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RESUMO 

 

Silva, M. S. (2010). Construção de significados da maternidade por mães de autistas. 
Dissertação de Mestrado. Salvador. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 
Federal da Bahia. 
 
A maternidade é uma das transições no ciclo de vida de maior impacto no desenvolvimento 
humano, tanto pelas demandas que surgem e pelos novos papéis que as mulheres assumem 
nessa nova condição, quanto pela própria reconfiguração identitária experienciada. No 
entanto, eventos disruptivos - como ter um filho autista de baixo funcionamento - tornam essa 
transição uma fonte de tensão e sofrimento, o que leva a caminhos não normativos de 
construção de significados e de constituição identitária. Assim, o presente estudo de caso 
instrumental buscou explorar os processos de construção de significados da maternidade por 
mães que têm filhos autistas de baixo funcionamento. Este trabalho se fundamentou nas 
formulações da psicologia cultural do desenvolvimento de orientação semiótica, 
principalmente nos seguintes conceitos: emergência semiótica, de Abbey e Valsiner; 
mediação semiótica, de Valsiner e self dialógico, de Hermans, Kempen e van Loon. Mães de 
autistas de baixo funcionamento usuárias de uma instituição especializada na cidade de 
Salvador/BA forneceram entrevistas narrativas as quais foram analisadas através da técnica 
conteúdo-categorial associada aos princípios teóricos que embasam o estudo. Assim, os 
principais significados da maternidade construídos pelas participantes foram: disrupção, 
prisão, dependência, culpa e evolução pessoal, sendo a frustração o principal afeto associado 
aos significados da maternidade aqui expostos. Os seguintes padrões de organização 
predominam na configuração de I-positions das mães de autistas de baixo funcionamento: 
dominância hierárquica rígida de uma I-position; acessibilidade relativamente fácil, para essas 
mulheres, a outras I-positions que não a materna, com concomitante dificuldade em pô-las em 
movimento, ou assumi-las, na prática, o que origina altos níveis de ambivalência e tensão; 
inflexibilidade para se mover de uma I-position para outra e, finalmente, campo afetivo 
predominantemente negativo relacionado à I-position materna. No que diz respeito às 
condições de emergência semiótica, há uma alternância intensa entre as condições Irregular 
IIa / Irregular IIb e Bifurcação de Trajetórias II ao longo de anos, o que pode fazer com que 
essas mulheres constituam uma I-position materna caracteristicamente negativa ou 
desprazerosa. Devido ao fato da maternidade ser uma condição – e não um estado – o 
repertório das I-positions no self dialógico se configura continuamente em função da I-
position materna. Esta, por sua vez, engendra mudanças qualitativas e quantitativas na busca 
pela superação de vivências típicas de sua condição: culpa, medo, dependência e confusão. 
Finalmente, vale ressaltar que as I-positions maternas de autistas de baixo funcionamento 
utilizam estados afetivos entificados - em forma de signos hipergeneralizados - para garantir 
uma integridade mínima ao repertório de I-positions em momentos críticos de suas vivências 
como mães. 
 

Palavras-chave: Maternidade. Autismo. Self Dialógico. Emergência e mediação semiótica. 
Self Narrativo. 
 



ABSTRACT 

 

Silva, M. S. (2010). Meaning construction on motherhood by mothers of autistic individuals. 
Dissertação de Mestrado. Salvador. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 
Federal da Bahia. 
 

Motherhood is one of the most impacting life cycle transitions in the course of human 
development both because of the demands which are posed to them and of the new roles 
women are supposed to take over in such a new situation, as well as because of the identity 
reconfiguration itself that is experienced then. However, disruptive events – like having a 
low-functioning autistic child – turn that transition into a source of tension and suffering, 
leading those mothers to non-normative ways of meaning-making and identity constitution. 
So, this instrumental case study intended to explore the processes of construction of meanings 
related to motherhood by mothers who have low-functioning autistic children. This work is 
theoretically based on the formulations of the Cultural Developmental Psychology of semiotic 
orientation, mainly on the following concepts: Abbey and Valsiner’s semiotic emergence, 
Valsiner’s semiotic mediation and Hermans, Kempen and van Loon’s dialogical self. Mothers 
of low-functioning autistic individuals who attend classes at an institution for autistic people 
in Salvador, BA, participated in narrative interview sessions which were analyzed according 
to the procedures of the content-categorial analysis, being such analysis linked with the 
theoretical principles that base this study. In this way, the main meanings of motherhood 
made by the participants were: disruption, prison, dependence, guilt and personal evolution, 
being frustration the main affect associated with such meanings of motherhood. The following 
patterns are dominant in the configuration of I-positions of those mothers: rigid hierarchical 
dominance of an only I-position; relatively easy accessibility, for those mothers, to other I-
positions than the me-as-mother, with simultaneous difficulty in setting them in motion, or in 
taking them over in practice, what originates high levels of ambivalence and tension; 
inflexibility to move from one position to another and, finally, prevailing negative affective 
field related to me-as-mother I-position. In what concerns to the conditions of semiotic 
emergence, there is an intense turn-taking between the semiotic emergence conditions named 
Erratic (types IIa and IIb) and Bifurcation of Trajectories (II) over years what may lead those 
mothers to develop a characteristically negative or unpleasant me-as-mother I-position. Due 
to the fact that motherhood is a condition, not a state, the repertoire of I-positions in the 
landscape of the dialogical self works continually for the sake of the me-as-mother I-position. 
This position, in its turn, makes qualitative and quantitative changes in the search for 
overcoming typical experiences of its own condition in cultural contexts, such as guilt, fear, 
dependence and confusion. Finally, it is important to highlight that the internal I-position of 
mothers of low-functioning autistic individuals keeps the integrity of the whole repertoire of 
I-positions in critical moments through the use of entified affective states that take the form of 
hypergeneralized signs. 
 
Key words: Motherhood. Autism. Dialogical self. Semiotic emergence and mediation. 
Narrative self. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O transtorno autista é classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (1993) 

como um transtorno invasivo do desenvolvimento caracterizado por um funcionamento 

atípico nas áreas de interação social recíproca e comunicação, além da presença de um padrão 

de comportamento restrito, repetitivo e estereotipado. Devido à ampla variedade de 

manifestação de sintomas dentro das três áreas mencionadas, fala-se atualmente em um 

espectro do transtorno autista o qual abarca desde as manifestações mais brandas do 

transtorno até os casos mais graves e incapacitantes. 

 Com uma prevalência média de quinze casos por cada dez mil indivíduos, de acordo 

com a American Psychiatric Association (APA) (2002) o transtorno se inicia antes dos três 

anos de idade, sendo quatro ou cinco vezes mais freqüente em crianças do sexo masculino. De 

etiologia variada, prognóstico incerto e curso crônico, o transtorno geralmente está associado 

a algum nível de retardo mental (75% dos casos em média).  

 Devido a tais características do transtorno autista, o sistema familiar no qual o portador 

do transtorno se encontra enfrenta, geralmente, altos níveis de estresse, sobretudo por ter que 

dispensar cuidados especiais e constantes ao portador de um transtorno ainda pouco 

compreendido (como se pode ver na revisão de literatura do presente trabalho, Capítulo 2). 

Além disso, as pessoas que integram esse contexto de desenvolvimento encaram dificuldades 

para promover a saúde emocional dos outros membros familiares, devido, dentre outras 

coisas, ao fato da atipicidade dos comportamentos apresentados pelo portador do transtorno 

(bem como as demandas oriundas daí) atingir as demais relações existentes no cenário 

familiar. Porém, a mãe do portador do referido transtorno é a pessoa que mais diretamente 

lida com o mesmo e também é quem mais é afetada pelas complicações advindas da condição 

de se ser a cuidadora primária – e muitas vezes única – do filho autista. 

 O interesse inicial pela problemática envolvendo a experiência materna junto ao filho 

autista surgiu a partir de conversas informais com mães de autistas em uma instituição de 

atendimento psicossocial direcionado para o público infantil e adolescente.  Aos poucos, os 

estados de confusão, ambivalência e tensão relatados por essas mulheres me levaram a 

perceber que um senso relativamente estável de ser mãe, naquele contexto específico, parecia 

ser algo construído ao longo de muitos anos e perpassado por altos níveis de incerteza, 

justamente por causa da existência de um filho extremamente atípico que não correspondia ao 

filho idealizado durante a gravidez. Assim, foi a partir dessas impressões que o projeto sobre a 

construção de significados da maternidade para mães de indivíduos autistas foi concebido e 
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elaborado sob a orientação da Profa. Dra. Ana Cecília de S. B. Bastos, no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia-PPG-Psi do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da 

Bahia-UFBA, com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB). 

 O presente trabalho é composto por cinco capítulos principais - além da apresentação, 

da introdução e das considerações finais - os quais se encontram sumarizados a seguir: 

 Capítulo 1 – Fundamentação teórica. No primeiro capítulo, a base teórica que 

fundamenta o trabalho (psicologia cultural do desenvolvimento, de orientação semiótica) é 

exposta, bem como os conceitos aqui utilizados (self dialógico, natureza narrativa do self, 

emergência e mediação semiótica); 

 Capítulo 2 – Revisão da literatura. Quatro temas que surgiram a partir da análise da 

literatura sobre maternidade e autismo são explorados nessa segunda parte da dissertação, a 

saber, processo diagnóstico, dificuldades familiares, estratégias de coping e aspectos gerais 

relacionados ao autismo; 

 Capítulo 3 – Delimitação do objeto de estudo e método. Aqui, após expor o problema 

que guiou o processo de pesquisa, os objetivos e os pressupostos iniciais, os procedimentos 

metodológicos são detalhados. A subseção método engloba a descrição do delineamento e do 

contexto da pesquisa, a caracterização das participantes, a descrição dos instrumentos de 

coleta de dados, assim como dos procedimentos de coleta e análise de dados. O capítulo é 

finalizado com as considerações éticas acerca da pesquisa. 

 Capítulo 4 – Processos de construção de significados da maternidade por mães de 

indivíduos autistas. Nesse capítulo, os quatro casos são apresentados e analisados à luz dos 

construtos teóricos referentes aos processos de emergência e mediação semiótica no espaço 

imaginário do self dialógico. 

 Capítulo 5 - Significados da maternidade e o self materno no contexto do autismo: o 

desenvolvimento humano em condições altamente ambivalentes. Essa última parte do trabalho 

traz formulações mais abstratas oriundas dos dados empíricos analisados no capítulo 

precedente. Dessa forma, os significados da maternidade construídos pelas participantes são 

elencados e relacionados com um modelo geral de organização do repertório de I-positions de 

mães de autistas de baixo funcionamento. Em seguida, os processos de emergência e 

mediação semiótica são articulados a processos dentro do espaço do self dialógico e a 
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organização do repertório de I-positions é analisada, considerando-se as relações dialógicas 

entre tais posições. Finalmente, as implicações práticas para profissionais que lidam com 

autistas e seus familiares, bem como limites e indicações de investigações futuras são 

expostos nas considerações finais do trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo de processos de construção de significados da maternidade se insere 

no campo maior da psicologia do desenvolvimento, a qual, de acordo com Valsiner (2000), 

estuda a emergência de fenômenos psicológicos de animais e seres humanos ao longo dos 

seus respectivos cursos de vida. Nesse sentido, uma perspectiva desenvolvimental se ocupa de 

processos que garantem tanto uma relativa estabilidade (automanutenção dinâmica) quanto 

uma mudança (axioma do tornar-se) ao longo do tempo. 

Mais especificamente, o trabalho se apóia em formulações teóricas do campo da 

psicologia cultural, em estudos desenvolvidos por Valsiner (2000, 2002, 2004a, 2004b, 2005, 

2007), sobre emergência e mediação semiótica; por Hermans (2004), Hermans e Hermans-

Jansen (2003) Hermans, Kempen e van Loon (1992), sobre o Self dialógico e por Bruner 

(1990, 2002), sobre o caráter narrativo da constituição do self. 

Tem sido muito freqüente, em estudos realizados pelos autores supracitados, dentre 

outros, o desenvolvimento de pesquisas que buscam conhecer e compreender processos 

psicológicos relacionados ao self, bem como à construção de significados, através de auto-

relatos e de experimentos. Em muitos casos, os participantes das pesquisas têm que lidar com 

situações marcadas por níveis moderados de ambivalência1 e tensão, tais como reconhecer 

figuras e relatar a história familiar ou pessoal (Abbey & Valsiner, 2004; Bruner, 1990; 

Hermans & Hermans-Jansen, 2003); no entanto, outros estudos têm focalizado situações nas 

quais os participantes vivem em situações altamente ambivalentes e tensas, como ser portador 

de esquizofrenia ou ser gay e judeu/judia simultaneamente (Lysaker & Lysaker, 2002; 

Halbertal & Koren, 2006). 

Esse é o caso de mães que têm filho autista e que, embora tenham seus respectivos 

filhos reconhecidos institucionalmente como portadores de um transtorno, muitas vezes são 

consideradas socialmente como mães em situação típica – nesses casos, as implicações da 

cronicidade, complexidade e ambivalência do transtorno autista para a vida dessas mulheres, 

em suas vivências idiossincráticas de maternidade, são geralmente ignoradas ou 

negligenciadas. O estudo de grupos como este, assim, pode nos fazer melhor entender esses 

casos e situações atípicas, bem como, por contraste, fornecer-nos dados que melhor 

expliquem fenômenos normativos da maternidade. Além disso, o estudo de caso instrumental 

envolvendo participantes que são mães de crianças autistas pode propiciar uma melhor 

                                                 
1 O conceito de ambivalência é descrito no Capítulo 1, na subseção 1.1.2, sobre Emergência Semiótica. 
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compreensão de aspectos dos processos psicológicos envolvidos no processo de construção de 

significados. 

Baseando-se nas formulações de Cole (1999) a respeito do rearranjo de processos 

desenvolvimentais na idade adulta e na velhice, a maternidade é aqui entendida como um dos 

eventos que mais implicam em mudanças no ciclo de vida da família, instaurando uma 

descontinuidade dramática na identidade social e responsabilidades femininas. O autor aponta 

duas razões para a existência de tal descontinuidade: a primeira diz respeito às mudanças de 

contexto e de papel social a ser desempenhado que geralmente se seguem a uma mudança em 

determinado âmbito da vida social de uma pessoa; a segunda razão seria a mudança no nosso 

sentido de self, resultante das diferentes maneiras pelas quais passamos a nos perceber por 

causa do novo tratamento que nos é dado, devido a esse novo status assumido – no presente 

caso, o de ser mãe. 

 A aparente simplicidade da definição conceitual da experiência de se ser mãe se mostra 

muito mais complexa quando se revê algumas das formas pelas quais a maternidade foi 

entendida ao longo da história das sociedades ocidentais. Assim, Gomez (2000) expõe como a 

maternidade foi representada a partir de um viés patriarcal desde a Grécia antiga, passando 

por um período da modernidade (século XVII ao XIX), até a representação fálica da 

maternidade predominante na psicanálise freudiana do século XX. Para a autora, havia uma 

tendência a excluir a mulher da reprodução e da maternidade já desde os primeiros mitos 

gregos, tendo sido a terra a progenitora do primeiro homem, do primeiro ser masculino, ou 

Homem Primordial. 

 Na tradição cristã, duas representações básicas têm predominado no que se refere à 

mulher, de acordo com Maldonado (2002): uma delas seria a figura da mulher tentadora, 

origem do pecado e erotizada, cuja referência primordial seria Eva; em contraposição direta a 

tal imagem, tem-se Maria simbolizando a pureza, a bondade incondicional, a obediência e a 

maternidade santificada. Baseando-se nos estudos de Kniebiehler e Fouquet (1980) sobre a 

história das mães, Maldonado (2002) explicita como a própria fecundidade é revestida de uma 

aura mística na tradição cristã, ao ser considerada uma bênção divina, enquanto que a 

infertilidade é vista como um castigo igualmente divino. 

 Para Moura e Araújo (2004), bem como para Gomez (2000), a localização da mulher na 

sociedade ao longo do tempo foi sendo construída em função do domínio patriarcal, 

modificando-se, contudo, os dispositivos através dos quais esse processo ocorreu. Assim, 

devido a transformações que ocorreram na sociedade européia com o advento da 

modernidade, a maternidade passou a ser vista como uma função central na vida da mulher, 
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sendo que o exercício feminino de tal função, por sua vez, influenciou as formas através das 

quais se constituíam os arranjos familiares, o desenvolvimento dos filhos e a organização do 

espaço doméstico. 

 Para Gomez (2000), a expansão do capitalismo e a consolidação do estado-nação 

moderno propiciaram duas revoluções que contribuíram decisivamente para mudanças da 

situação social da mulher na modernidade: uma revolução científica e outra político-

ideológica. No âmbito da primeira, três pontos se destacam: a descoberta, no século XIX, 

relativa à reprodução, segundo a qual é necessário o encontro do ovo com o espermatozóide 

para que ocorra a fecundação; descobertas sobre as relações entre prazer sexual feminino e 

reprodução – com a desconexão entre o orgasmo feminino e a procriação em fins do século 

XVII, a sexualidade feminina foi confinada à gestação, ao parto, à amamentação e à 

maternidade; finalmente, descobertas anatômicas mais pormenorizadas do corpo humano, 

também em fins do século XVII, acentuaram a diferenciação biológica entre homens e 

mulheres, inscrevendo no corpo feminino sua predestinação à maternidade e ao ambiente 

privado doméstico. 

 No que tange à revolução político-ideológica nos séculos XVIII e XIX, Gomez (2000) 

demonstra como a lógica do paralelismo entre o corpo e a moral fundamentou as propostas de 

que as mulheres eram anatômica e moralmente inaptas para a vida pública e política, ao 

mesmo tempo em que eram naturalmente aptas para o cumprimento do dever de boas mães e 

educadoras dos filhos. Segundo essa lógica, o útero era o órgão fundamental da mulher, 

ligando o sexo feminino diretamente à maternidade ou à doença (quando os propósitos da 

natureza não eram alcançados); ainda de acordo com o paralelismo corpo-moral, o menor 

tamanho do cérebro feminino era a evidência maior de que as mulheres eram essencialmente 

inadequadas para assuntos e atividades intelectuais de cunho político e público. 

 Fica evidente a mudança de foco que prioriza o amor materno em detrimento da atenção 

dispensada à autoridade paterna no que se refere às questões envolvendo o grupo familiar, 

mais especificamente a criação dos filhos, nos séculos XVIII e XIX. Assim, Moura e Araújo 

(2004) afirmam que práticas educacionais infantis as quais implicavam a participação direta 

das mães no processo, a crescente preocupação com a sobrevivência das crianças e novas 

formas de transmissão intergeracional de bens, fomentaram a difusão da idéia do amor 

materno incondicional. Além disso, a ampla aceitação da idéia de que cabia às mulheres 

fornecer a maneira natural e mais adequada de se cuidar das crianças foi tributária também do 

desenvolvimento de uma noção de espaço de vida privado, da formação de relações conjugais 

sem fundamentos no casamento por contrato e o surgimento da noção de infância. 
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Finalmente, vale ressaltar que a revisão exposta por Moura e Araújo (2004) sobre a 

maternidade inclui a dimensão de classe social para se pensar tal fenômeno, baseando-se nos 

estudos do sociólogo foucaultiano Donzelot (1986). As autoras mostram como o ato de cuidar 

das crianças – e, conseqüentemente, o papel a ser desempenhado pela mãe cuidadora – na 

modernidade foi regulado através dos trabalhos de diferentes profissionais, ocorrendo tal 

regulação distintivamente a depender do público-alvo da mensagem, isto é, as camadas mais 

pobres da população ou as camadas com mais recursos financeiros. 

 Permeada por fatores biológicos, sócio-culturais e históricos, a experiência psicológica 

de se tornar mãe se apresenta, inicialmente, de forma confusa e marcada por incertezas por 

parte das mães, como aponta Miller (2005), ao considerar a maternidade no contexto das 

sociedades atuais desenvolvidas economicamente e tecnologicamente. Ainda segundo a 

autora, a confusão e a incerteza são acentuadas quando se compara os roteiros sócio-culturais 

e as normas morais do que seria uma boa maternagem com o que é vivenciado empiricamente 

pelas mães ao terem filho, principalmente quando se trata do primeiro. A partir do estudo de 

narrativas, Miller mostra como pode ser ainda mais difícil de situar as experiências maternas 

quando estas vão de encontro aos repertórios disponíveis socialmente para a vivência da 

maternidade. E uma das situações nas quais as mães são compelidas a sentir e agir de maneira 

não canônica é a concepção de uma criança que desenvolve um transtorno autista, devido às 

características do mesmo (mencionadas abaixo) e à centralidade da criança no processo de 

desenvolvimento do self materno.  

O transtorno autista é caracterizado, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

como um dos transtornos invasivos do desenvolvimento os quais integram a categoria maior 

Transtornos do Desenvolvimento Psicológico (TDPs). O autismo compartilha três 

características com os outros TDPs: tem início na infância, apresenta comprometimento ou 

atraso no desenvolvimento de funções relacionadas ao funcionamento do sistema nervoso 

central e manifesta um curso estável, sem as remissões e recaídas características de outros 

transtornos mentais (OMS, 1993).  

A décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (1993) descreve 

dois tipos de autismo: o infantil e o atípico. O primeiro é caracterizado por um 

desenvolvimento anormal e/ou comprometido, com início antes dos três anos de idade e um 

funcionamento anormal das interações sociais e da comunicação, além da presença de um 

comportamento restrito e repetitivo. O autismo atípico difere do infantil por se manifestar 

após os três anos ou não apresentar anormalidades suficientes em uma ou mais das seguintes 

áreas: interações sociais, linguagem e padrão de comportamento, interesses e atividades. 
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Além disso, a CID-10 descreve a Síndrome de Asperger, cuja validade nosológica é 

questionada e que difere do autismo por não apresentar atraso ou retardo global no 

desenvolvimento cognitivo ou de linguagem. 

A American Psychiatric Association (APA) (2002) define o autismo pela “presença de 

um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal da interação social e da 

comunicação e um repertório muito restrito de atividades e interesses” (p. 99), sendo as 

manifestações de tal transtorno imensamente variáveis. Assim, nessas áreas do 

desenvolvimento, o autista apresenta2: 

a) Comprometimento acentuado no uso de comportamentos não-verbais, fracasso em 

desenvolver relações interpessoais, ausência de tentativas espontâneas de compartilhar 

experiências e ausência de reciprocidade social ou emocional; 

b) Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada, dificuldade 

acentuada em iniciar ou manter uma conversa, uma linguagem idiossincrática ou 

estereotipada e repetitiva, além de ausência de jogos e brincadeiras sociais imitativas; 

c) Com relação ao repertório restrito de comportamentos, atividades e interesses, o 

autista apresenta preocupação persistente com partes de objetos, maneirismos motores 

estereotipados e repetitivos, adesão aparentemente inflexível a rotinas e rituais, e uma 

preocupação insistente com padrões estereotipados e restritos de interesse. 

Apesar de formarem uma tríade geral típica do transtorno, as características acima se 

manifestam através de uma grande diversidade de formas, o que levou os pesquisadores a 

formularem, como já apontado, a noção de transtornos do espectro autista. Dessa maneira, os 

portadores do transtorno são caracterizados de acordo com os tipos de sintomas, a quantidade 

dos mesmos e a severidade com a qual eles se manifestam. Tal noção implica na alocação dos 

portadores em pontos de um continuum que vai dos graus mais severos (autistas de baixo 

funcionamento) aos menos severos (autistas de alto funcionamento). 

Além da severidade dos sintomas, outra característica do portador de autismo que afeta 

diretamente seus cuidadores diretos é o temperamento. De acordo com Konstantareas e 

Papageorgiou (2006), o temperamento é constituído por reatividade e auto-regulação. A 

reatividade diz respeito ao grau de excitabilidade motora e aos sistemas de respostas sensórias 

e afetivas, ao passo que a auto-regulação é composta pelo nível de atenção concentrada e 

controle inibitório do comportamento – a auto-regulação, nesse caso, serviria para modular a 

reatividade. Assim, um portador do transtorno autista muito agitado, extremamente ativo, com 

                                                 
2O Apêndice A mostra algumas características marcantes do transtorno que contribuem para a vivência materna de extrema 
ambivalência. 
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baixa capacidade de regular seu grau de atividade de acordo com o contexto e de focar sua 

atenção em uma atividade por um período mínimo necessário agrava o estresse experienciado 

pelos seus cuidadores. Autistas de baixo funcionamento apresentam sintomas em um grau 

severo, porém a condição é mais grave quando tal severidade é acompanhada por 

hiperreatividade e baixa capacidade de auto-regulação.  

A cronicidade, complexidade e ambivalência do próprio transtorno, o qual apresenta um 

curso estável, ao invés de um curso com remissões e recaídas, levam a uma vivência tensa e 

ambivalente de maternidade de forma constante, principalmente quando o filho é um autista 

de baixo funcionamento e que apresenta hiperreatividade e baixa capacidade de auto-

regulação. Tais informações justificam a escolha por tal grupo de participantes, e não de mães 

em outras condições. Para Abbey e Valsiner (2004), uma vivência ambivalente é 

caracterizada como uma experiência na qual forças impulsionam alguém “em diferentes 

direções, não apenas em termos de objetos materiais [...], mas também em termos de tentar se 

preparar para o presente e o futuro simultaneamente” (p. 6). Como será visto na análise dos 

dados, ser mãe de uma criança a qual, além de não corresponder à idealizada durante a 

gestação, apresenta padrões atípicos de comportamento continuamente, torna-se uma 

experiência que intensifica a necessidade de desenvolver atividades fora do âmbito da 

maternidade, âmbito este que requer, ao mesmo tempo, máxima dedicação dessas mulheres 

em seus respectivos papéis de mães – essa experiência, dentre outras, acaba sendo uma fonte 

básica de vivências ambivalentes por essas mães.  

 Assim, vivências antagônicas muitas vezes impelem as mães em diferentes direções, 

como foi constatado na revisão de literatura que integra este projeto de pesquisa (ver Capítulo 

2): a mesma mãe que relata amar seu filho é a mãe que deseja ser assistida por serviços os 

quais se encarreguem de cuidar de seus filhos durante a maior parte do tempo; as mães que 

têm filhos utilizando serviços de residência terapêutica relatam alívio e melhora da qualidade 

de vida devido à ausência do filho em casa, ao mesmo tempo em que relatam sentimentos de 

culpa e receio do julgamento social por causa dessa experiência de alívio (Benderix, 

Nordström & Sivberg, 2006); algumas mães relatam o desejo de que o filho não tivesse 

nascido; outras vêm o filho como um presente divino e defendem uma identidade autista 

(Monteiro, 2008); algumas mães sofrem por serem julgadas socialmente como mães 

ineficientes (seus respectivos filhos autistas seriam, sob essa perspectiva, filhos malcriados, 

desobedientes, etc.), ao mesmo tempo em que relatam não ter controle sobre o transtorno 

(Hamlyn-Wright & Draghi-Lorenz & Ellis, 2007); a invisibilidade do transtorno contribui 

para o julgamento dessas mães como ineficientes na educação de seus respectivos filhos 
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(Higgins, Bailey & Pearce, 2005); em depoimento coletado pelo pesquisador do presente 

projeto, a mesma mãe que quer ver o filho freqüentando a escola, desiste de fazê-lo devido às 

ameaças que o seu filho sofre de outros alunos e pais de alunos que condenam o suposto mau 

comportamento da criança autista; em matéria jornalística televisiva, uma mãe relata a 

necessidade urgente de apoio social ao se referir ao comportamento agressivo do filho autista, 

alegando não desejar ser protagonista de matéria jornalística futura sobre mãe que matou filho 

ou filho que matou mãe. 

 

Assim, dado o caráter de extrema ambivalência que caracteriza o processo de tornar-se 

mãe no contexto ora exposto, formulou-se a seguinte questão orientadora deste trabalho: 

Como mães de indivíduos autistas constroem significados sobre a maternidade? Objetiva-se 

aqui, dessa forma, compreender as formas de construção dos significados da maternidade por 

mães de indivíduos diagnosticados como autistas, através da análise dos processos de 

emergência e mediação semiótica que ocorrem no espaço imaginário do self dialógico. 

Nesse sentido, algumas possíveis contribuições teóricas podem advir da pesquisa aqui 

proposta: primeiramente, um melhor conhecimento das maneiras através das quais mães de 

crianças autistas constroem uma identidade materna (dialógica e narrativa); segundo, uma 

melhor compreensão teórica sobre os processos de construção de um senso de eu em situações 

altamente e permanentemente ambivalentes e terceiro, resultados da investigação empírica 

podem vir a reforçar, complementar ou questionar formulações teóricas pré-existentes acerca 

do self e sua construção narrativa. No que concerne às práticas sociais, os resultados 

originados desta pesquisa podem vir a fornecer informações relevantes que fundamentem 

medidas concretas de atenção psicossocial às mulheres que são mães de crianças autistas, 

principalmente por parte de profissionais que lidam mais diretamente com essas mães; além 

disso, a execução e divulgação deste estudo podem contribuir para fomentar a pesquisa e 

discussão nessa área, podendo os resultados dessas pesquisas em conjunto ser utilizados no 

desenvolvimento de políticas públicas de assistência psicossocial a mães de crianças autistas. 
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CAPÍTULO 1  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 PSICOLOGIA CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO  

 

O presente trabalho se insere no campo maior da psicologia do desenvolvimento, a qual, 

de acordo com Valsiner (2000), estuda a emergência de fenômenos psicológicos de animais e 

seres humanos ao longo dos seus respectivos cursos de vida. Nesse sentido, uma perspectiva 

desenvolvimental se ocupa de processos que garantem tanto uma relativa estabilidade 

(automanutenção dinâmica) quanto uma mudança (axioma do tornar-se) ao longo do tempo. 

Este estudo se apóia, em termos teóricos, nas formulações da psicologia cultural de 

caráter desenvolvimental, definida por Valsiner (2007) como uma ciência básica que busca 

construir hermeneuticamente modelos explicativos sobre o funcionamento cultural das 

pessoas, originando, dessa forma, modelos generalizados aplicáveis ao ser humano em geral. 

Valsiner (2007) conceitua o termo cultura como uma “modificação construtiva do curso 

natural das coisas... Uma espécie de cultivo, dirigido por objetivos, de características ou 

propriedades dos objetos no processo de desenvolvimento destes”3 (p. 19). Aqui, cultura se 

refere aos processos através dos quais as pessoas se relacionam com seus mundos sociais - ela 

diz respeito à relação da pessoa com seu ambiente, no processo de mútua constituição dos 

mesmos. O referido autor enfatiza “a natureza dinâmica e processual do funcionamento da 

cultura dentro dos processos psicológicos humanos – tanto intrapessoais (pensar, sentir, agir) 

como interpessoais (conduta em relação a outros seres humanos)” (Valsiner, 2007, p. 1-2).  

 Essa visão processual se opõe à noção de cultura como uma entidade relativamente 

estática, isto é, como: a) um organizador dos processos psicológicos individuais (por 

exemplo, uma dada norma social ou uma crença religiosa que transforma subjetividades em 

modos culturalmente definidos) ou b) uma categoria à qual um grupo de pessoas pertence, 

pessoas estas que compartilham determinadas características (por exemplo, cultura brasileira, 

cultura haitiana, etc.). Nesses dois casos, cultura aparece como algo que existe dentro da 

mente humana ou fora dela, sendo tal concepção predominante no pensamento antropológico, 

como aponta Cole (1999). 

É a partir dessa concepção processual de cultura que Valsiner (2007) demonstra como, a 

                                                 
3 As citações diretas de obras não publicadas em português são traduções livres do autor da presente dissertação. 
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partir da década de 1990, ressurgiu um interesse pela noção de cultura dentro da psicologia, 

em uma forma de renascimento de velhas tradições de Völkerpsychologie (ou folk psychology) 

como as de Humboldt e Wundt. De uma forma geral, tenta-se então uma melhor compreensão 

de fenômenos psicológicos complexos, incorporando-se a cultura como integrante dos 

processos psicológicos individuais, sem ignorar a participação social experienciada pelas 

pessoas em contextos específicos (um país, uma língua, um grupo étnico). Em suas próprias 

palavras, “a psicologia cultural é parte da ciência psicológica orientada para a descoberta de 

princípios fundamentais básicos. Conseqüentemente, a psicologia cultural é parte da 

psicologia geral vista como uma ciência básica” (Valsiner, 2007, p. 2). 

Tal caráter de ciência básica da psicologia cultural é evidenciado em sua forma geral de 

construção de conhecimento, ainda de acordo com Valsiner (2007):  

- Faz-se a amostragem a partir de um participante (ou pequeno grupo de participantes) 

em sua vivência em instituições sociais; 

- Constrói-se um modelo generalizado do funcionamento cultural do(s) participante(s), 

sendo tal modelo baseado em uma análise sistêmica do indivíduo em contexto; 

- Este modelo é testado empiricamente com base em outro(s) participante(s), o que leva 

à modificação do modelo anterior. O novo modelo sistêmico é novamente testado e 

modificado e assim por diante; 

- Um modelo geral torna-se idealmente aplicável aos seres humanos genericamente, 

através dessa construção hermenêutica do conhecimento a respeito das pessoas como sistemas 

que funcionam culturalmente. 

Ao distinguir duas tendências dentro da psicologia cultural, Valsiner (2007) diferencia a 

orientação semiótica da perspectiva teórica da atividade (activity-theoretic perspective). Nesta 

última, o desenvolvimento humano é abordado através da participação mutável do homem nas 

práticas sócio-culturais do seu meio; já na primeira orientação (a semiótica) o foco recai sobre 

a capacidade humana de se distanciar de seu contexto de vida imediato através de sua 

habilidade e propensão em construir e utilizar instrumentos semióticos (signos). Assim, a 

pessoa é vista simultaneamente como um ator (imerso em um determinado contexto de 

atividade, o aqui-e-agora) e um agente reflexivo (distanciado psicologicamente desse mesmo 

contexto através da mediação semiótica). 

 Essa perspectiva semiótica da psicologia cultural é a que será utilizada como suporte 

teórico para o presente trabalho, como fica explícito na subseção seguinte (sobre signos e 

mediação semiótica) e nas posteriores. 
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1.1.1 Signos e Mediação Semiótica 

 

 Em consonância com esta versão semiótica da psicologia cultural, as teorias da 

emergência e da mediação semiótica desenvolvidas, respectivamente, por Valsiner (2000, 

2004a, 2005, 2007) e por Abbey e Valsiner (2004) - juntamente com a teoria do self dialógico, 

de Hermans, Kempen e van Loon (1992) e a da natureza narrativa do self, de Bruner (1990) - 

se constituem como referências fundamentais para se pensar os processos de construção de 

significados de maternidade por mães de autistas e, conseqüentemente, da identidade pessoal 

dessas mulheres na condição de genitoras e cuidadoras primárias dessas pessoas. 

Para Abbey e Valsiner (2004), um signo é um construto que, para alguém, substitui um 

referente (determinado objeto concreto, um fenômeno ou outros signos). Por exemplo: uma 

palavra ou um desenho que substitui um objeto real; uma fila de cones próximos a uma obra 

em construção que substitui o comando Afaste-se, para evitar o custoso trabalho de ter que 

avisar oralmente a todos os transeuntes de um local para se manterem afastados da referida 

obra ao longo do dia, etc. Essa idéia de signo é derivada diretamente das formulações de 

Peirce na área da semiótica.  

Uma das funções do uso dos signos é transformar o mundo complexo da experiência 

humana em um esquema simplificado. Dessa forma, nossa busca por codificar a 

complexidade do que encontramos e vivenciamos através de categorias lógico-formais 

simples (processo de esquematização) é, segundo Valsiner (2006), cognitivamente 

econômica. A esquematização dá origem a categorias de certa forma reducionistas, porém 

extremamente úteis para a comunicação interpessoal cotidiana, tais como: bonito, imoral, 

educativo, pornográfico etc. – estas categorias são também chamadas de signos-ponto (point-

like signs).  

No entanto, diante da existência das constantes e inúmeras incertezas das experiências 

pessoais ao longo do tempo, bem como das demandas por adaptação a tais experiências, os 

signos exercem a função de possibilitar uma melhor compreensão de fenômenos sociais ou 

pessoais complexos. Assim, a construção e uso de representações não-verbais, ricas e 

complexas da realidade (processo de pleromatização) podem permitir a alguém agir antes 

mesmo de categorizar algo verbalmente – como no caso de uma imagem mnemônica de 

determinada experiência passada que pode operar posteriormente em uma situação similar, 

sem a necessidade de mediação verbal. A tais representações, Valsiner (2006) dá o nome de 

signos complexos ou signos-campo (field-like signs). Outros exemplos de signos-campo são: 

estátuas, pinturas artísticas, valores, ornamentos, sentimentos, outdoors, dentre outros. 
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 Ainda sobre o uso e funções dos signos na vida humana, Valsiner (2005) afirma:  

 

cada signo que se encontra em uso durante a pequena “janela” de tempo infinitamente pequena que 
convenientemente chamamos “o presente” é um instrumento de mediação semiótica que se estende do 
passado para o futuro possível e antecipado (mas incerto, não conhecido) (p. 202).  

 

 Assim, os signos no presente estabelecem a variedade de possíveis construções futuras 

de significados para as experiências ulteriores que não podem ser preditas, mas que, ainda 

assim, podem ser antecipadas subjetivamente. Isto quer dizer que as pessoas estão sempre se 

orientando para determinadas dimensões das experiências futuras - ao mesmo tempo em que 

se preparam para vivenciá-las -, sempre construindo significados antecipadamente e se 

baseando nas experiências passadas.  

Como exemplo desse papel promotor dos signos na mediação semiótica, Valsiner 

(2007) relata trechos de um estudo feito por Nesin em 1990: eventos da infância de um 

participante turco, tais como proibição de pisar sobre papel impresso, rituais de colocar 

pedaços de papel - achados no chão - em um local alto e concepção coletiva do papel como 

algo sagrado, contribuíram significativamente para a construção da idéia de respeito sagrado 

pelo papel; este signo-campo, por sua vez, tem direcionado o comportamento do participante 

da pesquisa em todos os momentos de sua relação com ambientes nos quais há a presença de 

papel impresso. Assim, o participante se sente muito irritado diante da cena de alguém 

folheando um livro de forma descuidada (com a ponta do dedo molhado de saliva, por 

exemplo); a experiência de tal sentimento e as ações que daí se originam (como pedir para a 

pessoa folhear o livro com mais cuidado) são mediados pelo signo-campo respeito sagrado 

pelo papel, o qual foi construído a partir da participação da pessoa no contexto sócio-cultural 

turco.  

Tal signo-campo também é usado de maneira antecipada, quando o participante tem que 

viajar para lugares nos quais ele já sabe que não existe tal respeito pelo papel impresso, por 

exemplo. Nesses casos, ele se prepara para tentar relativizar as atitudes culturais com relação 

ao papel diferentes das suas próprias que serão por ele testemunhadas e acalmar-se diante de 

cenas chocantes, como alguém limpando sujeira com páginas de jornal ou de livros velhos. É 

nesse sentido que os signos canalizam significados e ações futuras, estabelecendo certa 

amplitude de variedade desses significados e ações dentre as quais as que realmente virão a 

existir só serão conhecidas no momento de ocorrência do evento. 
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1.1.2 Emergência Semiótica 

 

Na seção anterior, a forma como os seres humanos utilizam os signos para se adaptar às 

exigências constantes do ambiente circundante – tanto as presentes como as futuras, que são 

antecipadas – foi descrita a partir da noção de mediação semiótica, re-elaborada por Valsiner 

(2007) a partir das proposições teóricas de Vigotski; da mesma maneira, as formas pelas quais 

signos pré-existentes influenciam as construções posteriores de signos foi igualmente descrita. 

Mas dois fatos relacionados a esse processo de construção de signos (ou emergência 

semiótica) e, conseqüentemente, de significados serão aqui melhor definidos: a) o papel do 

nível de ambivalência da situação no processo de emergência semiótica e b) o nível de força 

do signo construído em uma determinada situação.  

Porém, antes de expor algumas características do processo de emergência semiótica, 

faz-se necessário definir o conceito de ambivalência, devido à centralidade do mesmo para 

este trabalho: Abbey e Valsiner (2004) utilizam a noção de ambivalência oriunda da 

psicologia topológica de Lewin, segundo a qual ambivalência é “uma tensão produzida por 

um sistema composto de um centro e no mínimo dois vetores não-isomórficos em tamanho e 

direção” (Abbey & Valsiner, 2004, p.4). Tal centralidade se deve principalmente ao fato da 

problemática aqui abordada – a construção de significados sobre a maternidade no contexto 

do autismo – ser permeada por um alto nível de tensão, como bem atesta a revisão de 

literatura mais à frente (Capítulo 2).  

Assim, para Abbey e Valsiner (2004), ao mesmo tempo em que os signos representam 

algo satisfatoriamente no momento presente, eles também podem possuir uma dimensão de 

incerteza no fluxo temporal do processo de emergência semiótica, fazendo com que tal 

processo seja marcado por níveis variáveis de ambivalência. Para ilustrar tal processo, segue 

um exemplo baseado em uma situação real. A cena se passa em uma festa de aniversário: 

Ao perceber que seu filho chora muito alto porque seu pedaço de bolo caiu no chão, 

uma mulher se aproxima do mesmo para ajudá-lo. No entanto, antes que ela alcance a referida 

criança, outra criança se aproxima de seu filho e começa a lhe dar tapas na barriga 

incessantemente. Ao pensar “Há uma criança agressiva machucando meu filho”, ela 

imediatamente se apressa, empurra a criança agressora, repreende-a e conforta o filho. O 

signo emergente criança agressora é suficiente neste momento para representar (e explicar) a 

realidade, haja vista o fato de a mulher ter presenciado a agressão – tem-se aqui um baixo 

nível de ambivalência no processo de construção de signos (emergência semiótica). 

No entanto, a mulher percebe que a outra criança permanece calada, em pé, olhando 
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fixamente para seu filho, enquanto ouve uma voz feminina (supostamente a mãe da criança 

agressora) se dirigir a ela (a mãe da criança que sofrera a agressão): “Por que você fez isso? 

