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Resumo

O autismo vem sendo descrito como uma inadequação no desenvolvimento 

que se manifesta grave e durante toda a vida. Dentre dez mil nascidos, cerca de 

cinco são diagnosticados com a síndrome do espectro autista, e é quatro vezes mais 

comum entre meninos do que meninas. É uma enfermidade encontrada em famílias 

de toda configuração racial, étnica e social. Segundo Heidegger, um dos maiores 

filósofos do século XX, o ser humano deve ser compreendido como um ser-aí que se 

constitui como um ser-no-mundo e ser-com-os-outros, se envolve na cotidianidade, 

nos afazeres, ocupações, preocupações, fugindo da sua verdadeira condição: ser-

para-a-morte,  e  quando  tomado  por  esta  angústia,  a  qual  é  fundamental  para 

colocar-se na posição de ser finito, tudo o que existe torna-se indiferente. Assim a 

existência autista assemelhar-se-ia a esta condição ontológica. Este aniquilamento 

da realidade do autista pode ser de fato, o contato que este estabelece com a sua 

própria angústia, e diante da mesma, ele acaba se fechando em seu próprio mundo, 

ficando em si mesmo. Este trabalho foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão 

de Curso para obtenção do grau de psicólogo e teve como objetivo conhecer  a 

vivência de ser-mãe de uma criança autista e o sentido que atribuía a sua existência.  

Para isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com três mães de crianças 

autistas que assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 

entrevistas foram gravadas em áudio para posterior transcrição e análise qualitativa 

dos resultados seguindo a orientação da fenomenologia. Os resultados revelaram 

que  essas  mães  têm o  cuidar  como  inerente  à  sua  existência,  um permanente 

sentimento de culpa, o diagnóstico como o momento que marca uma mudança na 

sua existência como ser-no-mundo e que, conscientes de sua finitude, sentem-se 

responsáveis pela busca de um melhor prognóstico para seus filhos, preparando-os 

para viver com maior independência. Assim, foi possível constatar que essas mães 

mostram  um  cuidar  incondicional,  onde  para  elas,  o  mundo,  o  seu  mundo 

existencial, não é visto com muitas possibilidades, mas como ser-no-mundo-com-o-

outro, onde o cuidar passou a ser a essência de seu próprio existir.

 

1. Introdução 
 Desde o século XIX, a literatura tem descrito casos de crianças com severos 

distúrbios mentais, decorrentes de distorções importantes dos processos normais do 



desenvolvimento, que de acordo com a terminologia atual o diagnóstico seria para 

transtorno autista (MALSON, 1964 apud BAPTISTA e DIAS, 2003). 

Boralli  (2014)  descreve  o  autismo  como  uma  inadequação  no 

desenvolvimento  que  se  manifesta  grave  e  durante  toda a  vida.  Dentre  dez  mil  

nascidos, cerca de cinco são diagnosticados com a síndrome do espectro autista, e 

é quatro vezes mais comum entre meninos do que meninas. É uma enfermidade 

encontrada em família de toda configuração racial, étnica e social. Até o presente 

momento não se conseguiu provar nenhuma causa psicológica ou referente ao meio 

ambiente que essas crianças vivem.

Segundo  Kanner  (1943,  apud  BAPTISTA e  DIAS,  2003), a  definição  de 

autismo dá-se em um conjunto de características específicas de comportamentos, 

cujos mesmos, se afastava do comportamento normal de crianças de mesma idade. 

Entre as características que mais se destacam está “uma incapacidade inata para 

estabelecer contato afetivo normal com outras pessoas”.

Segundo  Heidegger  um  dos  maiores  filósofos  do  século  XX,  nossos 

relacionamentos estão embasados em uma afetividade intrínseca, no qual somos 

afetados  e  afetamos de  algum modo,  de  acordo  com o  modo básico  de  nosso 

Dasein.  Portanto,  ele  coloca que o  humor  básico  ou disposição que permite  ao 

homem perceber-se como um ser-para-a-morte, ou seja, um ser finito é a angústia. 

