo foi, ainda, corroborada através das 

representações sociais elaboradas pelas participantes acerca do autismo, tendo em vista que 

fizeram menção, de modo amplo, às dificuldades inerentes ao TEA.  

O autismo foi representado também através das evocações dificuldade, mistério e 

paciência, que constituíram seu núcleo central juntamente com cuidar. A representação sobre 

filho autista não incluiu o termo dificuldade em seu núcleo central; logo, mesmo se tratando do 

autismo, as duas representações são diferentes para as participantes deste estudo. O fato de o 

autismo estar vinculado ao filho, que foi representado através de conteúdos positivos de ordem 

afetiva, como amor e carinho, a representação de filho autista parece ter sido amenizada em 

comparação à representação acerca do autismo com a não inclusão da evocação dificuldade do 

núcleo central. 

Como foi visto, a dificuldade apareceu pormenorizada nas entrevistas compondo a 

sobrecarga do cuidador advinda das vivências com o filho autista. As dificuldades foram 

consideradas nas dimensões da sobrecarga objetiva e da sobrecarga subjetiva e, desse modo, 

ilustram os desafios no que tange não só ao contato direto com a sintomatologia do filho no 

espectro autista, mas também a questões de ordem social que afetam o dia a dia da família da 

pessoa com TEA, como o preconceito e as dificuldades quanto à inclusão social e escolar. 

O autismo enquanto mistério e surpresa aparece nas entrevistas no que se refere à 

descoberta e ao impacto do diagnóstico. Ambos os termos estão relacionados ao não 

conhecimento do TEA por parte das mães, como disse a Mãe 3: “Quando eu soube logo que 

ela tinha esse problema, eu não tinha nem conhecimento, não sabia o que era, nunca tinha 

ouvido falar. Fiquei assim, em casa, sem saber como agir, surpresa, né? Fiquei surpresa”. A 
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surpresa também está vinculada à indefinição da etiologia do autismo e ao fato de não haver 

sinais fenotípicos na criança com TEA assim que ela nasce que indique algum problema, como 

é o caso das crianças com Síndrome de Down, por exemplo. Ao verem seus filhos fisicamente 

dentro dos padrões de normalidade impostos pela sociedade, as mães ficam surpresas com as 

dificuldades que vão surgindo no desenvolvimento da criança, como se pode perceber nas falas 

da Mãe 6: “Sinceramente, assim, no começo é uma surpresa. Você imaginar um filho saudável 

e, assim, até um ano a gente nem desconfiava, né? Uma surpresa mesmo.”; e da Mãe 13: 

“Autismo é uma caixinha de surpresa, eu acho que é isso, porque a gente não tem uma 

definição”. 

Considerando a representação social do autismo como algo difícil, misterioso, que exige 

cuidado, paciência e esperança, a comparação dessa representação a partir dos níveis de 

sobrecarga demonstrou que as mães do NÍVEL 1, apesar de representarem o autismo por meio 

de conteúdos de cunho mais negativo, tais como dificuldade, frustração, medo e preconceito, 

evocaram conteúdos positivos, como esperança, fé, superação e carinho. Em contrapartida, as 

mães do NÍVEL 2 representaram o autismo através de conteúdos de cunho negativo sem fazer 

menção a evocações que indiquem superação das dificuldades, focando nos aspectos do cuidar, 

aparentemente, enquanto algo vinculado à obrigação diante do papel que possuem como mães. 

Mesmo que pareçam representar o autismo de maneiras qualitativamente diferentes, o amor é 

representativo para as mães dos dois níveis de sobrecarga, sendo, possivelmente, o sustentáculo 

dos cuidados e a fonte de superação das dificuldades, que fazem com que essas mulheres 

permaneçam como cuidadoras principais das crianças. 