Não vê que meu filho não entende bem as coisas?” A primeira mulher se sente extremamente 

perturbada, pois embora tenha testemunhado o ato de bater da criança, não consegue entender 

o porquê de tal ato, ainda mais considerando que a criança agressiva não apresenta nenhum 

sinal de disfunção psíquica e que, em uma situação típica, outra criança se aproximaria de seu 

filho para ajudá-lo ou confortá-lo; e ela se sente ainda mais confusa ao ouvir a fala da mãe da 

criança agressora. Nesse pequeno espaço de tempo, ela pensa: “Não entendo direito o que 

está acontecendo, mas quero entender...” Observa-se nesse momento um alto nível de 

ambivalência: a mãe da criança agredida se encontra entre dois pólos opostos, como mostrado 

na Figura 1, mas o signo criança agressora já não explica bem a realidade vivenciada: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Vetores fontes de tensão 

 

 

Fig. 1: Representação gráfica de situação marcada por alto nível de ambivalência. 

 

Logo em seguida, a mãe da criança agredida ouve a mãe da outra criança dizer: “Ele é 

autista!”. Nesse momento, a primeira mãe pede desculpas pelo incidente, olha para a suposta 

criança agressora em busca de sinais do autismo, lembrando-se que não sabe ao certo o que é 

o transtorno e se afasta confortando seu filho. Ela retorna, nesse momento a um estado de 

mínima ambivalência, pois o signo autismo explica todo o comportamento atípico da outra 

criança, ao mesmo tempo em que signos generalizados pré-existentes como tolerância a 

portadores de distúrbios psíquicos também participam da mediação do comportamento e do 

processo de emergência semiótica presentes.  

Para Abbey e Valsiner (2004), é essa ambivalência entre o que se sabia e o que não se 

sabia (ou o que se sabia incorretamente, como no caso da categorização criança agressiva 
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acima exemplificada) que regula o constante processo de emergência semiótica. Ressalte-se 

aqui que se nota um elevado nível de ambivalência presente em períodos longos das vivências 

de mães de autistas e seus filhos, principalmente nos processos de construção do self materno 

de tais mulheres. Os autores acima citados admitem que os variáveis graus de ambivalência 

“constroem um processo constante de construção de significados e emergência de signos por 

meio de um número de condições diferentes de emergência semiótica” (Abbey & Valsiner, 

2004, p. 5). Segue-se a definição das três condições de emergência semiótica propostas pelos 

autores – condição Nula, Irregular e Bifurcação de Trajetórias: 

CONDIÇÃO NULA (NULL CONDITION): Nessas ocasiões, o fato da pessoa não saber 

o que uma determinada coisa é e não se importar em sabê-lo, leva à ausência de tensão entre a 

certeza e a incerteza. Nesses casos, o fenômeno é relegado ao esquecimento, como tantos 

outros com os quais no deparamos e nos quais não focamos nossa atenção, não ocorrendo, 

portanto, emergência de signos novos. Em um momento posterior, a pessoa pode vir a se 

interessar em saber o que aquela determinada coisa é – aí a ambivalência pode começar a se 

desenvolver e a pessoa então passa para as condições seguintes. 

CONDIÇÃO IRREGULAR (ERRATIC CONDITION): Aqui, o indivíduo já passa a se 

preocupar em entender o que algo é e - em um estado de ambivalência inicial mínima ou 

moderada - permanece em uma busca irregular (entre “o sei e o não sei o que isto é”) por 

significados, criando assim uma base para o desenvolvimento posterior; esse tipo de 

construção de significados guia a pessoa por determinados caminhos possíveis em direção ao 

futuro através da emergência de signos frágeis e médios.  

Essa gradação da força dos signos tem a ver com o grau em que os mesmos dão conta 

satisfatoriamente da realidade circundante; isto é, quão satisfatoriamente os signos 

representam um determinado fenômeno para alguém em um determinado momento. O signo 

emergente criança agressiva, no exemplo acima, se mostrou com uma força média quando a 

mãe da criança agredida pensou que o mesmo explicava o comportamento da outra criança; 

porém, ao perceber que havia evidências que tanto o comprovavam quanto o negavam e que 

ela poderia estar errada (principalmente ao ouvir a outra mãe a repreender), a primeira mãe 

ficou ainda mais confusa e incerta acerca da propriedade do signo criança agressiva. 

Caso a pessoa resolva desistir de entender o que algo é, ela retorna então para a 

Condição Nula de emergência semiótica. No entanto, se isso não ocorrer, o processo pode 

seguir por duas vias, ainda dentro da condição Irregular: condição Irregular I e condição 

Irregular II, os quais se subdividem em a e b, cada um. Na condição Irregular Ia, há uma 

constante emergência de signos fracos que não representam satisfatoriamente determinado 



27 
 

fenômeno. Quando determinado signo passa a explicar – ao menos aparentemente - o 

fenômeno de forma satisfatória, tem-se a condição Irregular Ib. Ao checar o signo médio 

recém-construído através de suas experiências e perceber que o mesmo explica a realidade 

satisfatoriamente, tem-se a condição Irregular IIa. Porém, se em algum momento posterior, 

esse signo médio já aceito como satisfatório, for posto em dúvida devido aos altos níveis de 

ambivalência vivenciados pela pessoa, ela tenderá a lançar mão da condição de Bifurcação de 

Trajetórias. 

BIFURCAÇÃO DE TRAJETÓRIAS (BIFURCATION OF TRAJECTORIES): Nessa 

condição, uma das possibilidades é a pessoa superenfatizar a incerteza, afirmando: “Não sei e 

não quero saber de nada”, reduzindo a ambivalência e retornando à condição nula. Nesse 

caso, tem-se a condição de Bifurcação de Trajetórias I. 

No entanto, em situações nas quais alguma ação tem que ser levada a cabo e a 

permanência de altos níveis de incerteza trazem altos custos para a pessoa (como é o caso das 

mães de crianças autistas quando da percepção dos primeiros sintomas), a utilização de signos 

estáveis e fortes é extremamente adaptativa. Tais signos resistentes restringem as 

possibilidades de significados, monologizando o outrora dialógico processo de construção de 

significados, mas sendo funcionais em momentos nos quais altos níveis de incerteza podem 

ser prejudiciais para a adaptação da pessoa a uma determinada situação. Tem-se, então, a 

condição de Bifurcação de Trajetórias II. 

Tais signos surgem a partir de dois processos: no primeiro, há uma focalização em um 

aspecto da situação, ao mesmo tempo em que se ignora os aspectos dúbios do fenômeno 

(como no momento em que  a mãe viu a outra criança bater no seu filho, focalizando apenas 

nos tapas e fazendo emergir o signo criança agressiva);  no segundo processo, outros sociais 

relevantes para uma determinada pessoa (profissionais, familiares, amigos, cônjuges, etc.) 

intervêm no processo de construção de significados, através do fornecimento de signos fortes 

a serem utilizados em situações de extrema ambivalência. Os significados oriundos de tais 

interações, no entanto, são co-construídos pela pessoa a partir da aceitação, em maior ou 

menor grau, de tais signos fornecidos (no caso exemplificado, a mãe da criança agredida 

ainda procurou indícios que corroborassem o signo forte autista, fornecido pela segunda 

mãe).  

Como o foco central desse trabalho é a construção dos significados da maternidade para 

mães de crianças autistas, em outras palavras, as formas pelas quais tais mulheres concebem a 

si mesmas como mães, faz-se necessário aqui esclarecer como os processos de emergência e 

mediação semiótica podem contribuir para melhor entendermos os processos que subjazem à 
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construção da identidade pessoal dessas mães. O conceito de self aqui adotado, bem como a 

articulação do mesmo com os princípios da mediação semiótica serão expostos na próxima 

subseção.  

 

1.1.3 Self  Dialógico  

 

Ao teorizar sobre a auto-organização do self através da mediação semiótica, Valsiner 

(2005) lança mão do conceito de “self dialógico” (proposto originalmente por Hermans, 

Kempen & van Loon, 1992), o qual é considerado como sendo de natureza inerentemente 

narrativa, isto é, a noção de self dialógico inclui a idéia de self narrativo. 

Para os referidos autores, o self dialógico se constitui em um 

 

processo desenvolvimental dialógico e com múltiplas vozes, implicando na concepção do self 

como uma construção e reconstrução narrativa do significado dos eventos. [...] Uma multiplicidade 

dinâmica de ‘I-positions’ 4, relativamente autônomas, em um cenário imaginado (pp. 534-535; p. 541). 

 

 Depreende-se dessa breve definição que as noções básicas de Eu (I), Mim (me) 

posições, voz, e narrativa são centrais para se pensar os processos dialógicos envolvendo o 

self de uma determinada pessoa.  

Dessa forma, o Eu é geralmente o autor de uma narrativa sobre o Mim em um 

determinado momento, sendo este Mim o ator ou protagonista da narrativa. O Eu (ou self 

como autor) pode se distanciar do aqui-e-agora através da mediação semiótica dos símbolos 

linguísticos, reconstruindo narrativamente o passado e imaginando o futuro ainda 

desconhecido. Nesse sentido, o Eu que narra a história se modifica em cada situação vivida 

pela pessoa, sendo que diferentes Eus assumem este lugar de autor ao longo do tempo.    

A partir dessa dinâmica de diferentes autores narrando diferentes histórias, pode-se 

pensar em diferentes posições que são ocupadas tanto pelo Eu (o autor), como pelos diferentes 

atores que protagonizam a narrativa. Daí Hermans e Hermans-Jansen (2003) pensarem em 

posições mais centrais e outras menos: aquelas sentidas como fazendo parte da pessoa que 

narra a história são posições internas, ao passo que as consideradas significativas para uma ou 

mais posições internas e fazem parte do ambiente circundante (familiares, amigos, instituições 

                                                 
4 O termo I-position será mantido em inglês para se evitar o vício de linguagem conhecido, em português, como 
‘cacófato’ (sentido dúbio ou indesejado representado pelo som produzido a partir da junção de palavras). No 
presente caso, tem-se a diferenciação: Posições do eu (tradução do termo I-positions) X Posições doeu (passado 
do verbo doer). 
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sociais, objetos, etc.) são posições externas; as posições que se encontram fora do espaço do 

self dialógico são aquelas localizadas fora do horizonte subjetivo do mesmo, a respeito das 

quais a pessoa não tem consciência – porém,  essas posições situadas fora do horizonte 

subjetivo do self dialógico podem adentrar o espaço do self a qualquer momento, a depender 

das mudanças contextuais experienciadas pelas pessoas. 

Quando o Eu narra um evento, ele delega às outras posições vozes as quais viabilizam o 

diálogo entre as mesmas e entre elas e o Eu-autor. Isto, segundo Hermans et al. (1992), faz 

com que as diversas personagens dentro do espaço do self tenham uma relativa autonomia ao 

participarem de uma história, expressando-se também narrativamente. Finalmente, “como são 

vozes diferentes, essas personagens trocam informações sobre seus respectivos Mim’s [Mes] e 

seus mundos, resultando em um self complexo e estruturado narrativamente” (Hermans et al., 

1992, p. 29). A Figura 2 ilustra graficamente a concepção de Hermans e Hermans-Jansen 

(2003) sobre o self dialógico.      

 

 
Fig. 2: Representação gráfica das I-Positions em um self multivocal (Hermans & Hermans-Jansen, 2003, p. 545). 

 

A teoria do self dialógico de Hermans et al. (1992) e de Hermans e Hermans-Jansen 

(2003) apresentada acima tem recebido contribuições significativas das formulações teóricas a 

respeito da mediação semiótica, de Valsiner (2002; 2004; 2005; 2008), principalmente no que 

diz respeito aos mecanismos semióticos que regulam a reorganização temporal das I-positions 

na estrutura do self dialógico.  
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Para Valsiner (2005), “os seres humanos criam superestruturas mediadas 

semioticamente para regular a fluidez da estrutura das I-positions” (p. 202). Isso equivale a 

dizer que as pessoas constroem signos com níveis suficientes de abstração (signos 

promotores) que funcionam como guias para as futuras ações e construções semióticas, 

revestindo o self dialógico de uma natureza temporal orientada para o futuro. Assim, a cada 

nova experiência, as pessoas agem e constroem significados através do uso de vários signos 

previamente construídos. Esses processos têm especial relevância para a área da psicologia do 

desenvolvimento, na medida em que esta busca compreender como um organismo passa de 

um estado atual X até um estado posterior Z. 

Tal orientação para o futuro faz com que o self dialógico se encontre apto a se pré-

adaptar às situações futuras possíveis através do papel generalizador dos signos, 

principalmente no que se refere “às transformações que ocorrem na passagem de uma 

configuração presente de I-positions para uma nova configuração” (Valsiner, 2005, p. 203). 

Assim, uma determinada I-position não apenas exerce uma relação de dominância sobre 

outras, mas também utiliza signos promotores que estabelecerão os contornos possíveis das 

ações e das construções semióticas futuras.  

A título de ilustração, tomemos o exemplo mencionado na subseção sobre emergência 

semiótica a respeito da mãe que testemunhou seu filho apanhando de uma criança autista em 

uma festa de aniversário. Uma das possibilidades do processo dialógico de organização do 

self materno daquela mulher na ocasião do incidente, após tomar conhecimento da condição 

especial da outra criança seria: Momento 1) a construção de signos-campo do tipo ser mais 

cuidadosa e tolerante com pessoas que apresentam comportamentos estranhos, mas que não 

demonstram sinais visíveis de transtornos; ser mais cuidadosa com o próprio filho na 

presença de estranhos; ver os transtornos mentais como enfermidades nem sempre 

detectáveis por indícios visuais.   

No momento seguinte (Momento 2), essa mãe poderia começar a pensar em quão difícil 

deveria ser a condição de se ser mãe de uma criança autista, lembrando-se da aflição da outra 

mãe ao avisar-lhe que aquela suposta criança agressiva era autista, não podendo, portanto, ser 

julgada por seus atos aparentes. Nesse instante, o outro social relevante para a primeira mãe 

deixa de ser a criança autista e passa a ser a mãe desta; além disso, ela pensa em sua própria 

condição de mãe, bem mais feliz que a daquela outra - tais relações, no entanto, ocorrem 

mediadas pelos signos construídos no Momento 1. As figuras 3 e 4 mostram graficamente 

esses dois momentos de configurações diferentes das I-positions na dinâmica do self 

dialógico: 
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Signos construídos: 

- Tolerância: ser mais tolerante com pessoas que apresentam comportamentos atípicos, mas que não 

demonstram sinais  visíveis de transtornos mentais; 

- Ser mais cuidadosa com o próprio filho na presença de estranhos; 

- Ver transtornos mentais como enfermidades nem sempre detectáveis por indícios visuais. 

 

Fig. 3: Momento 1, logo após a situação de interação entre a mãe da criança agredida e a criança autista. 
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Fig. 4: Momento 2 - a mãe da criança agredida dialoga imaginativamente com a mãe da criança autista. 

 

 Vale lembrar que tais processos geralmente não ocorrem de maneira tão clara e simples 

como a representação ora sugerida pode levar a supor, sendo que muitas vezes o acesso a tais 

eventos se dá por meio da reorganização (atual) dos eventos passados, através de narrativas 

pessoais. É assim que, ao se mover retrospectiva e prospectivamente ao longo de diálogos 

entre as diversas I-positions, o self dialógico se constitui narrativamente, como fica claro nas 

reflexões construídas por teóricos da natureza narrativa do self, dentre os quais se destaca 

Bruner (1990). 

 

1.1.4 A Natureza Narrativa do Self  

 

 Enquanto a ênfase dos trabalhos de Hermans et al. (1992) e Hermans e Hermans-Jansen 

(2003) inicialmente recai sobre o dialogismo inerente à noção de self e as formulações 

teóricas de Valsiner (2002; 2004; 2005; 2008) priorizam as interlocuções entre as teorias do 

self dialógico e da mediação semiótica, Bruner (1990), com relação ao conceito de self, 

focaliza a constituição narrativa do mesmo. Embora as formulações teóricas deste último não 
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Nesse segundo momento, não só a configuração da disposição das I-positions é modificada através 
da mediação dos signos construídos anteriormente, mas também a própria relação entre a I-position 
central e o Outro social relevante (a mãe da criança autista) é mediada por tais signos. Tal processo 
segue no curso temporal das experiências vividas. 
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sejam operacional e sistematicamente utilizadas no presente trabalho para a análise dos dados, 

suas reflexões sobre a natureza narrativa do self servirão em muitos momentos para embasar 

aspectos da análise os quais requeiram um maior aprofundamento das questões referentes à 

narratividade do self.  

Bruner (1990) começa se opondo àquilo que ele chama de “self real ou essencial” (p. 

100), isto é, um Eu central uniforme e imutável, ao defender que este é criado e recriado 

continuamente para responder às situações presentes e que tal construção se dá através de 

nossas memórias bem como de nossas expectativas para o futuro. Para Bruner (1990), falar de 

si para si mesmo é como criar uma história sobre quem somos, o que fomos e o que 

pretendemos ser, o que nos tem acontecido, bem como sobre as razões pelas quais fazemos o 

que fazemos.  

 Essas narrativas descritas por Bruner (1990) exercem um papel de equilíbrio, ao 

diferenciarem alguém - em sua individualidade idiossincrática - dos demais, em um 

determinado momento, ao mesmo tempo em que relacionam este self a um mundo de outros: 

desde aqueles com os quais alguém se relaciona mais diretamente, até aqueles que só de 

maneira indireta se relacionam com esse alguém, como as instituições sociais e eventos do 

passado mais próximo e do mais distante.  

 A partir de uma revisão de literatura sobre as razões pelas quais os seres humanos, tão 

naturalmente, retratam a si mesmos “através de histórias”, Bruner (2002) apresenta 

resumidamente doze características do self encontradas nas obras revisadas: 

 1. O self é teleológico e agentivo; 

 2. Ele (o self) é sensível a obstáculos (reais e imaginados); 

 3. Ele responde a, e reflete sobre, aquilo que julga serem seus sucessos e fracassos; 

 4.  Ele se apóia na lembrança seletiva, ajustando o passado às demandas do presente e 

do futuro antecipado; 

 5. Ele se orienta em direção a grupos de referência e Outros sociais significativos; 

 6. É possuidor de bens e extensível, adotando crenças, valores e até objetos como 

aspectos de sua própria identidade; 

 7. É capaz de abrir mão de tais posses e valores, sem perder sua continuidade; 

 8. É experiencialmente contínuo, apesar das transformações que sofre ao longo do 

tempo e das circunstâncias; 

 9. É sensível a onde e com quem ele se encontra; 

 10. É relatável, explicável; sendo muitas vezes responsável por formular a si mesmo 

verbalmente, fica confuso e aborrecido quando não consegue “achar as palavras”; 
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11. É afetivo, temperamental, lábil e sensível ao contexto; 

12. Busca e preserva coerência, ao mesmo tempo em que evita dissonância e 

contradição através de processos psíquicos altamente desenvolvidos. 

O questionamento que advém desse conjunto de características é se o contar estórias é 

oriundo desse nosso senso de self ou se nossa habilidade narrativa dá essa forma historiada ao 

self tal como ele se apresenta. Para Bruner (2002), a língua não é um simples instrumento de 

codificação de fenômenos que se encontram no mundo, mas sim um filtro através do qual as 

experiências são filtradas e transformadas em eventos verbalizados (ou narrativos) - para o 

autor, nossa identidade pessoal (selfhood) é mais um desses eventos. Através da narrativa, 

contamos uma história com o intuito de verificar se realmente somos quem pretendemos ser, 

almejando alcançar uma coerência e continuidade em meio à desordem de nossas experiências 

ao longo do tempo. A narrativa, nesse sentido, é um ato lingüístico que favorece determinadas 

perspectivas. 

As formulações de Bruner (1990; 2002) acerca das relações entre self e narratividade 

são fundamentais para embasar teoricamente a decisão de se priorizar aqui as narrativas de 

mulheres que passam pelo processo constante de se constituir como mães de um filho autista.  

Além disso, essas formulações teóricas podem possibilitar uma melhor leitura tanto de: a) os 

movimentos dessas mulheres em suas diferentes – e muitas vezes conflituosas – I-positions ao 

longo do tempo, como de b) a dimensão temporal dos processos de construção de significado 

que fazem a mediação de tais movimentos. 

                           

 Assim, o que se busca através desta exposição sobre os fundamentos teóricos do estudo 

ora proposto é relacionar as formulações teóricas supracitadas e expor como tais formulações 

podem servir de base teórico-conceitual para se estudar questões relacionadas à construção de 

uma identidade ou self materno por mulheres que vivenciam a maternidade como um evento 

disruptivo de maneira prolongada e de forma ambivalente. 

 Uma das principais dificuldades de uma mãe de criança autista é entender ‘o que é’ que 

se passa com seu filho já desde muito cedo e ao longo do desenvolvimento do mesmo, 

entender o que é o transtorno autista e, muitas vezes, ‘quem é’ seu filho. Ser mãe e se 

reconhecer enquanto tal, portanto, não se dá como um evento típico para essas pessoas que 

experienciam sentimentos e vivências práticas que escapam aos roteiros sócio-culturais para 

se ser uma mãe ou uma boa mãe. No estudo desses estados caracterizados por alto nível de 

ambivalência, pode ser útil se lançar mão dos conceitos de emergência e mediação semiótica, 

haja vista serem tais construtos relevantes para se pensar como mães de autistas lidam com os 
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eventos e seus respectivos significados e, conseqüentemente, como elas agem frente a eventos 

marcados por ambivalência extrema.  

 Como o estudo aqui proposto se ocupa da construção de uma identidade pessoal ou self, 

o qual é relatado narrativamente pelos próprios sujeitos envolvidos nos eventos narrados, o 

conceito de self dialógico se mostra como o mais apropriado para se abordar tais questões, 

principalmente devido ao fato do mesmo ser multivocal e multifacetado, dinâmico, contextual 

no tempo e no espaço, agentivo, relacional e personificado.  

A noção de um self dialógico, dessa forma, busca superar as restrições culturais a 

respeito do self predominantes nos contextos das sociedades desenvolvidas tecnológica e 

industrialmente atuais: a centralização e o reducionismo típicos de concepções individualistas 

e racionalistas sobre o self. A forma como as diversas I-positions das mães de crianças 

autistas dialogam entre si em suas experiências de maternagem, por sua vez, é mediada por 

signos e significados utilizados por esses posicionamentos, sendo aí necessário utilizar o 

conceito de self dialógico para melhor se entender a dinâmica desse self.  

 Por fim, a noção de self narrativo exposta por Bruner se mostra como a via mais 

apropriada para se abordar os fenômenos ora expostos, devido, dentre outras coisas, à própria 

natureza (eminentemente narrativa) do que se tem como self dialógico. 

  A Figura 5 abaixo mostra como os conceitos destacados acima são articulados na 

análise e interpretação das narrativas: 

 

         

         

             

           

        

 

 

         

           Orientação     

     para arranjo      (...) 

               de nova estrutura 

       

 
Fig. 5: Representação gráfica da articulação dos conceitos de emergência, mediação semiótica e self dialógico. 
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Na Figura 5 acima, as I-positions dominantes (representadas por círculos pretos:     )  

em interação num determinado momento utilizam signos pré-existentes que funcionam como 

mediadores da construção de significados em uma determinada ocasião. Além disso, tais I-

positions constroem signos a partir dos elementos contextuais, gerando novos signos que 

regularão o rearranjo da nova estrutura do self dialógico (esses signos pré-existentes e em 

processo de emergência são indicados, no retângulo superior, por duas setas ascendentes).  

A linha curva (que parte dos significados generalizados, perpassa o espaço das I-

positions e aponta para o esquema do self dialógico à direita) indica a utilização dos signos 

existentes pelas I-positions em direção aos eventos futuros ainda não conhecidos, porém 

imaginados pelas diferentes I-positions. É através da articulação da nova situação com os 

signos disponíveis e com os signos em construção que a nova estrutura dialógica emergirá 

através do processo da mediação semiótica.  

O retângulo à esquerda, indicado por uma chave, representa o estudo das condições 

através da quais os referidos signos são construídos (nula, irregular ou pela bifurcação de 

trajetórias). Essa dimensão da análise é de relevância especial para o estudo devido aos altos 

níveis de ambivalência e tensão que marcam a experiência de se ser mãe de uma criança 

autista, como apontado pela revisão de literatura. 

O retângulo maior ao fundo dos dois esquemas do self dialógico e com reticências na 

extremidade direita indica o fluxo temporal contínuo e irreversível ao longo do qual o self é 

apresentado através da narrativa. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

Já é amplamente divulgada, no campo da psicologia do desenvolvimento e em outras 

áreas, a idéia de que a gravidez e o nascimento de uma criança na família se constituem como 

eventos normativos de grande impacto na dinâmica familiar ao longo dos seus ciclos, como é 

o caso do trabalho de Cole (1999) e o de McGoldrick (1995). De forma menos intensiva, 

porém, tem sido explorada a experiência de se tornar mãe como um evento disruptivo (em 

maior ou menor intensidade) do sentido de identidade pessoal - ou self – feminino, devido ao 

alto nível de ambivalência presente nessa situação. 

No entanto, pode-se pensar a experiência de mães de crianças autistas como uma 

vivência de incerteza e confusão ampliadas a respeito do ser mãe. O alto nível de 

ambivalência (entre o ser mãe e a ausência de um filho com comportamentos típicos 

esperados), estresse, incerteza, confusão, medo, desespero, etc., enfrentados por mães de 

crianças autistas, relatado unanimemente entre pesquisadores (Sivberg, 2002; Hastings et al., 

2005; Higgins, Bailey & Pearce, 2005; Hamlyn-Wright, Draghi-Lorenz & Ellis, 2007, entre 

outros), corrobora a idéia de que mães de autistas experienciam uma intensificação da falta de 

estabilidade identitária materna; para tal instabilidade contribuem a rápida transição da 

condição de gestante para a de mãe (cuja linha divisória é o parto), bem como a percepção, 

desde cedo, de que há algo de errado com o bebê em suas interações sociais, as quais são 

geralmente prejudicadas.  

Pode-se considerar, portanto, que o autismo infantil, como condição crônica e invasiva 

do desenvolvimento, causa um prolongamento intensificado da instabilidade identitária 

decorrente da transição entre a condição de gestante e a de mãe. Além disso, pode-se supor 

que o fato de se ser mãe de uma criança com o referido transtorno leva a caminhos 

característicos e singulares de construção de um self materno, uma das I-positions dessas 

novas mães. Essa idéia é corroborada pelos estudos de Miller (2005), de acordo com os quais 

ela afirma que a construção de um self social materno incorporado às noções que se tem do 

próprio self é ancorada nas práticas maternas (geralmente as bem sucedidas) e na percepção 

social que se tem das mesmas. 

Na presente revisão de literatura, buscou-se conhecer como as construções de um self ou 

identidade materna têm sido estudadas por pesquisadores que se ocupam de questões 

relacionadas à maternidade e ao transtorno autista. Os artigos nacionais incluídos na presente 



38 
 

revisão de literatura foram extraídos da biblioteca científica virtual SCIELO e os 

internacionais, do periódico Autism que se encontra disponível no portal de periódicos 

eletrônicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES, 

disponível na rede mundial de computadores. O critério de escolha do periódico foi a 

especificidade do mesmo, já explícita no seu título (Autism), bem como a variedade dos locais 

de origem dos trabalhos que são nele publicados (como países europeus, Austrália e norte da 

América). 

No site do SCIELO, os resumos de todos os artigos nacionais inclusos nos índices 

relacionados a autismo foram lidos e somente aqueles que tratavam mais diretamente de mães 

e cuidadores de autistas foram selecionados, lidos na íntegra e fichados. No portal de 

periódicos eletrônicos da CAPES, termos chaves relacionados ao tema foram colocados na 

caixa de pesquisa, na página de resumos do referido portal; em seguida, a partir dos resumos 

que surgiram, foram selecionados aqueles que mais se aproximavam do assunto em questão e, 

dentre estes, os resumos que foram publicados nas revistas mais especializadas sobre o 

autismo. Foi feita, então, uma pesquisa na página do periódico britânico Autism desde o 

primeiro número da revista, em 1997, até o primeiro trimestre de 2008.  

De início, 45 artigos foram selecionados, dos quais 23 foram escolhidos por tratarem 

mais especificamente de maternidade e autismo infantil. A partir da leitura dos resumos, foi 

feito um mapa da literatura com a esquematização dos seguintes temas: o processo 

diagnóstico, percepções maternas de eventos relacionados ao autismo (amizade, sexualidade, 

serviços de apoio e autismo/espectro do transtorno autista), dificuldades familiares e 

estratégias de coping. Estes temas são descritos e analisados a seguir, de acordo com o 

referencial teórico que embasa a presente pesquisa. 

 

2.1 O PROCESSO DIAGNÓSTICO5 

  

O processo de diagnóstico do autismo é uma das fases mais críticas do relacionamento 

dos pais com outras instituições, devido justamente ao sentimento de confusão que se 

estabelece na família com relação à criança que apresenta sintomas autistas e à usual demora 

do referido processo, o qual pode durar de meses até alguns anos, inclusive com mudanças no 

diagnóstico ao longo do tempo. Os artigos aqui reunidos sobre esse tema (processo 

                                                 
5 Em algumas passagens as palavras pais e cuidadores aparecem para fazer alusão ao fato de que alguns homens 
(pais de crianças autistas) participaram de certos estudos. Porém as reflexões principais dizem respeito às mães 
devido ao fato delas terem integrado quase que a totalidade dos estudos ora revisados. 
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diagnóstico) serão analisados a partir dos seguintes sub-grupos: satisfação dos pais com 

relação ao diagnóstico, primeiras reações dos pais ao diagnóstico e detecção dos primeiros 

sintomas comportamentais autistas pelos pais.  

De acordo com os achados na literatura, nos trabalhos de Brogan e Knussen (2003) e 

Mansell e Morris (2004), houve mais satisfação por parte dos pais, no que tange ao 

diagnóstico, nos seguintes aspectos: alta qualidade da informação transmitida (fator de 

extrema relevância para os pais), a maneira de o profissional informar o diagnóstico, a 

consideração das suspeitas dos pais por parte dos profissionais, o fornecimento de informação 

impressa, a oportunidade de diálogo e de fazer perguntas e o diagnóstico definitivo; uma 

intervenção precoce e serviços de fonoaudiologia; a ligação inicial com um profissional de 

referência durante o processo de diagnóstico e de tratamento. Ressalte-se que essa maior 

satisfação ocorreu entre pais cujos filhos freqüentavam uma instituição educacional e que a 

porcentagem de pais satisfeitos foi de 55%. Ainda de acordo com Mansell e Morris (2004), 

com relação à insatisfação dos pais, destacam-se: a longa lista de espera, a falta de referência 

a fontes de informação, tratamentos, estratégias de coping e manifestações futuras. 

Dentre as reações iniciais ao diagnóstico, Mansell e Morris (2004) encontraram: 

choque, confusão, negação, desesperança, e ódio - principalmente devido à demora no 

processo e primeiras intervenções.  Somando-se a isso, no único estudo qualitativo (com o 

delineamento da grounded theory) de autoria de Midence e O’Neill, (1999), seis pais ao todo 

(dois casais, mais um pai e uma mãe, sendo estes de famílias diferentes) participaram de 

entrevistas das quais seis grandes categorias foram geradas: desenvolvimento do filho e 

manifestações comportamentais (como ininteligíveis), confusão, diagnóstico incorreto, 

autismo, apoio e aceitação/adaptação. Dois pontos se destacam neste estudo: primeiro, a 

consideração do autismo como um traço de personalidade das crianças por parte de alguns 

pais que chegaram a afirmar e a defender a manutenção de uma identidade autista, dado este 

que poderia ter sido mais bem explorado pelos pesquisadores, principalmente no que concerne 

às respectivas noções de personalidade para aqueles pais; segundo, um incômodo particular 

com relação à invisibilidade do transtorno autista.  

 Mansell e Morris (2004) ainda verificaram que, por outro lado, o diagnóstico 

confirmou o que os pais pressentiam, informando-os e fazendo com que reduzissem suas 

expectativas com relação aos filhos dali em diante. O diagnóstico, dentre outras coisas, teve a 

função de trazer alívio, mais entendimento e aceitação, adaptação familiar e acesso a serviços 

de saúde; fez também com que os pais se tornassem mais preocupados com o futuro, que 

enfrentassem a ignorância das pessoas com relação ao autismo e diferenciassem melhor os 
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comportamentos infantis tidos como problemáticos. Pais que experienciaram um grande 

choque na ocasião do diagnóstico e que tiveram que enfrentar atitudes alheias negativas com 

relação aos seus filhos continuaram vendo o diagnóstico como algo ruim e aqueles cujos 

filhos manifestaram melhoras significativas ao longo do tempo até mesmo questionaram 

ulteriormente a acurácia do diagnóstico. 

Ainda segundo aqueles autores, o processo de aceitação do diagnóstico parece, assim, 

estar relacionado à aceitação das limitações da criança e, ao mesmo tempo, das potenciais 

melhoras que podem vir a ocorrer sob circunstâncias adequadas e específicas relacionadas ao 

tratamento do autismo. Entre as recomendações dos autores para as instituições que lidam 

com autistas e seus familiares, estão: o apoio a escolas convencionais por parte de instituições 

de educação especial, além da comunicação destas com outras instituições nas quais crianças 

e pais de crianças autistas estão envolvidos. 

No estudo de Brogan e Knussen, acima mencionado, as conclusões se justificam pelos 

dados e metodologia apresentados, sendo os dados oriundos das relações estabelecidas entre o 

grau de satisfação parental diante do diagnóstico e variáveis relacionadas aos pais, às crianças 

e à informação do diagnóstico. Com relação ao de Mansell e Morris, o levantamento através 

de uma escala tipo Likert também justifica os dados descritivos obtidos acerca das reações 

parentais ao diagnóstico.  

No entanto, há de se atentar para o fato de que o desenho de pesquisa survey (via 

correspondência impressa, como é o caso dos trabalhos ora analisados, com exceção para o de 

Midence e O’Neill) apresenta algumas limitações que se aplicam aos estudos supracitados, 

bem como aos que serão citados subseqüentemente, limitações essas mencionadas pelos 

próprios autores com relação aos seus respectivos trabalhos: há uma grande probabilidade de 

enviesamento de amostra, principalmente porque grande quantidade de participantes que 

poderiam lançar um olhar diferente sobre o fenômeno podem ter ficado de fora da pesquisa, 

fazendo com que o grupo participante fique muito homogêneo. A generalidade em detrimento 

da profundidade, característica desse tipo de desenho de pesquisa, pode perder detalhes 

específicos de um determinado contexto ou grupo social, além de limitar a expressão do 

participante ao apresentar perguntas pré-definidas e estruturadas. Por exemplo, contrastando 

com os estudos de delineamento survey considerados até aqui, dentro das categorias que 

surgiram no estudo de Midence e O’Neill havia temas semelhantes aos do estudo de Mansell e 

Morris, acrescidos dos temas acentuada ininteligibilidade e invisibilidade do autismo.  

Percebe-se nesses estudos iniciais integrantes da presente revisão de literatura, que a 

construção de um self materno de uma mãe de um autista se prolonga sob um estado de 
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ambivalência extrema por um extenso período, haja vista o processo de diagnóstico 

geralmente começar alguns anos depois do nascimento da criança e ainda se prolongar por 

meses ou anos. Ressalte-se que a definição de alguém como mãe se dá pela presença do outro 

(o filho), e que a forma como esse outro se apresenta influenciará decisivamente na forma 

como esse self materno será construído e como dialogará com as outras I-positions dessa 

mesma mãe.  

Além disso, embora o diagnóstico forneça uma certa estabilidade à mãe, o prognóstico 

incerto e possíveis melhoras posteriores ao diagnóstico podem ser elementos que 

restabeleçam um alto grau de ambivalência, seja pelo temor constante do que está por 

acontecer, ou pelo questionamento do diagnóstico, um signo médio outrora funcional. Se, 

nesse momento de diagnóstico, já não se tem dúvida que alguém é mãe, para esta (e sua 

respectiva I-position materna) resta a dúvida de se saber sobre de quem se é mãe, sendo este o 

principal desafio a ser enfrentado pela mãe no processo de diagnóstico, haja vista o filho não 

corresponder aos modelos idealizados de criança.  

No que diz respeito à detecção dos primeiros sintomas comportamentais autistas pelos 

pais, os relatos através de questionários - nos estudos de Young, Brewer e Pattison (2003) e 

Ozonoff, Williams e Landa (2005) - evidenciaram que os pais notaram primeiramente os 

sinais do autismo quando as crianças tinham 15 meses em média, enquanto que pais de 

crianças com autismo regressivo (autismo cujas manifestações dos sinais surgem após um 

período de desenvolvimento infantil relativamente típico) relataram ter detectado os primeiros 

sinais no período em que seus respectivos filhos tinham de 12 a 18 meses; além disso, 

variações e detalhes mais específicos foram fornecidos, como, por exemplo, o fato dos pais de 

crianças com autismo infantil procurarem os serviços profissionais quando as crianças tinham 

em média dois anos de idade. 

Esses dados demonstram que quando os pais chegam à instituição de saúde mental, eles 

já trazem hipóteses bem pontuais a respeito do comportamento dos filhos e isso só reforça as 

informações mencionadas anteriormente de que, apesar de almejarem o diagnóstico, eles 

também valorizam o fato de seus discursos serem levados em consideração no processo de 

construção dos signos que emergirão do encontro com os profissionais. Dessa forma, pode-se 

pensar que, muito mais que uma provisão de signos, o processo de construção de significados, 

nessas situações, requer o uso dos signos que emergem pessoalmente também dos pais. O self 

materno, nesses casos, se posiciona como uma voz que deseja uma participação ativa em 

colaboração com os outros sociais relevantes (os profissionais) no processo de definição do 

outro que o justifica, isto é, o filho. 
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Vale chamar a atenção para o fato de que, apesar das dificuldades de se pesquisar o 

estabelecimento de sintomas autistas iniciais quando da ocorrência dos mesmos, a utilização 

de surveys para o estabelecimento de datas de eventos passados apresenta limitações ao ter 

que se apoiar na habilidade de memória dos participantes; os surveys ainda restringem os 

relatos dos primeiros sintomas às opções das questões, embora um dos estudos aqui relatados 

tenha utilizado uma seção aberta no questionário.  

No que tange às pesquisas a respeito das experiências de mães de crianças autistas no 

processo diagnóstico, enfim, verificou-se uma tendência à utilização de surveys via serviço 

postal os quais forneceram uma ampla visão dos principais temas emergentes das experiências 

daquelas mães; contudo, apenas um estudo com pequeno número de participantes e 

fundamentado na grounded theory evidenciou temas que não apareceram em estudos cujos 

temas - em sua grande maioria - já eram pré-determinados pelos pesquisadores. 

 

2.2 PERCEPÇÕES MATERNAS DE EVENTOS RELACIONADOS AO AUTISMO 

 
A presente seção reúne diversos trabalhos em cujos títulos são utilizadas palavras como 

crenças, percepções, vivências e perspectiva e nos quais há uma prioridade dos discursos das 

mães (e em menor quantidade, dos pais) sobre os significados do autismo e sobre outros 

eventos significativos que ocorrem na esfera individual e familiar da criança com tal 

transtorno (espectro do transtorno autista, amizade, sexualidade e serviços de apoio). 

Dessa forma, relatam Harrington, Patrick, Edwards e Brand (2006), o autismo infantil 

foi identificado como uma conseqüência de eventos ligados à vacinação, por parcela 

considerável dos participantes e o nível de confiança nos médicos foi inversamente 

proporcional à quantidade dos tratamentos utilizados pelos mesmos e à demora de definição 

do diagnóstico. Já com relação ao espectro do transtorno autista – uma categoria mais ampla 

que engloba uma maior variação da manifestação dos sintomas em um continuum – as mães 

focalizaram seus discursos nas expectativas com relação ao futuro, atribuindo as causas do 

autismo a fatores não específicos e acreditando em uma possível mudança ou cura. Mais uma 

vez, foi valorizado o apoio que ajudasse as mães a atribuírem um sentido ao autismo, sendo o 

bem estar materno diretamente proporcional ao equilíbrio entre suporte social e controle 

pessoal da situação, de acordo com Dale, Jahoda e Knott (2006).  

As vivências maternas oriundas da situação de se ter um filho autista, segundo Monteiro 

(2008), são caracterizadas fundamentalmente por três aspectos: primeiramente, o fato de se ter 

um filho autista é vivenciado como um evento extremamente disruptivo e negativo 



43 
 

(acompanhado de sentimentos de impotência e inutilidade, bem como fé em Deus e busca por 

apoio social com o intuito de enfrentar a facticidade de se ter um filho autista); em segundo 

lugar, há uma redução do cotidiano da mãe quase que exclusivamente ao mundo do filho e, 

por fim, o fato de se ter um filho autista pode ser relatado como uma experiência nobre e 

especial. 

Com relação à amizade, Bauminger e Shulman (2003) verificaram que a formação desse 

tipo de vínculo social entre crianças autistas ou entre autistas e não autistas depende da 

intervenção de adultos, como pais e professores, para que se criem situações propícias, tais 

como: colocar as crianças em contato umas com as outras, ao invés de isolá-las socialmente; 

aproximar crianças que têm os mesmos interesses, bem como pares compostos por uma 

criança mais desenvolvida física e cognitivamente para ajudar a outra; conversar com as 

crianças sobre seus amigos ensinando-lhes habilidades sociais e resolver eventuais conflitos 

entre as crianças. Ter um filho autista contribuiu ainda para as mães desenvolverem empatia 

por outros grupos discriminados socialmente. 

Quando essas crianças chegam à adolescência, porém, suas relações interpessoais 

passam a ser influenciadas pela sexualidade de forma mais acentuada. Nesse caso, o que 

difere o autista do adolescente típico são as formas como aquele vivencia a sua sexualidade 

em relação aos outros ao seu redor: pouco conhecimento acerca da privacidade própria e dos 

outros, sobre a propriedade de locais reconhecidos socialmente para as práticas sexuais e 

sobre a reciprocidade do desejo sexual. Programas educacionais que focalizem habilidades 

sociais foram, assim, indicados com o intuito de adaptar a vivência dos autistas com relação à 

sua sexualidade aos contextos sociais, no estudo de Stokes e Kaur (2005). 

Como se pode notar, o papel que os serviços de apoio à criança autista e sua família 

desempenham nas mais diferentes esferas do convívio social dessas pessoas é fator decisivo, 

muitas vezes, para uma maior mobilidade social dos mesmos nas diversas instâncias sociais. 

