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“[...] Crescer não foi tão simples assim 

Eu tive que evoluir 

Na verdade, me reprimir para caber na sociedade 

Nos espaços que a sociedade inventa 

Tive que me moldar 

Do jeitinho que todo mundo queria 

Mas como uma massa sem domínio 

Eu não criava as formas e padrões sociais 

Algo em mim se recusava a ser igual 

Era minha existência querendo ser vista 

Minha essência autista evoluindo [...]” 

(Naty Souza) 

  



 
 

 
 

RESUMO 

Este trabalho objetivou investigar representações sociais sobre “ser normal” no passado escolar 

por mulheres com o nível 1 do Transtorno do Espectro Autista (TEA) diagnosticadas 

tardiamente. Baseou-se em literatura internacional recente que põe em xeque uma prevalência 

tão acentuada de meninos sobre meninas com a condição. Teve como referencial teórico a 

Teoria das Representações Sociais (TRS), erigida por Serge Moscovici. A geração de dados foi 

realizada por entrevistas via mensagens instantâneas, escritas ou em áudio, utilizando-se para 

isso os aplicativos WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Foram acessadas mulheres 

autistas de várias partes do Brasil, sendo utilizada uma combinação entre elementos dos 

modelos de entrevista/conversa e entrevista semiestruturada. Aliado às narrativas de vida, bem 

como à análise de textos autobiográficos publicados por mulheres autistas, o material foi 

submetido a uma análise de conteúdo temático-categorial, baseada em Laurence Bardin. 

Buscou-se, assim, trazer à tona elementos comuns, travados no cotidiano, que permitam falar 

em representações sociais, sem negligenciar as especificidades que emergem da riqueza das 

narrativas. A análise de conteúdo permitiu que se chegasse a três temas, contendo cada qual 

duas categorias. Os temas foram intitulados, respectivamente, “ser (a)normal” para os outros, 

“ser (a)normal” para si mesma e “ser (a)normal”, “ontem” e “hoje”. Apresentou-se proposições 

dos processos de ancoragem e de objetivação, com uma hipótese interpretativa de modelo ou 

núcleo figurativo. Sugeriu-se que a representação se ancore no (ser) “neurotípico” e que o 

modelo figurativo apresente em seu cerne as “colegas” de escola das (ex-)meninas autistas, 

associadas a “festas”, “roupas” e “conversas”. Este trabalho pretendeu, por fim, ampliar o 

entendimento sobre o Transtorno do Espectro Autista de nível 1 no feminino, ainda tão pouco 

conhecido nas pesquisas acadêmicas, sobretudo no Brasil, proporcionando uma escuta às 

trajetórias de vida desses sujeitos. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Autismo feminino; Escola; Teoria das 

Representações Sociais; Narrativas de vida. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This study aims to investigate social representations of “being normal” during school years by 

women who had a late diagnosis of level 1 Autism Spectrum Disorder (ASD). It’s based on 

current international literature, which questions the strong prevalence of boys over girls with 

this disorder. The theoretical framework is the Social Representation Theory (SRT), created by 

Serge Moscovici. The data was generated by interviews conducted via instant messaging, 

written or in audio form, using the applications WhatsApp, Facebook Messenger and Instagram. 

Autistic women from several parts of Brazil were assessed through a combination of elements 

from the interview/conversation template and a semi-structured interview. Along with the life 

narratives, as well as autobiographical texts published by autistic women, the material went 

through a Theme/Category-Based Content Analysis, based on the work of Laurence Bardin. 

Thus, aiming to find common elements from their daily lives which allow us to find social 

representations without neglecting the specific details that emerge from their narratives. The 

content analysis allowed us to find three major themes, each with two categories. The themes 

were titled, respectively, “being (ab)normal” to others, “being (ab)normal” to themselves, and 

“being (ab)normal” “then” and “now”. Possible processes of anchoring and objectification were 

presented, with an interpretation hypothesis of the model or figurative nucleus. It suggests that 

the representation is anchored on (being) “neurotypical” and the figurative model’s core was 

female peers of these autistic (ex-)girls, commonly associated with “parties”, “clothes”, and 

“conversations”. Therefore, this study’s objective is to broaden the understanding about level 1 

ASD in female subjects, which is still quite unknown in academic research, especially in Brazil, 

allowing these subjects to tell their own life narratives and be heard. 