O ser humano, compreendido como um ser-aí que se constitui  como um ser-no-

mundo e ser-com-os-outros, se envolve na cotidianidade, nos afazeres, ocupações, 

preocupações,  fugindo  da  sua  verdadeira  condição:  ser-para-a-morte,  e  quando 

tomado por esta angústia, a qual é fundamental para colocar-se na posição de ser 

finito, tudo o que existe torna-se indiferente. Assim a existência autista assemelha-se 

a esta condição ontológica. Este niilismo pretencioso da realidade do autista pode 

ser de fato, o contato que este estabelece com a sua própria angústia, e diante da 

mesma, ele acaba se fechando em seu próprio mundo, ficando em si mesmo. Por 

ser  esta  uma  condição  insuportável,  a  aproximação  com  objetos  e  pessoas  é 

necessária,  porém  para  o  autista,  as  pessoas  são  tomadas  como  objetos,  se 

fundindo a estes numa tentativa de reencontrar o seu lugar no mundo, pois o ser 

humano como Dasein, nunca é sem mundo (apud SANTOS, 2002).

A fenomenologia  orienta  o  seu olhar  para  o  fenômeno,  isto  é,  na  relação 

sujeito-objeto  (como  este  se  relaciona  no  mundo),  pois  segundo  Heidegger,  a 

evidência do ser precisa do homem e o homem só torna-se homem quando está 



dentro da evidência desse ser, portanto ser-no-mundo é uma estrutura primordial, 

única e sempre total, não sendo decomposto em elementos isolados (HEIDEGGER, 

1974, p.25 apud FORGHIERI, 2004).

O  autismo,  por  se  caracterizar  principalmente  pela  não  aceitação  de 

mudanças e comportamentos ritualistas, exige uma total dedicação do cuidador, em 

geral,  as  mães,  por  este  motivo,  acabam  passando  por  um  processo  de 

despersonificação,  caindo numa existência inautêntica,  no qual  se fecha para as 

possibilidades  que  a  vida  lhe  oferece  e  assume  o  cotidiano  dos  seus  filhos 

(HEIDEGGER, 2002 apud SANTOS, 2004). 

Segundo Boralli (2014), o estado emocional dessas famílias quando chegam 

à  uma  instituição,  em  busca  de  uma  vaga  para  seus  filhos  e  de  ajuda  para 

aprenderem a lidar com eles e a como fazer com que se desenvolvam, é de extrema 

fragilidade.  Um  misto  de  medo,  impotência,  solidão  e  revolta  torna  a  primeira 

entrevista  muito  delicada,  e  de  vital  importância  para  o  êxito  ou  fracasso  no 

direcionamento  do  atendimento  da  criança  autista  e  família.  Quando  durante  a 

entrevista, tenta se conduzir o atendimento para uma abordagem da compreensão 

de toda aquela angústia, a maioria dos pais se fecha e retruca dizendo que de nada 

adianta esta compreensão se o motivo causador da angustia não ficar claro. 

Assim, como o autista se fecha em sua própria angústia, a família do autista, 

em evidência as mães, como ser-no-mundo, vivencia esta angústia ao abdicar-se de 

sua própria vida para dedicar-se a vida de seu filho, passando a enxergar tudo ao 

seu redor com indiferença (HEIDEGGER, 2001 apud SANTOS, 2004). 

Segundo  Forghieri  (2004),  nosso  elo  pode  ser  uma  pessoa  a  qual  muito 

amamos, e a falta de sua compreensão ou da correspondência ao afeto dedicado, 

pode ser muito angustiante, deixando-nos perplexos e sem saber se somos, por um 

certo momento, quem imaginávamos ser, ocorrendo a despersonificação. 

Boralli  (2014)  afirma  que  compreender  o  que  é  o  autismo,  como  ele  se 

manifesta,  como  lidar  com  um  filho  autista  para  ajudá-lo  no  aprendizado  e 

mecanismos  fáceis  de  convivência,  acaba  por  proporcionar  a  todos  menos 

sofrimento, é como se fossem adquirir mais experiências ao se depararem com a 

mesma  realidade,  porém  com  outra  visão,  a  família  do  autista  sente  uma 

necessidade profunda de conhecer outros pais e outras crianças autistas. 