As mães têm visto tais instituições como o local privilegiado para que ocorra um 

aprofundamento no entendimento do transtorno e um aprimoramento de habilidades práticas 

para se lidar com o mesmo; porém, elas também ponderaram sobre um possível prejuízo no 

desenvolvimento de suas habilidades devido à tentativa autoritária de se aplicar construtos 

teóricos à prática na lida com seus filhos, sem se levar em consideração as experiências 

maternas exitosas junto a seus filhos, segundo Whitaker (2002). Já no estudo de Benderix, 

Nordström e Sivberg (2006), um tipo particular de instituição foi referido como tendo 

melhorado as condições de vida das mães: as group homes. No entanto, o fato de se enviar um 

filho para ficar preponderantemente sob os cuidados de outras pessoas instaurou um conflito 
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ético diante da possível reprovação social dessas mães, além das preocupações de ordem 

prática advindas do fato de se delegar o cuidado do filho a outras pessoas fora do sistema 

familiar. 

Dos trabalhos supracitados, três são pesquisas com um delineamento de survey, um é 

um estudo de caso, sendo os três restantes um estudo correlacional e dois fenomenológicos, 

todos com o intuito de, em termos gerais, descrever as percepções de pais a respeito de alguns 

fatores relacionados ao transtorno autista e, conseqüentemente, sobre si mesmos enquanto 

cuidadores das crianças que apresentam tal transtorno. Desses, apenas o de Dale et al. (2006) 

utiliza um instrumento semi-estruturado (entrevista) juntamente com um estruturado (escala), 

para melhor explorar as possibilidades de respostas das participantes. Benderix et al. (2006), 

por sua vez, verificaram através de um estudo fenomenológico um dado novo sobre os efeitos 

do autismo na vida extrafamiliar das mães (maior empatia com relação a outras minorias 

sociais); o outro estudo fenomenológico - o de Monteiro (2008) – relata a percepção do fato 

de se ter um filho autista como algo altamente valorizado, percepção esta que encontra na 

religiosidade seus fundamentos, fazendo destas mães verdadeiras mães especiais, embora 

algumas mulheres no mesmo estudo tenham relatado sentimentos de impotência e inutilidade. 

Tais dados mostram como um delineamento de pesquisa que utilize instrumentos que 

permitam uma maior expressão do discurso dos participantes - além daqueles instrumentos 

que trazem informações já baseadas em outras pesquisas - pode colaborar com informações 

novas relevantes concernentes a percepções, crenças e perspectivas. 

Esses estudos reforçam a idéia de que a melhor adaptação à situação ambivalente de se 

ser mãe cuidadora de um filho autista é propiciada, dentre outras coisas, pela intervenção do 

discurso de autoridade dos profissionais da área de saúde mental aos quais as mães requerem 

o signo emergente facilitador de tal adaptação. Um posicionamento característico de mães de 

crianças que apresentam um alto nível de funcionamento social é a crença em uma possível 

cura, sendo que preocupações com o futuro também marcam essa dimensão do self materno –

mães de autistas parecem utilizar essa característica da mediação semiótica, que prepara o que 

é, ao que está por vir, de forma intensificada.  

Chama a atenção, nas pesquisas ora descritas, a relevância e a necessidade de uma 

prática ativa e constante dessas mães nas esferas da amizade e da educação sexual dos seus 

filhos, sendo tais instâncias importantes para se pesquisar aquilo que Bruner (1990) chama de 

práticas do self, ou seja, como os significados são postos em ação através das práticas 

localizadas sócio-historicamente. Nesse sentido, os selves narrativos das mães podem exercer 

um papel central na forma como elas exercem seus papéis maternos no meio social onde 
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vivem, destacando-se, principalmente, os dilemas enfrentados por mães que delegam a 

terceiros os cuidados pelos seus filhos; entender como tal ação, por sua vez, reverbera no self 

materno dessas mulheres é de extrema relevância para se pensar o processo de construção e 

desenvolvimento desse self.  

 

2.3 DIFICULDADES FAMILIARES 

 

Trabalhos sobre a percepção materna (mais especificamente familiar, em um dos 

estudos) de três tipos de dificuldades enfrentadas por mães de crianças autistas preponderaram 

na presente revisão de literatura: a saúde emocional (estudo com famílias), o estresse e o uso, 

pela criança, de objetos que se encontram no ambiente doméstico, como aparelho de vídeo, 

televisão, talheres e objetos utilizados para higiene pessoal.  

Famílias de autistas foram relatadas como sendo menos facilitadoras de saúde 

emocional de seus membros, ficando diversos comportamentos e atitudes subordinados ao 

transtorno nesses contextos, de acordo com Sprovieri e Assumpção (2001). Ainda neste 

estudo, verificou-se que reações como irritação, ressentimento e raiva podem estar 

relacionados à indiferença, punição e rejeição com relação à criança autista; nesses casos, a 

mãe geralmente exerce uma liderança fixa e autocrática. 

Os altos níveis de stress e depressão apresentados por mães de autistas são mediados 

pelo baixo nível de locus de controle interno6 o qual, por sua vez, é resultante das situações 

estressantes que fogem ao controle dos cuidadores em suas práticas parentais com o filho 

autista, segundo Hamlyn-Wright, Draghi-Lorenz e Ellis (2007). Chama a atenção o fato de 

que dentre os prejuízos apresentados pelos autistas, os relacionados à comunicação e às 

habilidades de compreensão e interação social são os que levam à experiência de um menor 

senso de auto-eficácia materna o qual, por sua vez, faz a mediação dos níveis de estresse e 

depressão materna, como demonstram Schmidt e Bosa (2007). 

Em uma revisão bibliográfica que cobriu o período de dez anos em três bases de dados e 

que selecionou ao fim 48 artigos sobre o autismo infantil e estresse familiar, Fávero e Santos 

(2005) descreveram oito categorias encontradas ligadas ao tema. Os achados do estudo 

mencionado são consoantes com os relatados aqui, a partir dos outros artigos selecionados 

para a presente revisão de literatura, apesar das diferenças de fontes e de dimensões dos 

estudos. 

                                                 
6 Grau em que um indivíduo crê que sua vida se encontra sob seu próprio controle. 
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Dois exemplos de situações estressantes puderam ser detectados: gerenciamento de 

televisão e vídeo (estudo feito através de uma análise de conteúdo de discussão de um grupo 

focal) e uso de objetos, nos quais as mães relataram suas percepções de como os filhos 

lidavam com objetos do ambiente doméstico – forma esta invariavelmente perturbada (estudo 

fenomenológico). No caso da televisão, o estudo de Nally, Houlton e Ralph (2000) mostrou 

como esse objeto tem um papel de extrema relevância para se lidar com o autista, na medida 

em que o portador do transtorno procura ficar com o controle remoto do aparelho 

constantemente, repetindo um mesmo vídeo por horas ininterruptamente, estendendo esse 

comportamento, inclusive, para outras casas em ocasiões de visitas e apresentando um 

comportamento hostil diante de resistências e oposições. As concessões feitas pelos pais, as 

quais trazem certa tranqüilidade momentânea para o lar, geralmente não são bem vistas pela 

família extensa ou por profissionais. Além disso, o uso apropriado de talheres e objetos de 

higiene pessoal é prejudicado devido à atenção focalizada em características isoladas e não-

funcionais dos objetos e também por causa do uso peculiar de alguns daqueles instrumentos 

pela criança autista, como mostraram Williams, Kendell-Scott e Costall (2005). Observações 

diretas, quando possível, dessas crianças em seus lares certamente contribuiriam para um 

melhor entendimento dessa dinâmica entre cuidador, criança autista e objetos domésticos. 

Uma prática corrente para lidar com tais situações tem sido a procura por grupos de 

apoio formados por pais de crianças autistas – porém, estes grupos têm atraído, cada vez mais, 

mães da classe mais favorecida economicamente, escolarizadas e residentes em centros 

urbanos na sociedade estadunidense, local onde a pesquisa (survey) de Mandell e Salzer 

(2007) foi realizada com a participação de 1.005 mães; outra característica das freqüentadoras 

de grupos de apoio é que geralmente elas têm filhos os quais se comportam agressivamente 

em relação a si mesmos, que têm problemas de sono e um déficit severo na linguagem.  

Os estudos acima referidos sobre relação entre locus de controle e estresse e o outro 

sobre pais e grupos de apoio, ambos levantamentos, contribuem para melhor se entender 

como as mães de crianças autistas percebem as dificuldades por elas encontradas no exercício 

de seu papel materno. O primeiro, a partir de dados quantitativos obtidos através de diferentes 

escalas, estabelece correlações entre variáveis como estresse, ansiedade, depressão, locus de 

controle e dados demográficos - apesar da possibilidade de se inferir correlações daí, pode 

haver outras variáveis que influenciam os níveis de depressão e ansiedade em mães. Com 

relação ao segundo trabalho (sobre pais e grupos de apoio), as características das mães que 

participam desses grupos se constituem em relevante contribuição para se conhecer o perfil 

dessa população, mas não dá para se inferir razões para uma maior ou menor participação de 
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um determinado segmento social a partir dos dados coletados. 

No que diz respeito à construção de significados sobre a maternidade em situações 

altamente ambivalentes e às dificuldades enfrentadas por mães de crianças autistas, ressalte-se 

a tensão originada da incontrolabilidade dos eventos estressores na criação do filho autista, ao 

mesmo tempo em que se espera que essa mãe tenha controle sobre seu filho. Vale reforçar a 

idéia de que a ambigüidade da situação feminina, que outrora fora a de ser mãe, como aponta 

Miller (2005), passa agora a se configurar em uma ambigüidade de se ser mãe de uma criança 

autista. E essa ambigüidade certamente contribui para que a mãe passe a “perceber os eventos 

como [sendo] controlados por outros fatores (externos)” (Hamlyn-Wright et al., 2007, p. 490), 

isto é, que essa mãe manifeste um elevado nível de locus de controle externo e, 

conseqüentemente, uma maior suscetibilidade à depressão. Tais achados podem vir a ser 

relacionados aos de Sprovieri e Assumpção (2001), principalmente no que diz respeito à 

manutenção de uma liderança materna fixa e autocrática, como relatam os autores.  

Se se considerar que um nível alto de tensão é uma situação propícia para que os outros 

sociais intervenham junto àquele que enfrenta a situação – principalmente através da provisão 

e co-construção de signos – o self materno de uma mãe de uma criança autista se configura 

como uma condição de constante suscetibilidade a tal intervenção alheia. Isso fica mais claro 

com o achado da pesquisa de Mandell e Salzer (2007), segundo a qual a maioria das mães que 

procuram grupos de apoio (logo, a emergência semiótica propiciadora da co-construção de 

significados sobre as experiências pessoais e sobre si) é composta de mães de crianças as 

quais apresentam comportamentos de difícil controle. Também nesse sentido, Schmidt e Bosa 

(2007) demonstram como os prejuízos nas habilidades mais ligadas à construção de 

significados (relações interpessoais e linguagem) têm hierarquicamente a primazia dentre os 

elementos que contribuem para a vivência materna dos baixos níveis de auto-eficácia e das 

consequências daí advindas – talvez pesquisas que busquem entender o fenômeno da 

ambivalência e seus desdobramentos neste contexto sejam relevantes para os estudos sobre o 

self  dialógico materno. 

  
2.4 ESTRATÉGIAS DE COPING7 

 
Finalmente, a última parte dessa revisão de literatura aborda as relações entre a 

maternidade e o autismo tomando como foco de análise as estratégias de coping. Nesse 

                                                 
7 Pesquisadores que são falantes do português (como Schmidt, Dell’Aglio & Bosa, 2007) geralmente mantêm o 
termo coping em inglês, sugerindo, no entanto, traduções aproximadas para o termo, como: “lidar com”, 
“enfrentar” ou “adaptar-se a”. 
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sentido, dois estudos se destacam: um que verifica que estratégias de coping construtivas 

estão relacionadas a um melhor ajustamento familiar, enquanto outro que afirma que estilos 

construtivos de coping não são preditores significativos de tal ajustamento. 

Primeiramente, através da análise estatística de resultados de testes de 66 participantes, 

Sivberg (2002) verificou os três dados seguintes: o nível de tensão na família é inversamente 

proporcional ao nível de coping (de caráter construtivo) na família; pais de autistas mostraram 

utilizar mais estratégias de distanciamento e fuga com o intuito de evitar situações 

estressantes e, por fim, o grupo controle (pais de crianças típicas) apresentou um maior uso de 

estratégias construtivas de coping (busca por apoio social, autocontrole e comportamento de 

resolução de problemas). Em situações conflituosas e estressantes, estes últimos estilos de 

estratégias de coping se mostraram mais efetivos e a situação subjetiva daí decorrente pareceu 

ser menos difícil e menos dolorosa para os cuidadores (de crianças típicas). 

No estudo de Higgins, Bailey e Pearce (2005) - um levantamento com 53 pais -, pela 

análise estatística de dados obtidos através de inventário e escalas, verificou-se que: os pais 

percebem a idiossincrasia do comportamento autista de forma clara; o comportamento 

característico do autista (geralmente visto como mau comportamento) em público e a 

agressividade das crianças faziam com que pais temessem ser julgados como maus pais; 

estratégias construtivas como otimismo, auto-estima e uso do apoio marital não pareceram 

estar relacionadas a um melhor ajustamento conjugal e familiar. 

O estudo de Sivberg (2002) parece ter mais consistência no que se refere à amostra e, 

conseqüentemente, aos dados obtidos, já que as informações comparadas diziam respeito a 

participantes (66 pais de autistas e 66 de crianças típicas) integrantes de um mesmo contexto; 

já no estudo de Higgins et al. (2005), o grupo de participantes australianos formado por 53 

pais de crianças autistas foi comparado a grupos estadunidenses de pais de crianças típicas, a 

partir de dados coletados em estudos feitos por outros pesquisadores. Ressalte-se que a 

comparação entre estudos e contextos distintos feita por estes últimos pesquisadores não se 

encontra justificada no trabalho em questão. 

Hastings et al. (2005) encontraram dados que ratificam a idéia de que estratégias 

construtivas de coping estão associadas a comportamentos mais funcionais para o sistema 

familiar, como níveis mais baixos de depressão, por exemplo. Os autores também verificaram 

que não há uma evidência confiável de que a idade da criança autista ou o estágio do ciclo de 

vida familiar (fato a ser mais bem investigado por futuros estudos transversais) influenciem 

no estilo das estratégias de coping dos pais. 

Estratégias de coping consideradas não construtivas, como distanciamento e fuga, por 
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exemplo, utilizadas mais por pais de crianças autistas (em comparação a pais de crianças 

típicas) e seu conseqüente reflexo na dinâmica familiar são indícios de como o self materno 

pode pôr em prática os significados atribuídos ao ser mãe de uma criança com tal transtorno. 

Chama a atenção, ainda, a forma como o self materno parece se posicionar (temerosamente) 

entre os outros sociais relevantes e o seu filho o qual manifesta comportamentos tidos como 

reprováveis em público. 

Finalmente, vale destacar ainda que as estratégias de coping se diferenciam a depender 

do que se tem como parâmetro: Schmidt, Dell’Aglio e Bosa (2007) relatam que, quando 

relacionadas às dificuldades apresentadas pelos filhos, as estratégias de coping mais utilizadas 

são as construtivas; entretanto, no que se refere às próprias emoções oriundas da lida com o 

filho autista, as estratégias tidas como não-construtivas são as mais empregadas pelas mães. 

Essas variações podem ser indícios de como as diferentes I-positions se relacionam entre si e 

com os outros sociais relevantes nessas situações ambivalentes – nesse caso, a noção de 

significados postos em práticas de Bruner (1990) pode ser útil para se compreender melhor 

tais diferenças de utilização de estratégias. 

 

2.5 SUMÁRIO DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

A partir da exposição dos achados da presente revisão de literatura, verificou-se que 

quatro grandes temas surgiram a respeito da maternidade e do transtorno autista: o processo 

diagnóstico, percepções maternas de eventos relacionados ao autismo (amizade, sexualidade, 

serviços de apoio e autismo/espectro do transtorno autista), dificuldades familiares e 

estratégias de coping. A análise dos artigos levou à obtenção dos dados resumidos a seguir: 

A emergência semiótica que ocorre quando da obtenção do diagnóstico se dá por uma 

bifurcação de trajetórias na qual signos fortes - que diminuem a tensão vivenciada pelos 

cuidadores da criança - são fornecidos, ou co-construídos, pelos profissionais e pelos 

cuidadores. Foram verificados questionamentos desses signos posteriormente por pais cujos 

filhos apresentaram um progresso ulterior no desenvolvimento e também uma avaliação 

negativa, por parte dos pais, com relação à desconsideração dos signos (geralmente fracos) 

por eles trazidos para o processo de diagnóstico. 

Após o diagnóstico, percebeu-se um esforço irregular (condição irregular de emergência 

semiótica) na tentativa de construção de signos frágeis e médios pelas mães; estas também 

passaram a questionar a fala do outro social no que tange à adaptação do filho aos preceitos 

advindos do saber profissional - nesses casos, as mães contrapuseram os saberes advindos de 
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suas práticas diárias com crianças autistas às recomendações institucionais, empenhando-se 

em co-construir signos outrora fornecidos pelos profissionais. 

A predominância de um baixo nível de locus de controle interno, relacionado à 

percepção do autismo como algo incontrolável pelas mães mostraram como esse grupo se 

encontra vulnerável a intervenções do outro social que lhe forneça (ou co-construa com essas 

mães) signos fortes. Tais signos teriam a função de viabilizar a construção de significados que 

possibilitassem uma mediação semiótica funcional entre o presente relativamente familiar 

(porém ainda muito desconhecido) e o futuro incerto. 

Finalmente, a predominância de estratégias de coping não construtivas utilizadas por 

muitas mães de autistas foi vista como conseqüência das tensões vividas por essas mães e 

como fatores de risco para o surgimento de estresse e mais tensões no ambiente familiar. 

Aqueles tipos de estratégias, por sua vez, parecem ser fortemente influenciados não só pelas 

condições materiais de existência dos sistemas familiares com crianças autistas, como 

também pela forma como essas mães constroem significados sobre si mesmas como mães e 

sobre o transtorno autista, demonstrando uma predominância de emergência de signos fracos 

para lidar com a realidade ambivalente à sua volta. 

Embora reflexões elaboradas por mães de autistas sobre a maternidade tenham 

aparecido nos artigos que compõem esta revisão, os trabalhos – com apenas uma exceção - 

focalizaram o transtorno ou a criança, e não a experiência subjetiva materna, utilizando-se 

como via de acesso o discurso das mães; ressalte-se que em apenas cinco desses artigos esse 

discurso foi acessado através de um instrumento de pesquisa não estruturado. Surge, a partir 

daí, a lacuna que originou o problema de pesquisa acerca dos processos de construção de 

significados da maternidade por mães de crianças autistas, problema este descrito no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO, ASPECTOS METODOLÓG ICOS E 

ÉTICOS 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

  No atual contexto das sociedades desenvolvidas ou em processo de desenvolvimento 

tecnológico e industrial, a maneira como as pessoas vivenciam uma noção de si é influenciada 

por uma gama cada vez mais complexa de fatores que se entrecruzam à medida que essas 

pessoas se ligam às mais diversas esferas da vida em sociedade. Além disso, na construção 

individual de uma história pessoal de um self composto dialogicamente por I-positions, as 

maneiras pelas quais uma determinada cultura concebe a individualidade – ou a identidade 

pessoal, ou ainda o self – articulam-se com a trajetória particular de cada sujeito.  

Com a maternidade e com o sentido de self materno não é diferente, haja vista a 

vivência desse fenômeno ser fortemente influenciada tanto por concepções sócio-culturais e 

históricas acerca do que é maternidade, quanto por características únicas das experiências 

maternas particulares. Mas o que é ser mãe, de maneira geral, e, somada a tal questão, o que 

caracteriza ser mãe em condições nas quais as experiências mais imediatas (como as 

interações mãe-bebê) não correspondem àquelas esperadas ou antecipadas durante o processo 

de gestação? Como as mães contam histórias sobre si em condições caracterizadas por altos 

níveis de ambivalência envolvendo o outro que justifica o ser mãe, ou seja, o filho? 

 Se muito tem sido dito sobre o transtorno autista e sobre as interações das mães com 

seus respectivos filhos autistas, ou sobre as percepções das mães sobre seus filhos, ou mesmo 

sobre o transtorno autista (como pode ser verificado na revisão de literatura que integra o 

presente trabalho), muito pouco tem sido dito sobre o que as mães dizem a respeito da 

experiência de se ser mãe de uma criança autista; exceções aparecem em estudos nos quais, 

apenas tangencialmente, esse discurso materno sobre a maternidade aparece - ainda assim, de 

forma limitada. Nesta revisão de literatura, por exemplo, das pesquisas consultadas, apenas 

uma (de perspectiva teórica fenomenológica, com catorze participantes) trata especificamente 

da experiência materna de se ter um filho autista, contrastando tal fato com a predominância 

das mães na criação doméstica e no acompanhamento institucional das crianças autistas; 

acresça-se a isso o alto nível de estresse e cobrança social que recai sobre a mãe cuidadora do 

filho autista.  
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Assim, a partir da revisão de literatura exposta anteriormente, surge a questão central 

deste estudo: “Como mães de indivíduos autistas constroem significados sobre a 

maternidade?”.  

Tal questão, por sua vez, gera outras questões mais específicas, orientadas pelo 

pressuposto de que, ao se questionar sobre um processo de construção de significados, 

questiona-se de fato sobre quais são as vivências das pessoas envolvidas em um determinado 

fenômeno e como elas vivenciam intersubjetivamente os eventos aí implicados. Em 

consonância com o referencial teórico exposto no Capítulo 1 da presente dissertação, 

presume-se aqui que significados não são entidades essenciais, metafísicas e imutáveis que 

pairam sobre os indivíduos que deles se utilizam, mas construtos elaborados nas experiências 

concretas cotidianas, construtos estes que se relacionam com as ações, pensamentos e afetos 

das pessoas em seus mais diversos posicionamentos ao longo do tempo.  

Dessa maneira, as seguintes questões se colocam a partir da questão central já exposta: 

Quais as condições de emergência semiótica (nula, irregular ou bifurcação de trajetórias) 

relacionadas ao self materno de mães de autistas?  

Quais as I-positions assumidas pelo self nas narrativas dos principais momentos de 

vivência da mãe com o filho autista, desde o nascimento até o momento presente? 

Como o self materno se relaciona com outras I-positions durante as principais vivências 

da mãe com seu filho? 

Como as I-positions de mães de autistas se relacionam entre si através do uso de signos 

ao longo do tempo?  

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Geral 

 

O estudo de narrativas proposto aqui objetivou compreender as formas de construção 

dos significados da maternidade por mães de indivíduos diagnosticados como autistas. 

 

3.2.2 Específicos 

 

Para analisar os significados da maternidade para mães de indivíduos diagnosticados 

como autistas, intentou-se: 

1 Descrever as formas (condições de emergência semiótica) através das quais as mães 
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de crianças autistas atribuem características à maternidade e às suas vivências maternas. 

2 Definir quais são os diferentes posicionamentos pessoais (com relação a si mesmas 

e a outras pessoas consideradas relevantes) assumidos pelas mães nos principais 

momentos de vivência das mesmas com o filho autista, de acordo com as narrativas por 

elas contadas. 

3 Descrever como as mães relacionam seus respectivos posicionamentos – como mães 

- com seus outros posicionamentos pessoais e com pessoas consideradas relevantes por 

elas, durante as suas vivências com o filho autista. 

4 Analisar as relações entre os signos construídos pelas mães de autistas em suas 

vivências com seus respectivos filhos e os rearranjos dos diferentes posicionamentos 

pessoais ao longo do tempo. 

 

3.3 PRESSUPOSTOS INICIAIS 

 

A partir dos referenciais teóricos e dos achados na revisão de literatura, esta pesquisa 

partiu de alguns pressupostos com relação aos problemas colocados e aos objetivos 

estabelecidos. 

Assim, pressupôs-se que a condição irregular preponderaria nos processos de 

emergência semiótica relativa à maternidade envolvendo mães e seus respectivos filhos 

autistas de baixo funcionamento, sendo que à ocasião do diagnóstico se seguiria um período 

no qual predominaria a condição de Bifurcação de Trajetórias, seguida por um retorno à 

condição Irregular de emergência de signos. Isso ocorreria, provavelmente, devido ao fato de 

as mães já lidarem com situações ambivalentes desde cedo no desenvolvimento de seus filhos 

autistas, ambivalência esta que seria seguida por uma maior visibilidade das limitações da 

criança, momento quando se atingiria um nível máximo de ambivalência e uma maior 

suscetibilidade à intervenção dos outros sociais, o que geralmente ocorre quando do processo 

diagnóstico. 

Pressupôs-se também que o self materno não seria, muitas vezes, a I-position assumida 

pelo self em momentos nos quais ele (o self materno) fosse socialmente o requerido ou 

esperado, ocasionando, dessa forma, vivências de vergonha e temor experienciadas pelas 

mães. O self materno possivelmente seria construído de forma dependente dos outros tidos 

como relevantes para ele e fragilizado com relação a outras I-positions socialmente relevantes, 

isto ocorrendo principalmente em momentos de extrema ambivalência e estresse. 
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3.4 MÉTODO 

 

3.4.1 Delineamento 

 

Com base nos procedimentos técnicos a esta pesquisa se constitui em um estudo de caso 

que busca construir um conjunto de dados que descrevam em profundidade os processos de 

construção de significados construídos acerca da maternidade por mães cujos filhos foram 

diagnosticados como autistas. Ressalte-se que o estudo de caso em questão se constitui em um 

estudo de caso predominantemente instrumental, o qual busca aprofundar o conhecimento em 

um determinado assunto ou refinar o conhecimento teórico em uma determinada área do 

conhecimento, utilizando-se de casos empíricos para tal objetivo, como proposto por Stake 

(1994).  

Uma maior compreensão desse processo específico e ainda tão pouco conhecido e 

estudado (de como as identidades pessoais - ou selves dialógicos – dessas mães são 

construídas ao longo de diferentes momentos de trajetórias de cuidados dispensados aos seus 

respectivos filhos, sob circunstâncias perpassadas por altos níveis de ambivalência) poderá ser 

viabilizada a partir do desenho de pesquisa de estudo de caso. Ademais, a classificação da 

pesquisa como uma pesquisa exploratória, baseando-se em seu objetivo geral, também 

justifica o desenho de estudo de caso, na medida em que a exploração do problema em uma 

unidade delimitada busca proporcionar maior familiaridade com o fenômeno ora estudado e 

um aprimoramento das idéias acerca da problemática deste fenômeno, como argumentam 

Lakatos e Marconi (1996). 

 

3.4.2 Participantes  

 

A unidade de análise do estudo de caso ora em questão foi um agregado, isto é, “um 

conjunto sem estrutura interna de indivíduos não-diferenciados” (Collis & Hussey, 2005, 

p.121); o agregado, aqui, refere-se a um grupo de mães de portadores de transtornos do 

espectro autista usuários de uma instituição não governamental que oferece acompanhamento 

pedagógico especializado na cidade de Salvador, Bahia (a subseção 3.3.3 fornece informações 

mais detalhadas sobre a referida instituição). A escolha intencional pelas participantes se 

justifica pelo fato de se buscar, neste trabalho, conhecer o processo de construção de 

significados da maternidade elaborado por essas mães as quais, pressupõe-se, vivenciam-no 

em condições altamente ambivalentes, ao desempenhar o papel de cuidadoras primárias 
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desses portadores do transtorno; buscou-se, assim, obter uma relativa homogeneização das 

características do grupo de participantes na pesquisa, no que tange ao papel social por elas 

desempenhado.  

Não houve restrição no que diz respeito à idade das mães e filhos, nem do tempo 

transcorrido desde o diagnóstico até a realização das entrevistas. Nesse caso, a variabilidade 

de faixas etárias e distância temporal do diagnóstico podem, inclusive, contribuir para uma 

melhor compreensão do processo de construção de significados sobre a maternidade no 

contexto estudado.  O número de participantes (quatro mães) foi definido a partir dos níveis 

de saturação das informações obtidas durante a coleta de dados em consonância com o 

problema e os objetivos da pesquisa. 

A escolha desse grupo específico também se deve, principalmente, à facilidade de se 

localizar mães de autistas no referido local de atendimento especializado e à necessidade de se 

desenvolver o estudo com mães cujos filhos já foram diagnosticados. Os principais critérios 

de escolha das participantes foram os seguintes: ter um filho diagnosticado como autista por 

um profissional da área de saúde; ter um filho autista de baixo funcionamento, isto é, um filho 

cujo transtorno autista fosse acompanhado de retardo mental, que o mesmo fosse não-verbal 

(não utilizasse a linguagem verbal para se comunicar), com padrões de comportamentos 

considerados graves pelas mães e ter convivido com o portador do transtorno desde o 

nascimento do mesmo. Tais critérios se justificam pelo fato de que o objetivo deste trabalho 

foi o de compreender processos dialógicos relacionados à constituição identitária pessoal sob 

situações altamente ambivalentes, tensas e disruptivas – e essas características têm sido típicas 

das experiências de pessoas que têm familiares autistas de baixo funcionamento, como aponta 

a literatura especializada (ver revisão da literatura no Capítulo 2 do presente trabalho). 

Os dados sócio-demográficos das quatro participantes, oriundos dos procedimentos de 

coleta de dados (ver seção 3.3.4 deste capítulo), estão resumidos no quadro a seguir8: 

Participante Idade Escolaridade Ocupação 
(antes do filho 
autista) 

Ocupação 
(após filho 
autista)  

Religião Situação 
Marital  

MADALENA 59 2º grau 
completo 

Digitadora Dona de 
casa 

Católica 
(praticante) 

Divorciada 

LIDIANE 40 2º grau 
completo 

Professora Dona de 
casa 

Católica 
(praticante) 

Viúva 

CLEUZA 33 1º grau 
completo 

Estudante Dona de 
casa 

Batista (não-
praticante) 

Casada 

KÁSSIA 30 3º grau – 
Especialização 

Enfermeira Enfermeira Não possui. União 
consensual 

Quadro 1. Características sócio-demográficas das participantes. 

                                                 
8 As participantes e seus respectivos filhos tinham as idades informadas (em anos) nos Quadros 01 e 02 em 
janeiro de 2010. 
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 Vale ressaltar que a mudança de ocupação das participantes após o nascimento do 

filho autista não se deu, estrita ou necessariamente, devido a tal evento. No entanto, a 

permanência das mesmas na ocupação de dona de casa - exceto no caso da participante Kássia 

- foi determinada em grande parte pelo desenvolvimento dos sintomas típicos do transtorno 

autista por parte dos filhos. 

 As participantes Madalena, e Kássia têm, respectivamente, mais um e mais dois outros 

filhos além do filho autista. No caso de Madalena, seu outro filho é dois anos mais jovem que 

Raí, seu filho autista; quanto a Kássia, ela teve uma filha antes e um filho depois do filho 

autista, José. 

A participante Lidiane tem apenas o filho autista (Marcos) e Cleuza tem uma filha 

adolescente, um filho autista (Jeferson) e outro filho (Fabrício), cerca de três anos mais jovem 

que o do meio, que se encontra em processo diagnóstico com suspeita de autismo. Os filhos 

autistas de todas as participantes são do sexo masculino. O Quadro 02 sumariza os principais 

dados referentes aos filhos das participantes. 

 

Participante Idade 
do(s) 

filho(s) 
não-

autista(s) 

Idade do 
filho 

autista 

Idade 
aproximada do 
filho na ocasião 
do diagnóstico 

Serviços 
especializados que 

o filho autista 
utiliza atualmente 

O filho autista 
utiliza plano de 

saúde? 

MADALENA 22 24 16 -Instituição onde a 
pesquisa foi 

realizada (IP); 
- Escola privada de 

musicoterapia. 

Não 

LIDIANE Não se 
aplica 

13 10 - IP; 
- Escola pública em 

centro de 
reabilitação. 

Sim 

CLEUZA 13 11 3,5 - IP; 
- Psiquiatra, a cada 

4/5 meses. 

Não 

  08 Em processo 
diagnóstico 

- IP; 
- Psiquiatra a cada 

4/5 meses. 

Não 

KÁSSIA 07 e 02 05 04 - IP. Sim 
 

Quadro 2. Dados referentes aos filhos das participantes da pesquisa. 

 

As participantes Madalena e Lidiane moram apenas com os seus respectivos filhos e as 

pensões recebidas pelas mesmas são as principais fontes de renda familiar; a participante 

Cleuza reside com os dois filhos mais jovens (a filha adolescente mora com a avó) e seu 

esposo, cujo salário como motorista (somada a uma pensão recebida por um dos filhos) é a 
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principal fonte de renda familiar e Kássia também reside com filhos e esposo (jornalista), 

sendo os salários dos dois cônjuges as principais fontes de renda familiar. 

 

3.4.3 Contexto da pesquisa 

 

A instituição na qual a coleta de dados ocorreu é definida como uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, a qual presta serviços 

educacionais especializados a portadores de transtornos do espectro autista. A instituição se 

localiza no bairro de Patamares, na cidade de Salvador, Bahia, e sua estrutura física é 

composta de uma construção central com térreo e primeiro andar, circundada por uma área 

gramada na frente e nos lados; nessa construção, os cômodos possuem divisórias de madeira 

que delimitam os espaços de trabalho educacional individualizado, além de uma secretaria, 

banheiros e uma cozinha. Na parte detrás da construção central há uma piscina, um salão de 

estimulação precoce e de atividades físicas e uma sala de espera e de reuniões construída 

sobre o salão de estimulação precoce. As construções descritas são circundadas por muros de 

residências, tendo um muro alto e sem letreiro indicativo da instituição na parte da frente. 

A busca dos usuários pelos serviços da instituição pode ocorrer através da procura direta 

ou de indicação por outras instituições - os alunos matriculados são considerados alunos 

regulares e a instituição trabalha em um regime anual de aulas. Inicialmente, busca-se criar 

um vínculo entre crianças usuárias, familiares e profissionais os quais procuram trabalhar de 

forma a capacitar os usuários (autistas e familiares) a se tornarem o mais funcional possível 

na convivência em sociedade; as principais atividades desenvolvidas na instituição são: 

atendimento educacional individualizado, acompanhamento grupal junto às mães, atividades 

de inserção social como passeio e visitas a locais públicos, atividades socioculturais e 

esportivas além de encaminhamento a outros profissionais, quando for o caso. Ressalte-se, no 

entanto, que o atendimento educacional individualizado tem sido o foco central das ações da 

instituição. Além disso, a direção da instituição tem buscado mobilizar o poder público, a 

mídia e outras instituições sociais (como o sistema educacional), com o intuito de que 

políticas públicas e ações concretas sejam efetivadas na busca pelo atendimento às 

necessidades específicas de autistas e seus respectivos familiares. 

O quadro de funcionários da instituição é composto principalmente por diretoria 

administrativa, assistentes de serviços gerais, secretária, professores e pedagogas, sendo estas 

duas últimas categorias pertencentes à rede pública de ensino; um psiquiatra e um 

psicoterapeuta prestam serviços voluntários à instituição. 
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3.4.4 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

   

Os instrumentos de coleta de dados foram uma ficha para coleta de dados sócio-

demográficos (ver Apêndice B), um estímulo visual para inicializar as narrativas (ver 

Apêndice C) e um roteiro de entrevista não-estruturada - entrevista narrativa, em 

profundidade (ver Apêndice D). Através do primeiro, foram coletados dados pessoais das 

participantes como endereço, quantidade de moradores em suas respectivas residências, 

escolaridade, ocupação, idade, fontes de renda, atividades de lazer, datas referentes à 

percepção dos primeiros sintomas autistas apresentados pelo filho e diagnóstico do transtorno, 

tempo de utilização dos serviços da instituição e rede de apoio. Tais dados foram relevantes 

para se caracterizar o grupo de participantes e para revelar características individuais de cada 

participante as quais puderam ser mais bem investigadas nas entrevistas. 

O estímulo visual, como Jovchelovitch e Bauer (2002) sugerem, serviu para ilustrar 

graficamente o que se pretendia abarcar durante todo o processo das entrevistas, sem, ao 

mesmo tempo, limitar as possibilidades discursivas das participantes. O estímulo foi 

apresentado no primeiro encontro, antes do início da primeira entrevista, para que um 

esquema da história a ser narrada fosse ativado pela participante. 

O roteiro da entrevista narrativa, por sua vez, foi utilizado como o veículo principal de 

coleta de dados em forma de narrativas, sendo que questões relacionadas ao problema e aos 

objetivos da pesquisa foram associadas às falas das participantes, sem uma pré-definição de 

ordem das questões. Além disso, a própria organização do roteiro em torno de temas e muitas 

perguntas constantes do mesmo surgiram a partir das informações consideradas mais 

relevantes da revisão de literatura. Faz-se necessário, no entanto, ressaltar aqui que o roteiro 

não foi utilizado como um guia para as narrativas das participantes, servindo muito mais 

como uma lista de tópicos a serem lembrados após cada entrevista, quando o pesquisador 

ouvia as narrativas fora do cenário de coleta de dados e, com o referido roteiro em mãos, 

elaborava perguntas a serem exploradas no encontro subseqüente. 

De acordo com Jovechelovitch e Bauer (2002), tal tipo de entrevista visa à estimulação 

e ao encorajamento de um entrevistado para que o mesmo possa narrar episódios de sua vida 

ou de seu contexto social a partir de uma proposta do pesquisador o qual procura interferir o 

mínimo possível no processo de narração central. Ainda segundo os autores mencionados, a 

entrevista narrativa possui algumas regras "sobre: como ativar o esquema da história; como 

provocar narrações dos informantes; e, como, uma vez começada a narrativa, conservar a 

narração andando" (Jovechelovitch & Bauer, 2002, p. 96).  
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Assim, apresentações e explicações foram fornecidas individualmente às mães 

contatadas previamente, via direção da instituição, com o intuito de fazê-las entender o 

trabalho em desenvolvimento e encorajá-las a participar da pesquisa. Após o consentimento 

informado por escrito (ver Apêndice D) das participantes, as mães responderam o 

questionário sócio-demográfico ao qual se seguiram as entrevistas orais (também 

individualmente) que foram gravadas por um aparelho eletrônico e transcritas em verbatim. 

As entrevistas ocorreram sempre nos horários em que os filhos das participantes estavam 

sendo atendidos e as mesmas se encontravam na sala de espera. Além disso, as entrevistas 

aconteceram em diferentes salas dentro da instituição, devido ao grande número de usuários 

atendidos. Cada participante se encontrou com o pesquisador mais de uma vez, totalizando 

quinze entrevistas narrativas e aproximadamente 630 minutos de áudio-gravação, o 

correspondente a 10,5 horas ininterruptas de áudio gravação.  

De acordo com proposta de Jovechelovitch & Bauer (2002), cada encontro, isto é, cada 

entrevista narrativa consistiu nas seguintes fases: uma iniciação (formulação do tópico inicial 

para narração), uma narração central, uma fase de perguntas (para que lacunas da narrativa 

central fossem preenchidas de acordo com os objetivos da pesquisa) e a fase da fala 

conclusiva (na qual uma conversa mais informal e perguntas mais específicas e mais diretivas 

pudessem originar dados possivelmente relevantes para a posterior análise dos dados). 

Dessa forma, além da formulação do tópico inicial para narração, questões que 

abordaram os seguintes tópicos foram relacionadas às próprias falas das participantes: as 

expectativas quanto a ser mãe, antes do parto; o relacionamento mãe-bebê nos primeiros 

meses e anos de vida do bebê; a percepção dos primeiros sintomas do autismo; as trocas de 

informações com Outros sociais relevantes (como cônjuge, familiares, amigos, etc.) sobre o 

comportamento não usual da criança; a maneira como as expectativas que precederam o parto 

se relacionaram com as vivências desse período de percepção dos primeiros sintomas; a 

maneira como essa mãe exercia seu papel materno antes e durante esse período de percepção 

dos primeiros sintomas; os momentos mais marcantes desde o período de percepção de 

sintomas, do diagnóstico até o momento presente; como seu papel de mãe era exercido e 

como este era percebido pelos Outros sociais relevantes; como ela se via e se vê enquanto 

mãe; como era a vida social da mãe e da criança autista nesses diferentes momentos e as 

instâncias na vida prática nas quais foram experienciadas mais facilidades e dificuldades. 

Uma atenção especial foi dedicada à expressão das mesmas no que dizia respeito aos seus 

posicionamentos nos diversos momentos que vão desde as primeiras percepções de sintomas 

até o momento da entrevista, bem como as definições de ‘ser mãe’, a forma como essa noção 
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de ser mãe foi construída e as autodefinições relacionadas à maternidade ao longo do tempo. 

Foram evitadas apresentações de pressuposições previamente à colocação das questões, 

jargões, direcionamento das respostas, inclusão de perguntas muito amplas (do tipo “Fale-me 

tudo que você sabe sobre... .”) e perguntas dúbias cujas respostas pudessem se referir a mais 

de um dos constituintes da questão. 

Antes da condução das entrevistas, no entanto, houve um estudo piloto para que o 

formato da entrevista inicialmente apresentado pudesse ser reformulado, o que não se mostrou 

necessário. Em tal estudo piloto, verificou-se se explicação sobre a entrevista foi entendida 

pela participante; testou-se, ainda junto a essa mesma participante, perguntas que pudessem 

ser consideradas difíceis, dúbias, etc.. Assim, algumas modificações se fizeram necessárias, 

principalmente nas explicações iniciais e durante a fase de formulação do tópico inicial para a 

narração, devido ao fato da participante, de início, priorizar predominantemente o 

desenvolvimento dos sintomas do transtorno autista de seu filho, ao invés de focalizar em 

suas próprias experiências junto a esse filho. Tal acontecimento, no entanto, não foi 

negligenciado, principalmente porque isso se repetiu nas entrevistas subseqüentes. 

A entrevista narrativa, no entanto, também apresenta algumas limitações, como 

apontam Jovchelovitch e Bauer (2002), dentre as quais duas se destacam: primeiramente, a 

possibilidade da comunicação estratégica do informante o qual possui expectativas sobre as 

possíveis expectativas do entrevistador e, segundo, a existência de regras para a entrevista 

narrativa as quais podem se mostrar irrealistas ou até mesmo artificiais nos diversos contextos 

em que são utilizadas. 