Diante disso, por intermédio das análises da TALP, juntamente com as entrevistas 

semiestruturadas, pode-se identificar que as mães ao representarem o autismo como uma 

dificuldade, vinculam-no à própria sobrecarga, objetiva e subjetiva, objetivando-o nas vivências 

com o filho autista. Constatou-se que tanto a representação social sobre o autismo como as 
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representações acerca do filho e do filho autista estão ancoradas na própria maternidade, que 

caracteriza o grupo do qual emergem tais representações e expressa o lugar de onde as 

participantes pensam os objetos representacionais em questão. Ao objetivarem não só a 

representação social sobre o autismo, mas também as representações sociais sobre filho e filho 

autista, nas vivências com o filho, elas objetivam os três objetos representacionais no amor, na 

dedicação e no cuidado. Embora os processos sociocognitivos sejam os mesmos para as 

representações aqui analisadas, as particularidades existem e devem ser pensadas através do 

modo pelo qual essas mães se relacionam com o filho no espectro autista que, por conta da 

dificuldade inerente ao autismo, exige maior dedicação comparado a um filho fora do espectro.  

A Teoria das Representações Sociais, de acordo com Moscovici (2015), permite uma 

articulação dinâmica entre dimensões social e psicológica, de modo que as representações 

sociais orientam as ações dos indivíduos ao passo que são modificadas pelo tempo e pelos 

acontecimentos, transpassando os processos cognitivos e as práticas sociais. Logo, a 

importância de conhecer e analisar as representações sociais elaboradas por mães de crianças 

autistas sobre o autismo se dá na medida em que não devem ser compreendidas apenas como 

um processo cognitivo de processamento de informações, mas sim como uma práxis. Ou seja, 

as representações sociais são formas de saber que têm como finalidade prática a organização 

das ações dos indivíduos no mundo, que determinam as características do ambiente e as 

condutas que serão realizadas nele. Visto isso, as representações sociais que as mães têm acerca 

do autismo servem de guias para suas condutas com o filho e com o mundo.  

É importante destacar que a representação social reflete não só o que as mães sentem e 

vivenciam em relação ao autismo, mas também o que está posto na sociedade. Smeha (2010) 

afirma que ter um filho autista, em uma sociedade que exige a eficiência como sinônimo de 

produtividade e passaporte para inserção social, é viver na contramão do que é posto 
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socialmente como condição para felicidade e inclusão. Portanto, o autismo representa de fato 

uma dificuldade para essas mães que extrapolam os limites do âmbito privado.  

De acordo com os dados deste estudo, as dificuldades transcendem a relação mãe-filho 

autista e o meio social produz ainda mais sobrecarga para essas mulheres, que lutam pela 

inclusão dos seus filhos e conscientização da sociedade sobre o TEA. É verdade que o Brasil 

tem se preocupado sobre a inclusão social das pessoas com autismo, que culminou na aprovação 

da Lei 12.764 em 2012, Lei Berenice Piana, representando um avanço importante em aspectos 

protetivos para essa população. Contudo, como ressalta Gonçalves (2015), embora a lei esteja 

em consonância com os ditames constitucionais acerca da defesa da dignidade humana, há 

problemas no tocante à forma como ela é aplicada. A rede de saúde e assistência não está 

preparada para garantir o diagnóstico precoce, previsto na lei, e as escolas também não possuem 

todo o suporte e estrutura para realizar a inclusão escolar como foi preconizada. Por 

conseguinte, questões como essas, que estão asseguradas em lei mas não são aplicadas na 

realidade, foram identificadas nos discursos das mães deste estudo como fatores de sobrecarga. 

De certa forma, as representações sociais que as mães possuem acerca do autismo, como 

algo difícil, mesmo permeado de amor e paciência, justificam a sobrecarga sentida e o 

comportamento de assumir e vivenciar o cotidiano do filho como seu, uma vez que necessitam 

de dedicação em tempo integral. Desse modo, como salientam Silva et al. (2015), a genitora 

perde, aos poucos, sua própria história e ressignifica sua existência de modo a abdicar de outros 

papéis sociais “para mergulhar na incondicional tarefa de cuidar do filho” (p. 6).  

Isso ocorre porque a criança autista é muitas vezes considerada a partir de uma condição 

muito aquém das possibilidades que realmente possui, além do fato do próprio serviço de saúde 

e profissionais da área condenarem a criança autista à dependência absoluta de seus cuidadores, 

o que propaga a representação social do autismo como uma dificuldade insuperável, como foi 

relatado pela Mãe 29 desta pesquisa, que disse ter ouvido do médico neuropediatra: “seu filho 
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vai ser sua companhia para o resto da vida, com os atendimentos, muita paciência, muita 

dedicação, que você vai ter que se dedicar a ele, ele pode melhorar um pouco, mas não melhora 

nunca, isso aí pode ter certeza, ele vai ser seu dependente para o resto da vida”. Faz-se 

necessário um serviço de saúde e assistência que sejam sensíveis à realidade de sobrecarga 

vivida pelas famílias, especialmente pelas mães, e busquem promover a resiliência, o apoio, 

desconstruindo a representação hegemônica de que as crianças especiais são incapazes de 

desenvolver suas potencialidades e independência.  