Seja  qual  for  a  idade  do  filho,  o  mergulho  nesse  mar  de  sentimentos  e 

emoções ao entrar em contato com a realidade de se ter um filho autista é inevitável.  



Segundo Forguieri (2004), nos acontecimentos da vida, somos afetados de diversas 

maneiras,  e  quando  acontece  um  fato  inesperado,  ficamos  desapontados,  nos 

sentimos sem rumo e como se “perdêssemos” o chão no qual nos apoiamos, uma 

sensação, mesmo que por instantes, de que perdemos o próprio mundo, sem saber 

quem somos e onde estamos. Segundo Heidegger (1971 apud FORGHIERI, 2004) 

nós  precisamos do  “mundo”  para  sabermos onde estamos e  quem somos.  Nas 

aflições  da  vida,  decorrentes  de  nossas  momentâneas  dúvidas,  procuramos 

encontrar no ar, respirando profundamente, um alívio para os nossos problemas e 

sofrimento,  esperando  um  esclarecimento  para  os  mesmos.  Estas  ações  são 

tentativas para encontrarmos o nosso lugar como ser-no-mundo, pois a essência do 

homem está relativamente a algo ou a alguém.

Boralli (2014) relata que durante os primeiros meses do bebê é a mãe quem 

percebe que alguma coisa está errada, assim se instala uma sensação cruel  de 

dúvida, incerteza e indecisão. A resistência dos pais em buscar ajuda, ou seja, o  

diagnóstico, só é quebrada porque as evidências começam ficar cada vez maiores á 

medida  que  o  bebê  cresce,  e  porque  a  família  inteira  já  começou  a  cobrar  a 

diferença e exige dos pais um posicionamento. Na busca pelo diagnóstico, a família 

é submetida mais uma vez ao estresse emocional que muitas vezes desencadeia 

uma fuga e omissão por parte de algumas famílias. 

Todos os pais que têm filhos autistas, sem exceção, passam por sentimentos 

como os de: negação, frustração, culpa, medo, impotência, solidão, ressentimento, 

raiva,  rejeição.  Ter  uma  criança  “diferente”  gera  um  sentimento  de  culpa  muito 

grande nos pais,  mesmo que amem seu  filho  e  tenham feito  o  melhor  por  ele. 

(BORELLI, 2014). O ser humano, embora em sua vida sofra limitações no meio em 

que vive e em sua corporeidade, ele precisa adaptar-se a elas, e para tanto, possui 

a capacidade de transcendência, através da consciência que tem das situações que 

vivencia (BINSWANGER, 1967, p. 241, apud FORGUIERI, 2004). 

Conforme  a  criança  vai  crescendo  e  novas  necessidades  surgindo,  vai 

ocorrendo  o  assentamento  de  alguns  sentimentos  e  o  aparecimento  ou 

reaparecimento de outros. Cada fase do desenvolvimento dessas crianças autista é 

um novo desafio para essas mães (BORALLI, 2014). 



2. Objetivo
A presente pesquisa teve como objetivo  conhecer a vivência de ser-mãe de 

criança autista e compreender o sentido que atribui a sua existência com base em 

uma leitura existencial fenomenológica.

3. Metodologia
A  pesquisa  foi  realizada  com  mães  de  crianças  autistas  que  foram 

identificadas pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) situada no 

município de Dracena/SP. Todas as mães foram esclarecidas sobre os objetivos da 

pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE.

4. Desenvolvimento
A coleta  dos dados foi  por  meio de uma entrevista  semi-estruturada e  foi 

realizada  no ambiente domiciliar  ou outro de escolha do participante, tendo uma 

duração de  aproximadamente 30 minutos. Nesta entrevista, buscou-se analisar os 

sentimentos dessas mães ao se depararem com o diagnóstico do seu filho autista e 

como  vivenciavam  esta  existência.  Para  a  entrevista  foi  utilizado  um  pequeno 

aparelho gravador (gravação em áudio).