Por exemplo, defende-se a idéia de que o entrevistador-ouvinte interfira o mínimo 

possível no processo de narração central. Por um lado, o participante-narrador pode se sentir 

desconfortável diante de alguém que permanece em silêncio por longos períodos, mas que - 

ao menos hipoteticamente - traz consigo informações prévias sobre o assunto em questão. Em 

outra ocasião, esses períodos de silêncio seriam permeados por intensos diálogos verbais. Por 

outro lado, um maior uso de questionamentos por parte do entrevistador pode colocar em 

questão até mesmo a noção de entrevista narrativa, aproximando-a de uma entrevista não 

estruturada ou semi-estruturada. 
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3.4.5 Procedimentos de análise de dados 

 

Lieblich, Tuval-Mashiach e Zilber (1998) propõem um modelo para a classificação e 

organização de tipos de análise de narrativas compostos por duas dimensões: uma, 

relacionada com a unidade textual de análise (o texto como um todo ou partes do mesmo) e a 

outra, referente à dicotomia clássica dos elementos básicos que compõem o próprio arranjo 

textual (a forma e o conteúdo). Tais dimensões, dessa maneira, subdividem-se 

respectivamente nas seguintes abordagens: “holística versus categorial” e “de conteúdo versus 

de forma”, sendo que essas abordagens integram um contínuo, combinando-se entre si e 

originando quatro possibilidades básicas de se ler, analisar e interpretar narrativas. 

Haja vista os propósitos do presente estudo, a perspectiva ‘de conteúdo-categorial’ é a 

mais apropriada para a leitura, análise e interpretação das narrativas produzidas pelas 

participantes da pesquisa: essas histórias foram divididas em partes e seções com uma 

determinada característica, partes estas que foram coletadas do corpo geral de cada texto 

narrado pelas participantes. Essas seções tiveram seus conteúdos analisados a partir de uma 

perspectiva hermenêutica, portanto, qualitativa. 

Cinco passos básicos fundamentais são propostos por Lieblich et al.:  

a) Selecionar subtexto – com base no problema de pesquisa, seções relevantes são 

marcadas e reunidas, formando um novo subtexto, uma espécie de “universo de conteúdo da 

área estudada” (Lieblich et al.,1998, p. 112); 

b) Definir categorias de conteúdo – unidades (palavras, sentenças ou grupos de 

sentenças) do subtexto são classificadas a partir de temas ou perspectivas que perpassam o 

subtexto selecionado; 

c) Classificar o material em categorias – sentenças ou declarações separadas são 

designadas a categorias relevantes. Tanto este processo como o de definição de categorias de 

conteúdo poderá ser feito por dois ou mais juízes de forma independente ou em conjunto; 

d) Chegar a conclusões a partir dos resultados – os conteúdos definidos em cada 

categoria são utilizados descritivamente para que um quadro do universo do conteúdo do 

grupo seja formulado à luz das teorias que embasam o estudo, bem como das questões e dos 

objetivos da pesquisa; 

e) Os resultados finais podem ser discutidos mais uma vez pelos juízes e, finalmente, 

junto aos próprios participantes da pesquisa. 

Baseando-se em tal proposta de análise de narrativas, derivou-se a sequência de 

procedimentos exposta a seguir para a análise e interpretação das narrativas das mães de 
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indivíduos autistas participantes desta pesquisa.  

a) Trechos que retratam situações perpassadas por ambivalência envolvendo a 

participante em suas vivências maternas foram destacados do texto, formando-se assim um 

subtexto a partir do texto narrativo mais amplo; 

b) Trechos desse subtexto foram então agrupados na ordem temporal em que os eventos 

narrados ocorreram, procurando-se obter episódios sobre eventos específicos da vida da 

participante como mãe de uma criança autista; 

c) A partir dessa segunda leitura, os processos envolvidos na construção de significados 

sobre a maternidade foram analisados e relacionados uns com os outros (processos de 

emergência e mediação semiótica no âmbito do self dialógico); 

d) Os principais significados da maternidade para as participantes foram elencados, 

porém sempre em relação aos processos dialógicos inerentes aos selves maternos das 

participantes; 

e) Finalmente, formulações mais gerais a respeito dos processos de construção de 

significados da maternidade em situação altamente ambivalente, bem como de processos 

dialógicos no espaço do self foram geradas. 

Ressalte-se que a consideração da ambivalência como elemento central no processo de 

construção de significados (ver Capítulo 1, subseção 1.1.2) orientou a colocação dessa noção 

no ponto inicial de organização das seções textuais; ademais, em um espaço vital ambivalente, 

como parece ser, consideravelmente, o de mães de autistas, “o indivíduo experiencia forças 

que o impulsionam em diferentes direções, não apenas em termos de objetos concretos ..., mas 

também em termos das tentativas de se preparar para o presente e o futuro simultaneamente” 

(Abbey & Valsiner, 2005, p. 4). Se tais experiências ambivalentes ocorrem ao longo de 

eventos cotidianos das pessoas e se as mesmas narram suas respectivas vidas privilegiando 

suas participações em episódios do cotidiano, justifica-se, assim, a eleição de eventos 

permeados por ambivalência presentes nas narrativas como unidades textuais de análise neste 

trabalho. 

No que diz respeito à organização do enredo da história pessoal das participantes, 

procedeu-se da seguinte forma: as entrevistas narrativas foram reunidas em um único 

documento obtendo-se, assim, um texto único. Criou-se, em seguida, um roteiro com os 

principais períodos da trajetória de vida da participante junto a seu respectivo filho autista, 

bem como dos principais episódios constituintes daqueles períodos, para se obter uma visão 

geral da história da participante. Nesse momento, episódios que se encontravam em diversas 

partes da narrativa foram agrupados de acordo com o período no qual ocorreram. Ressalte-se, 
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todavia, que apesar das sugestões iniciais por parte do pesquisador, foram as participantes que 

decidiram – no próprio processo narrativo - quais os períodos e episódios de suas vidas iriam 

ser narrados, assim como a ordem na qual os mesmos iriam ser contados. Os procedimentos 

ora descritos foram relevantes para o processo ulterior de análise dos dados, pois foi a partir 

dessa visão holística das histórias pessoais que os episódios nos quais as participantes 

experienciaram altos níveis de ambivalência puderam ser identificados mais facilmente9. 

 
 

3.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

A presente pesquisa se encontra de acordo com os parâmetros éticos estabelecidos no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, pela Resolução CFP N° 011/97 de 20 de Outubro 

de 1997 e pela Resolução CFP N° 016/2000 a qual dispõe sobre a realização de pesquisa em 

psicologia com seres humanos. 

Em consonância com esta última resolução, este trabalho visa à produção de 

conhecimentos que podem vir a contribuir para a prática profissional (no presente caso, de 

profissionais que trabalham em instituições de assistência a portadores de transtorno do 

espectro autista e a suas respectivas famílias), foi instruído de um protocolo contendo 

objetivos, justificativa, procedimentos e salvaguardas éticas a respeito do consentimento e dos 

limites do uso das informações adquiridas na pesquisa. Garantiu-se a participação voluntária 

das participantes as quais foram informadas sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, 

além de ter sido assegurada a confidencialidade a respeito das informações fornecidas e a 

liberdade para as participantes abandonar o processo quando quer que fosse conveniente para 

as mesmas. 

O projeto desta pesquisa foi ainda submetido ao comitê de ética da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas – FFCH da Universidade Federal da Bahia-UFBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Os procedimentos descritos nesse parágrafo foram feitos também na análise das entrevistas narrativas das 
demais participantes. 



64 
 

CAPÍTULO 4 

 

EMERGÊNCIA E MEDIAÇÃO SEMIÓTICA NO ARRANJO E REARRA NJO DAS I-

POSITIONS EM SITUAÇÕES AMBIVALENTES 

 

 A questão acerca dos processos de construção dos significados da maternidade para 

mães de crianças autistas é abordada, aqui, a partir dos quatro elementos elencados na 

descrição dos objetivos específicos deste trabalho: 1) As condições de emergência semiótica; 

2) As I-positions implicadas no processo de construção de significados da maternidade; 3) As 

relações entre essas I-positions e 4) A mediação semiótica envolvida no rearranjo das I-

positions ao longo do tempo. 

Assim, serão apresentadas sinopses dos quatro casos neste capítulo, bem como a análise 

de trechos das narrativas nos quais as participantes expressaram a vivência de um alto nível de 

ambivalência no exercício do seu papel de mãe de indivíduos autistas. A análise de cada caso 

é constituída por um quadro demonstrativo dos processos envolvidos na construção de 

significados da maternidade e de uma representação gráfica desses processos articulados entre 

si, baseando-se na representação gráfica do self dialógico originalmente proposto por 

Hermans et al. (1992) e da articulação desta representação com as noções de emergência 

semiótica (Abbey & Valsiner, 2004) e mediação semiótica (Valsiner, 2000, 2004, 2005, 

2007). O quadro com transcrições de trechos das falas das participantes, de acordo com os 

processos focalizados, vem ao final de cada subseção correspondente. 

 

4.1 OS CASOS 

 

4.1.1 Participante 01: Madalena 

 

Essa primeira participante é divorciada, tem cinquenta e nove anos de idade, é 

pensionista do INSS e dona de casa, reside em Salvador/BA e tem dois filhos: um filho não 

autista, de 22 anos de idade e Raí, 24 anos de idade e diagnosticado como portador de 

transtorno do espectro autista aos 16 anos. 

As entrevistas ocorreram nos meses de junho e julho de 2009, totalizando cerca de 150 

minutos de gravação. Foram realizadas três entrevistas com Madalena, sendo que na primeira 

foi requerido à participante que a mesma relatasse sua experiência de maternidade desde a 

gravidez até o momento presente com Raí. Após a transcrição e leitura da mesma, o 
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pesquisador se encontrou mais uma vez com a participante, para que alguns pontos da 

primeira narrativa pudessem ser explorados; como ela preferiu falar predominantemente das 

relações entre os seus dois filhos nesse segundo encontro, trechos relevantes da primeira e 

segunda entrevista foram selecionados para serem abordados de uma maneira mais 

aprofundada na terceira entrevista. 

Quando requerida a falar sobre suas experiências como mãe de um portador do 

transtorno autista, privilegiando a sua experiência materna, Madalena falou de si focalizando 

predominantemente as experiências que envolviam, direta ou indiretamente, o filho autista 

(Raí). Dessa forma, a participante narrou a história de vida do filho, Raí, a partir de seu lugar 

de mãe, o que resultou em falar de si mesma concomitantemente, fato este que se repetiu com 

as demais participantes que integram o presente trabalho quando as mesmas eram requeridas a 

falar de si. 

Madalena se casou por volta dos 35 anos de idade, logo após a descoberta de uma 

gravidez não planejada. Apesar de ter pensado em abortar o filho devido ao fato de ainda estar 

namorando, dentre ouro fatores, relatou não ter tido coragem ou vontade (não sabe dizer ao 

certo) de fazê-lo. Disse ter realizado um casamento normal e que sua gravidez foi 

consideravelmente conturbada por causa do comportamento do seu então esposo, 

comportamento este decorrente do consumo de bebidas alcoólicas. Já neste início da história, 

a participante explicita sua suspeita de que o consumo de bebidas alcoólicas pelos pais pode 

contribuir para a ocorrência do transtorno autista. Madalena não relata a ocorrência de 

complicações no período pré-natal e, a partir deste ponto inicial da narrativa, começa a 

discorrer sobre as complicações perinatais ao que se sucedeu uma série de idas a hospitais, 

consultórios médicos e instituições diversas de educação e reabilitação que se prolongaria por 

16 anos, até se chegar a um diagnóstico.  

Os principais períodos da trajetória de Madalena, como mãe de um portador de autismo, 

foram: 1) a gravidez e o casamento; 2) parto e primeiras semanas após o parto; 3) dois 

primeiros meses após o nascimento de Raí; 4) passagens por diversas instituições dos dois 

meses até cerca de 15/16 anos de idade do filho; 5) diagnóstico, quando Raí fez 15/16 anos; 6) 

período pós-diagnóstico, dos 15/16 anos até quando Raí atingiu a idade de 20 anos, ocasião na 

qual o mesmo ingressou em uma instituição educacional especializada para autistas e 7) 

período que vai desde a entrada de Raí na referida instituição até o momento presente. Ao 

longo de tais períodos, muitos eventos foram trazidos ao contexto da entrevista narrativa, 

sendo que alguns deles foram destacados pela participante como eventos altamente relevantes 
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para ela. No Quadro 03 estão sumarizados os principais períodos e eventos que têm marcado a 

trajetória de vida de Madalena como mãe, sempre relacionada à trajetória de Raí: 

 

 

PERÍODO PRINCIPAIS EVENTOS 

ANTES DE SE TORNAR 

MÃE 

Gravidez não-planejada; casamento. 

PARTO E PRIMEIRAS 

SEMANAS APÓS O 

PARTO 

Nascimento da criança com o cordão umbilical enrolado ao 

redor do pescoço; separação mãe-criança por profissionais de 

saúde na maternidade; incapacidade/indisponibilidade para 

amamentar; ausência, em Raí, de reações que são típicas em 

outros bebês; retorno a médicos; percepção de que havia algo 

de errado com o bebê. 

DOIS PRIMEIROS MESES 

APÓS O NASCIMENTO 

DE RAÍ 

Ida a médicos; desconhecimento do problema do bebê; 

primeiro diagnóstico: hidrocefalia; marcação de cirurgia 

devido à hidrocefalia; dificuldade para mamar apresentada por 

Raí; não aceitação do estado do bebê e atribuição de 

incompetência aos médicos; segundo diagnóstico: paralisia 

cerebral.  

DE 02 MESES DE IDADE 

ATÉ RAÍ ATINGIR A 

IDADE DE 15/16 ANOS  

Constantes idas a médicos; surgimento de outros problemas de 

saúde como constipação; passagem por diversas instituições 

educacionais e de reabilitação; cotidiano excessivamente 

atarefado devido ao trabalho e à assistência aos filhos; falta de 

suporte do esposo; dificuldade em permanecer com uma 

mesma funcionária doméstica por muito tempo; suspeita de 

autismo por um médico, quando Raí atingiu a idade de cinco 

anos; consideração crescente da possibilidade de Raí ser 

portador do transtorno autista; permanência do diagnóstico de 

paralisia cerebral. 

DIAGNÓSTICO (IDADE 

APROXIMADA DE RAÍ: 

15/16 ANOS) 

Incentivo do irmão da participante para que ela continuasse a 

buscar um diagnóstico mais preciso; novas idas a médicos e 

execução de mais exames médicos; ida a uma geneticista por 

encaminhamento de uma neurologista: nova suspeita de 
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autismo; encaminhamento a outra neurologista e confirmação 

do diagnóstico de autismo; encaminhamento para uma 

terapeuta ocupacional. 

TRATAMENTOS APÓS O 

DIAGNÓSTICO (IDADE 

APROXIMADA DE RAÍ: 

15/16 AOS 20 ANOS)  

Ida à terapia ocupacional por quatro anos; indicação, pela 

terapeuta ocupacional, da instituição especializada em 

atendimento a autistas; busca pela instituição especializada.  

DA ENTRADA DE RAÍ (20 

ANOS DE IDADE) NA 

INSTITUIÇÃO 

ESPECIALIZADA  ATÉ O 

PRESENTE 

Melhora de sintomas de uma gripe que era persistente; 

melhora da cialorréia (salivação excessiva); melhora nas 

habilidades de orientação visuoespacial e de reconhecimento 

de cores; busca de Madalena para se tornar mais independente 

de Raí; permanência do comportamento de gritar.   

 

Quadro 3. Períodos e eventos marcantes na trajetória de Madalena junto a seu filho Raí. 

 

A partir dessa visão geral da trajetória pessoal de Madalena ao se tornar mãe, três 

episódios foram destacados por serem marcadamente perpassados por altos níveis de 

ambivalência e tensão, configurando-se como pontos cruciais para a construção dos 

significados de maternidade e da construção da própria identidade materna das participantes: 

do nascimento ao diagnóstico de paralisia cerebral – diálogos com profisionais de saúde; 

consulta médica aos cinco ou seis anos e o ser mãe de uma criança autista.  

 

4.1.1.1 Do nascimento ao diagnóstico de paralisia cerebral – diálogos com profissionais de 

sáude 

 

 O nascimento de Raí foi marcado por complicações, o que fez com que o mesmo fosse 

separado da mãe já ao nascer. Os momentos que sucederam o nascimento do bebê foram 

marcados por extrema ambivalência e tensão, já que o filho ideal esperado não se concretizara 

naquele momento e, no entanto, não ficou claro para a participante o que estava ocorrendo à 

época do evento.  

 

Na história narrada pela participante da pesquisa, o eu materno é a I-position interna 

dominante, a qual se relaciona predominantemente com profissionais da área médica, com o 

bebê e, menos intensamente, com poucos familiares (mães, um cunhado e irmã). À medida 

que os eventos vão ocorrendo nos âmbitos hospitalar e doméstico, Madalena se utiliza de 
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signos que então emergem, para se relacionar com os seus Outros sociais relevantes. A 

emergência de tais signos, por sua vez, se dá através de condições (de emergência semiótica) 

circunscritas pelos altos níveis de incerteza, ambivalência e tensão presentes nas situações e 

experienciadas por Madalena.  

Os episódios aqui abordados que são integrantes do período que compreende os dois 

primeiros meses de vida de Raí resultam, para a participante, em um sentimento indefinido de 

confusão e na comparação da I-position materna de Madalena a uma pessoa louca, segundo as 

palavras da própria participante. A representação gráfica da Figura 6 (abaixo) mostra as inter-

relações entre o processo de emergência semiótica, os signos construídos10, bem como o papel 

de tais elementos na mediação dos arranjos e rearranjos das I-positions do self dialógico de 

Madalena, a partir do momento em que ela soube, logo após o parto, que a criança tinha um 

problema, vindo em seguida a não amamentar o bebê. 

 

 
 
 
         

         

             

    

        

 

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

  
 
 
 
 
 
        

 
                                                 
10 Dessa parte em diante, a expressão signos prévios será substituída por SPr e a expressão signos emergentes, 
por SEm. 

.  

. 
  

CONDIÇÃO 
Irregular, 
seguida de 
“Bifurcação 
de 
Trajetórias” 

I-POSITIONS: Eu materno � Médicos. 
SIGNOS PRÉVIOS (SPr): Criança com 
problema; sensação ruim; agonia; aquela 
coisa no coração. 
SIGNOS EMERGENTES (SEm): Perímetro 
encefálico maior. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: Eu materno � Médica. 
 
SPr: Perímetro encefálico maior.  
 
SEm: Provável hidrocefalia; não-aceitação; 
médica incompetente e doida. 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
trajetórias. 
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           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 
 
 
 
         

         

             

    

        

 

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

 

Figura 6. Esquema de reestruturação do espaço do self dialógico nas primeiras vivências de MH como mãe, cujo 
bebê apresentava uma suposta hidrocefalia. 

 

 

.  

. 
  

I-POSITIONS: Eu materno� Neurologista. 
SPr: Provável hidrocefalia; não aceitação; 
médica incompetente e doida. 
SEm: Hidrocefalia; exames; cirurgia. 

 

.  

. 
 

I-POSITIONS: Eu materno �Bebê.  
 
SPr: Hidrocefalia; exames; cirurgia iminente. 
 
SEm: Filho com quadro de hidrocefalia.  

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
trajetórias 

.  

. 
  

CONDIÇÃO: 
 
Irregular  

I-POSITIONS: Eu materno�Neurologista.  
 
SPr: Filho com quadro de hidrocefalia  
 
SEm: Não-hidrocefalia; filho com problema; 
médico que não presta; esperança. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: Eu materno� Médico. 
SPr: Não-hidrocefalia; filho com problema; 
médico que não presta; esperança. 
SEm: Paralisia cerebral; não adianta investir; 
você não vai conseguir nada com essa criança; 
confusão. 
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
trajetórias 

CONDIÇÃO:  
Irregular, 
segui da de 
“Bifurcação 
de 
Trajetórias” 
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O início da trajetória de Madalena foi marcado por dois eventos que fundam o caráter 

disruptivo do seu tornar-se mãe: a demora em ouvir o primeiro choro do bebê e a fala de um 

médico a respeito do bebê:  

 

O menino nasceu todo, todo assim, né? Como manda o figurino, e... Quando ele nasceu, a médica, ele 
demorou, eu vi que o neném demorou de chorar. Aí eu perguntei, mesmo assim, dopada, que tava 
anestesiada (foi cesárea) - aí eu ouvi o médico dizer para a enfermeira: Tirei em bom tempo. 

 

   Ao ser direcionada para seu quarto, Madalena começou a perguntar sobre o bebê ao 

que se sucedeu o seguinte:  

 

Aí chegou uma médica, uma pediatra, e me falou que ele [o bebê] tinha [...] tido um problema e que 
tava no laboratório para fazer um exame. Daí em diante não precisou dizer mais nada que meu 
coração já... Aquela sensação ruim dentro de mim, uma agonia, aquela coisa! Aí eu não consegui 
amamentar, deixei o menino com fome. 
 
 

 É a partir desses fatos que Madalena começa a buscar repostas para esclarecer o que 

havia com seu filho, em uma busca irregular para conhecer aquilo que se punha diante dela, 

mas que ela não compreendia. O signo gerado para representar o cerne da questão foi 

problema e, a partir do mesmo, a participante engendrou a busca pelo auxílio daqueles 

reconhecidamente aptos a ajudá-la a resolvê-lo - os outros sociais mais relevantes para ela 

naquele período foram o filho e os profissionais de saúde. 

 No primeiro momento, surge o signo perímetro encefálico maior o qual fora fornecido 

pelos outros sociais relevantes na situação, porém mediado pelos signos construídos a partir 

da experiência prévia de Madalena e afetivamente relevantes (criança com problema, 

sensação ruim, agonia, aquela coisa no coração). Desse campo afetivo mediado 

semioticamente, a participante, ao encontrar outra médica posteriormente a qual lhe informa 

sobre um possível quadro de hidrocefalia de Raí e a provável necessidade de uma cirurgia, faz 

emergir os signos fortes médica incompetente e doida, a partir do seu não querer ter um filho 

daquele jeito.  

 Ao contrário do que ocorre no primeiro momento, no qual o signo perímetro encefálico 

maior ajudou Madalena a se adaptar à indeterminação do presente e à incerteza sobre o 

futuro, nesse segundo momento, o fornecimento de um signo forte que funcionasse como 

redutor de ambivalência (hidrocefalia) esbarra na ação materna da criação de um estado de 

ambivalência mínima artificial, porém, a partir de seus desejos e de sua (não)aceitação. Tal 

ação, como já foi sugerido, é mediada pelo não querer (ter um filho daquele jeito), entrando 
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em conflito, nesse cenário interpessoal, o saber médico pautado em princípios científicos e o 

querer/não querer de uma mãe.  

 A participante, ao narrar esse evento junto à médica, se utiliza ainda de um exemplo 

retirado de uma telenovela que estava sendo exibida à época da ocorrência das entrevistas 

para justificar seu comportamento, bem como o das mães em geral, ao afirmar: Na realidade, 

é o que tá se passando aí, que a gente tá vendo aí na novela – a gente não aceita. Eu não 

queria que meu filho fosse daquele jeito. À época da entrevista, estava sendo exibida em rede 

nacional uma telenovela que tinha como um dos temas principais a questão dos transtornos 

mentais, os tratamentos disponíveis atualmente e os problemas familiares que emergem 

quando se tem portadores de transtornos mentais na família, dentre outras coisas. 

 A I-position equivalente ao eu materno se utiliza, nesse momento, da possibilidade de se 

posicionar e se reposicionar ao longo do tempo através da utilização de recursos semióticos 

sugeridos culturalmente, ao conectar dois eventos afastados por um período de cerca de vinte 

e quatro anos. Ela utiliza uma sugestão veiculada na mídia atualmente de que mães de 

portadores de transtornos mentais, inicialmente, relutam em aceitar o fato de seus respectivos 

filhos serem um desses portadores, o que resultou na elaboração de uma atitude mais coesa 

diante da médica a partir de um ponto de vista situado no momento de elaboração da 

narrativa. 

 Entre o saber médico e o querer materno surge, posteriormente, o signo forte 

hidrocefalia (via diagnóstico médico) o qual representaria e explicaria a realidade para a 

participante de maneira satisfatória - estabilizando o outrora dialógico processo de construção 

de significados - em um momento de sua trajetória no qual seria altamente custoso para a 

mesma a ausência de tal signo que explicasse o que se passava com o bebê.  Foi a partir desse 

encontro com o neurologista que Madalena passou a se relacionar com Raí considerando-o 

como um portador de hidrocefalia e começou também a se preparar para a realização de uma 

cirurgia à qual o bebê seria submetido, vivenciando um período curto de relativa tranqüilidade 

no que diz respeito ao seu conhecimento do que se passava com seu filho. 

Após a realização de alguns exames que precederam a cirurgia, o neurologista informou 

à participante que Raí não apresentava hidrocefalia, fato este que reinseriu um alto nível de 

incerteza nas vivências maternas de Madalena, a qual passou a culpabilizar novamente os 

médicos, gerando os signos fortes médico que não presta e esperança. Essa construção 

semiótica ocorreu através da intensificação de um aspecto do campo de significados de signos 

prévios (médica incompetente e doida e recusa a ter um filho daquele jeito), isto é, da 

intensificação da idéia de que seu filho provavelmente não tinha nenhum problema grave e 
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que o desconhecimento do que se passava se devia à incompetência dos médicos. Ressalte-se 

que um conselho de uma amiga de trabalho a respeito do neurologista em questão veio a 

reforçar a idéia de que o médico não prestava, o que levou Madalena a buscar os serviços de 

outro médico, devido ao fato de Raí continuar apresentando sinais e sintomas de algo não 

detectado. 

Nesse último momento dos episódios aqui analisados, o médico estabeleceu o 

diagnóstico de paralisia cerebral, constituindo-se este em um signo forte que só começaria a 

ser questionado por volta de dez anos após esses dois meses de vida de Raí. Junto com o 

diagnóstico, Madalena reportou também a emergência de mais três signos a partir de suas 

interações com este último médico: não adianta investir [na criança], você não vai conseguir 

nada com essa criança e confusão.  

Ao rejeitar parcialmente tais signos e todos os significados potencialmente aí presentes, 

Madalena começa a busca por um diagnóstico mais confiável, porém aceitando 

simultaneamente o fato do filho ter paralisia cerebral. 

 

Dessa forma, as experiências de Madalena nos dois primeiros meses após o nascimento 

de Raí foram baseadas principalmente na busca pela compreensão do que se passava com o 

bebê. Transcrições de trechos dos principais processos de construção da identidade materna 

de Madalena, em suas vivências nesses momentos iniciais da maternidade, estão 

esquematizados no Quadro 4 a seguir: 

 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions: eu materno - 
filho recém-nascido 
doente; eu materno - 
médicos; eu materno – 
amiga de trabalho.  

-Percebi que ele [Raí] era um bebê que tinha um 
problema. Porque ele não tinha reação normal que os 
outros... 
-Aí fui a outro médico: -Ó mãe, seu filho tem tudo pra ter 
uma paralisia cerebral. 
AMIGA DE TRABALHO:  ‘-Menina, tira seu filho desse 
homem!... e eu: ‘-Tá vendo? É o médico que não presta! 
 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular 
(alta ambivalência 
inicial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 

MÉDICO: -Tirei [o bebê] em bom tempo. 
-Chegou uma médica, uma pediatra, e me falou que ele 
que tinha tido um problema e que tava no laboratório para 
fazer um exame. Daí em diante não precisou dizer mais 
nada que meu coração já... Aquela sensação ruim dentro 
de mim, uma agonia, aquela coisa! Aí eu não consegui 
amamentar, deixei o menino com fome. 
-Eu voltando pra médica, pra pediatra... E eles também, 
eu notava que os médicos, eles também não tinham 
resposta. Eu falava: -O que é? O que é que a criança 
tem?, -Não sei. Nasceu com o perímetro encefálico maior. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
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Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição de Bifurcação 
de Trajetórias:  
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDICA: - Vai precisar, talvez – ele tenha uma 
hidrocefalia – vai precisar fazer uma cirurgia’. Isso 
depois que eu recuperei e voltei lá... Quinze dias que eu 
voltei pra médica.” 
- Aí eu achei que a médica – a gente sempre joga culpa 
nos médicos, né? – achei que a médica era incompetente, 
que era doida, que tava inventando... A gente não aceita. 
Eu não queria que meu filho fosse daquele jeito. 
---------------------------------------------------------------------- 
-Aí levei no neurologista, o neurologista chegou, mandou 
fazer os exames pra fazer a cirurgia, que o menino 
realmente tinha hidrocefalia. 
---------------------------------------------------------------------- 
-Aí ele [o neurologista] pediu pra retornar... com a 
tomografia ... Aí, voltou, fez. Aí: -Não, não é hidrocefalia, 
não. 
AMIGA DE TRABALHO : -Menina, tira seu filho desse 
homem! Ele... e eu: -Tá vendo? É o médico que não 
presta! O menino... Achava, ainda tava lá, na esperança.  
---------------------------------------------------------------------- 
-Aí fui a outro médico:-Ó mãe, seu filho tem tudo pra ter 
uma paralisia cerebral. [...]Em outra instituição também – 
-Ele baba, é assim aéreo, e tudo... e outra coisa: não 
adianta você investir, você pode levar ele para fazer o 
tratamento e tudo, mas você não vai conseguir nada com 
essa criança, com esse menino. Ele já tá...  
-Nesse, nesses dois meses que eu voltei pro médico, essa 
confusão... 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores das 
I-positions  

Sensação ruim; agonia; aquela coisa; perímetro 
encefálico maior; hidrocefalia; bebê diferente; médica 
incompetente; médica doida; não querer um filho daquele 
jeito; médico que não presta; esperança; paralisia 
cerebral; confusão. 

 

Quadro 4. Quadro dos processos envolvidos na construção de significados da maternidade, nos dois primeiros 
meses após o nascimento. 
 

4.1.1.2 Consulta ao neurologista aos cinco ou seis anos 

 

Quando Raí tinha cerca de quatro ou cinco anos de idade, um médico de uma instituição 

pública da cidade de Salvador-BA levantou a hipótese de que a criança era portadora do 

transtorno autista. Madalena começou a buscar informações sobre o transtorno autista, só 

passando a considerar essa possibilidade mais seriamente cerca de dois anos depois, no 

entanto, devido ao fato de achar que o filho tinha paralisia cerebral – vale ressaltar que o 

diagnóstico de paralisia cerebral predominou até o período que Raí atingiu a idade de cerca de 

dezesseis ou dezessete anos de idade.  

Madalena continuou a buscar ajuda médica junto a outros profissionais e o diagnóstico 

de paralisia cerebral foi reforçado por outra médica (neurologista), quando Raí tinha cinco ou 
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seis anos de idade. O prognóstico oferecido também foi negativo, sendo-lhe informado que 

iria ser difícil conseguir algo com aquela criança dali em diante. É justamente o episódio da 

consulta com a neurologista citada que será enfatizada nessa subseção, devido ao alto nível de 

ambivalência aí presente: Madalena já sabia do diagnóstico de paralisia cerebral, porém 

continuava a ir a consultas médicas devido ao comportamento extremamente atípico do filho. 

Ela vivenciou, dessa forma, níveis crescentes de tensão oriundos da disparidade entre um 

diagnóstico já estabelecido e a manifestação de comportamentos e limitações (como 

comportamento repetitivo e estereotipado, além de gritos constantes) as quais não eram 

explicadas satisfatoriamente pelo diagnóstico. Transcições de trechos desse episódio se 

encontram no Quadro 5, ao final dessa subseção.  

Esse breve episódio na clínica médica ocorreu a partir da interação de duas I-positions: 

o eu materno de Madalena e o outro social relevante para a mesma naquela ocasião, a 

neurologista. A condição de emergência semiótica predominante foi a condição de bifurcação 

de trajetórias, devido à alta ambivalência presente entre os signos previamente construídos e o 

comportamento de Raí. Os signos construídos em tal encontro emergiram a partir da rejeição, 

por parte da I-position materna, da intervenção semiótica do outro.  

A representação gráfica dos processos dialógicos que ocorreram entre essas duas I-

positions se encontra na Figura 7 a seguir: 
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           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

       
Figura 7. Processos dialógicos entre Madalena e neurolgista, após o diagnóstico de paralisia cerebral, quando Raí 
atingiu cerca de cinco anos de idade. 
 

 Nessa representação gráfica, os signos oriundos da interação entre Madalena e a 

neurologista reforçaram os signos pré-existentes cujo campo de significados definia-se pelas 

poucas possibilidades da melhora de Raí que, de fato, apresentava um quadro de paralisia 

cerebral, segundo a médica. Além disso, emergiu o signo relacionado à demora pela procura 

por tratamento para Raí. 

 Madalena, assim, à competência da profissional contrapõe a onipotência divina, 

decidindo, portanto, continuar a busca por outro diagnóstico. A participante, além disso, não 

permitiu que os signos sugeridos se tornassem funcionais, impedindo-os de se transformarem 

em diretrizes do processo de construção de significados em andamento. Estas sugestões 

bloqueadas da neurologista nos remetem aos signos fornecidos pelo último médico do 

episódio anterior (não adianta investir; você não vai conseguir nada com essa criança), bem 

como a outros momentos em que Madalena se defrontou com um filho cujo jeito ela não 

queria, de acordo com suas próprias palavras. 

 Do encontro com tais signos e das experiências afetivas envolvidas, emergiram os 

signos-campo Deus, força (que não sei de onde vem) e uma coisa (de dentro da gente). Tais 

signos hipergeneralizados são codificações verbais de campos afetivos superiores os quais, no 

caso de Madalena, funcionam como propulsores para o self materno continuar buscando uma 

.  

. 
  

CONDIÇÃO 

Bifurcação 
de 
Trajetórias 

I-POSITIONS: Eu materno � Neurologista. 
SPr: Paralisia cerebral; não adianta investir; 
você não vai conseguir nada com essa 
criança; confusão.    
SEm: Paralisia cerebral; início tardio de 
tratamento; difícil conseguir alguma coisa 
com esse menino; desânimo. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: Eu materno � Neurologista. 
SPr: Paralisia cerebral; início tardio de 
tratamento; difícil conseguir alguma coisa com 
esse menino; desânimo. 
SEm: Deus; Força (que não sei de onde vem); 
Uma coisa (de dentro da gente).  
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
Trajetórias 
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resposta mais satisfatória para a questão a respeito do problema de seu filho. Chama a atenção 

o fato de, nesse processo, a participante ter atribuído a sua tomada de decisão à ação de 

elementos de origem e natureza difusas, que se configuraram como entidades que agiram 

sobre o self materno, levantando-o. Para Valsiner (2007), os campos afetivos de tipo superior 

(como aquilo que é sentido, mas que não se consegue descrever claramente) regulam a 

totalidade da experiência vivida, como se pode ver no episódio da trajetória de Madalena. 

 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions: eu materno – 
neurologista. 

-No neurologista, a mulher falou – uma médica – que eu 
não esquecesse: o menino tinha paralisia cerebral. 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
------------------------------ 
Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-No neurologista, a mulher falou – uma médica – que eu 
não esquecesse, o menino tinha paralisia cerebral. 
-Esse tratamento eu deveria ter começado antes. 
- Dali em diante ia ser muito difícil eu conseguir alguma 
coisa com esse menino. 
---------------------------------------------------------------------- 
- Eu fiquei tão assim, que eu disse: -Olha, doutora, eu 
não tô desconfiando da sua competência, não, mas nada 
pra Deus é impossível! E eu vou atrás do diagnóstico do 
meu filho! Porque, por incrível que pareça, é que cada 
desânimo, cada coisa que lhe dão, parece que, uma 
resposta dessa, parece que ali é uma força que não sei de 
onde vem que lhe levanta e é ali que você não pára de 
buscar! Vem assim uma, uma coisa de dentro da gente – 
não sei explicar – que aí você... Eu saí desesperadamente 
e disse: -Pois eu vou atrás e vou conseguir! E aí saí com 
aquele propósito na cabeça. 
 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Paralisia cerebral; início tardio de tratamento; difícil 
conseguir alguma coisa com esse menino; Deus; força que 
não sei de onde vem; uma coisa dentro da gente. 
 
 
 

 

Quadro 5. Características dos processos envolvidos na construção de significados sobre a maternidade, em uma 

consulta a uma neurologista quando Raí tinha cerca de cinco anos de idade. 

 

4.1.1.3 O “ser mãe” de uma criança autista 

 

Após o episódio supracitado com uma neurologista, Raí cresceu sendo levado para 

instituições educacionais, fazendo consultas e exames médicos, até a ocasião na qual o irmão 

de Madalena sugeriu que ela insistisse na investigação para verificar se Raí - com cerca de 

dezesseis anos à época - tinha o transtorno autista. 
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Ao ser encaminhada a uma geneticista por uma neurologista, Madalena submeteu Raí a 

alguns exames, através dos quais algumas hipóteses diagnósticas foram eliminadas e a 

geneticista reafirmou a hipótese diagnóstica de autismo. O diagnóstico definitivo foi 

estabelecido por outra neurologista indicada pela geneticista, e reforçado posteriormente por 

uma terapeuta ocupacional e uma pedagoga, cujo filho também é autista. Um dos principais 

eventos na vida de Raí após o diagnóstico foi sua entrada em uma instituição que presta 

serviços educacionais exclusivamente a portadores do transtorno autista. 

Dentre os temas cujas vivências foram permeadas por altos níveis de ambivalência 

(como a relação da mãe com a díade fraterna, os gritos, o comportamento estereotipado e 

restrito de Raí, a lida com o preconceito e a discriminação), um é de especial interesse para o 

presente trabalho: o ser mãe de uma criança autista. Na última entrevista, o relato de tal 

experiência mais especificamente durou cerca de trinta minutos e a participante se referia 

majoritariamente ao tempo presente, fundamentando suas construções de significados tanto 

em eventos que ocorreram - ou poderiam ter ocorrido - no passado, como em possibilidades 

futuras de experiências maternas. 

Para Madalena, após esses vinte e quatro anos de cuidados dispensados a Raí, sua 

existência (e a de Raí) se encontra sem perspectivas e sem horizontes, principalmente porque 

ela acredita que a ciência não descobrirá nem as causas do transtorno, nem um tratamento 

para os portadores de autismo. A ambivalência, que antes permeou o processo de 

compreensão do comportamento do filho, dá lugar agora a uma tensão que marca a vivência 

da maternidade a qual é vivenciada como algo profundamente negativo:  

 

É toda uma vida frustrada. É toda... É um sonho seu que é... é como se fosse um aborto; Se eu... fosse 
uma coisa que Deus me perguntasse, o que que eu preferia: ele me dar meu filho assim ou ele... sei lá, ou 
ter morrido, eu preferia ter morrido, do que ver meu filho sofrer. 
 

A realidade de se ter um filho autista é perpassada por significados que remetem à não 

existência de tal situação: morte; vida abortada, dentre outros. Além disso, o fato da 

participante gostar de ficar sem a companhia de Raí por muitos momentos a faz se sentir 

culpada, o que fica expresso em sua contraposição do amor de mãe à sua vontade de se 

desligar daquele problema (condição de Raí) – diante de tal fato, a participante relata 

frustração. 

As principais configurações de I-positions no espaço do self dialógico de Madalena 

podem ser agrupadas da seguinte forma: configuração primária (eu materno/filho autista), 

configurações inconciliáveis e configurações complementares. A configuração primária é a 
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que justifica toda a narrativa, constituindo-se no cerne do ato de narrar e do ato de auto-

constituição relacionado a uma determinada I-position – no presente caso, o eu materno. 

As configurações inconciliáveis dizem respeito a complexos de I-positions que não 

existem ou existem de maneira muito fragilizada em uma determinada realidade (seja no 

momento presente, no passado ou mesmo no futuro ainda não conhecido, porém antecipado 

imaginativamente). No caso em estudo, as I-positions mais claramente inconciliáveis são: eu 

materno�eu estudante; eu materno�eu trabalhadora; eu materno�eu dona de casa; eu 

materno�colegas e amigos.  

Uma característica desse tipo de configuração de I-positions é que ela, muitas vezes, só 

existe através do ato imaginativo de alguém. Por exemplo, Madalena relata como seus planos 

de ter filhos, começar a criá-los, ser auxiliada pelo pai dos mesmos e, assim, continuar a 

estudar e trabalhar foram abortados pela idiossincrasia impeditiva do outro social relevante 

que justificaria sua identidade materna – seu filho autista. Nesse caso, a díade de I-positions 

“eu materno-eu estudante” só pode existir para ela, por enquanto, como ato imaginativo. 

As configurações complementares de I-positions não só coexistem ao longo do tempo, 

mas também tendem a ser extremamente funcionais para a adaptação de uma determinada I-

position interna a situações tensas e ambivalentes. No caso de MH, as seguintes I-positions se 

configuram em arranjos complementares e funcionais: eu materno�outras mães de autistas; 

eu materno�psiquiatra; eu materno�pedagoga (mãe de autista e coordenadora da instituição 

na qual Raí é atendido atualmente) e eu materno�religião. 

Quanto às condições nas quais a participante fez emergir signos que lhe 

proporcionassem uma melhor adaptação ao ambiente, bem como que regulassem 

funcionalmente a constante mudança de organização do espaço do self dialógico, vê-se que a 

bifurcação de trajetórias predominou. Há uma preponderância do signo vida abortada para se 

referir à maternidade, sem um questionamento por parte da participante a respeito do campo 

de significados aí presentes: sonhos podados, impossibilidade de escolha, impossibilidade de 

seguir a própria vida e preferência pela morte anterior ao nascimento de Raí. Tal 

estreitamento do campo de significados possíveis não permite a reentrada de altos níveis de 

incerteza e ambivalência na construção do significado da maternidade - pelo contrário, eles 

apenas reforçam o signo previamente construído da maternidade como um aborto da própria 

vida. 