Key-words: Autism Spectrum Disorder; Female Autism; School; Social Representation 

Theory; Life Narratives. 
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APRESENTAÇÃO 

Formada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passei em 

concursos públicos e dei início à minha vida profissional como professora do Ensino 

Fundamental. Mas ali, como em outros locais por onde andei, minhas dificuldades de convívio 

social, sensibilidades e outros impasses relacionados aos meus modos “atípicos” interromperam 

minha trajetória. 

Minha história com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é ainda bastante recente. 

Tudo começou com um diagnóstico de Síndrome de Asperger que recebi em finais de 2017. 

Embora tivesse ficado com dúvidas quanto ao laudo, naquele momento a mudança já havia sido 

operada: lá estava eu apaixonada por tudo o que dizia respeito ao TEA. Desde então, minhas 

investigações só cresceram e amadureceram. Primeiro, fui trabalhar no setor de Educação 

Especial do município de Saquarema, onde resido atualmente e, em pouco tempo, comecei a 

lecionar em uma Formação Continuada sobre autismo para professores da rede e para a 

comunidade. Tendo atravessado uma experiência difícil em sala de aula, estava descobrindo o 

prazer de ser professora e, mais do que isso, me convencendo de que eu era, enfim, capaz. 

“Ser normal” foi um desejo meu muitas vezes. Pensava e repensava o que poderia fazer 

para ser algo que de antemão supunha não existir, mas sabia, também, que por qualquer motivo 

difícil de deslindar, tanto eu quanto outras pessoas vivíamos marcadas fundo por uma qualquer 

coisa, grande ou pequena, que nos fazia ser tachadas de “diferentes”. 

Assim é que pesquisar mulheres autistas em suas memórias e angústias, em seus gostos 

e aspirações, dando-lhes uma escuta tão pouco oferecida ainda nas pesquisas nesse campo, foi, 

para mim, uma oportunidade de percorrer trajetórias também atípicas, tão valiosas em suas 

especificidades e tão enriquecedoras em seus ensinamentos. 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurológica diferenciada, 

caracterizada por déficits na comunicação social e por interesses, atividades e comportamentos 

restritos e perseverativos, variando em intensidade. Também é comum que os indivíduos 

apresentem hipo ou hipersensibilidades sensoriais (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION [APA], 2014) em um ou em vários sentidos, como visão, audição e olfato, por 

exemplo. Os comportamentos e interesses repetitivos geralmente se manifestam como um foco 

muito acentuado em um ou em alguns assuntos (hiperfoco), sobre os quais costumam querer 

discorrer ou com os quais costumam querer lidar reiteradamente, além de como um apego a 

rotinas e uma insistência em um “mais do mesmo”, com resistência a mudanças (ATTWOOD, 

2007). 

A palavra autismo significa literalmente “mesmo” ou “si mesmo”, sendo derivada do 

grego “autos” (αυτός), acrescido do sufixo -ismo (BAHON-COHEN, 2005), com todas as 

limitações que um verbete com essa etimologia possa suscitar em relação ao que hoje se 

conhece sobre os sujeitos em questão. 

O quinto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) subdivide 

o TEA em três níveis, a depender do apoio demandado pelo indivíduo para exercer as mais 

variadas tarefas no seu dia a dia. Assim, convenciona-se chamar nível 1 aos indivíduos que 

demandam menos apoio nos seus fazeres cotidianos e, por conseguinte, têm maior potencial 

para uma vida independente, bem como chamar nível 3 aos indivíduos que exigem um suporte 

muito substancial (APA, 2014), não raro até mesmo para cumprir as tarefas mais simples do 

seu dia.1 

                                                           
1 É comum encontrarmos nos trabalhos, sobretudo nos de língua inglesa, a menção a “Autismo de Alto 