Os  dados  foram  analisados  qualitativamente,  com  o  referencial  da 

fenomenologia, procurando ir ao encontro da essência do próprio fenômeno, pois a 

fenomenologia  permite  captar  os  fenômenos  humanos  em  seu  teor  vivido 

(MONTEIRO et al, 2008).

5. Resultados e Discussão
Foram entrevistadas três mães de crianças autistas, sendo duas casadas e 

uma divorciada, duas dessas do lar, com nível médio e superior de escolaridade. 

A partir de suas falas foi possível aproximar-se de alguns fenômenos:

O cuidar como inerente à existência
A necessidade de cuidados que a condição do filho requer, fez com que essas 

mães fizessem a escolha de cuidar do mesmo, não exercendo nenhuma atividade 

ocupacional. Podemos observar em algumas dessas entrevistas, que a vivência da 

facticidade de ter um filho autista, trouxe o acúmulo de responsabilidades, o qual  

contribuiu para o afastamento ou abandono de seus sonhos ou desejos pessoais.



Segundo Romero (2001), existir significa estar aí, jogado no mundo, aberto às 

possibilidades, juntamente com outros seres intramundanos. Jogado no mundo, o 

homem  tem  a  facticidade  de  que  precisa  cuidar-se.  O  cuidado  é  inerente  à 

existência. Este cuidar implica estar atento ao que acontece, dando conta de nossa 

vida, implica responsabilidade e preocupação. Tudo o que fazemos é oriundo do 

cuidado. O homem é um ser livre, este pode renunciar à sua liberdade, alienar-se, 

porém,  ainda  assim será  uma opção  sua.  Por  sermos  livres,  somos igualmente 

responsáveis, e sem liberdade de escolhas, não seríamos responsáveis. 

Nos discursos feitos pelas mães, compreende-se que ser mãe de uma criança 

autista  é  um processo  difícil,  complicado,  até  mesmo devido  às  discriminações, 

porém, prazeroso e desafiador, no qual elas enxergam como um aprendizado. Ao 

dedicar-se especialmente ao cuidado do filho, abdicando até mesmo de sua vida 

profissional  e  amorosa,  estas mães julgaram ser  a melhor  escolha para elas no 

momento, pois segundo Feijoo (2000), ao homem na sua natureza livre cabe-lhe a 

opção de escolha. E ao poder escolher, cabe a ele tornar- se responsável por seu 

destino.

 “É bastante desafiador... é um grande prazer e um aprendizado”. 

“Foi complicado quando eu sai do consultório... aí realmente eu senti o  

choque: “Nossa! Uma criança especial!  O que é o autismo”?

Segundo  Heidegger  (2002),  anular-se  é  abandonar-se  em  favor  das 

ocupações e das ambiguidades que lhe faz, é uma existência inautêntica, própria da 

cotidianidade, e nesta inautenticidade nega a si próprio em detrimento dos outros 

mergulhando  no  anonimato  do  ser  social,  já  na  existência  autêntica,  ocorre  o 

contrário, o homem é colocado como verdadeiro revelador do ser, por emergir da 

angústia para se colocar no seu devido lugar de Dasein, ele acaba por perder a sua 

própria história e passa a viver a história do outro, no caso dessas mães, deixaram 

de viver a sua história para viver a do filho autista.

“Eu me anulei até como mulher mesmo, que eu “tô” sozinha desde que  

eu me separei do pai dele, pra cuidar deles mesmo. A minha prioridade  

agora, é eles”. 

  “A gente fica triste, mas você tem que erguer a cabeça, porque você  

tem que pensar neles, né? Eu tenho que pensar  nela, então a gente  

tem que ter força para poder cuidar, né”? 