Para Abbey e Valsiner (2005), tal condição de emergência semiótica geralmente ocorre 

em situações nas quais “o custo da incerteza é percebido como altamente danoso e alguma 

ação tem que ser feita” (p. 8). Para esses autores, tal condição propicia a emergência de signos 
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relativamente e momentaneamente estáveis os quais funcionam como mediadores em 

situações de incerteza, orientando a pessoa em direção a determinadas ações futuras. A 

principal via para tal processo é a intensificação de certas características do campo de 

significados disponíveis e a supressão de aspectos dos signos que parecem mais incertos. No 

caso de Madalena, o significado de maternidade como um evento que implica no aborto da 

própria vida funciona como meio de exclusão de caminhos incertos como estudos, trabalhos, 

passeios com amigos, etc., ao mesmo tempo em que favorece uma maior entrega dessa mãe 

para a causa de seu filho, como ela própria atesta: “É os dois: eu e ele! Eu não posso seguir 

minha vida – vou seguir mais pra onde? Eu tenho de cuidar dele”.  

A Figura 08 mostra como esse signo generalizado de maternidade como aborto da 

própria vida faz a mediação entre os diálogos da I-position materna com outras I-positions: 

 

   

 

    

 

    

         

             

    

        

 

 

         

           Orientação     

     para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

. 
  

.  

. 
 

Bifurcação de 
trajetórias. 

I-POSITIONS: Eu materno�filho autista. 
SPr: Criança sadia; brincar com filho à 
beira-mar; ser mãe, estudar e trabalhar X 
ser mãe de um autista. 
SEm: Frustração do sonho de ser mãe; 
preferência pela morte a ser mãe de um 
autista, se fosse possível escolher; vida 
abortada; filho como vítima de uma 
fatalidade, o qual necessita de ajuda. 

I-POSITIONS: Eu materno�Eu 
trabalhadora, estudante, etc. 
SPr: Frustração do sonho de ser mãe; 
preferência pela morte a ser mãe de um 
autista, se fosse possível escolher; vida 
abortada; filho como vítima de uma 
fatalidade que necessita de ajuda. 
SEm: Vida sem perspectiva, sem esperança e 
sem horizonte. (Signos que reforçam o signo 
“vida abortada”); “-Eu tenho de cuidar dele.” 
 

Bifurcação 
de 
Trajetórias 
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           Orientação     

     para ação e arranjo  (...) 

               de nova estrutura 

     
 

Figura 8. Emergência e mediação semiótica no espaço do self dialógico materno de Madalena, com destaque 
para o signo vida abortada. 

 

A Figura 08 acima mostra como o signo generalizado de maternidade como aborto da 

própria vida funciona como mediador das configurações e reconfigurações do self dialógico 

de Madalena ao longo do tempo. A partir da configuração primária eu materno��filho 

autista, emerge o signo generalizado supracitado o qual, por sua vez, mediará a emergência 

semiótica futura seja nas configurações inconciliáveis de I-positions, seja nas 

complementares. 

 Nas composições inconciliáveis, o signo vida abortada faz a mediação da emergência 

de signos que o reforçam, sendo aí afirmada a necessidade de se cuidar do filho autista, 

enquanto outras I-positions são negligenciadas – há nesse caso uma dominância de uma I-

position sobre as outras, na maior parte do tempo. 

 Na terceira composição (a complementar) do self dialógico, o Outro social relevante 

fornece signos que auxiliam a pessoa a lidar melhor não só com as condições de crescente 

incerteza, mas também as marcadas por um extremo grau de certeza e tensão, como é o caso 

da mãe que já aceitou que a sua vida e a de seu filho foram podadas. 

O Quadro 6, a seguir, expõe exemplos retirados da fala da participante acerca de sua 

experiência como mãe de um filho autista, bem como a relação dessas falas com os processos 

de emergência e mediação semiótica e processos dialógicos no espaço do self: 

 

 

.  

. 
  

I-POSITIONS: Eu materno � Profissionais de saúde (outras mães, religião, familiares, etc.). 
SPr: Frustração do sonho de ser mãe; preferência pela morte a ser mãe de um autista, se fosse possível 
escolher; vida abortada; filho como vítima de uma fatalidade que necessita de ajuda; vida sem 
perspectiva . / SEm: Equilíbrio emocional (autocontrole; fé, etc.). 
 

Bifurcação 
de 
Trajetórias 
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PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
 
Eu materno�filho autista. 
 
Eu materno�eu estudante;  
eu materno�eu trabalhadora;  
eu materno�eu dona de casa;  
eu materno�colegas e amigos.  
 
Eu materno�outras mães de 
autistas; eu materno�psiquiatra;  
eu materno� pedagoga (e também 
mãe de autista);  
eu materno�religião. 
 
 

-Um inocente desse [Raí], ele não teve 
oportunidade de escolher o que ele queria da 
vida dele! 
-Eu estudava [...].Não sei porque eu sempre 
gostei de pedagogia [...]. 
- [O que] eu tinha sonhado outras pessoas 
[colegas] estavam realizando: ter um filho, 
cuidar da minha casa, trabalhar e conseguir 
estudar. 
-Todas nós [mães de autistas] [...], 
entendemos o nosso problema; a gente não 
tem muita esperança. 
- [O psiquiatra] falou: ‘-Você tem que 
equilibrar o emocional pra não acontecer uma 
coisa’. 
- [Me apego à] religião [...] como se fosse 
uma corda de salvação e vou, vou, vou... -Deus 
me dê... e tô conseguindo me controlar [com 
relação ao preconceito]. 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição de Bifurcação de 
Trajetórias : 
Ambivalência mínima artificial 
criada pela construção de um signo 
forte (maternidade como um aborto 
da própria vida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-É um sonho seu que é... é como se fosse um 
aborto. 
-Além de eu ter sido podada pelos meus 
sonhos, por tudo né? O sonho de ser mãe... 
-Um filho que a mãe perder, e tudo, ela segue 
a vida dela, ela não fica... né? Não quero com 
isso desejar que acontecesse com Raí. Mas 
[...] é os dois: eu e ele! Eu não posso seguir 
minha vida – vou seguir mais pra onde? Eu 
tenho de cuidar dele. 
-Foi toda uma vida que foi abortada. Todo um 
sonho... E, tipo assim: você não tem muita 
perspectiva. 
-Resumindo: foi um aborto. Minha vida foi 
abortada [...] 
-Se eu... fosse uma coisa que Deus me 
perguntasse, o que que eu preferia, ele me dar 
meu filho assim ou ele... sei lá, ou [eu] ter 
morrido, eu preferia ter morrido. 
-Quando se trata do filho e do autismo, [...]é 
tudo igual. Nós  [mães] pensamos a mesma 
coisa. Temos essa mesma reação [de preferir 
ter morrido antes de dar à luz o filho autista]. 
-O meu filho, ele não teve [oportunidades]. Ele 
não teve como escolher - ele foi obrigado... E 
nem eu tive oportunidade de dar também! 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores das I-positions  Minha vida foi abortada; Fui podada pelos 
meus sonhos; sensação de injustiça por não ter 
podido escolher; não posso seguir minha vida, 
diferentemente de uma mãe que perde o seu 
filho; falta de perspectiva e de esperança; 
preferência por ter morrido antes de dar à luz 
Raí. 

 

Quadro 6. Principais I-positions, signos mediadores e processo de emergência semiótica na construção dos 
significados de maternidade para MH. 
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4.1.2 Participante 02: Lidiane 

 

Lidiane é viúvia, tem quarenta anos de idade, é pensionista e dona de casa, reside em 

Salvador/BA e tem apenas um filho de treze anos de idade que será chamado aqui de Marcos. 

A participante exerceu a profissão de professora antes de se tornar mãe e se declara católica 

praticante 

Quando o esposo de Lidiane faleceu, Marcos, com dez anos de idade, encontrava-se 

ainda em processo diagnóstico, vindo a receber a confirmação de que era portador de autismo 

logo em seguida. Após tentar conciliar as atividades de mãe e de vendedora, além de 

administrar um negócio antes administrado pelo esposo, Lidiane resolveu alugar o imóvel e se 

dedicar mais ao filho e à sua vida pessoal, pois, segundo a mesma, ela estava se sentindo 

sufocada. Atualmente, a participante afirma que deseja voltar a trabalhar, o que tem sido 

dificultado pelo problema do filho, problema este que dificulta, inclusive, a permanência de 

cuidadoras em sua casa, as quais geralmente ficam no emprego até seis meses no máximo. 

As entrevistas ocorreram nos meses de julho de 2009, totalizando 134 minutos e 52 

segundos de gravação ao longo de quatro encontros.  

O Quadro 07 resume os principais períodos e eventos que marcaram a história de 

Lidiane como mãe. 

  

PERÍODO PRINCIPAIS EVENTOS 

GRAVIDEZ Grande expectativa do marido para que a criança fosse do sexo 

masculino; preocupação de Lidiane em gerar um bebê do sexo 

masculino; expectativa em receber mais atenção do marido ao 

descobrir que o bebê era do sexo masculino.  

PARTO Trabalho de parto na recepção do hospital; parto sem dor.  

48 HORAS APÓS O 

PARTO 

Quadro de luxação congênita (deslocamento dos ossos que 

formam o quadril); medicalização do bebê para que o mesmo 

urinasse.  

ATÉ OS OITO MESES DE 

IDADE DE RAÍ 

Tratamento da luxação congênita; experiência ruim com 

pediatra: Lidiane foi chamada à atenção por ter alimentado o 

filho antes da consulta médica, o que fez o bebê regurgitar, 

sujando as roupas da profissional; diagnóstico de infecção por 

citomegalovírus (vírus pertencente à família do herpes) e 
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tratamento (Marcos); dificuldades com planos de saúde. 

DOS OITO MESES AOS 

TRÊS ANOS DE IDADE 

Atendimento a Marcos por diversos profissionais como 

fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, médicos, terapeuta 

ocupacional e fonoaudiólogo, em diversas insituições; 

demissão do emprego. 

TRÊS AOS DEZ ANOS DE 

IDADE (MARCOS)  

Dedicação exclusiva aos cuidados de Marcos; utilização de 

diversos serviços de saúde.  

DEZ ANOS DE IDADE 

(MARCOS) 

Morte do esposo; diagnóstico de autismo; surgimento de 

comportamentos agressivos em Marcos; entrada em instituição 

especializada no atendimento a autistas.   

DOS DEZ ANOS DE 

IDADE DE MARCOS ATÉ 

O PRESENTE 

Dificuldade em sair com Marcos para locais de uso coletivo, 

como parques, shoppings, restaurantes, festas de aniversário, 

etc.; comportamento agressivo de Marcos direcionado a 

objetos no ambiente doméstico. 

 
Quadro 7. Períodos e eventos marcantes na trajetória de Edilene junto a seu filho Marcos. 
 

Da história integral narrada por Lidiane, dez episódios específicos foram considerados 

como situações perpassadas por altos índices de ambivalência e tensão, sendo que destes, sete 

foram selecionados para análise considerando-se a própria avaliação da participante, a ênfase 

dada a tais episódios pela mesma e a recorrência dos temas ao longo da narrativa. Os 

episódios analisados foram agrupados de acordo com seus temas centrais, assim intitulados: 

da dependência à não-dependência e integridade do filho-integridade materna. 

 

4.1.2.1 Da dependência à não-dependência 

 

 O sentir-se dependente é uma questão que perpassa diversos episódios na narrativa de 

Lidiane. Assim, cinco episódios são analisados nesta subseção, todos girando em torno do 

mesmo tema central: a tensão oriunda da oposição entre o desejo de ser independente e a 

dependência pessoal com relação a outros que a auxiliam a lidar com Marcos.  

 Os cinco episódios analisados que originaram o Quadro 08 (ver o final dessa 

subseção) estão relacionados com a dificuldade que Lidiane tem em exercer atividades da 

vida diária como cozinhar, ir ao supermercado ou banco, arrumar a casa, etc., devido tanto à 

severidade dos sintomas do transtorno autista, quanto ao temperamento de Marcos 
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atualmente. Note-se que, inicialmente, o estresse e a chateação reportada pela participante 

estavam relacionados às dificuldades em encontrar atendimento especializado nas instituições 

de assistência a portadores de necessidades especiais e não estritamente à sua convivência 

com Marcos.    

 Dessa forma, a tríade estresse – dependência – não querer/não poder ficar dependente 

fazem a mediação do rearranjo das I-positions de Lidiane ao longo do tempo, sendo tais 

elementos centrais na constituição identitária da participante, como atestado pela mesma no 

final da última entrevista, quando à participante foi requerido que falasse sobre suas 

expectativas para o futuro:  

 
Tenho muito medo do futuro, de Marcos piorar mais do que ele tá... Eu, na verdade, eu penso assim ... 
Morar com Marcos em um lugar pequeno se eu não conseguir sair com ele pra lugar nenhum. Queria me 
isolar em um lugarzinho mais calmo pra ele, conviver com ele... Eu não posso prever nada, fazer nada ... 
Eu só posso me organizar e se preparar pro que vier ... Se eu tenho que agüentar, vou ter que agüentar, 
eu sou mãe ele é meu filho... Eu tenho que me preocupar em não ser muito dependente dele [do parceiro 
atual], porque, se mais tarde, caso ele não agüentar e ir embora, eu não posso ficar muito dependente 
dele porque eu vou ter que me virar sozinha. 
 

 A representação gráfica abaixo (Figura 09) mostra como essa autodefinição de 

dependente organiza a reestruturação do self materno de Lidiane ao longo do tempo: 

 
 
         

         

             

    

        

  

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 
 
 
 
 

.  

. 
  

CONDIÇÃO 
Irregular. 

I-POSITIONS: eu materno�filho autista 
SPr: distúrbio do comportamento; estresse.  
SEm: estresse maior; impossibilidade de 
desenvolver atividades em casa e, 
principalmente, fora de casa. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�psiquiatra. 
SPr: estresse maior; impossibilidade de fazer 
atividades em casa e, principalmente, fora de 
casa. 
SEm: pensar em si mesma; medo.  
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
trajetórias. 
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           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 
 

 

 

 

 

         

    

        

 

 

         

           Orientação    

     para arranjo   (...) 

               de nova estrutura 

     

 
Figura 9. Representação gráfica da reestruturação do self materno de Lidiane mediada pelo signo dependência. 

 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu-materno�parceiro atual. 
SPr: cuidar de si mesma; medo. 
SEm: dependência. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu-parceira�parceiro atual. 
SPr: dependência. 
SEm: necessidade de não ser dependente; 
necessidade de não ser vista como dependente. 
 

CONDIÇÃO:   
Bifurcação de 
trajetórias. 

    
 

 

  

CONDIÇÃO: 
Irregular. 

I-POSITIONS: eu-materno�eu-mulher com 
necessidade de sair e viver a própria vida. 
SPr: necessidade de não ser dependente; 
necessidade de não ser vista como dependente. 
SEm:  organizar-se e se preparar para o que vier; 
abrir mão de curtir a vida futuramente. 

CONDIÇÃO  
Bifurcação 
de 
trajetórias. 
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Dois signos aparecem na narrativa de Lidiane como significativos para a mesma em sua 

trajetória com Marcos, antes do momento presente aqui focalizado: distúrbio do 

comportamento e estresse, sendo este último oriundo das relações entre mãe/filho e 

instituições assistenciais. No entanto, o fato de Marcos começar a apresentar comportamentos 

(como rituais, gritos, agitação e heteroagressividade direcionada a objetos) com maior 

severidade fez a participante atribuir o estresse por ela experienciado ao comportamento do 

filho e às dificuldades daí advindas. Dentre essas dificuldades, duas foram destacadas: fazer 

as tarefas domésticas e realizar atividades fora de casa (pagar contas, ir a aniversários e outras 

festas, ir ao banco e ir ao shopping center, por exemplo), o que implicou, nesse último caso, 

em uma abnegação da possibilidade de desenvolver projetos pessoais fora do ambiente 

doméstico.  

Os signos emergentes dessa interação são signos médios e, por representarem a 

realidade vivenciada por Lidiane satisfatoriamente, levaram-na à experiência de um nível 

mínimo de ambivalência com relação ao conhecimento dos eventos em questão. Entretanto, o 

alto nível de estresse relatado fez com que Lidiane permitisse a entrada funcional do signo 

pensar em si mesma, fornecido pelo outro social relevante (a psiquiatra), e que o mesmo 

organizasse o processo de construção de significados em questão. A ambivalência que 

perpassa o episódio ora analisado se instaurou justamente quando Lidiane relata ter sentido 

medo de Marcos ser maltratado pelo cuidadores contratados para cuidar dele. 

Ao compartilhar os cuidados dispensados a Marcos com o seu parceiro, Lidiane 

concretizou a possibilidade de sair de casa só, porém desenvolveu um campo de significados a 

seu próprio respeito em torno do signo forte dependência. Cuidar de si mesma implicaria, 

simultaneamente, expor o próprio filho a possíveis atos violentos praticados por terceiros – 

ficando ela, dessa forma, suscetível de ser julgada posteriormente como uma mãe descuidada 

-, além de passar a ocupar o lugar de uma parceira dependente do cônjuge, possibilitando 

assim o estabelecimento de uma relação hierarquizada de poder entre ela e seu parceiro.  

Lidiane utiliza recursos semióticos (signos) ao extrapolar o contexto atual de suas 

experiências, com o intuito de se preparar para as possíveis conseqüências não apenas de ser 

dependente, como também de deixar que seu parceiro conheça sua dependência com relação a 

ele. Nesse sentido, a participante engendra uma relação dialógica entre sua I-position interna 

como mãe e seu parceiro, posicionando-se em relação ao mesmo em uma configuração à qual 

Hermans e Hermans-Jansen (2003) denominaram “área interna não compartilhada de duas 

pessoas em interação” (non-sharing internal area of two people in interaction). Em tal 

configuração, “uma pessoa se posiciona de uma maneira particular, mas a outra pessoa não 
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conhece tal fato” (Hermans & Hermans-Jansen, 2003, p.546). Esse entrincheiramento 

estratégico de I-positions, por parte de Lidiane, faz emergir no espaço imaginário do self 

dialógico sua I-position como parceira a qual é preservada a partir da omissão do fato de, 

como mãe, ela ser dependente.    

É a partir da conciliação entre a I-position materna (reconhecidamente dependente) e a 

I-position companheira (que não deve ser percebida como dependente), que uma terceira I-

position interna se torna evidente no espaço interno do sellf dialógico da participante: a pessoa 

que deseja sair só e viver a própria vida. Porém, esta última I-position implica na existência 

de uma mãe dependente de alguém que cuide de Marcos e de uma I-position como 

companheira que seja respeitada pelo cuidador de seu filho, isto é, seu companheiro.  

Os signos dependência e necessidade de não-dependência emergem, através da 

condição de Bifurcação de Trajetórias, como signos fortes que intensificam um aspecto do 

campo de significados dos signos prévios estresse, impossibilidade de desenvolver atividades, 

pensar em si mesma e medo. Dessa forma, aqueles signos fazem a mediação da maneira pela 

qual Lidiane aborda – e se posiciona em - sua situação atual, além de representarem 

satisfatoriamente características do estado de tensão no qual Lidiane se encontra. Para a 

participante, a origem dessa tensão é o comportamento extremamente disfuncional do filho, 

junto ao desejo de fazer coexistir harmoniosamente I-positions que ameaçam, a todo instante, 

sobrepujar-se mutuamente. A participante , no entanto, encontra-se presa à sua I-position 

materna devido à severidade do transtorno e ao temperamento instável e difícil de Marcos. 

Ao refletir sobre seu futuro, Lidiane faz emergir signos médios que minimizam a 

ambivalência atual existente na dinâmica de reconfiguração constante de suas I-positions 

internas: organizar-se e preparar-se para o que vier e abrir mão de curtir a vida futuramente. 

Ao afirmar, ainda, que deve estar pronta a qualquer momento caso seu parceiro a deixe, a 

participante promove a prevalência da I-position materna sobre as duas outras I-positions, 

associada a uma maior certeza de que o comportamento de Marcos tenderá a se manter como 

está ou se agravar. 

Devido à severidade dos sintomas apresentados por Marcos, à falta de uma rede social 

formal e especializada de apoio, à cronicidade do transtorno autista e à incerteza quanto ao 

prognóstico, a tensão vivenciada por Lidiane nesse campo extremamente ambivalente de 

constituição identitária ocorre de forma constante e intensificada. 

 O Quadro 8 mostra, resumidamente, excertos das passagens que compõem o episódio 

ora analisado: 
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PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions: eu-
materno�filho autista; 
eu materno �psiquiatra; 
eu materno�parceiro 
atual; eu 
materno�funcionárias 
domésticas; eu 
materno�mulher com 
necessidade de sair e 
viver a própria vida; eu 
materno�irmãos.  
 
 

- Era estressante [ir ao mercado, médico, banco,...], mas 
não era tão estressante! ...Ele [Marcos] não era tão 
agitado assim, como ele é agora. 
- Eu fico dependente de alguém. Eu dependo de alguém. 
Eu não consigo fazer nada sozinha com ele. 
- Tá difícil alguém [funcionárias] ficar lá em casa. 
- Ele [parceiro atual] agora que tá ficando com ele 
[Marcos] pra eu sair. Que tá me ajudando. 
[Irmã]: ‘-Como é que você agüenta, como é que você 
consegue sair?’. Eu digo: ‘-Claro, porque se eu não fizer 
isso, eu enlouqueço.’ Porque quando eu fico em casa, eu 
sinto a necessidade de sair. Falo: ‘-Eu adoro sair, [...]. 
Não vou deixar de viver minha vida não, minha filha, por 
causa de Marcos. Não vou mesmo!” 
[Psiquiatra]: ‘-Mãe, você precisa pensar em você, você 
precisa procurar um psicólogo, você precisa...’. 
 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular: 
signo médio e mínima 
ambivalência. 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular: 
Signo médio e mínima 
ambivalência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Ia pra médico, ia pra mercado com ele, fazia compras, ... 
Era estressante, mas não era tão estressante porque, 
mesmo eu levando ele que eu tava cansada, eu podia 
levar ele comigo. O... que me estressa é que eu não 
consigo fazer as coisas com ele. Eu fico dependente. 
---------------------------------------------------------------------- 
[I-positions envolvidas: eu materno�parceiro atual]. 
-Eu não quero ficar dependendo dele, entendeu? É pior 
ainda: eu não posso ficar dependendo e também ele não 
pode sentir que eu dependo dele. 
- Não é bom numa relação um saber que um depende do 
outro, né? 
- Eu tenho medo assim, de, no relacionamento, eu acabar 
sofrendo. Assim, ele achar que eu dependo dele e querer 
aprontar. Fazer as coisas e achar que, porque eu dependo 
dele, eu tenho que aceitar tudo que ele quiser botar. É 
isso que me preocupa. 
- Não sei [como resolver isso] porque cada vez mais eu tô 
dependendo dele. 
-Eu acho que eu tô meio que sobrecarregando ele. 
 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Dependente; (não) querer/poder ficar dependente. 
 
 

 
Quadro 8. Principais I-positions, signos mediadores e processo de emergência semiótica na construção dos 
significados de maternidade relacionada à dependência/independência pessoal. 
 

4.1.2.2 Integridade do filho – integridade da mãe 

 

Os outros dois episódios analisados conjuntamente aqui se referem à ambivalência 

experienciada por Lidiane quando a mesma justifica, na narrativa, as dificuldades por ela 

enfrentadas nas situações em que ela se afasta de Marcos. Se, por um lado, a participante pode 

sair e viver a própria vida sem o estresse da companhia do filho autista em muitos momentos, 
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ela teme, simultaneamente, que o filho se machuque ou que seja machucado na sua ausência, 

o que lhe acarretaria uma culpabilização por parte de familiares e conhecidos.  

O primeiro episódio está relacionado com a forma através da qual Lidiane foi 

compreendendo que ela precisava encontrar meios de explorar outros âmbitos de sua vida 

além do materno, após a morte de seu esposo, bem como o principal problema que tal 

exploração poderia acarretar: seu filho ser agredido e ela ser culpabilizada por isso. Ressalte-

se que na parte da entrevista que antecedeu a narração desse episódio, o pesquisador 

apresentou à participante um gráfico contendo círculos que simbolizavam esferas da vida 

pessoal da mesma. O objetivo de tal procedimento foi levar a participante a narrar sua história 

focalizando as relações entre suas posições pessoais vinculadas aos diversos papéis por ela 

desempenhados. O segundo episódio diz respeito ao fato de Marcos se machucar e gritar 

constantemente, o que pode levar as pessoas a suspeitarem de que ela agride o filho 

fisicamente. 

A tentativa de articulação funcional entre uma posição materna e uma como mulher 

com necessidade de viver a própria vida implica na entrada de um número considerável de 

outros sociais relevantes para Lidiane no sistema de posicionamentos pessoais, sendo tal 

entrada perpassada por altos níveis de tensão vivenciados pela participante. 

No que se refere às condições de emergência semiótica, vê-se uma alternância entre a 

condição irregular e a condição de bifurcação de trajetórias, alternância esta que culmina na 

construção de signos fortes – através da condição de bifurcação de trajetórias – os quais 

representam tanto os afetos experienciados frequentemente por Lidiane, quanto a melhor 

estratégia para a mesma lidar com a iminência constante do filho se machucar e ela ser 

necessariamente culpabilizada por tal fato. Chama a atenção, ainda, a relevância que este tema 

do medo de ser culpabilizada por qualquer dano físico que Marcos venha a sofrer, mesmo que 

isso ocorra acidentalmente, tem para Lidiane. 

A Figura 10 abaixo mostra o processo de arranjo e rearranjo de posicionamentos de 

Lidiane em sua articulação do self materno com o caráter pervasivo do transtorno autista do 

filho, através de seus diálogos com diversos outros sociais relevantes. O Quadro 9, no final 

desta subseção, expõe transcrições retiradas dos trechos integrantes do episódio ora analisado. 
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            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 

 
 
 
 
 
 
         

         

             

 

    

        

 

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 

.  

. 
   

CONDIÇÃO  
Irregular. 

I-POSITIONS: eu materno� mulher com 
necessidade de sair e viver a própria vida. 
SPr: viver para Marcos; querer ver a melhora 
de Marcos de qualquer jeito.   
SEm: Se não tiver vida fora do âmbito 
doméstico�desabar; se não parar um pouco 
pra se organizar�explodir. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�psiquiatra. 
 
SPr: desabar; explodir. 
 
SEm: pensar em si mesma. 
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
trajetórias. 

.  

. 
  

CONDIÇÃO 
Irregular  

I-POSITIONS: eu materno�pessoal/as 
pessoas. 
SPr: pensar em si mesma. 
SEm: medo; culpabilização; organizar a 
própria vida; pensar em si mesma. 
 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�parceiro atual. 
SPr: medo; culpabilização; organizar a própria 
vida; pensar em si mesma.  
SEm: menos preocupação; preocupação.  
 

CONDIÇÃO: 
Irregular. 



91 
 

 
 
 
         

         

             

    

        

 

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 
 

 

 

     

 

 

 

    

        

 

 

         

           Orientação    

     para arranjo   (...) 

               de nova estrutura 

     

 

Figura 10. Reestruturação do self dialógico ao longo do tempo a partir da ambivalência entre viver a própria vida 
e ser culpabilizada por eventuais agressões sofridas pelo filho autista. 

.  

. 
  

CONDIÇÃO  
Bifurcação 
de 
Trajetórias 

I-POSITIONS: eu materno�psicóloga. 
SPr: menos preocupação; preocupação; 
depender; mãos atadas. 
SEm: confiar; ter alguém apenas se confiar 
em alguém. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�parceiro atual. 
 
SPr:  confiar; ter alguém apenas se confiar em 
alguém. 
 
SEm: depender; mãos atadas. 
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
trajetórias.  

     
 
  
 

 

  

I-POSITIONS: eu materno�pessoal / as 
pessoas. 
SPr: depender; mãos atadas. 
SEm: medo; culpa; julgamento; descuido; dor; 
preparar-se. 

CONDIÇÃO 
Bifurcação 
de 
Trajetórias 
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Na representação gráfica acima, Lidiane contrasta inicialmente sua posição como mãe 

com a sua posição como alguém que busca explorar outras esferas de sua vida pessoal, 

procurando ir além do princípio de que ela deveria viver para o filho ou de que a melhora do 

mesmo deveria ser alcançada a qualquer custo. Os signos que a participante fez emergir para 

justificar tal busca foram: desabar e explodir. Dessa forma, ter uma vida fora do âmbito 

doméstico e parar um pouco pra se organizar surgiram como condições necessárias para que 

ela não desabasse o explodisse. Ao construir tais signos médios que minimizaram a tensão 

existente entre esses dois posicionamentos, Lidiane cria uma abertura para o fortalecimento de 

uma I-position a qual passa a ser extremamente relevante para sua experiência como mãe: a 

mulher com necessidade de sair e viver a própria vida. 

Embora aparentemente divergentes, essas I-positions se fortalecem reciprocamente ou, 

no mínimo, o eu materno de Lidiane encontra no outro posicionamento uma espécie de apoio 

primordial. Sair e viver a própria vida se torna uma condição - e contribui - para o retorno ao 

âmbito doméstico e a dispensa de cuidados à vida do outro social relevante, isto é, para a 

vivência da maternidade de maneira funcional para ambos, filho e mãe, no contexto da 

existência do transtorno autista. 

Os signos desabar e explodir, bem como ter vida fora do âmbito doméstico e parar um 

pouco para se organizar funcionaram como constritores das possibilidades de construção de 

significados futuros a respeito da condição de se ser mãe de um autista, no caso de Lidiane. 

Assim, a sugestão ulterior da psiquiatra de que ela deveria se preocupar também consigo 

mesma, apesar de rechaçada momentaneamente por Lidiane, foi aceita construtivamente por 

esta - note-se, na Figura 10, que o signo médio pensar em si mesma se coaduna com dois 

anteriores (ter vida fora do âmbito doméstico e parar um pouco para se organizar), porém 

contrasta com os dois restantes (desabar e explodir). Esse processo construtivo está 

relacionado à função dos mediadores semióticos nos processos de construção de significados, 

de acordo com Valsiner (2004). Para este autor, os diversos significados existentes no 

momento presente, com seus contrastantes valores e força, compõem o cenário para a 

negociação de significados no futuro.  

Como se pode verificar na figura acima, pela primeira vez na narrativa de Lidiane surge 

um outro social relevante coletivo que funciona como antagonista dos movimentos da I-

position materna: o pessoal ou as pessoas. Embora a participante mencione alguns nomes de 

pessoas conhecidas dela, fica claro que esse outro social relevante se refere a uma 

coletividade na qual ela se encontra inserida como família, vizinhança, instituições de 

atendimento a autistas, etc. Esse momento da narrativa se configura como um momento 
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caracterizado por um alto nível de ambivalência, pois o eu materno de Lidiane se situa entre o 

pensar em si mesma e o correr o risco de ser culpabilizada por eventuais danos físicos que 

Marcos venha a sofrer. Desse cenário semiótico, a participante relata a seguinte tomada de 

decisão: Foi que aí eu disse: não! Eu tenho que organizar minha vida, tenho que pensar em 

mim - porém ela ainda permaneceu orientada pelos signos medo e culpabilização. 

Essa condição irregular de construção de significados que minimizem a ambivalência e, 

conseqüentemente, a tensão de uma dada situação continua no momento seguinte, quando 

Lidiane encontra em seu parceiro atual o outro social relevante que possibilita o 

fortalecimento de seu posicionamento como mulher com necessidade de sair e viver a própria 

vida, devido ao fato dele cuidar de Marcos para que ela possa sair. Daí emergem, no entanto, 

dois signos médios que representam a vivência de Lidiane: menos preocupação e 

preocupação. Tais signos servem às duas I-positions em questão, em seus rearranjos ao longo 

do tempo: o primeiro, à mulher com necessidade de sair e viver a própria vida – ficando ela 

menos preocupada por saber que seu parceiro cuidará de Marcos e o segundo, à I-position 

materna – a qual pondera sobre aquele outro lado e se preocupa por deixar seu filho com um 

homem.  

Para conciliar os signos (preocupação em oposição a menos preocupação) que fazem 

rivalizar as I-positions internas, Lidiane co-constrói um signo forte junto a uma profissional 

de psicologia, através da condição de bifurcação de trajetórias: confiança. Confiar em quem 

está com ela (como mãe) se tornou, assim, a condição necessária para que ela (como uma 

mulher com necessidade de sair e viver a própria vida) pudesse superar os limites a ela 

impostos através da maternidade. 

As fronteiras entre o signo forte confiança e o signo dependência, no entanto, são 

tênues para Lidiane. A possibilidade de seu parceiro vê-la como (uma mãe) dependente levou 

a participante a construir um novo signo (mãos atadas) que enlaça as duas I-positions em uma 

relação de mútua exclusão, ao mesmo tempo em que a participante reconhece que sem as 

vivências fora do ambiente doméstico, o exercício do papel de mãe será seriamente 

prejudicado: hoje em dia eu sei que se eu não tiver isso aqui [o âmbito externo] eu vou acabar 

desabando. 

Toda essa dinâmica da contínua estruturação e reestruturação do espaço do self 

dialógico de Lidiane girou, basicamente, em torno da problemática a respeito de sua vontade e 

necessidade de se afastar eventualmente do âmbito dos cuidados com a casa e com o filho. Tal 

fato ficou claro no momento em que Lidiane resolveu explicar novamente, já na última 

entrevista, as implicações do ato de delegar a terceiros os cuidados a serem dispensados a 
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Marcos. Vê-se, nesse momento, que as posições eu-materno e mulher com necessidade de 

sair e viver a própria vida se encontram relativamente presas aos signos emergentes dos 

diálogos entre o eu materno e o pessoal /as pessoas: a participante relata experienciar 

constantemente dor e medo, oriundos dos iminentes (e inevitáveis, segundo ela) julgamentos 

culpabilizadores das pessoas com relação à sua pessoa. O que quer que aconteça a Marcos, 

será o descuido de sua mãe que guiará o julgamento social de seu desempenho como mãe.  

Para enfrentar essa situação, Lidiane, no presente, faz emergir um signo forte que a 

possibilite guiar algumas de suas ações fundamentadas em um futuro antecipado 

imaginativamente: preparar-se. Para a participante, ações como instalar uma câmera em casa 

ou ficar à janela quando Marcos se irrita e se comporta de maneira muito agitada podem ser 

meios práticos que a permitirão superar acusações futuras de maus tratos e negligência. No 

momento anterior da narrativa, a participante fez emergir signos como medo, culpabilização, 

organizar a própria vida e pensar em si mesma a partir dos diálogos entre o eu materno e o 

pessoal/as pessoas; nesse segundo momento dialógico junto a esse outro social relevante 

coletivo (após tentativas de fortalecimento da I-position mulher com necessidade de sair e 

viver a própria vida), o que predominou foi a construção de signos que atestam a dominância 

irresistível da I-position materna: medo, culpa, julgamento, descuido, dor e preparar-se. 

Nota-se, assim, nesta última passagem dos episódios narrados por esta mãe de um autista de 

baixo funcionamento, um estreitamento das possibilidades de construção de significados e, 

consequentemente, uma constrição das possibilidades de alternância de I-positions no 

processo de dominância de posições ao longo do tempo. 

No Quadro 09 estão esquematizados os principais aspectos dos processos de construção 

de significados acerca do ser mãe de uma criança autista de baixo funcionamento, no que 

tange às ações de permanecer junta ao filho e, simultaneamente, de necessitar (e desejar) se 

afastar do mesmo, correndo-se risco de ser julgada socialmente. 

 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
eu materno� mulher 
com necessidade de sair 
e viver a própria vida;  
eu materno�filho 
autista;  
eu materno�esposo;  
eu materno�psiquiatra; 
eu materno�pessoal/as 
pessoas; 
eu materno�parceiro 
atual. 

-Eu disse [para mim mesma]: -Não, eu tenho que 
organizar minha vida, tenho que pensar em mim. Foi que 
aí eu peguei, comecei a sair... -Um turno é dele [de 
Marcos] e o outro turno é meu. 
-Eu só vivia pra ele [Marcos]. Eu queria ver a melhora 
dele de qualquer jeito. 
-Ele [esposo falecido] queria que eu deixasse de levar M 
para a terapia, botar uma pessoa pra tomar conta dele... 
Isso eu não abria mão. 
-[Psiquiatra]: -Você precisa pensar em você. 
-Eu tinha medo dos outros maltratar ele, fazer as coisas 
com ele e depois o pessoal me culpar. 
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 -Marcos tem dias que começa a gritar a fazer aquele 
escândalo, que eu fico achando que o pessoal tá achando 
que eu tô matando Marcos. 
-Já com ele [o atual parceiro], quando eu deixo, eu fico 
menos preocupada. Porque ele tem mais ... e M obedece 
mais ele. 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apesar de tudo isso, eu ainda tô um pouquinho aqui fora 
[vida exterior ao âmbito doméstico e materno]. Já teve 
época que eu esquecia isso aqui [o âmbito exterior] – só 
era isso [o âmbito da vida doméstica e criação do filho]. 
- Eu só vivia pra ele. Assim eu queria ver a melhora dele 
de qualquer jeito, então o que eu podia fazer, o que 
dependia de mim, que eu tinha que fazer tudo. Hoje em 
dia, não. Hoje em dia eu sei que se eu não tiver isso aqui 
[o âmbito externo] eu vou acabar desabando. 
-Quando eu perdi o pai dele, eu me senti, eu fiquei ... só, 
carregada. Se eu não fosse parando um pouco pra me 
organizar, eu ia explodir. Ia pegar uma “estafa”, porque 
eu não saía mais, eu não comia direito. 
---------------------------------------------------------------------- 
-[Psiquiatra]: ‘-Você precisa pensar em você.’ 
-[Para a psiquiatra]: ‘-Como é que eu vou deixar meu filho 
com os outros?’ [...]Eu tinha medo dos outros maltratar 
ele, fazer as coisas com ele e depois o pessoal me culpar, 
entendeu? Me culparem. [...] Ainda tenho medo disso. Foi 
que aí eu disse: ‘-Não, eu tenho que organizar minha 
vida, tenho que pensar em mim’. Foi que aí eu peguei, 
comecei a sair. 
---------------------------------------------------------------------- 
-Eu saio pra fazer as coisas e faço tudo correndo. Já com 
ele [o atual parceiro], quando eu deixo [Marcos], eu fico 
menos preocupada. Porque ... Marcos obedece mais ele. 
Agora tem aquele outro lado, né? Porque é homem... e 
meu filho... eu fico, eu fico, por esse lado, assim... 
preocupada. Conversei até com a psicóloga. Só que ela 
disse que eu não posso ficar levando pra esse lado, 
porque senão eu não vou conseguir confiar em ninguém. 
E eu só vou ter alguém, confiando em alguém, né? 
- Só que, assim, eu não posso ficar também dependendo 
muito dele [o atual parceiro]. É uma coisa que me 
preocupa ... Eu tô, assim, de mão atadas porque ou eu 
deixo com ele e saio, ou eu não saio. 
---------------------------------------------------------------------- 
-As pessoas às vezes não conhecem o problema da 
criança, não sabe como a criança é. 
- Quando vê uma criança machucada, associa logo que a 
mãe que fez isso, eu tenho medo até hoje de acontecer 
alguma coisa em minha casa, eu morro de medo de ele 
cair de bater a cabeça de Junior morrer e as pessoas me 
culparem. Não é ter medo, mas eu me sinto assim, eu me 
sinto, eu me julgo assim porque achou que eu não tinha 
cuidado. Que eu não cuidei. 
-Eu me sinto, assim, que “ela” achou que eu não tive 
cuidado, que eu tô em débito, então o que me dói mais 
quando Marcos se machuca é isso. 
-As pessoas que me conhecem sabem ... mas quem não 
conhece... Marcos tem dias que começa a gritar, a fazer 
aquele escândalo, que eu fico achando que o pessoal tá 
achando que eu tô matando Marcos, porque começa a 
sair o pessoal do lado de fora pra olhar pra dentro de 
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casa, pra ver o que está acontecendo, entendeu? Então eu 
tenho que ver, eu fico na janela, eu sento na janela e fico 
deixando ele lá gritar, e fico falando alto: ‘-Você não 
faça isso, não! Você vai se machucar!’ pras pessoas 
ouvirem que eu não estou fazendo nada com ele. 
- Eu não vou me sentir culpada, mas vai doer em mim. Só 
que eu sei que eu não vou ter culpa, mas eu sei que as 
pessoas vão me culpar - isso aí eu sei que vão me culpar. 
Eu já fico preparada porque, assim, eu vou querer me 
defender, dizer que eu não tive culpa... Eu fico sonhando 
em botar uma câmera lá em casa... Tento sempre 
conversar com as pessoas, falando sobre isso, entendeu? 
Porque eu fico com medo. 
 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions.  

Desabar; explodir; medo; culpa; pensar em si mesma; 
organizar a própria vida; preocupação; confiar; depender; 
mãos atadas; julgamento; descuido; preparar-se. 
 
 

 
Quadro 9. Características dos processos de construção de significados de maternidade envolvendo o risco de 
agressão ao filho e a culpabilização da mãe. 
 

4.1.3 Participante 03: Cleuza 

 

 A participante aqui denominada Cleuza tem trinta e três anos de idade, concluiu o 

ensino fundamental e sua principal ocupação antes de ter o primeiro filho era a de estudante. 

Relata exercer a função de dona de casa, afirma ser evangélica não praticante, é casada e mãe 

de três filhos - a filha de treze anos de idade foi morar com a avó, segundo a participante, para 

que a mesma pudesse organizar sua rotina de estudos, o que não seria possível caso a garota 

morasse na casa dos pais. 

 Jeferson, o segundo filho de Cleuza, tem onze anos de idade e teve seu diagnóstico 

concluído por volta dos três anos de idade. Atualmente, ele freqüenta a instituição 

especializada na qual o presente estudo foi realizado e é levado a uma consulta com um 

psiquiatra a cada quatro ou cinco meses. O outro filho de Cleuza, aqui chamado de Fabrício, 

tem oito anos de idade, encontra-se em processo diagnóstico com suspeita de ser portador do 

transtorno autista e também é levado ao psiquiatra a cada quatro ou cinco meses, sendo 

atendido pela mesma instituição especializada na qual Jeferson é atendido. 

 As três entrevistas narrativas ocorreram nos meses de outubro e novembro de 2009, 

resultando em cento e cinqüenta e quatro minutos de áudio-gravação. No Quadro 10 estão 

resumidas as informações sobre os principais períodos e eventos da história narrada pela 

participante acerca de sua experiência como mãe. 
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PERÍODO PRINCIPAIS EVENTOS 

APÓS A (PRIMEIRA) 

FILHA E ANTES DO 

NASCIMENTO DE 

JEFERSON 

Cuidar da casa e, principalmente, da filha durante a semana; ir 

a festas e visitar familiares aos fins de semana. 