Funcionamento” e “Autismo de Baixo Funcionamento”. Optamos, contudo, pela adoção da divisão em níveis ou 

graus de suporte, por entendermos que falar em maior ou menor “funcionamento” tem conotação tendencialmente 

pejorativa e abre margem a uma série de imprecisões (ainda que mesmo a de níveis ou graus não seja de forma 

nenhuma uma divisão precisa, estática ou objetiva, havendo muitas contradições e variações de um indivíduo para 

outro e mesmo em um só indivíduo). 
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Neste trabalho, nos ateremos aos casos referidos como de nível 1, sem deficiência 

intelectual associada e sem prejuízos significativos na fala funcional, grupo que engloba 

sobremaneira os que recebem o diagnóstico de Síndrome de Asperger (CID10 F84.5), ainda em 

voga no Brasil, que segue a CID 10 (OMS, 1992, 2016)2. Isso significa dizer que os autistas 

não oralizados, por exemplo, e os com deficiência intelectual associada, fogem ao escopo desta 

pesquisa. 

É comum que os estudos tragam uma proporção de pessoas autistas do sexo masculino 

muito superior àquela do sexo feminino. A afirmação de que existiriam quatro meninos para 

cada menina com TEA é bastante difundida no meio acadêmico, e replicada em trabalhos 

recentes. Em um artigo de 2017 destinado a fazer uma revisão de literatura sobre a condição do 

espectro autista, Carlo Schmidt reafirma o que pode ser visto na totalidade dos trabalhos 

brasileiros consultados: 

 

A distribuição do autismo por sexo mostra a prevalência em pessoas do sexo 

masculino, sendo 1:42 (23,7:1.000) em homens e 1:189 (5,3:1.000) mulheres, ou seja, 

uma menina para cada quatro meninos afetados. Há maior severidade dos sintomas de 

autismo e deficiência mental em mulheres […] (p. 225). 

 

Porém, uma forte linha de pesquisa tem surgido no exterior, com o intuito de questionar 

se o dado da prevalência masculina tão superior nos casos de TEA não teria outra causa senão 

uma “preferência” natural do transtorno pelos de sexo masculino – chegando mesmo a alcançar 

números exorbitantes como os de dez ou onze meninos para cada menina, nos casos da 

Síndrome de Asperger, a depender da fonte consultada (ATTWOOD, 2013). Nesse âmbito, 

pergunta-se se a maior ocorrência de deficiência intelectual nas meninas com a condição não 

                                                           
2 A CID 10 – Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde –, publicada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), atribui códigos relativos a doenças e outras condições diferenciadas, 

devendo constar nos laudos médicos. F84 é o código correspondente aos Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD), que compreendem, entre outros, o Autismo infantil (F84.0) e a Síndrome de Asperger (F84.5). O DSM-

V, mais recente, inclui, por sua vez, a Síndrome de Asperger e o Autismo infantil sob a denominação comum de 

Transtorno do Espectro Autista. 
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poderia sugerir que elas, e tão mais as não afetadas intelectualmente, possam estar sendo 

subdiagnosticadas. 

É nesse sentido que esses autores passam a sugerir um novo olhar sobre a questão, 

considerando que talvez os traços do TEA em meninas e mulheres tragam especificidades que 

as estejam fazendo fugir aos radares (HEAD; MCGILLIVRAY; STOKES, 2014). Ao que 

podem ser acrescidos fatores socioculturais que influam nos comportamentos considerados 

desejáveis ou não em meninos e meninas. Tão certo como uma menina muito passiva pode 

passar despercebida e ser vista como “tímida”, ao passo que um menino com essas 

características raramente não causaria estranheza (GEELHAND et al., 2019). 

Seja como for, dentre as características diferenciais entre o autismo em homens e 

mulheres parece haver, nestas últimas, uma aptidão e/ou motivação maior para “camuflar” os 

traços da condição. Mas a hipótese de uma camuflagem, que aqui adotaremos como um 

conceito, não é tão recente, uma vez que teve os primeiros apontamentos de sua possível 

existência em artigo de Lorna Wing, datado de 1981. Em seu texto, a autora constata que talvez 

algumas meninas estivessem sendo perdidas de vista com os conhecimentos de então sobre o 

transtorno. Mas essa proposição ficou em grande parte silenciada até os anos de 2010, quando 

novos trabalhos começaram a surgir pelo mundo. 