Os estereótipos e as concepções negativas que a sociedade construiu a respeito de uma 

criança com necessidades especiais, observados no próprio discurso de quem deveria estimular 

o desenvolvimento (profissionais da saúde e assistência), são apropriados e reconstruídos por 

essas mães que, na tentativa de proteger o filho, acabam por promover sua permanência. Sendo 

assim, as representações que as mães possuem sobre o autismo reafirmam o estigma social de 

dependência e dificuldade da pessoa autista que recai sobre elas mesmas na condição de 

principais cuidadoras e responsáveis pelo filho, dando continuidade ao ciclo da sobrecarga. 

Considerando que os estudos com base na TRS têm por finalidade minimizar as 

interferências negativas das representações nas atitudes e comportamentos dos sujeitos, 

verifica-se a necessidade de mudança das representações sociais identificadas neste estudo, 

incialmente com estratégias de diminuição da sobrecarga, desmistificando a ideia de que o filho 

autista não alcançará independência e não se desenvolverá. Tal necessidade se justifica a partir 

da consideração de Sigaud e Reis (1999) de que por intermédio da representação social que 

possui, a mãe pode se comportar de modo a reprimir ou ampliar as oportunidades de 

desenvolvimento e as possibilidades de integração social da criança.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

Considerações finais 
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Ao final deste trabalho e diante dos resultados obtidos, pode-se considerar que o 

autismo consiste em um tema complexo ao envolver não apenas a pessoa autista mas também 

toda a família, especialmente as mães cuidadoras e a sociedade. A relação do autismo com a 

mãe de uma criança autista perpassa muitas questões que dizem respeito, além da condição do 

transtorno que exige um cuidado intenso a longo prazo, à própria maternidade como papel 

social que representa. A sobrecarga vivenciada pela mãe é resultado do papel de cuidadora que 

assume na vida do seu filho respaldado no próprio cuidado especial que representa a demanda 

do agora e do futuro, tendo em vista que as expectativas quanto ao futuro são produtoras de 

insegurança e de angústia.  

A constatação de um nível moderado de sobrecarga do cuidador na amostra e de a 

maioria das participantes ser casada sugere que, além da presença do companheiro/pai da 

criança e do sustento financeiro, faz-se necessária a construção de uma rede de apoio no seu 

sentido mais amplo, que abarque os âmbitos físico, emocional, social e financeiro dentro da 

própria família. Essa rede de apoio intrafamiliar necessita ser desenvolvida e incentivada pelos 

centros de assistência às pessoas com autismo e suas famílias, que deveriam realizar 

acompanhamentos com os pais e demais familiares da pessoa com TEA, incluindo-os no 

processo de tratamento do filho, esclarecendo dúvidas, orientando estratégias para lidar com os 

sintomas do TEA e, assim, restituindo o sentimento de segurança e amparo nas famílias. 

Verificou-se nos discursos das mães, além da alta demanda dos cuidados e as 

dificuldades em decorrência dos comprometimentos da criança, o preconceito da sociedade em 

relação à pessoa com TEA, que discrimina e exclui a pessoa autista, como também, à primeira 

vista, responsabiliza as mães pela manifestação de comportamentos mal adaptativos por parte 

do filho no espectro autista. A partir de uma trajetória repleta de dificuldades, desde a busca 

pelo diagnóstico até o início do tratamento, observou-se a necessidade de capacitação dos 

profissionais da saúde para identificar o autismo ainda nos primeiros sinais, empoderando a 
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avaliação das mães dos primeiros sintomas da criança. Nesse sentido, a garantia do diagnóstico 

precoce sugere um melhor prognóstico para o filho autista, que pode consistir num possível 

fator de prevenção ou diminuição da sobrecarga do cuidador.  