GRAVIDEZ (gestação de 

Jeferson) 

Início de problemas conjugais mais sérios. 

JEFERSON ATINGE A 

IDADE DE TRÊS ANOS 

Primeiras percepções de que Jeferson tinha algum problema; 

necessidade de enviar a filha para a casa da avó paterna devido 

ao fato de Jeferson ficar acordado (chorando, muitas vezes) de 

madrugada; ano de nascimento de Fabrício; entrada na 

instituição de atendimento especializado a autistas. 

PERÍODO DA VIDA DE 

JEFERSON QUE VAI DOS 

TRÊS ATÉ CERCA DE 

OITO ANOS DE IDADE 

DO MESMO 

Busca por um diagnóstico nas redes pública e privada de 

saúde; culpabilização de Cleuza por esposo e familiares; uso 

de serviços de terapia ocupacional, consultas médicas em 

hospital geral e universitário, além de educação especial; 

desistência de continuar utilizando esses serviços, devido à 

falta de respostas; apresentação de comportamentos 

semelhantes aos de Jeferson, por Fabrício. 

JEFERSON ATINGE A 

IDADE DE OITO ANOS 

Entrada na instituição especializada da qual Jeferson é usuário 

atualmente; estabelecimento do diagnóstico de autismo; 

desenvolvimento de algumas habilidades da vida diária por 

Jeferson e melhora com relação a alguns padrões de 

comportamentos restritos e estereotipados. 

PERÍODO DA VIDA DE 

JEFERSON QUE VAI DOS 

OITO ANOS DE IDADE 

ATÉ O MOMENTO 

ATUAL 

Entrada de Fabrício na mesma instituição, para ser submetido 

a um processo diagnóstico; alternância constante da 

apresentação de comportamentos restritos, repetitivos e 

estereotipados por Jeferson e Fabrício. 

ATUALMENTE Sentir-se no limite das forças físicas e psicológicas; 

necessidade de cuidar de si mesma, para ser capaz de cuidar 

dos filhos e do esposo; apresentação de comportamento 

agressivo dirigido a objetos e irritadiço, humor instável e 

agitação psicomotora por Jeferson e Felipe; tentativa de 

participar de questões relacionadas a outros âmbitos do lar 
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para além da criação dos filhos exclusivamente; restrição de 

suas atividades à criação dos filhos. 

 

Quadro 10. Períodos e eventos marcantes na trajetória de Cleuza junto a seus filhos Jeferson e Fabrício. 
 

 A história integral narrada por Cleuza foi subdividida em vinte e oito subpartes, as 

quais foram intituladas e depois analisadas quanto à ambivalência e à tensão presente nos 

episódios narrados, à recorrência das mesmas ao longo da entrevista e à sua relevância para a 

participante. Em seguida, nove episódios foram selecionados para análise e reagrupados em 

torno de dois temas principais: a) necessidade de cuidar de si, para poder cuidar do outro e b) 

julgamento e culpa. Como os temas julgamento e culpa perpassam o primeiro (indicado na 

letra a acima), priorizou-se aqui a análise do tema necessidade de cuidar de si, para poder 

cuidar do ‘outro’, recorrendo-se, quando necessário, aos episódios relativos aos outros temas.  

O tema selecionado para análise é composto por três episódios nos quais a participante narra 

sua trajetória desde as manifestações agressivas dos filhos, passando pela vivência de ser 

culpabilizada pelos comportamentos dos mesmos, bem como a experiência de dois eventos 

desagradáveis que contribuíram decisivamente para ela resolver cuidar de si mesma e 

procurar ajuda profissional, com o intuito de superar aquilo que ela denominou toda aquela 

situação. 

 

4.1.3.1 Necessidade de cuidar de si, para poder cuidar do outro 

 

 A narrativa pessoal de Cleuza gira, fundamentalmente, em torno de um ciclo de 

situações-problema as quais dificultam seu bem estar e sua mobilidade social. Apesar de 

relatar problemas conjugais que remontam ao período em que ficou grávida do segundo filho 

(Jeferson), os problemas considerados atualmente como os centrais em sua vida surgiram 

quando Jeferson começou a apresentar interesses restritos e comportamentos rígidos, 

repetitivos e estereotipados.  

 A partir da apresentação de tais comportamentos pelo filho, Cleuza narra os episódios 

nos quais ela foi constantemente apontada como responsável pelo fato de seu filho manter o 

referido padrão de comportamento (o qual é típico de quem é portador do transtorno autista). 

Ao culpabilizar-se a partir das sugestões dos seus outros sociais relevantes e, 

simultaneamente, ter que lidar diariamente com as manifestações comportamentais (não 

controláveis) de seu filho autista, Cleuza se localizou em uma situação altamente ambivalente 
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entre o ser culpada e o não conseguir controlar as manifestações comportamentais de 

Jeferson. A tensão daí resultante fez com que Cleuza vivenciasse o estresse e até o 

adoecimento freqüente, sentindo-se fragilizada e não conseguindo exercer satisfatoriamente 

nem seu papel materno, nem papéis relacionados a outros âmbitos de sua vida pessoal. Este 

fato concorreu para que os julgamentos sociais negativos a seu respeito reincidissem, segundo 

a participante, fazendo-a prisioneira da condição de ser mãe de um portador de autismo. 

 Dessa forma, após relatar a vivência de estresse e adoecimento constantes, a 

participante narrou dois eventos que a lançaram em uma condição limite de suportabilidade: 

“eu tô me sentindo... Acho que eu tô em baixo. As minhas forças acabaram. Tô no limite das 

minhas forças física, mental, psicológica... Tudo! Cheguei no meu limite de tudo, de tudo, de 

tudo mesmo! De tudo, de tudo, de tudo, de tudo!” Foi a partir desses dois eventos que Cleuza 

diz ter decidido parar suas atividades correntes para “cuidar de si: agora... que eu cheguei no 

limite de tudo, eu vou dar uma parada. Vou ver, a partir de agora, como é que eu posso me 

ajudar, organizar minha cabeça... Organizar o resto”.   

 Os processos de construção de significados acerca dessa condição de ser mãe, através da 

emergência e mediação semiótica nos arranjos e rearranjos das I-positions ao longo do tempo, 

estão representados graficamente na Figura 11: 

 

 
 
 
 
         

         

             

    

        

  

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

 
 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�esposo/ 
famliares do esposo. 
SPr: Tudo direitinho em casa antes dos 
filhos; casa vazia e deteriorada pelos filhos. 
SEm: esposa que não cuida; culpa; não 
soube educar; não soube ensinar as 
atividades da vida diária. 

  
. 
 

I-POSITIONS: eu materno�filhos. 
SPr: marido que não entende; esposa que não 
cuida; culpa; não soube educar; não soube 
ensinar as atividades da vida diária. 
SEm: estresse; não dá pra você viver a vida 
inteira gritando com filho; gritar e reclamar não 
vai resolver; sozinha; não sabia o que era 
autismo. 

CONDIÇÃO: 
Irregular. 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação 
de 
Trajetórias
. 
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           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

 

 

Figura 11. Processos dialógicos em condições ambivalentes rumo à decisão de cuidar de si mesma. 
  

Na primeira parte da figura acima, vê-se que os principais signos utilizados por Cleuza a 

partir dos quais ela passa a narrar sua história junto a seus filhos autistas remetem a um 

ambiente doméstico organizado o qual não mais existe. Segue-se, a partir de então, uma longa 

descrição do comportamento extremamente agressivo voltado a objetos apresentado pelos 

seus filhos ao longo dos anos:  

 

Nem as minhas janelas eu não tenho mais - tive que vender. Eu tirei porque ele [Jeferson] batia, o vidro 
quebrava, machucava ele... deixei tudo lá oco... Ele quebrou televisão, ele quebrou geladeira, quebrou 
armário, quebrou mesa, quebrou guarda roupa, quebrou cama.... A mesa, que tinha lá, eles quebraram; 
a cama deles, eles quebraram; e balançava assim, ó, quando tava nervoso. Quebraram, que era de ferro 
e eu comprei agora uma de madeira, que é pra eles não quebrar. A porta da geladeira, eles abriam a 
geladeira e batia com toda a força, a porta despencou, eu comprei outra geladeira, o armário também...
   

         
Dizendo ser o seu esposo o outro social mais relevante para sua condição de mãe de 

autistas, Cleuza fez emergir das suas interações passadas com ele (e também com a família 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu esposa�eu materno. 
SPr: estresse; não dá pra você viver a vida 
inteira gritando com filho. 
SEm: fiz besteira; deve ter afetado alguma 
coisa dentro de mim por conta dessa 
situação; ninguém é tão intacta; não sei o que 
tenho dentro de mim que não tenho reação 
para agredir; cuidar de mim; quando saio me 
sinto tão leve! 
 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�eu não-materno. 
SPr: fiz besteira; deve ter afetado alguma coisa 
dentro de mim por conta dessa situação; 
ninguém é tão intacta; não sei o que tenho 
dentro de mim que não tenho reação para 
agredir; cuidar de mim; quando saio me sinto 
tão leve!  
SEm: cuidar de mim; tava esquecendo de mim; 
tava vivendo só o autismo; tava vivendo só pra 
eles dois; não esquecer que  tenho uma filha; 
tenho um marido; tenho uma casa; eu cheguei 
no limite de tudo; essa situação me 
desorganizou toda; parar; não to conseguindo 
mudar sozinha; atordoada; não consigo 
raciocinar; comecei a buscar. 
 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
trajetórias. 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 
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dele), signos que remetem a um campo de significados caracterizado por negligência da mãe 

para com os filhos autistas, culpabilização e conseqüente autoculpabilização. Tais signos 

foram fornecidos pelo esposo e seus familiares, constituindo-se como signos fortes aceitos por 

Cleuza e que restringiram as possibilidades de construção de outros significados da situação 

na qual ela se encontrava. Note-se que a problemática da assunção da culpa por Cleuza girou 

em torno, principalmente, do fato dos filhos quebrarem os objetos e os móveis da casa, ao 

passo que a participante se recusava a aceitar a ida simultânea a diversas instituições 

assistenciais como algo errado (o que viria a ocorrer apenas quando seus filhos passaram a 

utilizar os serviços da instituição especializada que freqüentam atualmente).  

Cleuza prosseguiu sua narrativa pessoal, focalizando as suas relações com os filhos, 

relação esta mediada pelos signos que remontam à sua negligência e conseqüente culpa 

sugeridas previamente. Porém, a participante destaca – como que por oposição à sua 

culpabilização - o fato de ser sozinha, de sofrer devido aos altos níveis de estresse oriundo da 

sua relação com Jeferson e Fabrício e da impossibilidade de resolver as questões relacionadas 

ao suposto mau comportamento dos filhos através de gritos e reclamação; além disso, justifica 

suas ações passadas consideradas incorretas como sendo resultantes de sua ignorância a 

respeito do transtorno autista. Tal fato remonta às formulações de Bruner (2002), segundo o 

qual o self responde a, e reflete sobre, o que ele considera serem seus sucessos e fracassos. 

Assim, apesar de ainda admitir que errou na criação dos filhos e no que concerne à ida a 

diferentes locais de assistência simultaneamente, Cleuza afirma que errou lá – no passado – 

porque não sabia o que era o transtorno autista. 

As transformações ocorridas nos conteúdos do repertório de posições contribuíram para 

a ocorrência de modificações na natureza das relações dialógicas entre as I-positions de 

Cleuza e, em menor medida, na organização do repertório de posições (ver terceira e quarta 

partes da representação gráfica na Figura 11), baseando-se, aqui, nas distinções entre esses 

elementos formuladas por Hermans (2005). Além disso, dois outros acontecimentos 

concorreram para tais modificações na natureza das relações dialógicas entre I-positions, 

ambos concernentes ao relacionamento entre Cleuza e seu esposo.   

 Dessa forma, a participante narrou dois eventos os quais envolviam sua I-position 

interna como esposa e sua I-position externa, o esposo. Embora aparentemente dissociados de 

sua I-position como mãe e do fato da mesma ter como dois de seus outros sociais mais 

relevantes um filho autista e outro em processo diagnóstico, os dois eventos narrados 
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funcionaram como turning points11, os quais foram decisivos para Cleuza decidir modificar a 

organização do seu repertório de posições:  

 

Essa semana ..., aconteceram algumas coisas desagradáveis que eu não gostaria que acontecessem. Não 
queria cometer uma besteira dessas.... Então eu disse: -Ah, não, gente! Eu tenho que mudar essa situação 
de alguma maneira, eu não tô conseguindo mudar sozinha, mas... Eu comecei a buscar... alguma coisa, 
que alguém me diga... Porque, às vezes, eu fico tão atordoada com tantos problemas que eu não consigo 
nem raciocinar! 

  

 Para a participante, a sua reação durante os eventos supracitados foram uma besteira. 

No entanto, Cleuza considerou essa reação como o resultado de um processo mais longo no 

qual sua condição de mãe de autistas ocupava um lugar central:  

 

Noventa e nove por cento das mães... de filhos autistas não tem marido. A maioria que eu conheço, os 
maridos foram embor... porque não suportou a situação, não suportou a pressão, não sei porque... Mas 
a maioria são separadas, os pais moram pra um canto, as mães moram pra outro, os pais não querem 
saber... e não é isso que eu quero pra mim. Eu quero ficar aqui; eu quero ficar junto com ele [o 
esposo]. Então, eu quero buscar isso junto com ele, eu tenho que buscar, eu acredito! Buscar minha 
melhora primeiro, pra ele ver isso em mim. Porque do jeito que eu tô, eu acho que não vai resolver 
nada. Quando ele chega eu tô estressada.., eu tô zangada com o menino... Minha vida realmente não é 
só autismo... Eu quero buscar...! Eu tenho que buscar uma ajuda pra mim, ver se eu consigo organizar 
a minha vida pessoal própria... a de minha filha também.  

 

Assim, a partir de signos previamente construídos como não dá pra você viver a vida 

inteira gritando com filho e gritar e reclamar não vai resolver, bem como das relações entre 

o eu mãe e o eu esposa, a participante fez emergir os seguintes signos que contribuíram para 

pôr em questão a dominância da I-position materna: quando saio [de casa] me sinto tão leve!, 

deve ter afetado alguma coisa dentro de mim por conta dessa situação e cuidar de mim. Essa 

intenção de cuidar de si e do organizar a vida pessoal própria levaram Cleuza a enfatizar 

outras I-positions no espaço imaginário interno do self dialógico, tal como se pode ver na 

última parte da Figura 11. 

Nessa última parte, através da criação de um nível mínimo artificial de ambivalência 

(oriundo da condição da bifurcação de trajetórias no processo de emergência semiótica), a 

participante reenfatizou o signo forte cuidar de si, confrontando, em seguida, a I-position 

materna, até então dominante, com outras três: eu mãe de filha típica, eu esposa, eu dona de 

casa. Pode-se perceber, a essa altura da narrativa, uma maior flexibilidade e dialogicidade nos 

processos de arranjo e rearranjo das I-positions de Cleuza, em sua tentativa de tornar mais 

funcionais outras I-positions, todavia, não em detrimento de seu eu materno, como se poderia 

                                                 
11 De acordo com McAdams (1988), um episódio que resulta em uma mudança significativa de vida. 



103 
 

supor, mas para que este, ao longo do processo, seja cada vez mais fortalecido, dada a sua 

relevância para a constituição identitária da participante.  

No Quadro 11 abaixo se encontram as transcrições dos trechos das narrativas cujos 

episódios foram analisados na presente seção. 

 

 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
eu 
materno�esposo/familia
res do esposo; 
eu materno�filhos;  
eu esposa�eu materno; 
eu materno�eu não-
materno. 

- É bom ele [o esposo] ter vindo [para a instituição] 
porque ele vê aqui outros pais ...: ‘ Pelo que eu sei, todo 
mundo daí trabalha, um é vigilante o outro é porteiro e 
trabalha à noite... Você acha que eles não têm 
problemas? Se eles trabalham à noite, de dia vêm trazer 
os filhos... 
- ... Me culpam. Falam: ‘Você não soube educar eles, 
botar eles no banheiro pra fazer xixi ... 
- Ele [Jeferson] tornou se queimar de novo e, ontem, eu 
dei uma parada assim: ‘Olha, não vou lhe bater, não vou 
lhe bater de cinto nem de sandália... Conversei com ele 
como se conversa com uma pessoa de 10 anos. Ele ficou 
parado, assim, todo com aquela boquinha querendo rir. 
Estou conversando com você! Você está errado! 
- Eu tava vivendo só o autismo, eu tava vivendo só pra 
eles dois [os filhos], mas eu não posso esquecer que  eu 
tenho uma filha, que eu tenho um marido, que eu tenho 
uma casa... 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- O meu marido reclamava dizendo: -A culpa é sua! Eu 
vou largar o meu trabalho pra vir cuidar da casa? A 
culpa é sua!, Aí eu me culpava mesmo. 
- Falam: Você não soube educar eles, botar eles no 
banheiro pra fazer xixi. Por ele ser especial, você deixou 
de lado essa questão de educar [...]. 
---------------------------------------------------------------------- 
- De vez em quando, eu fico doente - quando eles [os 
filhos] estão muito... Eu fico doente, estressada, stress. 
- Quando eu estou reclamando com eles, eu percebo que 
sinto essa dor no peito. 
- Não dá pra você viver a vida inteira gritando com filho, 
reclamando com menino... Não vai resolver, não vai - e é 
o dia inteiro assim. Sou eu sozinha pra cuidar deles dois! 
 
- Aconteceram algumas coisas desagradáveis que eu não 
gostaria que acontecesse. 
- Eu fiz a besteira,sim, ... mas foi a minha maneira de 
estressar. 
- Não queria cometer uma besteira dessas. 
- Deve ter afetado alguma coisa dentro de mim, por conta 
dessa situação toda. Ninguém é tão ... intacta assim, que 
não se afeta com uma situação dessas. 
- Não sei o que eu tenho dentro de mim que eu não tenho 
reação pra agredir, pra xingar, nada. Não vou brigar, 
não vou xingar, não vou fazer nada. Simplesmente, eu vou 
cuidar de mim. É uma coisa tão simples...! E eu posso 
pagar uma pessoa pra tomar conta deles em um final de 
semana pra eu poder sair. Até quando eu saio com eles, 
vou na rua, eu volto e me sinto tão leve! 



104 
 

------------------------------ 
Condição de Bifurcação 
de Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
- Aí, eu decidi. Então teve uma hora que eu comecei a 
procurar um médico pra mim. [Eu disse:] Chega! 
- Agora, eu vou cuidar de mim que realmente eu tô 
cuidando deles. Eu tô buscando, buscando, buscando... 
Mas tava esquecendo de mim, esquecendo que eu também 
tenho que ir ao médico ..., esquecendo que eu tenho um 
marido, esquecendo que eu tenho uma filha então tudo, 
esse problema todo... Eu tava vivendo só o autismo, eu 
tava vivendo só pra eles dois, mas eu não posso esquecer 
que  eu tenho uma filha, que eu tenho um marido, que eu 
tenho uma casa, tudo isso pra cuidar. 
- Agora, como eu te falei que eu cheguei no limite de 
tudo, eu vou dar uma parada, vou ver, a partir de agora, 
como é que eu posso me ajudar, organizar minha cabeça 
... Porque toda essa situação me desorganizou toda. 
- Aí me veio assim: ‘Pára! Pára! ... Aí eu resolvi parar. 
No dia que eu tiver um treco aqui no coração, aí não vai 
ter mais mamãe, não vai ter mais ninguém pra cuidar. 
Pára! Pára! Pára! 
- Eu disse: -Ah, não, gente, eu tenho que mudar essa 
situação de alguma maneira! Eu não tô conseguindo 
mudar sozinha, mas... Eu comecei a  buscar lá, também, 
onde eu levei ele [clínica de uma faculdade particular], 
alguma coisa, que alguém me diga... Porque, às vezes eu 
fico tão atordoada com tantos problemas, que eu não 
consigo nem raciocinar. Basta você me dizer alguma 
coisinha, aqui, que eu já...  

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Esposa que não cuida; culpa; não soube educar; não soube 
ensinar as atividades da vida diária; estresse; não dá pra 
você viver a vida inteira gritando com filho; gritar e 
reclamar não vai resolver; sozinha; não sabia o que era 
autismo; fiz besteira; deve ter afetado alguma coisa dentro 
de mim por conta dessa situação; ninguém é tão intacta; 
não sei o que tenho dentro de mim que não tenho reação 
para agredir; cuidar de mim; quando saio me sinto tão 
leve!; cuidar de mim; tava esquecendo de mim; tava 
vivendo só o autismo; tava vivendo só pra eles dois; não 
esquecer que  tenho uma filha; tenho um marido; tenho 
uma casa; eu cheguei no limite de tudo; essa situação me 
desorganizou toda; parar; não to conseguindo mudar 
sozinha; atordoada; não consigo raciocinar; comecei a 
buscar. 
 

 

Quadro 11. Transcrição de trechos dos episódios da narrativa de Cleuza sobre o cuidar de si como condição 
necessária para ser capaz de cuidar do outro. 
 

 
4.1.4 Participante 04: Kássia 

 

A participante Kássia tem trinta anos de idade, é enfermeira com grau de especialista e 

mantém uma União Consensual com o pai de seus três filhos, o qual exerce a função de 

jornalista. Ela tem dois filhos não autistas: um, com dois anos e uma filha com sete anos de 

idade, além de José, portador do transtorno. 
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José, diagnosticado como autista em 2008, tem cinco anos e atualmente utiliza apenas 

os serviços da instituição onde a presente pesquisa foi realizada. Ele nasceu de uma gravidez 

planejada - o que não ocorreu na primeira gravidez - e foi um bebê esperado com muita 

expectativa pela família paterna devido, principalmente, à predominância de nascimento de 

bebês do sexo feminino nesta, segundo a participante. 

As quatro entrevistas narrativas ocorreram entre setembro e novembro de 2010, 

totalizando cerca de 180 minutos de gravação. No Quadro 12 estão resumidos as informações 

sobre os principais períodos e eventos da história narrada pela participante acerca de sua 

experiência como mãe. 

 

PERÍODO PRINCIPAIS EVENTOS 

PERÍODO ANTERIOR À 

MATERNIDADE 

Vidente diz a Kássia que ela iria ter três filhos, sendo que um 

desses filhos seria um anjo na vida dela; sonho com uma 

criança - semelhante a José – a qual surgiu em uma sala de 

parto, mas cujo nascimento foi vetado por Kássia.   

GRAVIDEZ 

(Kássia grávida de João) 

Informação, pelo médico, de que o bebê apresentaria 

alterações neurológicas e retardo do crescimento, com possível 

necessidade de intervenção cirúrgica; compartilhamento da 

notícia de que o bebê teria alterações com enfermeira 

supervisora, esposo e chefe do mesmo; manutenção, em 

segredo, da informação fornecida pelo médico; expectativa da 

família paterna pela chegada de um bebê do sexo masculino. 

PARTO Revelação, para o irmão, das alterações apresentadas pelo feto, 

a caminho do hospital; parto tranqüilo. 

PÓS-PARTO Primeiro encontro com José; busca pelo diagnóstico junto aos 

médicos; detecção de hidrocefalia, alteração no corpo caloso e 

no nervo óptico; sentir-se desamparada. 

PRIMEIROS 

PASSOS DO 

TRATAMENTO 

Idas a médicos (pediatra, neurologista, oftalmologista); 

contratação de duas fisioterapeutas (por cerca de três anos), 

uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga (por um ao e 

meio). 

JOSÉ COMPLETA SETE 

MESES DE IDADE 

Suspeita, por familiares, de transtorno autista. 
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JOSÉ COMPLETA OITO 

MESES DE IDADE 

Suspeita, por profissionais, da Síndrome de Rubinstein-Taybi; 

ida a São Paulo; descarte da suspeita de Rubinstein-Taybi.  

JOSÉ COMPLETA DOIS 

ANOS DE IDADE 

Consideração da possibilidade de ter mais um filho, seguida 

da decisão de ter mais um filho. 

JOSÉ COMPLETA TRÊS 

ANOS DE IDADE 

Nascimento do irmão mais novo de José. 

JOSÉ COMPLETA 

QUATRO ANOS DE 

IDADE 

Fechamento do processo diagnóstico (de transtorno autista) 

em um hospital de atendimento especializado a pacientes 

neurológicos; entrada de José na instituição de atendimento 

especializado a autistas da qual ele é usuário atualmente. 

 
Quadro 12. Períodos e eventos marcantes na trajetória de Kássia junto a seu filho José. 
 

Da história integral narrada por Kássia, treze trechos foram selecionados para análise e 

reagrupados em torno de três temas principais: 1) Revelar ou não revelar a familiares e 

amigos que José nasceria com alterações; 2) Ter ou não ter mais um filho, durante o processo 

diagnóstico de José e 3) Transição para a maternidade como uma vivência angustiante, em 

oposição a um momento de festa. 

 

4.1.4.1 Revelar ou não revelar as possíveis alterações do bebê 

 
A primeira situação altamente ambivalente vivenciada por Kássia se caracterizou pela 

tensão entre comunicar, ou não, aos familiares o fato de exames médicos indicarem alterações 

neurológicas em José, na décima sexta semana de gestação. Note-se que, pelo termo 

familiares, na presente subseção, entende-se tanto a família de Kássia, quanto a de seu esposo. 

Como mostra a Figura 12, desde o momento em que recebeu a notícia de que José 

apresentava alterações neurológicas, até as primeiras experiências após o parto, Kássia 

construiu signos que corroboraram a decisão de não contar a ninguém – além de sua 

supervisora no trabalho, do esposo e da chefa do mesmo – a respeito dessas alterações. A I-

position correspondente ao self materno de Kássia, nesse caso, posicionou-se estrategicamente 

ao longo do tempo, buscando conciliar seu desenvolvimento público como mãe de uma 

criança supostamente típica com o desenvolvimento de um eu materno cujo outro social 

relevante não correspondia ao filho planejado: “querendo ou não é assim: por mais que eu 

amasse José do jeito que ele vinha, mas não era o filho que você sempre deseja”. Isto implica 

dizer que o eu materno compartilhado publicamente divergiu do eu materno em 
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desenvolvimento no âmbito privado em muitos aspectos por mais de nove meses; este último 

se caracterizava pelo conhecimento de sua própria condição de mãe de uma criança portadora 

de alterações neurológicas e outras condições ignoradas até então. O Quadro 13 traz sentenças 

que ilustram os processos ora estudados e das quais foram retirados os dados representados 

graficamente na Figura 12. 

Ao procurar o esposo para compartilhar com o mesmo a informação fornecida pelo 

médico, Kássia também procurou verificar o nível de aceitação do mesmo com relação ao 

filho que provavelmente nasceria com limitações dali a alguns meses. A participante fez 

emergir signos que representaram satisfatoriamente a realidade que se lhe punha, construindo 

um campo de significados relacionado à tranqüilidade e serenidade do esposo. Este, devido à 

comunhão de crenças religiosas com ela, assegurou-lhe que os dois estariam juntos tanto para 

cuidar de José quando ele nascesse, quanto para aprender as lições daquela experiência em 

torno da qual havia alguma coisa. A partir desse núcleo triádico funcional pai-mãe-filho, a 

participante engendrou um movimento de busca por um melhor entendimento da situação na 

qual se encontrava, preparando-se assim para um futuro desconhecido, incerto e, acima de 

tudo, preocupante. 

Ao vivenciar uma maior incerteza quanto à sua gestação e à saúde de seu filho, a 

participante passou a considerar o fato de ser da área de saúde como algo ambivalente: algo 

bom, por se tratar de algo que a permitia compreender melhor a situação na qual se 

encontrava e nocivo, por tê-la feito se preocupar consideravelmente com as possíveis 

complicações futuras relacionadas à gestação e à saúde do filho. Esse diálogo entre as I-

positions internas mãe/gestante e eu profissional se originou diretamente do diálogo entre o 

eu materno e esposo, em uma relação de contraposição a este último diálogo, evidenciando, 

assim, o fato de Kássia ter uma noção privilegiada da dimensão das possíveis conseqüências 

das alterações apresentadas por José. Vê-se, dessa forma, a dominância hierárquica da I-

position materna na problemática envolvendo José dentro do espaço imaginário do self 

dialógico de Kássia.  

Signos médios então construídos (ser da área de saúde como algo que ajuda, mas que é 

nocivo e noção da dimensão das possíveis conseqüências) permitiram o aumento da escalada 

de ambivalência e tensão, o que culminou na busca por pessoas que poderiam dar uma 

resposta mais aprofundada às questões acerca da evolução do quadro de hidrocefalia que José 

apresentava. Junto a um neurocirurgião, Kássia co-construiu os signos fortes ficar tranqüila, 

não se preocupar e viver a maternidade, os quais contribuíram para minimizar a ambivalência 

e a tensão por ela experienciadas: “Aí eu consegui, aí... Por conta de ter ouvido essas 
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palavras, eu já fiquei um pouco mais tranqüila. Então... Sabe de uma? É isso mesmo! Como é 

que vou ficar presa a essa questão, deixando de viver outras coisas?” Ressalte-se que, na 

ocasião da consulta com o neurocirurgião, as informações sobre as alterações de José não são 

abordadas, mas sim o fornecimento de signos fortes, por parte do médico, acerca das atitudes 

de Kássia com relação à sua gravidez e à maternidade. 

Após narrar os eventos acima mencionados, Kássia se remontou a dois acontecimentos 

que ocorreram antes dela se tornar mãe. No primeiro, um vidente lhe disse que ela iria ter três 

filhos, sendo que um deles seria um anjo em sua vida; o segundo evento consistiu em um 

sonho que ela teve por duas vezes antes de ser mãe, no qual ela vetava o nascimento de uma 

criança (que parecia com José, tal qual este é hoje) já na sala de parto, dizendo-lhe que não 

era a sua hora de nascer, pois o pai (da criança) não se encontrava ali. Para a participante, ela 

estava sendo preparada para o que viria a lhe acontecer dali a alguns anos: “[é] como se 

tivesse tendo um preparo, né? Uma coisa que tava aí trabalhando o tempo inteiro, pra que eu 

me adaptasse à nova realidade que viria”. 

Porém, o conflito maior surgiu nestes episódios analisados da narrativa pessoal de 

Kássia quando a mesma abordou a questão de revelar – ou não – às famílias o que se passava 

com José ainda na vida intra-uterina. Dois signos determinaram o campo de significados 

referentes a tal experiência: energia/pensamentos interferentes e aceitação. Assim, o estado 

de relativa tranqüilidade após a consulta com o neurocirurgião e após a conversa com o 

esposo foi sucedido pela tensão entre as esferas pública e privada da maternidade, isto é, por 

aquilo que era informado a respeito do bebê e o que era mantido em segredo dos familiares e 

amigos do casal a respeito da criança. 

A partir de um ponto de vista relacionado ao que Kássia chama de crenças espirituais, 

ela elenca os acontecimentos e instrumentos semióticos descritos a seguir que mediaram a sua 

decisão de não revelar a ninguém a condição de José. Primeiramente, o sofrimento dos avós 

do bebê (e a energia daí oriunda) poderia intervir negativamente na questão de José; além 

disso, ela poderia ser julgada por não ter se casado de acordo com os procedimentos oficiais – 

assim, ela poderia ser vista como alguém que estava pagando um preço (ter um filho com 

alterações neurológicas) por ter se unido maritalmente a alguém de forma não tradicional, 

como ela mesma afirma; finalmente, Kássia fez emergir o signo aceitação para se referir ao 

fato dela já ter presenciado eventos que comprovavam a não aceitação de portadores de 

necessidades por alguns familiares. 

Os signos energia/pensamentos interferentes, ser julgada e (não) aceitação criaram um 

estado de mínima ambivalência, quando os mesmos representaram satisfatoriamente a 
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realidade circundante de Kássia e ao justificarem a sua decisão de não compartilhar com os 

familiares as informações a respeito de José. Tal estado, ainda, é reforçado pelos signos 

construídos a partir dos diálogos da participante com José, que se encontrava ainda no útero 

materno: estar envolvida na vinda do bebê, medo do desconhecido e pensar nas 

possibilidades do nascimento. Este estar envolvida, o afeto (medo) e o ato (pensar) colocam 

em evidência a I-position interna eu materno e a externa filho de uma maneira que o diálogo 

entre as mesmas passa a dominar o repertório das I-positions de Kássia. 

A família foi, assim, sistematicamente posta em segundo plano pela mãe: “eu não tive 

essa preocupação... Essa preocupação de: Como eu vou contar depois à família?’ ... Falar 

pra família [foi]  uma coisa [que] não ficou em primeiro plano pra mim”. Porém, a família só 

foi assim articulada devido aos riscos que se correria caso ela existisse na área interna das I-

positions pelo modo de compartilhamento interno bilateral (two-way internal sharing), de 

acordo com o modelo de diálogo significativo proposto por Hermans e Hermans-Jansen 

(2003).  A troca de informações baseada no conhecimento mútuo das I-positions internas, 

nesse caso, acarretaria um alto custo emocional para a mãe, além de implicar na existência de 

sérios riscos aos quais o bebê seria exposto (energia e pensamentos negativos). 

  Por fim, o estado mínimo de ambivalência construído ao longo dos episódios 

anteriores foi fortalecido em uma ocasião específica após o nascimento de José, na qual um 

familiar ligou para o hospital em busca de informações do bebê. Quando soube que este 

familiar havia questionado se o estado do bebê era grave e se o mesmo sairia vivo ou morto 

do hospital, Kássia teve a confirmação de que sua decisão de não ter compartilhado com a 

família informações a respeito de José foi a decisão correta: “Olhe, era por isso mesmo que eu 

não devia ter contado, entendeu? Que eu não queria que nada disso chegasse até ele”. O fato 

de Kássia possuir um emprego como enfermeira e seu esposo como jornalista não pode ser 

negligenciado ao longo de todo esse processo, haja vista tal fato possibilitar uma mobilidade 

da participante pelos serviços médicos privados sem precisar recorrer à ajuda das famílias de 

ambos os cônjuges. 
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               de nova estrutura 

       

 

 
         

 
 
 
 
         

         

             

    

        

 

  

         

           Orientação     
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CONDIÇÃO:  
Irregular. 

I-POSITIONS: eu materno�esposo. 
SPr: feto com alterações; hidrocefalia.  
SEm: tranqüilo; serenidade; estar junto; 
cuidar; aprender; alguma coisa em torno 
disso. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�eu profissional. 
SPr: tranqüilo; serenidade; estar junto; cuidar; 
aprender; alguma coisa em torno disso.  
SEm: conotação maior; ser da área de saúde 
ajuda, mas é nocivo; hidrocefalia com as 
conseqüências; gestação; inquietude.  
 

CONDIÇÃO: 
Irregular. 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�neurocirurgião. 
SPr: conotação maior; ser da área de saúde 
ajuda, mas é nocivo; hidrocefalia com as 
conseqüências; gestação. 
SEm: fase inicial; fique tranqüila; não se 
preocupe; viver a maternidade independente 
da condição que o filho tenha; tranqüila. 
 

.  

. 
 
 
            

I-POSITIONS: eu materno�famílias. 
 SPr: inquietude; fase inicial; fique tranqüila; 
não se preocupe; viver a maternidade 
independente da condição que o filho tenha; 
tranqüila. 
SEm: sofrimento dos pais [da participante]; 
energia/pensamentos interferentes; resguardar; 
preservar; culpada; pagar um preço; 
julgamento; aceitação; não falar sobre 
alterações do bebê com familiares. 

CONDIÇÃO: 
Irregular. 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
Trajetórias 
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               de nova estrutura 

    

Figura 12.  Representação gráfica do rearranjo das I-positions de Kássia no processo de decisão de não revelar 
aos familiares que José apresentava alterações neurológicas ainda no período de gestação. 
 
 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
eu materno�esposo; 
eu materno�eu 
profissional; 
eu materno� 
neurocirurgião; 
eu materno�famílias; 
eu materno�José; 
eu materno�familiar. 
 
 

- Queria muito partilhar com meu marido. Até pra ver o 
nível de aceitação, qual era a expectativa dele, como ele 
se manifestava, a noticia de que teria um filho homem 
mas que teria alteração, que a gente não saberia de que 
forma aconteceria... 
- Eu dava uma conotação maior diante do contexto, né? 
O fato de ser da área de saúde, ele ajuda, mas ele é 
nocivo, porque, né? Quando eu pensei, sendo sincera, eu 
pensei em mil coisas, a hidrocefalia com as 
conseqüências que tem em torno, como é que seria minha 
gestação, né? 
[NEUROCIRURGIÃO]: -Kássia, tá na fase inicial, fique 
tranqüila, não se preocupe com essa questão, certo? Seu 
filho tá aí, vá viver sua maternidade, né? Independente da 
condição que ele tenha. 
- A inquietação maior com relação à família ... era a 
aceitação, principalmente pelos valores que eu percebia 
dentro da família. 
- Quando eu já tava grávida, trabalhando, eu falava 
muito, eu trocava muito com José. Falava: -Filho, olha... 
- Ela [uma familiar] chegou e perguntou assim, à 
atendente lá, perguntou como é que tava José, Se José 
tava grave, se José ia morrer ou sair dali vivo... 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular 
 
 

- Ele foi super tranqüilo, né? Eu percebia no discurso 
dele, por causa da serenidade que ele apresentava, que 
ele, independente de qualquer coisa, que a gente tava 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�bebê.  
SPr: sofrimento dos pais [da participante]; 
energia/pensamentos interferentes; 
resguardar; preservar; culpada; pagar um 
preço; julgamento; aceitação; não falar sobre 
alterações do bebê com familiares. 
SEm: estar envolvida na vinda do bebê; 
medo do desconhecido; como lidar?; até que 
ponto posso ajudar?; pensando nas 
possibilidades do nascimento; falar pra 
família como algo que não ficou em primeiro 
plano. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�familiar. 
SPr: estar envolvida na vinda do bebê; medo 
do desconhecido; como lidar?; até que ponto 
posso ajudar?. 
SEm: recado terrível; se José tava grave, se 
José ia morrer ou sair dali vivo; não querer que 
pensamentos atingissem José; confirmação (de 
que não deveria realmente ter contado). 
 

CONDIÇÃO: 
Bifurcação de 
Trajetórias.  

CONDIÇÃO:  
Irregular. 
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------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 

junto e que ele queria cuidar de José. 
- Se José vem numa condição diferenciada, é por que algo 
a gente [pai e mãe] tem que aprender, tá ensinado... Tem 
alguma coisa maior que tá em torno disso, a gente 
comunga esse tipo de pensamento. 
---------------------------------------------------------------------- 
- Eu dava uma conotação maior diante do contexto, né? 
O fato de ser da área de saúde, ele ajuda, mas ele é 
nocivo, porque... Quando eu pensei, sendo sincera, eu 
pensei em mil coisas: a hidrocefalia com as 
conseqüências que tem em torno, como é que seria minha 
gestação... 
- Minha inquietude [...] na busca de pessoas que 
poderiam me dar uma resposta mais aprofundada. 
---------------------------------------------------------------------- 
-[NEUROCIRURGIÃO]: -Kássia, tá na fase inicial, fique 
tranqüila, não se preocupe com essa questão, certo? Seu 
filho tá aí, vá viver sua maternidade, né? Independente da 
condição que ele tenha. Ai eu consegui, aí... Por conta de 
ter ouvido essas palavras, eu já fiquei um pouco mais 
tranqüila. Então: -Sabe de uma? É isso mesmo! Como é 
que vou ficar presa a essa questão, deixando de viver 
outras coisas? 
---------------------------------------------------------------------- 
- Contar pra minha ... família, com meus pais, já não 
tinha tanto assim... Eu achava que eu não devia contar 
porque, pra eles, eu acharia que seria um sofrimento, 
porque sou a única filha mulher. 
- Aí veio essa energia – isso aí já é outro lado, né? – 
pensamentos, essas coisas, que viessem a intervir na 
questão de José. Eu queria resguardar, no sentido de 
preservar qualquer pensamento negativo que pudesse 
intervir... que eu acho que a gente não é só carne e corpo. 
- Quando a gente casou, quando eu juntei com Luís, foi 
pouco convencional. ... Eu não sei se essa condição 
impediu que eu falasse alguma coisa... Eu fico com medo 
até daquela coisa: ... -Você foi culpada podia não ser 
assim, podia ser de outra forma... Mas não sei se 
chegaria a esse ponto não. É como se eu tivesse pagando 
um preço, né? O fato de ter uma gestação... Não sei se 
eles conceberiam dessa forma, tô só projetando... E: -Ah, 
tá vendo minha filha? Você tá passando por isso, ... não 
precisava nem tá passando por isso... 
- Eu não tinha essa vontade de tá passando tantas 
coisas... Ainda mais nessa condição, pra não ser julgada. 
...Mas eu acho que não teria julgamento. 
- Com relação à família... era a aceitação, principalmente 
pelos valores que eu percebia dentro da família. ... Tinha 
uma rejeição àquela criança [outra, que não José]... 
Então, eu não sei se isso ficou guardado e nesse momento 
eu achei que eu não devia falar... 
- É, aceitação, eu acho que é aceitação... Aceitação - uns 
por desconhecer e outros com preconceito mesmo. 
---------------------------------------------------------------------- 
 - Eu falava muito, eu trocava muito com José, falava: -
Filho, olha... Porque o meu medo maior era... Por que 
era tudo desconhecido, né? E como lidar com isso? Até 
que ponto eu posso tá fazendo pra ajudar, né? 
---------------------------------------------------------------------- 
- Ela chegou e perguntou assim, a atendente lá 
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Trajetórias 
 
 

perguntou, como é que tava José, se José tava grave, se 
José ia morrer ou sair dali vivo... 
- E aí quando eu tiro essas coisas: - Olhe, era por isso 
mesmo que eu não devia ter contado, entendeu? Que eu 
não queria que nada disso chegasse até ele. 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Tranqüilo; serenidade; estar junto; cuidar; conotação 
maior; ser da área de saúde ajuda, mas é nocivo; 
hidrocefalia com as conseqüências; gestação; inquietude; 
fase inicial; fique tranqüila; não se preocupe; viver a 
maternidade independente da condição que o filho tenha; 
tranqüila; sofrimento dos pais [da participante]; 
energia/pensamentos interferentes; resguardar; preservar; 
culpada; pagar um preço; julgamento; aceitação; não falar 
sobre alterações do bebê com familiares; estar envolvida 
na vinda do bebê; medo do desconhecido; como lidar?; 
até que ponto posso ajudar?; pensando nas possibilidades 
do nascimento; falar pra família como algo que não ficou 
em primeiro plano; recado terrível; se José tava grave, se 
José ia morrer ou sair dali vivo; não querer que 
pensamentos atingissem José; confirmação (de que não 
deveria realmente ter contado). 
 