Os potenciais prejuízos causados pela falta de diagnóstico e intervenção precoces são 

vastamente aceitos pela literatura científica, sendo recomendável que a criança com TEA tenha 

a detecção na primeira infância, quando o cérebro tende a ter melhores respostas às medidas 

adotadas. Isso pode ser muito nítido em casos mais graves, como em indivíduos com grande 

atraso no neurodesenvolvimento, mas é também válido para que os mais diversos sujeitos no 

espectro tenham melhores expectativas de autonomia no futuro (ZANON; BACKES; BOSA, 

2014). 
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Além disso, estudos mostram que as taxas de mortalidade da população com autismo 

são mais elevadas do que as da população em geral, sendo o suicídio causa prevalente de morte 

nos casos de TEA de nível 1, muito superior ao da média da população, perdendo apenas para 

os casos de malformações congênitas (HIRVIKOSKI et al., 2016). É possível que os numerosos 

relatos de ansiedade, de depressão, de automutilação e de ideação suicida nas obras consultadas, 

a exemplo de em Hendrickx (2015), por vezes tenham esse como um dos tristes desfechos, bem 

como que isso seja tão mais intenso em casos de diagnóstico tardio, em que a pessoa vive anos 

de sua vida sem saber o porquê de ser como é. 

Nos esteios da questão da camuflagem, relatos de mulheres autistas estão repletos de 

menções, e tanto mais em suas infâncias e juventudes, a “máscaras”, a fingirem ser quem não 

eram, a se sentirem “E.T.s”, a disfarçarem o que dentro de si experienciavam e a quererem, em 

suma, “ser normais”3. 

Portanto, considerando as evidências de que autistas do sexo feminino seriam mais 

propensas a “camuflar” as características da condição, e tendo em conta as crescentes menções, 

em autobiografias – a exemplo de Holliday-Willey (1999) – e na literatura acadêmica já citada, 

sobre uma busca recorrente desses sujeitos por serem ou parecerem “normais”, nos propomos 

a investigar que “normal” seria esse, que significações essas mulheres autistas constroem sobre 

“ser normal” no seu passado escolar.  

Optamos pela atenção especial ao ambiente da escola por entendê-lo como importante 

espaço de interação social para os indivíduos e como potencial aliado no conhecimento sobre o 

transtorno e na promoção de encaminhamentos que possibilitem o diagnóstico precoce. 

                                                           
3 Ver, por exemplo, os relatos coligidos por S. Hendrickx em Women and Girls with Autism Spectrum Disorder — 

Understanding life experience from early childhood to old age. Londres e Filadélfia: Jessica Kingsley Publishers, 

2015. Ver, também, o texto de L. Holliday-Willey, Pretending to Be Normal: Living with Asperger´s Syndrome. 

Reino Unido: Jessica Kingsley Publishers, 1999. Várias outras obras, autobiográficas ou não, serão exploradas 

nesta dissertação e apontarão no mesmo sentido. 
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Cabe-nos considerar, ainda, que mais pesquisas precisam ser feitas no que concerne à 

análise da camuflagem, também, como mecanismo de defesa utilizado por esses sujeitos, 

abrindo caminho para uma interpretação que adentre os estudos psicanalíticos. Por 

entendermos, contudo, que esses domínios transpõem os limites desta investigação, limitamo-

nos a sinalizar essa via promissora para pesquisas posteriores. 

Ressalvamos, além disso, que de momento são poucas e incipientes as investigações 

feitas no sentido de analisar os possíveis “prós” da camuflagem como estratégia mais ou menos 

consciente para lidar com os desafios do dia a dia, bem como os degraus que ela pode ter 

permitido a essas pessoas galgarem nos mais diversos momentos. Acreditamos que essa 

construção de significados, bem como a busca e o desejo por um “ser normal”, podem ser 

melhor compreendidas por meio de estudos de representações sociais, aliados às narrativas de 

vida, numa perspectiva (auto)biográfica.  