Assim como Sartre afirma (apud Romero, 2001, pág.31): “não importa o que 

me foi  dado,  o  importante  é  o  que  eu  faço  com o  que  recebi”,  estas  mães  se 

depararam com a  realidade  de  seus  filhos  autistas,  e  optaram pela  escolha  de 

cuidar,  inseridas completamente nessa realidade se vêem na necessidade de se 

apegarem a algo, podendo ser um ser sobrenatural ou a busca por algo concreto, 

neste  caso  as  associações,  como  a  APAE,  pois  movida  pelo  cuidar,  tornam-se 

responsáveis pela vida, procurando por todos os meios, formas para preservá-la e 

desenvolvê-la (Cadete, 2002 apud Monteiro et al, 2008).

“Deus mandou, algum propósito tem,né”? 

 “...a APAE me ajuda muito, nossa! Lá ele tem tudo. Lá ele faz fono,  

passa pelo psicólogo, ele faz ecoterapia, piscina... tá fazendo atletismo  

agora... O meu maior apoio são eles”.

A culpa:  Vivenciando  o  sentimento  de  culpa  por  ser  mãe  de  uma  criança 
autista.

De acordo com Romero (2001), o sentimento de culpa dilacera o espírito de 

quem percorre os caminhos da melancolia. Não é um sentimento gratuito, e como 

via de regra, tem sua razão de ser, porém a culpa não se direciona somente pelo 

lado  da  depressão,  existe  uma  culpa  que  emana  da  pura  consciência  da 

responsabilidade.  Quase  todos  nós  somos  culpados  de  algo  ou  por  algo.  Isso 

acontece devido o fato de sermos responsáveis pelo que fazemos e por nossa vida.

“...se eu tivesse mais conhecimento, eu teria visto antes...”. 

 “No momento eu lembro que eu fiquei me sentindo mal, culpada...”. 

Este sentimento que emana do senso de responsabilidade, também chamado 

de culpa existencial,  embora não atormente como um modo repetitivo, por vezes 

provoca um sentimento de tristeza “pelo que poderia ter sido e não foi” (Romero,  

2001). 

“É um pouco triste,...uma vez eu vi uma entrevista de uma mãe, e ela  

falou que gostaria de sentar e trocar uma palavra com seu filho...”. 

“A gente fica triste, mas você tem que erguer a cabeça, porque você  

tem que pensar neles, né?... Porque é um leão que, a cada dia você  

mata, correndo atrás das coisas, porquê  é muito difícil,  não é fácil  

não”.

O diagnóstico: Mudança na existência dessas mães como ser-no-mundo



Nos  discursos  das  mães  compreende-se  que  a  mulher  ao  engravidar  já 

planeja um novo mundo no qual o filho será o centro deste mundo, portanto, ao 

planejar este mundo, imaginam um bebê saudável, pois o ser humano possui esta 

capacidade de no hoje  projeta-se  o  amanhã,  pois  segundo Heidegger  (2002),  a 

existência faz parte de um projeto.

Ao receber o diagnóstico do autismo, junto com ele vem o susto, a sensação 

de incapacidade, de “perder” o chão, no qual este sentimento, segundo Forghieri 

(2004),  seria a sensação de perda do próprio mundo, e simultaneamente, a nós 

mesmos, e sentindo-se sem apoio, surge o medo, até mesmo do desconhecido, a 

negação, a tristeza, o preconceito por parte até mesmo da família, e assim surgem 

as  dificuldades  para  enfrentar  esta  realidade  existencial,  e  por  último  surge  a 

aceitação.

“Há, eu perdi o chão, porque eu não sabia o que era, né”? 

“Eu senti, talvez, o medo do futuro, né? E sem conhecimento  
nenhum... do desconhecido... eu não sabia como ia ser...”. 