 
Quadro 13. Características do processo de decisão de não revelar aos familiares que José apresentava alterações 
neurológicas ainda no período de gestação. 
 

4.1.4.2 Ter ou não ter mais um filho, durante o processo diagnóstico de José 

 

 No terceiro encontro com Kássia, a participante e o pesquisador concordaram em 

explorar narrativamente a decisão dela em ter mais um filho depois de José, ação esta que 

usualmente gera polêmica entre mães de autistas, muito embora a participante ainda não 

tivesse o diagnóstico das complicações médicas apresentadas por José quando dessa tomada 

de decisão. 

 Tendo sido proposta inicialmente pelo esposo, a decisão de ter outro filho (aqui 

chamado de Victor) foi tomada por Kássia quando José atingiu a idade de um pouco mais de 

dois anos. A ambivalência dessa situação surgiu a partir da tensão entre duas possibilidades: a 

história se repetir e ela dar à luz outra criança com necessidades especiais ou José ter mais um 

irmão que pudesse, juntamente com a irmã mais velha (chamada aqui de Sara), auxiliá-lo 

futuramente. Além disso, a sobrecarga de atividades que já existia poderia vir a ficar 

extenuante para Kássia e a assistência - já considerada insatisfatória - prestada à filha mais 

velha poderia ficar ainda mais prejudicada. 

 O processo de decisão em ter mais um filho foi gradual e nutrido pelo esposo, segundo 

o qual havia duas necessidades práticas naquele sistema famliar a serem consideradas: ter 

uma companhia para José e, futuramente, ter alguém que auxiliasse a filha mais velha na lida 

com o irmão autista, evitando-se, assim, sobrecarregá-la. A Figura 13 mostra como os 
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processos de emergência e mediação semiótica perpassaram a dinâmica dos posicionamentos 

e reposicionamentos pessoais de Kássia ao longo do tempo, até a sua decisão em ter um 

terceiro filho.  
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.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�esposo. 
SPr: ter irmão como experiência boa; 
desgaste. 
SEm: companhia para José; não-sobrecarga 
sobre Sara; demanda; repetição da história; 
ter irmãos como algo bom. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�filho idealizado. 
SPr: companhia para José; não-sobrecarga 
sobre Sara; demanda; repetição da história; ter 
irmãos como algo bom. 
SEm: companhia; algo bom; complicado; 
dividir-se; importante; filho sem problema.  
 

CONDIÇÃO: 

Irregular. 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�filhos. 
SPr: companhia; algo bom; complicado; 
dividir-se; importante; filho sem problema. 
SEm: desgaste grande; impossibilidade de 
assistir; culpada. 
 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�esposo. 
SPr: desgaste grande; impossibilidade de 
assistir; culpada. 
SEm: empolgado; injeção de ânimo; ter o 
terceiro filho. 
 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
Trajetórias 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
Trajetórias. 
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Figura 13. Representação gráfica do processo de emergência e mediação semiótica na tomada de decisão de 
Kássia em ter mais um filho. 
 

Na primeira representação gráfica do self dialógico da Figura 13 onde Kássia interage 

com seu esposo, os signos prévios trazidos pela participante foram oriundos de duas I-

positions diferentes em momentos anteriores e que, atualmente, são coordenados no processo 

de emergência semiótica envolvido na problemática atual. O primeiro signo (ter irmão como 

uma experiência boa) se originou do posicionamento de Kássia como irmã, ao passo que o 

segundo signo (desgaste) se originou do posicionamento da participante como mãe. Tal fato 

permite à participante poder considerar dois direcionamentos principais na construção atual de 

significados, fazendo emergir assim signos que se localizam em pólos opostos com relação à 

decisão de ter mais um filho: de um lado, aspectos positivos surgem (como companhia para 

José e não sobrecarregar Sara futuramente) e de outro, aspectos negativos (reincidência da 

história de José e maior demanda por cuidados a serem dispensados aos filhos).  

Ao se posicionar entre esses aspectos positivos e negativos da situação que se lhe põe a 

partir da proposta do esposo, Kássia se situa em um processo de condição irregular de 

emergência semiótica no qual os significados a respeito da decisão de ter ou não outro filho 

são perpassados por dois fatores conflitantes: primeiramente, a iminência da intensificação do 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu gestante�Victor. 
SPr: empolgado; injeção de ânimo; ter o 
terceiro filho. 
SEm: confiança de que nada errado tava 
acontecendo; desejo interno; as coisas não se 
repetiam da mesma forma duas vezes; se 
veio, é porque teria uma outra coisa a 
aprender; confirmação; apoio. 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�Victor. 
SPr: confiança de que nada errado tava 
acontecendo; desejo interno; as coisas não se 
repetiam da mesma forma duas vezes; se veio, 
é porque teria uma outra coisa a aprender; 
confirmação; apoio.  
SEm: ele [Victor] tinha que vir; colaborador; 
aprendiz. 
 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 
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estado de fragmentação no qual ela vivenciava a maternidade (“Eu não podia estar dando a 

assistência que eu gostaria de estar dando a Sara. Acho que eu sacrifiquei um pouquinho 

Sara por conta desse histórico todo”.) e, segundo, a possibilidade de melhores condições de 

vida para José e Sara no futuro. O nível de ambivalência em torno da decisão a ser tomada se 

manteve quando Kássia, ao dialogar imaginativamente com Victor (o filho até então apenas 

idealizado), continuou a construir signos médios que representavam a realidade de uma 

maneira relativamente satisfatória, mas que permitiam a entrada de altos níveis de incerteza 

devido ao impacto que sua tomada de decisão exerceria sobre o sistema familiar. Porém, neste 

último diálogo, a participante fez emergir um signo de relevância central para a decisão que 

viria a ser tomada posteriormente - filho sem problema: “Quando eu tomei consciência disso, 

que seria importante mesmo... E, ao mesmo tempo, eu não pensei exatamente assim, em ter 

um filho com outro problema”. Esse signo viria a ser reforçado posteriormente pela 

elaboração de uma espécie de princípio sobre a ocorrência dos eventos no qual Kássia 

acreditava. 

Após esse diálogo, os dois outros filhos de Kássia (Sara e José) ficaram em evidência 

no espaço imaginário do self dialógico da participante. Quando Kássia imaginou as 

possibilidades futuras, porém focalizando exclusivamente as relações já estabelecidas entre o 

eu materno e seus dois filhos, os signos fortes que emergiram daí minimizaram, mesmo que 

temporariamente, a ambivalência experienciada pela participante, ao reforçarem a idéia de 

quão custoso seria ter mais um filho naquela ocasião: “Um desgaste muito grande! Nesse 

sentido, não teria como assistir. [...] Já me sentia culpada porque eu não podia tá dando a 

assistência que eu gostaria de tá dando a Sara”. 

Porém, como a própria participante afirmou, o fato de seu esposo ter nutrido a idéia de 

ter mais um filho ao longo do tempo, junto com o nascimento de uma sobrinha de Kássia 

fizeram com que ambos (Kássia e o esposo) se sentissem animados e empolgados a ter outro 

filho - para a participante, este foi um fato que marcou o processo de decisão ora abordado. Já 

no período da gravidez do terceiro filho, Kássia construiu signos fortes hipergeneralizados 

que instauraram um campo de significados mantenedores de um nível mínimo (e artificial) de 

ambivalência na condição experienciada, tais como: certeza ou desejo de que nada de errado 

estava acontecendo com o bebê; qualquer tipo de evento não ocorre da mesma forma duas 

vezes e eles (os pais) teriam outras coisas a aprender caso o terceiro filho viesse com alguma 

alteração médica. 

Ao interagir com Victor atualmente, Kássia constrói signos médios que reforçam o 

senso de correção da decisão prévia de ter mais um filho. Nesta última parte da Figura 13, os 
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signos construídos não se fundamentam em princípios gerais abstratos (como as coisas não se 

repetem da mesma forma duas vezes), mas sim em constatações oriundas de suas experiências 

maternas junto a Victor:  

 

Victor, a forma como foi o percurso, e como ele chegou, como o individuo é hoje,//eu constato todos os 
dias que, realmente, ele tinha que vir//José caiu, tentando ficar em pé se desequilibrou e caiu, ele vai lá, 
‘Oh José...’, já pega, já olha, já abraça, ‘Chore não, José! Chore não’. Se ele vai fazer qualquer coisa, 
ele vai lá e pergunta, ‘Bora, José? Bora, José?’//Engraçado, que tem a resposta de José, porque José 
olha pra ele e sorri, como [se dissesse]: ‘Olha aí como é que ele, meu irmão, é legal!’  

 

É através da condição irregular de emergência semiótica que Kássia faz emergir signos 

médios que criam um campo de significados funcionais para sua I-position materna no 

presente, haja vista o fato de Victor ser referido como aprendiz e colaborador. Dessa maneira, 

o eu materno estabelece – no presente - certas possibilidades de desenvolvimento do sistema 

familiar no qual as limitações apresentadas por José poderão ser superadas ou mais bem 

enfrentadas através das ações conjuntas de Victor e Sara, principalmente no caso da ausência 

permanente de um dos pais. 

No Quadro 14 abaixo, encontra-se a transcrição das falas da participante que 

fundamentaram a representação gráfica da Figura 13. 

 

PROCESSO CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
eu materno�esposo; 
eu materno�filho 
idealizado; 
eu materno�filhos; 
eu materno�esposo; 
eu gestante�Victor; 
eu materno�Victor. 
 
 

- Ele [esposo] ficou nutrindo a necessidade de José ter 
outro irmão. 
- Ter um outro menino, outra pessoa que tá vindo, pode 
ser uma companhia pra José. Eu acho que vai ser bom... 
Vai ser complicado... 
- Eu passei um ano e oito meses com José - com agenda 
cheia de segunda a sexta-feira, fora investigações 
médicas. Um desgaste muito grande! Nesse sentido, não 
teria como assistir; 
- Já me sentia culpada porque eu não podia tá dando a 
assistência que eu gostaria de tá dando a Sara. 
- Mais empolgado ainda porque outro bebê na família! 
Aquela coisa! Aí, deu uma injeção de ânimo, assim, 
também. Com o nascimento da sobrinha..., que aí foi:-
Vamos ter o terceiro! 
- Eu tinha uma confiança de que nada de errado tava 
acontecendo com Victor. 
- [Victor] é um colaborador, que tá ali aprendendo com a 
gente, que tá bem antenado com tudo e que acho que, com 
o tempo, ele vai estar absorvendo essas coisas todas. 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 

- Ele ficou nutrindo a necessidade de José ter outro 
irmão, tanto fazer companhia como pra ajudar, pra não 
ter sobrecarga sobre Sara. Ele sempre falava isso comigo 
e eu me fiz escutar isso também e comecei a elaborar o 
projeto de ter um novo filho. 
 - Eu resisti [...] por conta da demanda e, às vezes, até do 
medo da história se repetir. 
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------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 

- Uma demanda muito grande ia ter, outro filho. Pra eu 
dar conta de outro filho, naquele momento, era muito 
complicado. 
- Você ter irmãos é bom, ter com quem contar. E como 
pai e mãe a gente não tem pra vida toda, e se você tem 
irmãos, que você possa estar contando, ajudando, te 
ajudando em processo de vida, eu acho que é bom. 
- ... Esse medo se perdeu quando veio essa outra questão. 
 
---------------------------------------------------------------------- 
- Ter um outro menino, outra pessoa que tá vindo pode 
ser uma companhia pra José, eu acho que vai ser bom... 
Vai ser complicado... Porque tem a questão de tempo de 
se dividir, se desdobrar... 
- Quando eu tomei consciência disso, que seria 
importante mesmo... E, ao mesmo tempo, eu não pensei 
exatamente assim, em ter um filho com outro problema.  
---------------------------------------------------------------------- 
- Eu passei um ano e oito meses com José - com agenda 
cheia de segunda a sexta-feira, fora investigações 
médicas. Um desgaste muito grande! Nesse sentido, não 
teria como assistir. 
- Já me sentia culpada porque eu não podia tá dando a 
assistência que eu gostaria de tá dando a Sara.  Acho que 
eu sacrifiquei um pouquinho Sara, por conta desse 
histórico todo... 
---------------------------------------------------------------------- 
- Um fato que marcou, foi o nascimento da filha do meu 
primeiro irmão ... Mais empolgado ainda, porque outro 
bebê na família! Aquela coisa! Aí, deu uma injeção de 
ânimo, assim, também. Com o nascimento da sobrinha ... 
que aí foi: -Vamos ter o terceiro! 
---------------------------------------------------------------------- 
- Tive uma gestação ... complicadíssima! Mas eu tinha 
uma confiança de que nada de errado tava acontecendo 
com Victor - não me pergunte o porquê! Não sei se 
porque era um desejo interno meu, mas eu achava que as 
coisas não se repetiam da mesma forma duas vezes. 
- Poderia até ser outra cena, outra circunstância... Até 
mais grave do que, mas a forma que não seria a mesma 
coisa. E assim, mesmo com todo o contexto que... não é 
leve o processo. Mas eu acho que se veio é porque teria 
uma outra coisa a aprender, com tudo aquilo... 
- Eu tive que aprender também, porque quando eu fiquei 
doente - e eu tive uma gravidez difícil - Foi um momento 
de confirmação de que era aquilo que eu queria, mesmo 
com todo o quadro que eu desenvolvi durante a gestação. 
Minha cabeça ficou a mil, porque tinha horas que eu 
falava: -Meu deus! E meu filho? Como é que vai ser? 
- Vai ser realmente talvez o apoio que José... Pode até 
não ser, mas talvez seja o apoio que José precise. Pra 
mostrar o mundo masculino pra ele - não só do pai, mas 
ter outra visão. 
---------------------------------------------------------------------- 
- Como o individuo é hoje, que eu constato todos os dias 
que, realmente, ele tinha que vir. 
- É um colaborador, que tá ali aprendendo com a gente, 
que tá bem antenado com tudo, e que acho que com o 
tempo ele vai tá absorvendo essas coisas todas. 
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MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Companhia para José; não-sobrecarga sobre Sara; 
demanda; repetição da história; ter irmãos como algo 
bom; companhia; algo bom; complicado; dividir-se; 
importante; filho sem problema; desgaste grande; 
impossibilidade de assistir; culpada; empolgado; injeção 
de ânimo; ter o terceiro filho; confiança de que nada 
errado tava acontecendo; desejo interno; as coisas não se 
repetiam da mesma forma duas vezes; se veio, é porque 
teria uma outra coisa a aprender; confirmação; apoio; ele 
[Victor] tinha que vir; colaborador; aprendiz. 
 

 
Quadro 14. Trechos dos episódios narrados por Kássia referentes à sua decisão em ter mais um filho, de acordo 
com os processos de emergência e mediação semiótica no espaço do self dialógico. 
 

4.1.4.3 Ser mãe de um portador de autismo: tornar-se mais mãe 

 

As duas passagens analisadas a seguir foram narradas no último encontro entre 

pesquisador e participante, sendo ambos relacionados à configuração do significado de 

maternidade para Kássia. O tópico foi abordado na ocasião, devido a uma afirmação prévia da 

participante a respeito de suas reações à confirmação de que o bebê apresentava alterações, 

logo após o parto:  

 

Eu chorava porque, querendo ou não, é assim, por mais que eu amasse José do jeito que ele vinha, mas 
não era o filho que você sempre deseja... você pensa que vem de outra forma. Assim: a realidade chegou, 
eu sabia que não era o filho como você imaginou, no momento, dar, de pensar em ter outro filho e tudo 
mais... 

 

A fala da narradora, assim, remontou-a para suas experiências pós-parto, as refeições 

junto aos filhos, momentos em que os filhos sentiram (e sentem) dor e sobre atividades de 

lazer. Em todos os casos, a participante distinguiu duas formas de pensar, agir e sentir 

baseadas nas diferenças entre o filho autista (José) e os outros dois filhos não autistas (Sara e 

Victor). 

Daí decorre uma visão dual da maternidade, segundo a qual a constituição da identidade 

materna de Kássia se encontra estritamente vinculada às condições de seus filhos. Percebe-se, 

aqui, uma relação assimétrica entre propriedades pessoais na conformação identitária da I-

position materna da participante, isto é, o campo de significados a respeito do que é ser mãe 

(ou ser mais mãe) para Kássia é circunscrito pelas características de seus filhos no que tange à 

tipicidade do comportamento dos mesmos. Mais especificamente, Kássia desenvolve um 

senso de ser mais mãe devido às suas interações com José, assumindo que as necessidades 

apresentadas por ele fizeram-na intensificar e fortalecer sua I-position materna, em 

comparação com suas interações com os outros dois filhos. 
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No entanto, há uma ambivalência primordial que marca a maternidade, para Kássia, a 

qual gira em torno da disparidade entre a representação da ocasião do nascimento do bebê 

como algo festivo, lindo e maravilhoso em contraposição à apreensão e angústia que 

perpassam tal ocasião. Para a participante, a freqüente quebra do sonho planejado, idealizado 

e desejado lança pais e familiares do bebê em um mundo que choca, no qual os sujeitos 

envolvidos têm que aprender a lidar com as diferenças apresentadas pelo filho real (que difere 

do filho idealizado). 

Ao construir signos que pudessem estabelecer um campo de significados sobre a 

maternidade, Kássia articulou sua I-position materna com três outras I-positions relevantes 

para a mesma, engendrando relações dialógicas no espaço imaginário do self com José, os 

outros dois filhos e o eu profissional, tal qual exposto na Figura 14. 

 
 

 
 
 
         

         

             

    

        

 

  

         

           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�José. 
SPr: nascimento como momento de 
apreensão e de angústia para pais e 
familiares; quebra de sonho planejado, 
idealizado, desejado; diferenças; mundo que 
choca. 
SEm: querer muito amamentar; imbuir-se 
mais no papel materno; não perder tempo; 
aproveitar a maternidade com José.  

  
 
 

I-POSITIONS: eu materno�filhos (não 
autistas). 
SPr: querer muito amamentar; imbuir-se mais 
no papel materno; não perder tempo; aproveitar 
a maternidade com José. 
SEm: não poder corresponder em tudo; dar 
limites; educar; deixar ir pro mundo; amor que 
dói.  
 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 

CONDIÇÃO:  
Irregular. 
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           Orientação     

            para ação e arranjo      

               de nova estrutura 

       

 

Figura 14. Processos dialógicos no espaço do self  ao longo do tempo, na construção de significados sobre a 

maternidade. 

 

Ao se posicionar em relação a José logo após o nascimento do mesmo, a I-position 

materna da participante fez emergir o signo querer muito amamentar como sendo um 

elemento diferenciador entre sua condição de mãe de uma criança com alterações e sua 

condição prévia de mãe de uma criança típica. Amamentar José se constituiu em um ato 

materno muito importante para o desenvolvimento do filho, diferentemente do que ocorreu 

quando do nascimento de Sara, segundo a própria participante: pra você ter idéia, com Sara 

eu não consegui amamentar pela primeira vez.  

De maneira semelhante, a participante prosseguiu a descrição de eventos cotidianos para 

demonstrar como seu senso de ser mais mãe era fortalecido continuamente junto a José – por 

exemplo, ela amamentava o filho ao mesmo tempo em que almoçava, com o intuito de não 

perder tempo e poder aproveitar a maternidade com José. O mundo chocante da maternidade, 

no qual o sonho planejado, idealizado e desejado é interrompido, torna-se paulatinamente 

familiar para a participante à medida que ela faz emergir signos médios através da condição 

irregular de emergência semiótica, vivenciando níveis mínimos de ambivalência e tensão. 

Após falar de si como mãe de um bebê com alterações, Kássia se reporta a si mesma 

como mãe de duas outras crianças típicas, estabelecendo as diferenças que caracterizam essas 

duas dimensões do eu materno. O ser mãe de Sara e Victor é responsável por não 

.  

. 
  

I-POSITIONS: eu materno�José. 
SPr: não poder corresponder em tudo; dar 
limites; educar; deixar ir pro mundo; amor 
que dói.  
SEm: mãe mais acolhedora, mais protetora; 
sentir-se mais mãe; mãe. 
 

.  

. 
 

I-POSITIONS: eu materno�eu profissional. 
SPr: mãe mais acolhedora; mãe mais protetora; 
sentir-se mais mãe; mãe. 
SEm: querer ser só mãe; prazer e lazer no 
papel materno; querer trabalhar com autistas. 
 

CONDIÇÃO:  
Bifurcação de 
Trajetórias. 

CONDIÇÃO:  

Irregular. 
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corresponder a tudo [que os filhos requerem], dar limites, educar e deixar ir por mundo, 

experienciando como consequência dessa função,  

 

um  amor que dói, um amor diferente, que quando ele chega assim, você fica assim, contemplativa, ao 
mesmo tempo você flutua e você sente uma dor assim sabe, uma dor na alma, não é dor de doer, é uma 
dor assim grande, maior. Não sei se o nome seria dor, mas assim, é como se manifesta, assim, a dor 

 

A partir dessa diferenciação de atribuições e de posicionamentos, a participante retorna 

à sua relação com José, opondo as suas duas posições maternas e definindo a mãe que lida 

com José como aquela mãe mais acolhedora e mais protetora. A participante atribui o seu 

sentir-se mais mãe ao grau de dependência que José apresenta para desempenhar atividades 

da vida diária como almoçar, por exemplo. Ainda refletindo sobre seu eu materno, Kássia 

parte de um princípio geral (de que quando crianças passam por uma necessidade maior ou 

uma situação mais difícil, elas chamam primeiramente pela mãe, a qual sempre se faz 

presente) para concluir que ela tem conseguido fazer o papel de mãe para José, que não se 

comunica verbalmente, haja vista o fato do mesmo balbuciar a palavra mamãe em momentos 

nos quais ele sente dor.  

Finalmente, no que se refere à representação gráfica da Figura 14, a última I-position 

com a qual o eu materno de Kássia dialoga é sua I-position interna eu trabalhadora. Nesse 

momento da narrativa, a tensão se faz presente devido à centralidade que esta última I-

position tem no espaço imaginário do self dialógico da participante. Os signos construídos até 

então a respeito do ser mãe são fortalecidos e ampliados através da emergência dos signos 

fortes querer ser só mãe e centralizar os momentos de prazer e lazer no papel materno, os 

quais reduzem as possibilidades de incerteza e tensão no momento presente ao acentuarem a 

força da I-position materna de Kássia. Por ouro lado, levando-se em consideração a 

centralidade do eu trabalhadora, a participante construiu o signo querer trabalhar com 

autistas como um instrumento semiótico que já aponta, desde o momento presente, para 

possíveis passos a serem dados futuramente, a depender da evolução do estado de José.  

Esses signos fortes, construídos através da condição de bifurcação de trajetórias, 

contribuem tanto para a integridade e dominância da I-position materna no repertório de I-

positions de Kássia, quanto para uma possível adaptação pela qual sua I-position como 

trabalhadora terá que passar caso a participante decida trabalhar com autistas. No caso de 

Kássia, de qualquer maneira, o ser mãe de crianças típicas, o ser trabalhadora e o ser esposa 

se encontram submetidos às vicissitudes do ser mãe de uma criança autista, as quais se 

encontram, por sua vez, associadas à incerteza do prognóstico do transtorno. 
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O Quadro 15 traz sentenças que exemplificam os processos dialógicos analisados 

acima: 

 
 

 
PROCESSO 

CARACTERÍSTICAS DO 
PROCESSO  

SENTENÇAS (EXEMPLOS) 

SELF 
DIALÓGICO 

I-positions:  
eu materno�José; 
eu materno�filhos (não 
autistas); 
EU +MÃE & JOSÉ 
eu materno�eu 
profissional. 
 

- José é meu porto seguro. 
- Eu tenho [esse tipo de amor que dói] por Sara, que se 
manifesta em alguns momentos marcantes..., tenho com 
Victor também, com o jeitinho dele... 
- Eu vou ter que trabalhar pra sobreviver. Na verdade, eu 
não sei como é que vai ser... Eu não pensava, há algum 
tempo atrás de, algum dia, largar o trabalho pra ser mãe, 
hoje é o que mais quero. 

EMERGÊNCIA 
SEMIÓTICA 

Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Condição Irregular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------ 
Bifurcação de 
Trajetórias 
 

- Desde a gestação, já sabendo que tinha essa história 
com José, eu queria muito amamentar porque eu sabia 
que esse ato materno seria muito importante pro 
desenvolvimento dele.  
- Quando José nasceu, eu acho que eu me imbuí muito 
mais no papel materno de buscar, de persistir, de 
perseverança... 
- É como se eu não tivesse tempo a perder, ‘Eu tenho que 
aproveitar todos os momentos que eu possa ser mãe com 
ele’. [É como se eu] não pudesse perder tempo, em ter, 
em demonstrar, e querer... 
---------------------------------------------------------------------- 
- Eu amo todos os três [filhos]. Agora, assim, tem um tipo 
de amor que dói... Às vezes, tem momentos que eu sinto 
isso florescer por Sara, tem momentos que sinto florescer 
por Victor... Não é amor de culpa, nem de dor, nem de 
nada não. É aquele amor de quem ama mesmo sabe. 
- Tem um amor diferente, que quando ele chega assim, 
você fica assim, contemplativa, ao mesmo tempo, você 
flutua e você sente uma dor assim, uma dor na alma, não 
é dor de doer, é uma dor assim grande, maior. Não sei se 
o nome seria dor, mas assim, é como se manifesta, assim, 
a dor. 
- Às vezes você quer fazer o máximo, você não pode estar 
correspondendo em tudo, você tem que dar limites, você 
tem que educar, deixar ir pro mundo... Às vezes dói um 
pouquinho nesse sentido. 
---------------------------------------------------------------------- 
- Agora, assim... aquela mãe mais acolhedora, mais 
protetora, que: ‘Ah, todo mundo vai comer, vambora 
Victor, Sara... Bora José, vou te ajudar’ porque eu sei que 
tem uma dependência maior nesse sentido - mas é onde 
eu me sinto mais mãe. 
- Quando eu vejo que tem uma necessidade maior, um 
processo mais difícil com ele [filhos em geral], a primeira 
coisa que ele chama é a mãe, e mãe tá lá. E José fala 
‘mãe’ nessas horas. Então... É a representação maior 
disso, de que eu tô conseguindo fazer esse papel pra ele. 
[Ele fala:] ‘Ba-ma’ – no momento de dor, ele fala. Ele 
fala algumas vezes. 
---------------------------------------------------------------------- 
- Eu não pensava, há algum tempo atrás de, algum dia, 
largar o trabalho pra ser mãe. Hoje é o que mais quero, é 
ser só mãe. Pra tá cuidando do meu filho... Quando eu 
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não tô trabalhando, tô com eles em casa. Deixo até de 
viajar, de estar com meu marido - ele briga comigo às 
vezes, pra eu deixar os meninos... 
- Meu momento de prazer, de lazer, tá todo voltado ali, no 
papel materno. 
- Eu não vou poder ser só Kássia técnica, profissional. 
Talvez, futuramente, eu tenha que sair das atividades que 
eu realizo, pra executar outras atividades, pra estar mais 
presente na vida dele, estar com ele mais... Não sei, vai 
depender da demanda... Eu quero muito trabalhar com 
autistas. 
- Juntaria o trabalho ao cotidiano mesmo. De estar com 
ele mais próximo de mim, eu acho que é uma forma de 
estar mais junto dele. 
 

MEDIAÇÃO 
SEMIÓTICA 

Signos Mediadores do 
rearranjo das I-
positions  

Querer muito amamentar; imbuir-se mais no papel 
materno; não perder tempo; aproveitar a maternidade com 
José; não poder corresponder em tudo; dar limites; 
educar; deixar ir pro mundo; amor que dói; mãe mais 
acolhedora, mais protetora; sentir-se mais mãe; mãe; 
querer ser só mãe; prazer e lazer no papel materno; querer 
trabalhar com autistas. 
 

 
Quadro 15. I-positions, trechos da narrativa e signos construídos acerca dos significados da maternidade para 
Kássia. 
 

4.2 SELVES NA INCONSTÂNCIA 

 

 Dos quatro casos ora analisados, alguns dados estabelecem possíveis caminhos para 

interpretações mais gerais expostas no Capítulo 5. Primeiramente, os dados mostram que 

essas mulheres, com exceção de Kássia, vêem a maternidade como um evento que as encerra, 

predominantemente, em um de seus possíveis posicionamentos pessoais; no entanto, essa 

mesma I–position assume uma centralidade no espaço subjetivo identitário de Kássia, que tem 

a possibilidade concreta de assumir outras I-positions fora do âmbito doméstico. Para esta 

participante, é justamente o fato de atender satisfatoriamente às necessidades extraordinárias 

de José que a faz se sentir mãe de uma maneira mais intensificada, ou, em suas próprias 

palavras, que a faz ser mais mãe. Um dos principais fatores subjetivos que diferenciam os três 

primeiros casos deste último é teor afetivo através do qual o eu materno é experienciado. 

 De acordo com as falas de Madalena, Edilene e Cleuza, um dos elementos definidores 

da carga afetiva valorada negativamente que caracteriza a I-position materna é a limitação não 

apenas de assumir outros posicionamentos, mas também – ou principalmente – a dificuldade 

extrema em exercer a própria maternidade de maneira satisfatória ao longo das diversas 

situações cotidianas junto ao filho e ao sistema familiar. Pode-se pensar, até mesmo, que – 

dentre outras coisas - essa limitação em assumir efetivamente diversas I-positions agrava 
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significativamente as dificuldades em exercer satisfatoriamente o papel materno previamente 

planejado, instalando-se, então, um padrão de relação circular estagnante entre tais posições.  

 Os casos de Lidiane, Neuma e Madalena deixam entrever também que a instância 

materna do self ocupa o repertório de posições de maneira avassaladora, e que vivências como 

esgotamento, falta de perspectiva e dependência, dentre outras, prevalecem justamente via 

dominância de tal I-position. Como elemento regulador dessa dinâmica complexa de relações 

entre posições pessoais, está o filho autista de baixo funcionamento - e a inconstância 

excessiva de seus comportamentos atípicos - o que abre o sistema desses selves maternos para 

a intervenção constante e intensa de outros sociais relevantes. 

 No capítulo que se segue, serão expostos os principais significados da maternidade 

para essas mães, um modelo geral de organização do repertório de I-positions de mães de 

autistas de baixo funcionamento embasado em tais significados e, finalmente, reflexões em 

um nível mais abstrato sobre os processos de construção de significados no espaço do self 

dialógico, a partir dos dados analisados no presente capítulo. 
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CAPÍTULO 5 
 

SIGNIFICADOS DA MATERNIDADE E O SELF MATERNO NO CONTEXTO DO 

AUTISMO: O DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CONDIÇÕES ALTA MENTE 

AMBIVALENTES 

 
 

5.1 SIGNIFICADOS DA MATERNIDADE E ORGANIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DE 

POSIÇÕES 

 

No presente capítulo, os principais significados da maternidade para as participantes 

serão apresentados sumariamente, significados estes que embasam um modelo geral de 

organização do repertório de I-positions de mães de autistas de baixo funcionamento, de 

acordo com os parâmetros propostos por Hermans (2005). Além disso, são elaboradas nesta 

parte do trabalho as implicações teóricas dos processos de construção de significados 

abordados no Capítulo 4, tomando-se como eixos organizadores da exposição as condições de 

emergência semiótica, a organização do repertório de posições e, por fim, os processos de 

mediação semiótica do arranjo e rearranjo das I-positions ao longo do tempo, em consonância 

com os objetivos específicos deste trabalho. Tal separação, no entanto, reconhece a 

interligação inerente aos processos de emergência e mediação semiótica na estruturação e 

reestruturação das I-positions ao longo do tempo. 

 Para essas mulheres que narraram suas histórias, bem como para a maioria das mães 

de autistas de baixo funcionamento referidas por algumas das participantes, a maternidade se 

constituiu como uma disrupção de um dos processos de transição desenvolvimental 

considerados mais relevantes para a identidade feminina em nosso contexto cultural: o tornar-

se mãe. Além disso, esse caráter disruptivo da maternidade afetou diretamente outras esferas 

das vidas dessas mulheres, na medida em que inviabilizou ou dificultou o exercício de outros 

papéis que não o de mãe. 

 Complementarmente ao significado de maternidade como uma ruptura de projetos, ser 

mãe de um portador do transtorno autista implicou na vivência extremada do papel materno, a 

qual foi traduzida no significado da maternidade como uma prisão do eu. A demanda por 

cuidados especiais constantes (devido à severidade e variabilidade de manifestações 

comportamentais disfuncionais apresentadas pelos filhos portadores do transtorno) torna a 

maternidade, no contexto ora estudado, uma experiência muitas vezes aversiva. Assim, estar 

fora do contexto doméstico - e afastada das atividades diárias junto ao filho autista - se 
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mostrou como uma condição necessária para o melhor desempenho do papel de mãe de um 

autista de baixo funcionamento. No entanto, tal afastamento é dificultado pela especificidade 

e intensidade das demandas apresentadas pelos indivíduos autistas, além da cobrança social 

excessiva por um desempenho ótimo por parte da mãe, o que favorece a construção do 

significado da maternidade como uma prisão. Ressalte-se, no entanto, que tal significado de 

maternidade é construído principalmente em contextos nos quais a rede social de apoio da 

mãe de um autista não a auxilia diretamente na lida com o portador do transtorno. 

 Um terceiro significado de maternidade relacionado diretamente ao anterior é o de 

dependência. Essas mães que têm seus sonhos rompidos e suas vidas circunscritas pelas 

demandas de se ter um filho autista constatam, com o decorrer de suas vivências, que a 

maternidade nessas circunstâncias implica em um estado de dependência acentuada.  

Vale chamar a atenção, nesse ponto, para o fato de que, mesmo quando dispõem de 

recursos financeiros tidos como suficientes, famílias de autistas dependem consideravelmente 

tanto de profissionais altamente qualificados e especializados, bem como daqueles que 

estejam dispostos a aprender a lidar com o indivíduo autista no cotidiano do ambiente 

doméstico. Ademais, devido à alta variabilidade e gravidade dos sintomas e ao prognóstico 

incerto, pessoas contratadas para acompanhar autistas no âmbito do lar e dos lugares por eles 

freqüentados, por exemplo, demandam algum tipo de treinamento (mesmo que informal), 

além de nem sempre estarem dispostos a se adequar às necessidades e limitações específicas 

dos portadores de autismo e do sistema familiar o qual eles integram. 

O significado de ser mãe como ser dependente emerge quando as mães de autistas de 

baixo funcionamento tentam assumir posicionamentos pessoais que as afastam do papel de 

mãe, pois para que essas outras I-positions emerjam e atuem com certa constância, é 

necessário que a I-position materna alterne ou prescinda dialogicamente de sua dominância no 

espaço imaginário do self dialógico. Todavia, a alternância flexível entre tais I-positions 

coloca outro problema constituinte de um dos significados centrais da maternidade para essas 

mães de autistas: a culpa. 

A culpabilização da mãe de um autista de baixo funcionamento por familiares e 

conhecidos se refere a diferentes dimensões do transtorno, tais como: a origem (tanto 

biológica, quanto psicossocial) do transtorno, o agravamento dos sintomas, os incidentes que 

podem ocorrer com a criança (como ser agredida por alguém, por exemplo) e as expectativas 

com relação ao prognóstico do transtorno. O exercício da maternidade implica, assim, em 

uma constante vigilância de si e do outro, na tentativa de provar aos demais que não se é 
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culpada pela condição do filho, pelas mudanças comportamentais disfuncionais do mesmo e 

pelos possíveis danos que o filho pode vir a sofrer. 

Finalmente, um dos significados atribuídos à maternidade por uma das participantes, 

quando da gestação e do nascimento de seu filho autista, foi central para o desenvolvimento 

de estratégias maternas funcionais mediadas semioticamente: para uma das participantes, a 

maternidade significou evolução pessoal. Esse significado da maternidade envolvendo um 

filho autista como uma experiência nobre e especial se ancora em significados relacionados a 

uma concepção espiritualizada do ser humano compartilhada coletivamente. Muito embora 

outros autores - como Monteiro (2008) e Midence e O’Neill (1999) - tenham encontrado 

dados semelhantes no que tange ao significado da maternidade para mães de portadores do 

transtorno autista, a noção de tal condição como  uma experiência de aprendizagem e 

crescimento espiritual tem se mostrado como uma exceção, em contraste com os significados 

de maternidade de cunho afetivamente desprazerosos descritos acima. 

Assim, os principais significados da maternidade construídos pelas mães de autistas de 

baixo funcionamento participantes do presente estudo foram: disrupção, prisão, dependência, 

culpa e evolução pessoal. O principal afeto associado aos significados da maternidade aqui 

expostos foi, segundo as participantes, a frustração e as vivências maternas foram 

comparadas metaforicamente aos seguintes elementos: aborto da própria vida, guerra, furacão, 

maremoto e realização como mãe. 

Como já exposto no Capítulo 4, esses campos de significados medeiam a organização 

e reorganização contínua do repertório de posições no espaço do self dialógico dessas mães. A 

partir dos parâmetros para se investigar a organização do repertório de posições propostos por 

Hermans (2005), pode-se dizer, de maneira geral, que os seguintes padrões de organização 

predominam na configuração de I-positions das mães de autistas de baixo funcionamento: 

dominância hierárquica rígida de uma I-position; acessibilidade relativamente fácil, para essas 

mulheres, a outras I-positions que não a materna, com concomitante dificuldade em pô-las em 

movimento, ou assumi-las, na prática, o que origina altos níveis de ambivalência e tensão; 

inflexibilidade para se mover de uma I-position para outra e, finalmente, campo afetivo 

predominantemente negativo relacionado à I-position materna. 
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5.2 CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA SEMIÓTICA NO ESPAÇO IMAGINÁRIO DO SELF 

DIALÓGICO 

 

Dois dos aspectos idiossincráticos da constituição identitária materna ao se ter filhos 

autistas de baixo funcionamento são: primeiro, a dificuldade em compreender o que se passa 

com o filho, mesmo quando essas mães entram em contato com instituições sociais as quais 

supostamente detêm o saber autorizado sobre o assunto e, segundo, o longo período que se 

passa entre as manifestações dos primeiros sinais e sintomas e o estabelecimento de um 

diagnóstico e de um plano de intervenção.  

Os dois aspectos característicos do processo de constituição identitária apontados 

acima, por sua vez, favorecem o estabelecimento de um padrão de condição de emergência 

semiótica que prevalece ao longo do tempo à medida que essas mulheres interagem 

socialmente na busca pela compreensão do que se passa com seus respectivos filhos e na 

busca pelo saber como lidar com os mesmos. Dessa forma, as seguintes condições se alternam 

continuamente: Condição Irregular-IIa (signos médios representam uma determinada 

realidade satisfatoriamente, permitindo à pessoa se adaptar à mesma da maneira mais 

funcional possível para ela), por um breve período � Condição Irregular-IIb (os signos 

médios já não representam a realidade em questão satisfatoriamente, fazendo com que se 

experiencie uma escalada do nível de ambivalência e tensão) �Condição de Bifurcação de 

Trajetórias-II (signos fortes intensificam um aspecto do campo de significado prévio, 

ignorando os aspectos mais incertos, originando, assim, um estado de ambivalência mínima 

artificial) � Condição Irregular-IIa � Condição Irregular-IIb � Condição de Bifurcação de 

Trajetórias-II � [e assim sucessivamente]. Muito embora tal alternância seja comum nas mais 

diversas situações cotidianas da maioria das pessoas, ela se dá de maneira extremamente 

intensificada e relacionada a uma dimensão central da vida das mulheres mães de autistas, isto 

é, sua constituição como mães. Essa centralidade aqui mencionada se deve, dentre outros 

fatores, ao fato da maternidade consistir primordialmente numa condição – e não apenas em 

um estado de ser – da qual a mãe só pode se eximir caso ela abandone o filho ou entregue-o 

para ser criado por terceiros, além de outras opções passíveis de sanção social. 

Para Hermans e Hermans-Jansen (2003), as I-positions internas e externas adquirem 

uma determinada relevância a partir das transações mútuas existentes entre elas ao longo do 

tempo. A tal relevância, acrescente-se o fato de que o próprio entendimento que alguém tem 

de uma determinada I-position interna pressupõe que haja uma compreensão satisfatória do 

outro social relevante (ou outros sociais relevantes) para aquela I-position, ainda que essa 
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compreensão não seja condizente com o outro real. No caso das mães de autistas de baixo 

funcionamento, tal problemática do conhecimento mútuo e da mútua definição pode se 

prolongar por anos, resultando muitas vezes na constituição de uma I-position 

caracteristicamente negativa ou desprazerosa, nos termos de Hermans (2005), em termos 

afetivos.  

Em oposição a tal quadro, a despeito da complexidade e das incertezas que perpassam 

a condição de se ser mãe ao longo do tempo, mães de filhos típicos ou até mesmo de 

portadores de outras condições (como Síndrome de Down, por exemplo), parecem construir 

uma identidade materna baseada principalmente sobre a condição de emergência semiótica 

Irregular-IIa. Esta condição, segundo Abbey e Valsiner (2005), permite uma melhor 

adaptação das pessoas à situação presente, assim como uma melhor pré-adaptação às 

situações futuras, ao guiá-las por direções possíveis sem restringir excessivamente a abertura 

do campo futuro.  

Pode-se pensar, a partir dos processos abordados, que os seguintes fatores interagem 

ao longo do tempo, influenciando as características de uma determinada I-position dentro da 

organização do repertório de posições, isto é, sua localização hierárquica, acessibilidade, 

flexibilidade e tonalidade afetiva. Os referidos fatores são: centralidade de uma determinada 

I-position; tempo de estabelecimento de significados relativamente estáveis da mesma e de 

seus outros sociais mais relevantes (implicando em uma auto-manutenção dinâmica do 

sentido de eu) e predominância, ou não, da condição de emergência semiótica Irregular-IIa na 

construção de significados a respeito de eventos e I-positions internas e externas. 