A Teoria das Representações Sociais (TRS) de Serge Moscovici se propõe a entender 

a dimensão psicossocial em que as representações são construídas como conhecimentos 

práticos que se dão nas comunicações travadas no cotidiano, dando ênfase também à agência 

dos sujeitos. Se, como podemos depreender do que fica dito acima, existe uma imagem de um 

“ser normal” para as mulheres autistas em seu passado, que dela se sentem deslocadas, podemos 

inferir que os mecanismos adotados para engendrar a camuflagem guardem forte relação com 

aquilo em que consistiria o “normal” almejado e socialmente respaldado. 

Nosso trabalho se centrou nos discursos das mulheres com TEA de nível 1 sobre o seu 

passado escolar, um tempo anterior à aquisição do laudo, por optarmos por sujeitos com 

diagnóstico tardio. E foi aí que buscamos analisar as representações sociais dessas mulheres 

autistas sobre o “ser normal” no contexto da escola, pois entendemos que isso nos permite 

investigar fatores psicossociais que orientaram as práticas dessas pessoas e suas formas de 
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estarem no mundo. Consideramos que tais representações estejam intimamente ligadas ao 

funcionamento mesmo da camuflagem. 

A TRS, entendida como uma teoria do conhecimento do senso comum é, por isso 

mesmo, objeto de estudo por excelência da psicologia social, que lida, entre outros aspectos, 

com o conhecimento do cotidiano. Cotidiano esse marcado, segundo Moscovici (2007), por 

uma urgência dos sujeitos em manter estabilidade, coerência e sentido nas coisas, de acordo 

com suas crenças, visões de mundo e convicções, não estando nunca desvinculados do contexto 

histórico-cultural do qual os indivíduos fazem parte. 

Os grupos sociais são postos frente a frente com as mudanças aceleradas típicas do 

mundo contemporâneo, o que incomoda e causa estranhamento diante do novo, que é 

ameaçador. Com o fito de reduzir a ameaça e o mal estar provocados pelo novo, dois processos 

articulados emergem, associados à gênese das representações sociais: os processos de 

objetivação e de ancoragem. A ancoragem estaria associada a dar nome, a inserir em categorias 

prévias o que é novo, modificando a ele e à própria estrutura prévia com a sua introdução. Ao 

passo que a objetivação seria tornar visível, quase concreto, aquilo que é abstrato. E ela estaria 

associada, ainda, à formação de um modelo ou núcleo figurativo, que seria “um complexo de 

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias” (MOSCOVICI, 2007, p. 72). 

Os processos de objetivação e de ancoragem estariam na gênese de qualquer 

representação, na medida em que condizem com a necessidade de tornar familiar o não-familiar, 

ou seja, de fazer com que o novo já não represente tanto perigo e possa ser nomeado e entendido 

segundo as configurações prévias do contexto histórico-cultural do grupo (MOSCOVICI, 

2007).  

Entendemos, pois, que a TRS nos permitirá investigar o modo como o “ser normal” na 

escola é significado no cotidiano do grupo e quais condutas ele orienta, bem como quais 

cobranças e expectativas ele engendra no dia a dia dessas pessoas. E, dando enfoque às 
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trajetórias dos sujeitos autistas, buscamos aliar a TRS ao aporte (auto)biográfico, das narrativas 

de vida, por entendermos que assim faremos jus às especificidades que marcam as caminhadas 

individuais, sem perder de vista o que há de socialmente compartilhado e que pode ser estudado 

em termos de representações sociais. 

Com o que fica dito, observamos que nosso trabalho tem relevância social, na medida 

em que se volta às formas de apresentação dessa que é uma face do TEA não muito conhecida 

e divulgada, alvo de investigações ainda recentes, pouquíssimo difundidas no Brasil. 