São necessárias, portanto, políticas públicas que tenham como ênfase o diagnóstico 

precoce do TEA, que embora assegurado em lei, como dito, não ocorre na realidade, pois 

mesmo que os primeiros sintomas sejam identificados pelos pais ainda nos primeiros 2 anos de 

vida da criança, de acordo com Zanon et al. (2014), dificilmente ela receberá o diagnóstico 

antes dos 5 anos de idade. Outrossim, o diagnóstico precoce aumenta a possibilidade de a 

criança se beneficiar dos efeitos dos tratamentos de intervenção, e o progresso no seu 

desenvolvimento pode minimizar a sobrecarga sentida pelas mães. São necessárias também 

políticas públicas que promovam o suporte e a orientação às famílias com a finalidade de dar 

assistência aos cuidadores das pessoas com TEA, haja vista o impacto que o transtorno pode 

gerar no contexto familiar, sendo a manutenção de sua harmonia importante para o 

desenvolvimento da criança.  

É fundamental, ainda, que se promovam reflexões e se propaguem informações sobre 

o autismo na sociedade, sem distinção de idade ou poder aquisitivo, a fim de se fazer conhecer 

o transtorno e, então, estimular a compreensão da comunidade buscando a conscientização para 

combater o preconceito, que afeta toda a família da criança autista. Ademais, é essencial que 

haja intervenções educativas e culturais no intuito de repensar as práticas referentes à inclusão 

social de pessoas com necessidades especiais e o apoio às suas famílias. 

Sugere-se a realização de novas pesquisas que aprofundem outras questões não 

abordadas neste trabalho, tais como a personalidade dos pais e da criança, aspectos relacionados 

à parentalidade e à conjugalidade e suas relações com a sobrecarga do cuidador. Desse modo, 

sugerem-se estudos que possam embasar e elaborar um modelo de sobrecarga do cuidador em 

casos de autismo para que os fatores que interferem na sobrecarga possam ser visualizados de 
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maneira a possibilitar um manejo mais eficaz em direção à sua diminuição e prevenção. Além 

disso, percebeu-se a necessidade de conhecer as representações sociais dos profissionais de 

saúde responsáveis pelo diagnóstico e tratamento das crianças autistas e acompanhamento de 

suas famílias, uma vez que as mães do presente estudo relataram muita dificuldade na busca 

pelo diagnóstico de seus filhos e pareceram expressar a sobrecarga que teve origem já nesse 

momento.  

Apesar das contribuições desta pesquisa, seus resultados não podem ser generalizados 

para toda a população de mães de crianças autistas, tendo em vista se tratar de um estudo com 

método misto predominantemente qualitativo, que visou ao aprofundamento das representações 

de uma parcela específica de participantes, em um contexto situacional específico. No mais, 

esta pesquisa foi realizada apenas com mães de uma instituição de tratamento para autismo que 

atende as camadas menos favorecidas da população. Neste sentido, torna-se importante a 

realização de outros estudos que verifiquem se os resultados encontrados se mantêm em mães 

de crianças autistas de outras camadas sociais. Ressalte-se que esta pesquisa não pretendeu 

esgotar a temática em razão da sua amplitude e da complexidade. 

Contudo, acredita-se que os resultados encontrados no presente estudo possuem 

implicações importantes e podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais 

eficientes no tratamento da criança autista e acompanhamento de suas famílias e cuidadores. 

Especialmente por terem sido ouvidas as próprias mães, principais cuidadoras, e por terem sido 

levadas em consideração suas vivências, este trabalho pode contribuir para uma melhor 

compreensão acerca do TEA e da sobrecarga do cuidador em função dele. 

Cumpre, ainda, salientar que o presente estudo contribuiu para o conhecimento de 

como as mães representam o autismo, que é reflexo não só das experiências e vivências desse 

grupo social, mas também envolve, além de uma carga afetiva, uma construção social. As 

representações analisadas refletem aspectos socioculturais sobre a forma de lidar com as 
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pessoas com necessidades especiais, com a deficiência e com o que é diferente. São 

dificuldades, como elementos representacionais do autismo, que extrapolam as limitações 

orgânicas e invadem o meio social, mais deficiente do que as próprias condições físicas, mentais 

e comportamentais classificadas pelos manuais de saúde.  