 

Se pensarmos em fases do desenvolvimento do self materno, poderíamos dizer que 

esse período que engloba a ruptura da vivência idealizada da maternidade, através das 

manifestações de sinais e sintomas do transtorno autista pelo filho, até o estabelecimento 

satisfatório de um diagnóstico e de um plano de tratamento, constitui-se em uma longa fase na 

qual essa I-position materna se encontra semi-suspensa, pois a mãe busca conhecer 

prolongadamente uma dimensão do seu outro social relevante, isto é, seu filho - o âmbito da 

saúde do mesmo mais especificamente. No entanto, pode-se pensar que há mesmo uma 

ausência-em-presença do outro, o que deixaria esse self materno realmente semi-suspenso por 

um tempo prolongado. Como afirmou uma das participantes: foi só com ele [segundo filho, 

não autista] que eu me senti mãe de verdade – foi quando eu ouvi ele me chamar de ‘mãe’. 

Outro aspecto importante para se pensar a articulação entre os processos dialógicos no 

espaço do self e as condições de emergência semiótica diz respeito às relações destas 
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condições com a funcionalidade dos signos construídos. Para Valsiner (2004), algumas I-

positions não apenas dominam o repertório de I-positions em um determinado momento, mas 

também estabelecem uma amplitude de possibilidades para a transformação de uma 

configuração atual das I-positions em um novo rearranjo. As possibilidades de mudança na 

estrutura das I-positions são mediadas por signos de diferentes graus de generalização, mas 

principalmente por aqueles hipergeneralizados em forma de valores, princípios, filosofias de 

vida e sentimentos difusos, dentre outros.  

Por exemplo, quando Lidiane co-construiu o signo pensar em si mesma junto com a 

psiquiatra, mesmo considerando a possibilidade de Marcos ser machucado ou se machucar (e, 

então, de ela ser culpabilizada por isso), ela se engajou em uma condição de emergência 

semiótica Irregular-IIa. A participante, dessa forma, explicou o porquê da co-construção de tal 

signo, mostrando a funcionalidade do mesmo: se ela não pensar em viver outros âmbitos de 

sua vida e cuidar de si mesma, ela poderá vir a desabar ou explodir. Foi justamente a partir de 

uma tentativa de se adaptar ao cenário presente, antecipando simultaneamente sua daptação às 

possíveis condições futuras (principalmente às demandas de sua I-position materna) que a 

participante fez emergir o signo pensar em si mesma. Diferentemente, quando a participante 

Madalena construiu o signo forte vida abortada, através da condição de Bifurcação de 

Trajetórias, ela engendrou um bloqueio de processos dialógicos funcionais, chegando mesmo 

a afirmar que, em sua casa, apenas o filho mais novo teria futuro, enquanto que ela e Raí não 

o teriam mais: ‘Seguir mais pra onde?’ questiona a participante.  

A partir das experiências prévias, bem como das circunstâncias atuais de 

sobrevivência, signos que são disfuncionais para a flexibilidade do repertório de I-positions, 

podem se tornar, ao mesmo tempo, funcionais para a adaptação dos sujeitos a um cenário 

atual altamente demandante e complexo. Nesses casos a amplitude das possibilidades de pré-

adaptação a cenários futuros é também estreitada através dessa condição de emergência 

semiótica, implicando tal processo em um ciclo vicioso no qual os signos emergentes tendem 

a corroborar os signos prévios, direcionando de maneira relativamente rígida as 

reestruturações das I-positions no espaço imaginário do self dialógico ao longo do tempo. 

Muito embora a condição de emergência semiótica Bifurcação de Trajetórias-II seja de 

natureza enrijecedora do processo dialógico de construção de significados, sendo funcional 

apenas temporariamente (ao contrário da condição irregular II-A), ela pode ser altamente 

funcional para tornar flexíveis e dialógicos, de fato, os processos de estruturação e 

reestruturação (arranjo e rearranjo) do self dialógico ao longo do tempo. Como exemplo disso, 

pode-se citar o caso de Cleuza, a qual iniciou um processo de desenvolvimento e 
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fortalecimento de contra-posições capazes de questionar a dominância monologizante da I-

position materna, através da mediação de um signo forte oriundo da condição monologizante 

de emergência semiótica Bifurcação de Trajetórias. 

 

5.3. ORGANIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DE POSIÇÕES E RELAÇÕES DIALÓGICAS 

ENTRE TAIS POSIÇÕES 

 

Nas narrativas elaboradas pelas participantes, houve uma predominância de diálogos 

entre I-positions internas e externas no início dos relatos, sendo que, posteriormente, 

interações entre I-positions internas foram narradas à medida que as participantes deixavam 

de falar sobre seus respectivos filhos para falar sobre si mesmas em suas transições para a 

maternidade envolvendo o filho autista. É como se a definição do que é ser mãe de um autista 

se apoiasse, preponderantemente, sobre a necessidade de uma definição prévia de quem é o 

filho autista e como se chegou a esta definição a partir das interações entre a mãe, 

profissionais e familiares. 

Ao narrarem as interações entre as I-positions, um aparente antagonismo entre o eu 

materno e um eu não materno (como mulher com necessidade de sair e viver a própria vida, 

por exemplo) foi observada. Este segundo posicionamento estava geralmente associado a 

papéis desempenhados pelas participantes fora do âmbito doméstico antes do nascimento do 

filho autista, sendo que uma das participantes, apesar de ainda exercer sua profissão, planeja 

trabalhar futuramente junto a autistas, vindo assim a conciliar duas de suas I-positions 

centrais: eu materno e eu profissional.  

No entanto, para além do aparente antagonismo, esses posicionamentos mantêm uma 

relação de complementaridade funcional, na medida em que um (o eu não-materno) é 

defendido para que o outro (o eu materno) possa ser vivenciado mais positivamente. Esses 

dados reforçam a idéia, segundo Hermans (2005), de que o relevante nessas interações é o 

desenvolvimento de I-positions que sejam capazes de dar respostas satisfatórias à I-position 

dominante. Dessa maneira, buscar-se-ia um maior nível de flexibilidade e acessibilidade de 

diferentes I-positions as quais se encontrariam relacionadas entre si hierarquicamente e seriam 

afetivamente funcionais nos mais diversos contextos de interação com os outros sociais 

relevantes. 

Ainda no que concerne às relações entre I-positions internas de mães de autistas de 

baixo funcionamento, as mesmas agem estrategicamente com o intuito de superar problemas, 

como os apresentados no Capítulo 4 (dependência, culpa, medo, confusão, etc.). Isso implica 
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muitas vezes, no fenômeno de I-positions em multiplicidade: por exemplo, no caso da 

participante Kássia, tem-se a vivência de um eu materno compartilhado publicamente (típico, 

mãe de um bebê também típico) e outro eu materno privado (atípico, mãe de um bebê atípico) 

quando da ocasião da segunda gravidez da participante. Dessa forma, e em conformidade com 

Brunner (2002), o self é sensível a obstáculos reais e imaginados antecipadamente, o que 

permite às pessoas que as mesmas articulem I-positions ou versões diferentes de uma mesma 

I-position de forma teleológica e agentiva. Pode-se afirmar, assim, que as identidades pessoais 

são estrategicamente organizadas não só em termos de I-positions, mas também de múltiplas 

versões de cada uma dessas I-positions, sendo a construção e negociação contínua de 

significados um dos processos centrais de tal organização. Além dessas variações qualitativas, 

determinadas I-positions internas podem sofrer mudanças quantitativas ao longo do tempo, 

passando a ser mais ou menos aquilo que eram em outro momento, a depender das interações 

com o outro social relevante. Para a participante Kássia, por exemplo, seu eu materno passou 

a ser mais materno, ao conseguir desenvolver práticas maternas de sucesso com José, devido 

ao fato do mesmo apresentar limitações as quais não são apresentadas pelos seus dois outros 

filhos. 

Joga-se, ainda, com determinadas posições para defender, preservar ou fortalecer 

outras I-positions, como no caso de Lidiane, a qual busca manter em segredo o estado de 

dependência do eu materno com relação ao seu companheiro, objetivando proteger sua I-

position como parceira contra possíveis abusos que seu parceiro poderia vir a cometer, caso 

ele soubesse da dependência dela. A dinâmica de estruturação e reestruturação constantes do 

repertório das I-positions envolve tentativas de fortalecer determinadas posições para se viver 

o mais funcionalmente possível. No caso da maternidade de filhos autistas, a sugestão social 

de uma I-position materna - geralmente idealizada e culturalmente valorizada – constitui-se 

em um elemento dificultador de relações dialógicas no espaço imaginário do self. 

Além das relações de proteção entre I-positions internas, há a colaboração entre I-

positions na qual um determinado posicionamento serve como suporte para que outra I-

position possa ocupar um lugar hierarquicamente superior nas interações da pessoa com 

outros sociais relevantes. No caso de Kássia, por exemplo, a I-position eu profissional lança a 

I-position materna a um status de dominância sobre a I-position pai, no que tange à percepção 

da problemática envolvendo José, devido ao fato dela trabalhar na área de saúde e ele, na área 

de comunicação. 

O self dialógico apresenta a habilidade de articular signos separados temporal e 

espacialmente, no processo de síntese semiótica, em momentos de tomadas de decisões 
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relevantes para a adaptação da pessoa frente a uma determinada situação particularmente 

ambivalente. Assim, signos emergentes em uma dada situação atual são construídos a partir 

de signos prévios, através da ação de uma I-position que remonta às experiências de uma ou 

mais I-positions no passado e as articula com signos construídos por I-positions atuais. Como 

exemplo, tem-se o episódio de Kássia no qual a participante se encontra frente à questão de 

ter ou não mais um filho. A construção de significados faz a I-position materna de Kássia 

recorrer a signos oriundos da experiência prévia de duas I-positions internas: eu irmã e eu 

mãe. A I-position eu irmã permite à participante se aproximar do ponto de vista atual do seu 

filho, José (o qual precisaria de mais um irmão, até porque ter irmão é bom) enquanto que a I-

position eu mãe a faz se basear na sua própria condição e ponto de vista atual. Tal capacidade 

flexibiliza o processo de rearranjo do repertório de I-positions ao longo do tempo, por meio 

dos distanciamentos e das aproximações sucessivas e estratégicas que as pessoas podem 

engendrar em suas tomadas de decisões. Assim, Kássia pode ponderar a respeito das 

vantagens e desvantagens de ter o terceiro filho, movendo-se alternadamente do lugar de mãe 

para o lugar de irmã e fazendo emergir signos constituintes de um campo de significados que 

representam satisfatoriamente a sua realidade e direcionem suas ações no futuro próximo. 

Ainda no que concerne à flexibilização do repertório de I-positions, três padrões de 

relações entre I-positions foram verificados ao longo das narrativas pessoais: relações 

primárias, complementares e inconciliáveis. As relações primárias podem ser consideradas 

como fundantes no estabelecimento de I-positions que predominarão em momentos diversos 

da história ontogenética de uma determinada pessoa (como no caso da centralidade do eu 

materno de mães autistas em diferentes esferas de suas vidas); as relações complementares 

têm como característica principal o fato de serem funcionais para a adaptação de uma 

determinada I-position em situações incertas, tensas e ambivalentes; as relações 

inconciliáveis, por sua vez, têm sua existência restrita a atos imaginativos devido à 

inviabilidade de sua ocorrência atual oriunda da incompatibilidade entre I-positions 

dominantes do repertório e posições e outras I-positions consideradas disfuncionais (por 

exemplo, eu-profissional versus eu mãe de criança autista). Apesar de disfuncionais, se 

comparadas com as I-positions dominantes, estas I-positions temporariamente disfuncionais 

asseguram, no nível imaginativo, uma grau de abertura para a flexibilização posterior dos 

processos dialógicos característicos do self dialógico. Assim, tal oposição ‘I-position 

funcional versus disfuncional’ se configura em um contínuo que se transforma (ao menos 

idealmente) ao longo do tempo. Os signos oriundos das experiências pessoais em contextos 
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culturais específicos exercem um papel mediador relevante na dinâmica desses processos 

relacionais entre I-positions. 

Finalmente, a incerteza do prognóstico do transtorno autista parece intensificar a 

criação de signos antecipadamente pelas mães de portadores do transtorno, fazendo com que 

elas se preparem constantemente para as inúmeras possibilidades que podem advir da situação 

presente. Isso as faz, centradas em suas I-positions maternas, estruturarem-se constantemente 

de acordo com as mudanças imprevisíveis no comportamento de seus filhos e com as 

implicações contextuais daí decorrentes. Como conseqüência, suas outras I-positions se 

organizam principalmente a partir das relações dialógicas das mesmas com a I-position 

materna, devido à centralidade desta no repertório de I-positions dessas mulheres.  

 

5.4 MEDIAÇÃO SEMIÓTICA DO ARRANJO E REARRANJO DAS I-POSITIONS 

 

 Embora o processo de mediação semiótica já tenha sido abordado, de certa forma, nas 

seções anteriores, dois aspectos relacionados à mediação semiótica das I-positions ainda 

merecem ser destacados aqui: a entificação de campos afetivos geradora de signos mediadores 

e a força dos signos sugeridos coletivamente.   

 No que tange à entificação de campos afetivos, percebe-se, a partir das narrativas das 

participantes, que as mesmas transformam estados afetivos por elas experienciados em 

entidades abstratas tais como uma coisa estranha ou força que vem não sei de onde. Muitas 

vezes, tais signos hipergeneralizados, isto é, com um alto nível de abstração, são munidos de 

poder de agir sobre o self, levando-o a reagir em momentos cruciais de construção de 

significados - Valsiner (2007) chama de superimposição da linguagem a esse processo de 

tradução de campos afetivos em proposições verbais. 

Signos fortes e persistentes têm sua força questionada em ocasiões consideradas 

críticas nas narrativas, sendo tal questionamento mediado, narrativamente, pela ação dessas 

entidades abstratas. Essa ruptura se dá em momentos muito tensos, nos quais o 

questionamento de um signo é funcional para a integridade de uma I-position interna, 

levando-a ao início de uma nova busca por signos alternativos que melhor representem a 

realidade para ela.  

Em meio a essas relações entre entificação de estados afetivos, situações críticas e 

questionamento de signos fornecidos por outros sociais relevantes, encontra-se uma questão 

crucial para se compreender a construção e desconstrução de vínculos entre partes integrantes 

do self dialógico: a integridade de uma I-position interna altamente relevante para o sistema 
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do self. Nas quatro entrevistas narrativas integrantes do presente estudo, outros sociais e 

signos por eles sugeridos foram rejeitados veementemente, pois, do contrário, o self materno 

das participantes teria que conviver com significados extremamente negativos a respeito de si 

e de seus respectivos filhos (como, por exemplo, ‘Não adianta insistir. Você não vai 

conseguir nada com esse menino’) e com as conseqüências práticas daí advindas. Nos casos 

como esse, apesar de não possuir argumentos claros para rejeitar os significados oferecidos, 

na maioria das vezes, por profissionais da área de saúde, a rejeição se deu através da 

mediação dos campos afetivos emergentes transformados em signos hipergeneralizados nas 

narrativas. 

O outro aspecto relacionado ao rearranjo das I-positions mediado semioticamente diz 

respeito à força que parecem ter os signos que são sugeridos coletivamente a essas mulheres a 

respeito de si e de suas práticas maternas. Como se pode ver em algumas partes das 

representações gráficas do self dialógico no Capítulo 4, a I-position interna empreende 

relações dialógicas com mais de uma I-position interna ou externa simultaneamente, 

explicitando a força com a qual os signos fornecidos pelo outro social relevante coletivo são 

revestidos. Embora surjam nas narrativas como constituintes de campos de significados 

compartilhados coletivamente por um determinado grupo (a família, determinada classe 

profissional, a nossa sociedade, as pessoas, etc.) esses signos emergem concretamente dos 

episódios nos quais essas mães interagem com integrantes desses mesmos grupos. Signos que 

são compartilhados por grupos e fornecidos a uma determinada pessoa parecem adquirir um 

status de maior validade para - e, conseqüentemente, ser mais bem aceitos por – uma 

determinada I-position, do que signos construídos de maneira mais privada e situacional. 

Em decorrência dessas concepções acerca dos significados compartilhados por 

determinados grupos, essas mulheres se posicionam de uma forma mais ou menos enrijecida 

com relação a alguns grupos, posicionamento este mediado por signos constituintes de 

campos de significados. De forma geral, os grupos para essas I-positions maternas são 

alocados dicotomicamente em dois pólos – um valorado negativamente e o outro, 

positivamente - tomando-se como parâmetro a aceitação que integrantes desses grupos 

demonstram com relação a portadores de necessidades especiais. Segue-se, por fim, um 

sumário dos dados principais oriundos da análise das narrativas. 
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5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos casos integrantes do presente estudo, cinco significados da 

maternidade emergiram das narrativas elaboradas por quatro mães de autistas de baixo 

funcionamento: disrupção, prisão, dependência, culpa e evolução pessoal. 

Em termos gerais, o repertório de I-positions de mães de autistas de baixo 

funcionamento é organizado de acordo com os seguintes padrões: dominância hierárquica 

rígida de uma I-position; acessibilidade relativamente fácil, para essas mulheres, a outras I-

positions que não a materna, com concomitante dificuldade em pô-las em movimento, ou 

assumi-las, na prática, o que origina altos níveis de ambivalência e tensão; inflexibilidade para 

se mover de uma I-position para outra e, finalmente, campo afetivo predominantemente 

negativo relacionado à I-position materna. 

As condições de emergência semiótica predominantes nos processos de compreensão 

do que passa com o filho e de constituição identitária das mães dos autistas de baixo 

funcionamento oscilam entre uma redução artificial do nível de ambivalência e de tensão 

(condição de Bifurcação de Trajetórias-II), seguida da entrada de níveis crescentes de 

incerteza (condição Irregular-IIa e IIb). Ressalte-se que tal oscilação ocorre e inúmeros 

episódios do cotidiano e geralmente se dá ao longo de anos. Dessa forma, os seguintes 

elementos influenciam as características de uma determinada I-position dentro da organização 

do repertório de posições: centralidade de uma determinada I-position, tempo de 

estabelecimento de significados relativamente estáveis da mesma e de seus outros sociais 

mais relevantes e predominância, ou não, da condição de emergência semiótica Irregular-IIa 

na construção de significados a respeito de eventos e I-positions internas e externas. Signos 

fortes podem flexibilizar diálogos entre I-positions e a condição de emergência semiótica 

Bifurcação de Trajetórias-II pode viabilizar o acesso a contra-posições, facilitando, assim, o 

diálogo entre I-positions. 

Na organização do repertório de I-positions, posições aparentemente antagônicas são 

vistas como complementares pelas mães de autistas de baixo funcionamento; no que concerne 

às posições internas, elas podem se modificar tanto qualitativamente, quanto 

quantitativamente ao longo de suas ações estratégicas junto a cenários e outros sociais 

relevantes; ainda com relação às I-positions internas, as mesmas estabelecem relações de 

preservação, fortalecimento, proteção e colaboração entre si, sempre visando à integridade das 

I-positions mais centrais para a pessoa. No presente estudo, três padrões gerais de relações 

entre I-positions foram percebidos: relações primárias, complementares e inconciliáveis. 
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Finalmente, no que diz respeito aos processos de mediação semiótica no 

desenvolvimento do self dialógico, percebeu-se que campos afetivos são entificados 

narrativamente para mediar a decisão de se recusar – ou se aceitar – signos fornecidos por 

outros sociais relevantes em momentos críticos para a manutenção da integridade de I-

positions centrais no self dialógico; além disso, as I-positions maternas de filhos autistas 

generalizam signos e significados de episódios específicos para grupos integrados por pessoas 

envolvidas nesses episódios, posicionando tais grupos dicotomicamente de acordo com a 

aceitação (percebida) de portadores de necessidades especiais por esses grupos.  

A partir das informações acima, vê-se que o pressuposto inicial de que a condição 

Irregular preponderaria nos processos de emergência semiótica relativa à maternidade 

envolvendo mães e seus respectivos filhos autistas de baixo funcionamento não foi verificada 

nas análises das narrativas das participantes. No entanto, percebe-se que a escalada de 

ambivalência e tensão, como havia sido pressuposto, levam a uma maior abertura par a 

intervenção semiótica do outro social relevante, predominando a condição de Bifurcação de 

Trajetórias no período de estabelecimento do diagnóstico, seguida de um retorno à condição 

Irregular, devido às manifestações do transtorno ao longo do tempo. Dois outros pressupostos 

também não se confirmaram: ao contrário do que foi pensado anteriormente, o self materno é 

a I-position assumida em momentos de necessidade ou tensão junto ao filho autista e esse 

posicionamento pessoal, ao invés de fragilizado, é central e recebe o suporte de outras I-

positions. Como já pressuposto anteriormente, a I-position materna dessas mães se constitui 

tendo a problemática da dependência como uma de suas questões centrais. 

Com relação às implicações práticas deste trabalho, já a partir dos achados da revisão 

de literatura que integra o presente trabalho, surgiram algumas sugestões – organizadas de 

acordo com três temas, logo a seguir - que podem vir a contribuir com a prática de 

profissionais que lidam diretamente com autistas e seus respectivos cuidadores.  

O primeiro grupo está relacionado com o processo diagnóstico: as mães valorizam o 

fornecimento de informações verbais e por escrito sobre o transtorno na ocasião do 

estabelecimento do diagnóstico; elas também valorizam o fato dos profissionais considerarem 

as informações que elas trazem sobre os comportamentos do filho; as mães vêem o momento 

de informação do diagnóstico como uma oportunidade para conversar mais abertamente com 

o profissional, ao invés de apenas receber o diagnóstico; a ligação com um profissional de 

referência desde o início do processo, a sugestão de estratégias pessoais de enfrentamento em 

casa e o encaminhamento a serviços específicos também são positivamente avaliados pelas 

mães.  
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O segundo grupo diz respeito às percepções do tratamento pelas mães: o nível de 

confiança das mesmas nos profissionais tende a ser inversamente proporcional ao número de 

tentativas de se estabelecer um tratamento adequado a seus filhos; elas relatam sensações de 

bem estar ao contar com apoio psicossocial, mas também valorizam o fato de poderem 

controlar, em certa medida, o processo de tratamento do filho.  

Com relação aos serviços de apoio, as residências terapêuticas diurnas têm sido 

apontadas como estratégias que aumentaram a qualidade de vida dessas mulheres; finalmente, 

as mães reprovam o fato de muitos profissionais valorizarem determinadas técnicas de 

intervenção junto ao filho autista em detrimento das experiências exitosas delas no âmbito 

doméstico. 

Os resultados ora apresentados mostram que as pesquisas e as intervenções precisam 

priorizar também os cuidadores primários dos portadores do transtorno, devido aos impactos 

que as manifestações comportamentais dos portadores têm sobre aqueles que deles cuidam. 

Ao pensar a família como um “sistema complexo regulado pelas histórias que cria a respeito 

de si próprio”, Stratton (2003) considera que as partes desse grupo social funcional estão tão 

interconectadas que a ação de um integrante do grupo afeta todos os demais, levando todos a 

um ajustamento às novas situações ao longo do tempo. Dessa forma, o autor propõe 

intervenções no meio familiar que levem em consideração três níveis: os padrões familiares 

através das gerações, a conjuntura familiar atual e os sistemas mais amplos nos quais a família 

funciona.  

Considerando-se que, de forma direta, as mães são atingidas pela condição de seus 

filhos autistas de baixo funcionamento em maior intensidade do que outras pessoas no mesmo 

contexto, os dados da presente pesquisa podem vir a embasar estratégias de pesquisa e 

intervenção – focalizadas no segundo nível proposto por Stratton (2003) - que levem em conta 

não apenas os significados que essas mulheres atribuem aos eventos significativos de suas 

histórias pessoais, mas também as condições em que tais significados são construídos e 

funcionam como mediadores do desenvolvimento pessoal ao longo do tempo. Desta maneira, 

a articulação dos processos de emergência e mediação semiótica na dimensão do self pode 

contribuir para fundamentar práticas que ultrapassem o âmbito individual, alcançando assim 

as dimensões interpessoais significativas dessas mulheres em seus respectivos contextos 

familiar e social mais amplo; note-se que o caráter agentivo desses selves não é negligenciado 

em momento algum, a partir dessa concepção dialógica de identidade pessoal.  

Alguns passos iniciais são, enfim, relevantes para os profissionais que atuam no 

contexto de atenção psicossocial a autistas e seus familiares se aproximarem da realidade 
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vivenciada por mães de autistas de baixo funcionamento: abordar a organização do repertório 

de posicionamentos pessoais, os conteúdos que permeiam esse repertório, bem como as 

relações estabelecidas entre tais posicionamentos, articulando essas informações com a forma 

através da qual essas mulheres se preparam para um futuro tão incerto quanto – de acordo 

com algumas delas - aprisionador. 

 No que tange às limitações deste trabalho, vale ressaltar que o procedimento de 

análise dos dados categorial-de conteúdo pode ter implicado em perda ou negligência de 

dados relevantes para a análise, à medida que excertos da narrativa eram reagrupados, por 

tratarem de um mesmo assunto, perdendo-se assim as possíveis articulações dos mesmos com 

os respectivos trechos adjacentes. Outra limitação tem a ver com o fato da hierarquia dos 

signos, tal qual proposta por Valsiner (2007), não ter sido levada em consideração na análise 

das narrativas. 

Além disso, as participantes muitas vezes tenderam a criar expectativas a respeito das 

minhas expectativas como pesquisador, chegando até mesmo a mandar recados para os 

cientistas. Isso fez com que eu deixasse, em alguns momentos, de ser um ouvinte das 

narrativas para ser um interlocutor mais engajado na conversa, ainda que eu tenha tomado 

cuidado para não descaracterizar o que se entende aqui como entrevista narrativa. Ainda no 

que se refere às questões de interação pesquisador-participante, as relações de gênero e a 

especificidade do contexto no qual as entrevistas ocorreram - assim como as implicações de 

tais elementos para a elaboração das narrativas pelas participantes – não foram 

suficientemente exploradas quando da análise dos dados.  

Um último aspecto relevante da coleta e análise dos dados que não foi considerada em 

maior profundidade diz respeito aos significados de maternidade para as participantes 

tomando-se como referência principal as experiências das mesmas como mães de indivíduos 

típicos, bem como às articulações entre estes significados e os significados relacionados à 

vivência das mesmas como mães de autistas. 

Este estudo aponta para algumas possibilidades de investigações futuras no que 

concerne ao desenvolvimento do self dialógico relacionado aos processos de emergência e 

mediação semiótica: primeiramente, poder-se-á investigar quais os fatores que levam à 

construção de signos tão díspares como, de um lado, vida abortada e prisão e do outro, 

evolução pessoal; outro caminho de investigação possível é o do contraste entre casos em que 

as mães resolvem não cuidar do filho autista - ou de filhos em quaisquer outras situações 

atípicas -, delegando tal atividade a terceiros e não se prendendo à I-position materna, por um 

lado, e mães que vivem a maternidade reclusas nessa I-position, como as que participaram do 
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presente estudo, por outro. Dois últimos aspectos a serem mais bem explorados por 

investigações futuras são os das transformações qualitativas e quantitativas de uma 

determinada I-position em situações perpassadas por altos níveis de ambivalência ao longo do 

tempo, tais como multiplicidade de apresentações e adensamento/rarefação das dimensões de 

uma da mesma I-position. 

As possibilidades de investigações ulteriores supramencionadas giram em torno de 

uma problemática central, a saber, o fenômeno da reclusão de um repertório plural de 

posições pessoais na esfera vivencial de uma I-position demasiadamente dominante e 

centralizadora dos processos dialógicos ao longo do desenvolvimento identitário de alguém. 

A elaboração de tal problemática nesses termos foi viabilizada pela articulação teórico-

metodológica que orientou esta investigação, principalmente pela instrumentalização 

metodológica das concepções teóricas abordadas. Trabalhos futuros que resultem das 

reflexões aqui tratadas poderão, inclusive, vir a questionar aspectos principalmente da teoria 

do self dialógico, devido à centralidade do mesmo no presente estudo. 

Dessa forma, em termos teóricos, este trabalho buscou primordialmente explorar e 

propor áreas de investigação dentro de uma teoria maior da identidade pessoal dos seres 

humanos, cujas bases, propostas por Hermans, Kempen e van Loon nos primeiros anos da 

década de 1990, usufruem de ampla aceitação dentro da psicologia cultural atualmente: a 

teoria do self dialógico. 
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APÊNDICE A - Características do transtorno autista 

De acordo com o DSM IV-R, Jerusalinsky (2007) e Geissmann e Geissmann (1993) 

 

 1. COMPROMETIMENTO QUALITATIVO DA INTERAÇÃO SOCIAL: 
 

• Comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, tais 
como contato visual direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a 
interação social. 

• Não diferenciação de objetos animados e inanimados 

• Utilização de partes do corpo de outras pessoas para se fazer uma ação. 

• Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de 
desenvolvimento. 

• Ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou realizações 
com outras pessoas (p.ex. não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse). 

• Imobilidade prolongada (alternada com atividade pobre e estereotipada). 

• Desinteresse pelo ambiente circundante. 

• Ausência de reação a solicitações (principalmente no que concerne ao asseio). 

• Ausência de reciprocidade social ou emocional. 

• Tendência estereotipada e compulsiva a manipular órgãos sexuais, dirigir-se a e tocar 
outras pessoas sem o consentimento recíproco destas. 

 
1. COMPROMETIMENTO QUALITATIVO DA COMUNICAÇÃO: 
 

• Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não acompanhado 
por uma tentativa de compensar por meio de modos alternativos de comunicação, tais 
como gestos ou mímica). 

• Ausência da linguagem falada após certo desenvolvimento da mesma. 

• Em indivíduos com fala adequada, acentuado comprometimento da capacidade de 
iniciar ou manter uma conversa. 

• Uso estereotipado e repetitivo da linguagem e linguagem idiossincrática. 

• Onomatopéia. 

• Ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos próprios 
do nível de desenvolvimento. 

 

 

3. PADRÕES RESTRITOS E REPETITIVOS DE COMPORTAMENTO, 
INTERESSES E ATIVIDADES: 

• Reações extremas (imobilidade e furor) a estímulos sensoriais do ambiente. 

• Estrabismo (regressível). 
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• Automutilação (bater a cabeça na parede, arrancar cabelo, morder a parte interna da 

bochecha, dentre outras formas). 

• Ausência de procura do mamilo pelo bebês. 

• Preocupação insistente com um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesse, 

anormais em intensidade ou foco. 

• Comportamento imperativo que objetiva manter a repetição do uso de um determinado 

objeto. 

• Uso de gritos para manutenção da proximidade com a mãe. 

• Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. 

• Reações variadas (recusa ou aceitação passiva) às refeições. 

• Necessidade de manter os pontos de referência no ambiente (objetos animados e 

inanimados indiscriminadamente). Tais pontos de referência podem ser dispostos de 

forma diversa à convencionalmente aceita como organizada, arrumada, etc. 

• Distúrbios de conduta elementares: encoprese e enurese; de alimentação (precoces e 

constantes), como recusa seletiva; do sono (insônias completas e rebeldes, acordar 

cedo ou tarde demais; inversão do ciclo cicadiano; recusar-se a dormir devido ao 

desrespeito de rituais). 

• Despir-se. 

• Maneirismos motores estereotipados e repetitivos (p.ex., agitar ou torcer “mãos” e 

dedos ou movimentos complexos de todo o corpo). 

• Balançar-se, sentado, de frente para trás e lentamente. 

• Distúrbios psicomotores (hipertonia de desajeitamento, de movimentos anormais, de 

ausência de lateralização, generalizada ou localizada; hipotonia). 

• Agitação incessante: correr de um lado para outro; girar. 

• Preocupação persistente com partes de objetos. 

• Manipulação estereotipada de objetos ou do mundo externo. 

• Não diferenciação entre objetos animados e inanimados. 

• Entre os 6-10 meses, há mais manipulação do próprio corpo do que de objetos do 

mundo exterior (“objetos pobres” como barbantes, gravetos, etc.), geralmente de 

maneira repetitiva e estereotipada. 
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APÊNDICE B – Ficha para coleta de dados sócio-demográficos 
            
            
       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

 
 
 
 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

DADOS REFERENTES À PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 

1.Nome completo:________________________________________________________ 
2. Data de nascimento:___/___/___         3. Bairro residencial:____________________ 
4. Escolaridade:  
 �  1º grau incompleto    �  1º grau completo �  2º grau incompleto 
 �  2º grau completo         �  Formação universitária incompleta            �  Formação universitária completa 
 �  Especialização     �  Mestrado  �  Doutorado 
5. Ocupação atual: ________________________________________________ 
6. Principais ocupações antes de ter o filho autista: ___________________________________________ 
7. Religião:____________________________ Praticante:  Sim   Não 
8. Estado civil: ______________________________________ 
9. Quem mora na sua casa? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Ocupação do marido / parceiro atual (quando for o caso):_____________________ 
11. Renda familiar mensal: 
 �  1 a 3 salários mínimos  �  4 a 5 salários mínimos   �  Mais de 6 salários  
12. Informações sobre os filhos não autistas (quando for o caso):   
 
 Ano de nascimento: ___/___/___ 

Sexo:  Masculino  Feminino 
 

 
 Ano de nascimento: ___/___/___ 

Sexo:  Masculino  Feminino 
 

 
 
 

DADOS SOBRE A CRIANÇA AUTISTA 
1. Nome completo: ___________________________________________________ 

 
2. Ano de nascimento: ___/___/___ 3. Ano de diagnóstico:___/___/___ 

 
 

3. A criança apresenta algum outro transtorno ou condição especial além do autista (por exemplo, 
Síndrome de Down, retardo mental, déficit de atenção, hiperatividade, etc)? Em caso afirmativo, 
qual/quais?_______________________________________________________ 
 

4. Qual/Quais o(s) serviço(s) de atendimento ao autista o filho freqüenta atualmente? 
 
 

5. O filho autista tem plano de saúde?   
 
  �  Sim. Qual?_____________________  
 
 
  �  Não 
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APÊNDICE C – Estímulo visual para participante iniciar a narrativa. 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista 
 

TEMA DETALHAMENTO, 
POSSÍVEIS QUESTÕES 

INFORMAÇÃO 
PRETENDIDA 

GRAVIDEZ E 
PARTO 

-Quais são suas lembranças sobre 
sua gravidez, o parto e sobre a 
experiência de se tornar mãe? 
-Quais foram as suas expectativas 
com relação ao parto e ao “tornar-
se mãe”? 
- Alguém compartilhava 
experiências sobre parto e 
maternidade com você? Quem? 
Como era tal compartilhamento? 

- Expectativas com relação 
à maternidade. 
 
- Relações entre os signos e 
significados construídos 
antes de ser mãe e após ter 
tido o filho autista. 

PERCEPÇÃO DOS 
PRIMEIROS 
SINTOMAS 
AUTISTAS 

- Como era o seu contato e sua 
relação com o bebê durante os 
primeiros meses de vida do 
mesmo? 
- Quando foram primeiramente 
percebidos os sinais do autismo? 
- Quais foram suas as reações, 
pensamentos e sentimentos no 
período de tal percepção?  
- Qual a sua opinião, na época, 
sobre o que estava acontecendo 
com seu filho? Como você 
explicava os primeiros 
sinais/sintomas? 
- Com quem essas experiências 
foram compartilhadas? Qual foi o 
papel dessas pessoas nesse 
processo?                                            
- Como você se via no papel de 
mãe nesse momento? O que 
influenciou tal visão?  
- Quais as principais ações feitas 
nesse período, com relação aos 
sintomas autistas?  

- Atentar para os 
posicionamentos assumidos 
aqui (e nos temas 
subseqüentes). 
- Atentar para os primeiros 
momentos de disrupção. 
- Atentar aqui (e nos temas 
subseqüentes) para as 
relações entre o 
posicionamento pessoal 
como mãe e “outros sociais 
relevantes” (pessoas, 
instituições, etc.). 
- Atentar aqui (bem como 
nos temas subseqüentes) 
para: a) As “condições de 
emergência semiótica” 
relacionadas ao self 
materno: condições nula, 
irregular e de bifurcação de 
trajetórias e b) As relações 
entre o posicionamento 
como mãe e outros 
posicionamentos 
assumidos. 
 
- Atentar para as práticas 
maternas em diferentes 
esferas da vida social (aqui 
e nos temas subseqüentes). 

ENTRADA EM 
UMA 
INSTITUIÇÃO 

- Como se deu a procura por, e a 
entrada em uma instituição de 
saúde?  
- Quando a entrada na instituição 
aconteceu? 
- Como tal entrada ocorreu? 

- Altos níveis de 
ambivalência e tensão como 
motivadores de busca 
intensa por auxílio 
institucional. 
- O papel do outro social 
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- Quem se envolveu em tal 
decisão? 
- Quem efetuou os devidos 
procedimentos?  
- Quem esteve com você durante 
esse processo? 
- Houve dificuldades? Quais? 
(Como) Foram superadas? E 
facilidades? 
- Quais os benefícios oriundos da 
entrada do filho autista na 
instituição? 
- Houve prejuízos? Quais? 
- De que maneira você, como 
mãe, vivenciou esse processo? 

relevante na superação da 
ambivalência extrema. 
-Choque de pontos de vista 
[?]. Eu materno – 
instituição.  

PROCESSO 
DIAGNÓSTICO 

- Em quanto tempo, após a 
entrada na instituição, foi emitido 
um diagnóstico de autismo? 
- Antes do diagnóstico de 
autismo, houve outros 
diagnósticos? Como se deu esse 
processo? 
- Quais aspectos foram 
satisfatórios no processo de 
diagnóstico?  
- E quais foram insatisfatórios? 
- Quem lhe acompanhou durante 
esse período? 
- Como foi ser mãe nesse 
período? 

- Co-construção dos 
primeiros signos médios e 
significados com relação à 
condição do filho e do ser 
mãe, concomitantemente. 
- Oscilação constante 
característica desse tipo de 
diagnóstico �A 
maternidade fundada na 
incerteza. 
 
 

ACESSO AO 
DIAGNÓSTICO E 
PERÍODO PÓS-
DIAGNÓSTICO 

- Quais as suas reações iniciais 
(como se sentiu, o que pensou, o 
que fez)? 
 - O que contribuiu para que você 
reagisse de tais formas? 
- Você entendia o que “se 
passava” com seu filho após o 
diagnóstico ter sido emitido? 
- E como você se percebia no 
papel de mãe? 
- Como as pessoas (amigos, 
familiares, vizinhos, etc.) 
reagiram ao diagnóstico? 
- Quais foram as pessoas que mais 
marcaram esse período? 

- Transição identitária: de 
“mãe” a “mãe de autista”. 
- A definição de si através 
do melhor entendimento do 
outro. 
- Estabelecimento de uma 
nova relação mãe-criança 
[?]. 

SITUAÇÃO 
PRESENTE 

- Qual a sua visão atual do 
diagnóstico de autismo? 
- Quando você olha para sua 
situação atual, quais as pessoas 
que vêm à sua mente? 

- Jogo de identidades: “mãe 
de autista” ≠ mãe de filho 
típico ≠ “eu 
estudante/trabalhadora/etc.” 
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- Como tem sido a experiência de 
ser mãe de uma criança autista? 
- Como você tem relacionado ou 
conciliado o seu papel de mãe 
com outras funções como lazer, 
trabalho, estudos, etc.? 

 

-Construção de significados 
sobre o momento presente, 
no momento presente. 
 
-Permanência e mudança de 
signos e significados a 
longo do tempo. 

PROJETOS, 
EXPECTATIVAS E 
ANSEIOS 
MATERNOS PARA 
O FUTURO 

- Quando você pensa no seu 
futuro, como você o visualiza? 
- Quais as principais expectativas 
para o futuro? O que, no presente, 
leva você a ter essas expectativas? 
- Quem são as pessoas que você 
visualiza no seu futuro? Quais as 
funções que essas pessoas 
exercem em sua vida? 
- Quais atividades você exercerá? 
- Como será a experiência de ser 
mãe futuramente? 
 

- Atentar para os 
posicionamentos assumidos 
aqui. 
 
- Mediação semiótica na 
pré-adaptação a um futuro 
incerto.  
 
- Tentativas de conciliação 
de I-positions no futuro, 
tendo como base os 
processos e transformações 
que ocorreram até então. 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento informado 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – PPG-Psi. 
 

Projeto de pesquisa: Construção de significados da maternidade por mães de autistas 
 

(Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB) 
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
Pelo presente documento, declaro saber que a pesquisa acima nomeada tem por 

objetivo compreender os processos de construção de significados de maternidade para mães 
de crianças autistas. A investigação será conduzida pelo estudante Márcio Santana da Silva, 
sob a orientação da professora Dr. Ana Cecília de Sousa Bastos, sendo realizada por meio de 
entrevistas individuais que serão audiogravadas. 

 Estou informada de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos 
adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo 
recusar-me a continuar participando desta investigação. 

 Os dados obtidos serão utilizados estritamente para os propósitos da pesquisa, sendo 
que as participantes não terão associados seus nomes às suas declarações. 

 Meu consentimento para participar desta pesquisa está fundamentado na 
garantia de que as informações apresentadas serão respeitadas, assentando-se nas 
seguintes restrições: 
 

a) Não serei obrigada a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposta 
e capaz;  

b) Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer qualquer prejuízo; 
c) O meu nome, e o das demais participantes da pesquisa, não serão divulgados; 
d) Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 
e) Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as 

informações coletadas; 
f) Posso, a qualquer momento, solicitar ao pesquisador que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa.  
 Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os fins 
a que se destina, salvaguardando as diretrizes universalmente aceitas da ética na pesquisa 
científica, desde que sejam respeitadas as restrições acima relatadas. 

 As dúvidas poderão ser respondidas pela Profa. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos, 
pelo telefone (71)8898-7854 e por Márcio Santana da Silva, através do número telefônico 
(71)8632-2921. 

 Pelo presente termo, declaro que fui informada, de forma clara e detalhada, dos 
objetivos e da justificativa da presente pesquisa. 

NOME: _____________________________________________ 

ASSINATURA: ______________________________________ 

Salvador, ______ de __________________ de 2009. 