Em pesquisa realizada nas bases de dados dos sites Scielo4, Portal de periódicos da 

CAPES5 e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações6, não houve quaisquer 

resultados significativos associados às palavras-chave “TEA” e “feminino”, “TEA” e 

“mulheres”, “autismo” e “feminino”, “mulheres” e “autistas”, “meninas” e “autistas” e/ou 

“Asperger”. Os trabalhos localizados se reportavam, em sua vasta maioria, a temáticas 

relacionadas às mães de autistas e de outras pessoas com deficiências e questões afins, ou 

repetiam os clássicos números de enorme prevalência masculina nos casos de TEA/Síndrome 

de Asperger. 

Temos, portanto, como objetivo geral norteador deste trabalho: investigar 

representações sociais de mulheres diagnosticadas na idade adulta com o nível 1 do TEA sobre 

“ser normal” no passado escolar, evidenciando o mecanismo da camuflagem. E, como objetivos 

específicos: analisar as narrativas de vida de mulheres autistas diagnosticadas na idade adulta 

acerca do seu passado escolar; verificar, nos discursos das participantes, como elas estabelecem 

relações entre “normal” e “anormal”; e investigar, nos relatos dos sujeitos, os “prós” e os 

“contras” da camuflagem como estratégia para lidar com diversos desafios do cotidiano na 

escola. 

                                                           
4 Disponível em: https://www.scielo.org/. Acesso em: 20/09/2019. 
5 Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/. Acesso em: 20/09/2019. 
6 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 20/09/2019. 
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Ao longo do item 1, conceituaremos o Transtorno do Espectro Autista, referindo-nos 

às características mais marcantes da condição no subitem 1.1 e nos estendendo para a questão 

do TEA em mulheres no 1.2. Em 1.3, seguiremos para assuntos que concernem ao “ser normal” 

vinculado ao TEA no feminino e à camuflagem, ao passo que em 1.4 versaremos sobre a ideia 

de “normalidade” no ambiente escolar e as tendências a ela associadas, sob a perspectiva dos 

principais clássicos na abordagem do tema. 

No item 2, o cerne será a Teoria das Representações Sociais. No subitem 2.1, nos 

dedicaremos aos aspectos gerais da teoria, enquanto no 2.2 analisaremos a relação que podemos 

estabelecer entre a TRS e as narrativas de vida, presentes em uma abordagem (auto)biográfica. 

Em 2.3, nos dedicaremos à questão da cibercultura, de grande relevância pela forma com que 

contatamos nossos sujeitos da pesquisa e pela força que pudemos descobrir em suas trocas como 

grupo através das redes sociais. Em 2.4, estudaremos o Outro sob a perspectiva da TRS, 

chamando a atenção para a centralidade do alter para os processos de categorização e para a 

existência mesma das representações sociais. 

Já no item 3, trataremos da metodologia. O subitem 3.1 será destinado às informações 

acerca da geração de dados, ao passo que o 3.2 será destinado à análise de dados, enquanto o 

3.2.1 se dedicará a uma breve análise de autobiografias publicadas por mulheres autistas do 

Brasil e do exterior. 

O item 4 será composto pela análise dos dados. O subitem 4.1 trará as narrativas 

produzidas a partir das entrevistas aos sujeitos desta pesquisa. O 4.2 se dedicará à análise de 

conteúdo feita a partir dos dados gerados neste trabalho. Por fim, o 4.3 versará sobre a 

proposição dos processos de objetivação e de ancoragem do objeto em tela, lançando a hipótese 

de um modelo figurativo da representação social de mulheres diagnosticadas na idade adulta 

com o nível 1 do TEA sobre “ser normal” no passado escolar. 
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1. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

 

1.1. TEA: Características gerais 

 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma alteração do neurodesenvolvimento que 

se apresenta desde o início da infância do indivíduo e que se caracteriza por “prejuízo 

persistente na comunicação social recíproca e na interação social (critério A) e padrões restritos 

de comportamento, interesses ou atividades (critério B)” (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION [APA], 2014, p. 53). Dificuldades e peculiaridades relacionadas a diferenças 

de sensibilidades sensoriais são também muito presentes (APA, 2014). 