Dessa forma, embora o TEA tenha sido e seja interesse de muitos pesquisadores, pelas 

questões que perpassam os mistérios de sua gênese ou pelos prejuízos e impactos que causam 

para a pessoa com o diagnóstico e para sua família, o presente trabalho é concluído na sede de 

se entender aquilo que foi apontado como o mais difícil para as mães deste estudo: o 

preconceito. As dificuldades relacionadas aos comprometimentos oriundos do autismo são 

reais, o cuidado intenso e sem descanso que sobrecarrega também é real, mas, o sofrimento das 

mães se deixou revelar em sua essência, através das lágrimas, quando falavam da 

incompreensão do mundo para com elas e seus filhos, dos olhares que doem.  

Por fim, como resultados deste trabalho, não menos importante do que os registrados 

no capítulo 4 desta dissertação, ficam a empatia com as mães que fizeram este trabalho comigo, 

o respeito pelas histórias de lutas incansáveis com seus filhos e família por um mundo mais 

justo e a imensa admiração pela força de cada uma que trava batalhas para ver as vitórias diárias 

de seus pequenos. Vitórias essas que para muitos podem significar apenas atividades 

automáticas do dia a dia, como amarrar os sapatos, comer usando talheres ou simplesmente 

poder verbalizar o que sente, mas que para essas mães são conquistas grandiosas de seus filhos 

rumo à independência. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL  

MESTRADO 

 

 

Prezada Senhora, 

Esta pesquisa é sobre as representações sociais do autismo elaboradas por mães de 

crianças autistas e está sendo desenvolvida por Camila Cristina Vasconcelos Dias, aluna do 

mestrado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), sob a orientação da Professora Doutora Silvana Carneiro Maciel. 

O objetivo do estudo é compreender e analisar as representações sociais sobre o 

autismo elaboradas por mães de crianças autistas e suas relações com a possível sobrecarga 

gerada pela demanda do cuidado. 

Solicitamos a sua colaboração para responder a uma entrevista e questionários, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área das 

ciências sociais e da saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome e do(a) seu/sua filho(a) será mantido em sigilo. Informamos que esta 

pesquisa não oferece riscos previsíveis para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a senhora não é 

obrigada a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão à sua disposição para qualquer 

esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia deste documento. 

                   

______________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com 

as pesquisadoras responsáveis pelo estudo: 

Camila Cristina Vasconcelos Dias. E-mail: camilacvdias@gmail.com. Endereço: Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes/Coordenação de Pós-Graduação em Psicologia Social da 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I, Cidade Universitária; Telefone: (83) 3216-7337;  

Silvana Carneiro Maciel. E-mail: silcamaciel@ig.com.br. Endereço: Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes/Coordenação de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade 

Federal da Paraíba, Campus I, Cidade Universitária; Telefone: (83) 3216-7337; 

Ou ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa no Centro de Ciências da 

Saúde – UFPB, 1º andar, Campus I, Cidade Universitária, CEP: 58.051-900; Telefone: (83) 

3216 7791.  

Atenciosamente, 

 

_________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 

 

 

 

mailto:camilacvdias@gmail.com
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APÊNDICE B - Questionário sociodemográfico 

 

Dados da Mãe 

 

Idade: 

 

Estado Civil: 

(   ) Solteira     (   ) Casada      (   ) Separada/Divorciada       (   ) Viúva 

 

Escolaridade: 

 

Trabalha fora de casa? (   ) Sim     (   ) Não 

 

Se sim, em quê? 

 

Número de filhos: 

 

 Idade e sexo: 

 

Renda Familiar: 

 

Religião: 

 

Grau de religiosidade: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Dados da Criança 

 

Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) 

 

Idade: 

 

Com quem mora? 

 

Diagnóstico: 

 

Tratamentos que realiza: 

 

Principais sintomas: 
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APÊNDICE C - Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP) 

 
 

Filho 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

 

Autismo 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

 

Filho Autismo 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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APÊNDICE D - Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

 

 Como chegou ao diagnóstico de autismo do(a) seu/sua filho(a)?  

 

 O que você entende por autismo? 

 

 Como é ser mãe de uma criança que recebeu esse diagnóstico?  