Segundo Sartre (apud Camon, 2007, pág. 99), o homem não é apenas como 

ele  se  concebe após a  existência,  mas também como ele  se  projeta  após este 

impulso para a mesma. O homem é antes de mais nada, o que se lança para o 

futuro,  e  é  consciente  de  se  projetar  no  futuro.  Sendo  assim,  o  pensamento 

existencialista atribui  ao homem a condição de ser  totalmente responsável  pelas 

suas  ações.  Citando  o  desejo  inconsciente,  evocado  para  explicar  atos  e 

comportamentos, este por si só, necessita de um objeto para ser efetivado. Quem 

deseja, deseja algo ou alguém. Somos um projeto, e como projetos também temos a 

capacidade de projetar. Nos discursos apresentados, pudemos observar o projeto 

que  estas  mães  fizeram  ao  estar  gestantes,  idealizando  um  filho  saudável, 

desejando isto, porém, ao se depararem com esta fatídica realidade, vivenciaram 

sentimentos diversos, até chegarem à fase da aceitação.

A contribuição para o melhor prognóstico do filho na certeza de que o homem 
é um ser finito

Na realidade do estar lançado no mundo e na certeza de que o homem é um 

ser temporal e temporalizante, essas mães procuram ajudá-los da melhor maneira, 

citando a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), como um espaço onde 

seus filhos conseguirão se desenvolver e se comunicar melhor através de alguns 



métodos específicos. Nesta constante busca pelo desenvolvimento de seus filhos, 

elas  relatam  sobre  não  ser  eterna,  portanto  precisando  deixá-los  o  mais 

independente possível. 

O  Dasein,  ensina  Heidegger,  é  um  ser-para-a-morte.  Algumas  pessoas 

aceitam a finitude com um sorriso tranquilo e se contentam com o mero sentido 

provisório  que  sustenta  os  seus  projetos,  porém  outras  descobrem  o  primeiro 

fundamento e o último sentido da realidade até nas folhas que o vento leva (Romero,  

2001).

“... eu vou atrás, porque é uma qualidade de vida, porque eu não sou 

eterna... o autista precisa ter uma casa para eles no futuro, porque a 

gente não é eterna...”. 

“Você tem que ir se limitando ao que você tem, porque você não sabe o 

que vai acontecer, onde eles vão ficar. A gente tem que ir procurando 

fazer dele o mais independente possível...”. 

Assim,  segundo  Monteiro  (2008),  o  diagnóstico  não  trata,  portanto,  da 

rotulação do indivíduo inserindo-o em uma determinada categoria de doença mental, 

mas de tentar identificar em que ponto de sua existência a pessoa se encontra e que 

significado ela atribui à si e ao mundo.

Heidegger afirma que “Só o homem existe, enquanto modo característico de 

estar no mundo ao passo que as coisas simplesmente são”,  essa afirmação diz 

respeito que as coisas têm essência imutável por isso que elas são. Já o homem é 

mutável,  ele  faz escolhas,  e  a partir  de sentimentos e entendimentos ele  reflete 

sobre si, por isso não só é, mas existe. E essa existência faz parte de um projeto.

6. Considerações finais
O  presente  estudo  trouxe-nos  a  percepção  de  que  ser  mãe  de  crianças 

autistas é ser especial, é se doar e estar presente, afastando ou abandonando os 

seus sonhos ou desejos para viver o do outro, no caso, de seus filhos.

Compreender essas mães foi como observá-las possuidoras de uma intuição 

marcante perante a este fenômeno: o autismo, onde existe um elo entre mãe e filho, 

no qual esta sente e vivencia o existir deste, mostrando um cuidado incondicional,  

onde  para  elas  o  seu  mundo  existencial,  não  é  aquele  visto  com  muitas 

possibilidades, mas como ser-no-mundo-com-o-outro, onde o cuidar está inerente à 

existência. 



O existir para essas mães passou a ser um existir para o outro, onde numa 

questão  de  transcendência,  passaram a  descobrir  aquilo  que  era  desconhecido, 

desprendendo-se do seu egocentrismo,  abdicando a sua vida  em prol  dos seus 

filhos.  Por  mais  que  tenha  sido  uma  escolha  destas,  não  há  como  negar  um 

sofrimento camuflado, pois doar-se por inteiro significou abandonar, deixar de lado 

as suas próprias vivências, assim, é preciso um olhar mais que especial para essas 

mães  tão  cheias  de  sonhos  e  desejos  que  optaram  “guardá-los”  por  amor 

incondicional aos seus filhos. 
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