 

 Quem cuida dele(a)? Como é cuidar de uma criança com autismo? Você recebe alguma ajuda? 

De quem? 

 

 Como é o dia a dia na família? Como é a relação da criança com você?  

 

 O nascimento do seu filho mudou algo em você e na sua família? O quê? 

 

 Quais as maiores dificuldades que uma mãe de uma criança autista enfrenta? 

 

 Quais as suas expectativas para o futuro?  

 

 Como você acha que a sociedade enxerga a criança com o Transtorno do Espectro 

Autista/Autismo? 

 

 Quer acrescentar mais alguma coisa? 
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ANEXO A 

INVENTÁRIO DE SOBRECARGA DO CUIDADOR DE ZARIT (ZBI) 

INSTRUÇÕES: A seguir encontra-se uma lista de afirmativas que reflete como as pessoas, algumas vezes, podem se sentir 

quando cuidam de outra pessoa. Depois de cada afirmativa, indique com que frequência a senhora se sente daquela maneira( 

nunca=0, raramente=1, algumas vezes=2, frequentemente=3 ou sempre=4). Não existem respostas certas ou erradas. 

 

Nunca=0 Raramente=1 Algumas vezes=2 Frequentemente=3 Sempre=4 

1. A senhora sente que seu/sua filho(a) pede mais 

ajuda do que ele(a) necessita? 

1 2 3 4 5 

2. A senhora sente que, por causa do tempo que 

gasta com seu filho, não tem tempo suficiente para 

si mesma? 

1 2 3 4 5 

3. A senhora se sente estressada entre cuidar de 

seu/sua filho(a) e arcar com suas outras 

responsabilidades com a família e o trabalho? 

 

1 2 3 4 5 

4. A senhora se sente envergonhada com o 

comportamento de seu/sua filho(a)? 

 

1 2 3 4 5 

5. A senhora se sente irritada quando seu/sua 

filho(a) está por perto? 

1 2 3 4 5 

6. A senhora sente que seu/sua filho(a) afeta 

negativamente seus relacionamentos com outros 

membros da família ou amigos? 

 

1 2 3 4 5 

7. A senhora sente receio pelo futuro de seu/sua 

filho(a)? 

 

1 2 3 4 5 

8. A senhora sente que seu/sua filho(a) depende da 

senhora? 

 

1 2 3 4 5 

9. A senhora se sente tensa quando seu/sua filho(a) 

esta por perto? 

 

1 2 3 4 5 

10. A senhora sente que a sua saúde foi afetada por 

conta do seu envolvimento com seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 

11. A senhora sente que não tem tanta privacidade 

como gostaria por causa de seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 
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12. A senhora sente que a sua vida social tem sido 

prejudicada porque a senhora está cuidando de 

seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 

13. A senhora não se sente à vontade de ter visitas 

em casa por conta de seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 

14. A senhora sente que seu/sua filho(a) espera que 

a senhora cuide dele(a) como se fosse a única 

pessoa de quem ele(a) pode depender? 

1 2 3 4 5 

15. A senhora sente que não tem dinheiro 

suficiente para cuidar de seu/sua filho(a), 

somando-se às suas outras despesas? 

1 2 3 4 5 

16. A senhora sente que será incapaz de cuidar de 

seu/sua filho(a) por muito mais tempo? 

1 2 3 4 5 

17. A senhora sente que perdeu o controle da sua 

vida desde a descoberta do autismo de seu/sua 

filho(a)? 

1 2 3 4 5 

18. A senhora gostaria de 

simplesmente deixar que outra pessoa cuidasse de 

seu/sua filho(a) ? 

1 2 3 4 5 

19. A senhora se sente em dúvida sobre o que fazer 

por seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 

20. A senhora sente que deveria estar fazendo mais 

por seu/sua filho(a)? 

 

1 2 3 4 5 

21. A senhora sente que poderia cuidar melhor de 

seu/sua filho(a)? 

1 2 3 4 5 

 nem um 

pouco=0 

um 

pouco=1 

Moderada 

mente=2 

muito=3 Extrema

mente=4 

22. De uma maneira geral, quanto o senhora se 

sente sobrecarregada por cuidar de seu/sua 

filho(a)? 
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ANEXO B 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 