No que concerne às causas das diferenças no desenvolvimento neurológico ligadas ao 

TEA, são a elas atribuídos fatores genéticos, epigenéticos e ambientais ainda em investigação. 

Já se sabe que a condição não é associada a um único gene, sendo votada à interação entre 

múltiplos genes e variações genéticas (SCHMIDT, 2017). Pode-se dizer, contudo, que a 

compreensão do papel desempenhado pela inter-relação entre os fatores genéticos e ambientais, 

bem como por cada um deles individualmente, para a manifestação de uma condição do 

espectro autista está ainda imatura, pelo que requer mais pesquisas em todos os campos (LAI; 

LOMBARDO; BARON-COHEN, 2014). 

Fatores ambientais como o uso de determinadas medicações, a exposição a 

determinadas substâncias e a ocorrência de complicações durante o período gestacional, bem 

como problemas neonatais e perinatais e até mesmo as idades materna e/ou paterna avançadas 

têm sido estudados como possíveis fatores de risco. Igualmente, pesquisas vêm sendo 

conduzidas acerca de um fenótipo ampliado do autismo, a saber, da presença de possíveis traços 



23 
 

 
 

menos comprometedores e mais sutis de características autísticas que seriam observáveis, 

sobretudo, em um número considerável de pais e irmãos de pessoas com TEA (LAI; 

LOMBARDO; BARON-COHEN, 2014). 

Os indivíduos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista possuem uma ampla 

gama de características associadas, as quais podem variar imensamente quanto à intensidade, 

de pessoa para pessoa. No Brasil, são reconhecidos como pessoas com deficiência, para todos 

os efeitos legais, desde a lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, conhecida como Berenice 

Piana (BRASIL, 2012). 

De acordo com a décima versão da Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-10) (OMS, 1992, 2016), em uso no Brasil, a condição que mais 

tarde passamos a designar amplamente como Transtorno do Espectro Autista está 

compreendida nos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), dentre os quais se 

destacam: F84.0 – Autismo Infantil – e F84.5 – Síndrome de Asperger. Sobre o Autismo 

Infantil, é dito: 

 

A type of pervasive developmental disorder that is defined by: (a) the presence of 

abnormal or impaired development that is manifest before the age of three years, and 

(b) the characteristic type of abnormal functioning in all the three areas of 

psychopathology: reciprocal social interaction, communication, and restricted, 

stereotyped, repetitive behaviour. In addition to these specific diagnostic features, a 

range of other nonspecific problems are common, such as phobias, sleeping and eating 

disturbances, temper tantrums, and (self-directed) aggression (CID-10 [online]).7 

 

E sobre a Síndrome de Asperger: 

 

A disorder of uncertain nosological validity, characterized by the same type of 

qualitative abnormalities of reciprocal social interaction that typify autism, together 

with a restricted, stereotyped, repetitive repertoire of interests and activities. It differs 

from autism primarily in the fact that there is no general delay or retardation in 

                                                           
7 Um tipo de transtorno generalizado do desenvolvimento que é definido por: (a) presença de desenvolvimento 

anormal ou comprometido que se manifesta antes dos três anos de idade e (b) o tipo característico de 

funcionamento anormal em todas as três áreas da psicopatologia: interação social recíproca, comunicação e 

comportamentos restritos, estereotipados e repetitivos. Além dessas ferramentas específicas de diagnóstico, uma 

gama de outros problemas não específicos é comum, tais quais fobias, distúrbios de sono e de alimentação, ataques 

de birra e agressão (autodirecionada) (CID-10 [online]) (tradução nossa). 
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language or in cognitive development. This disorder is often associated with marked 

clumsiness. [...] (CID-10 [online]).8 

 

Em 2013, porém, no quinto Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

— DSM-V — de autoria da American Psychiatric Association (APA), a Síndrome de Asperger 

e o Autismo Infantil foram incorporados a um mesmo diagnóstico, tornando-se discerníveis os 

indivíduos pertencentes ao espectro do autismo apenas pelo grau de apoio demandado em cada 

caso. Assim sendo, suprime-se a designação Síndrome de Asperger e se passa a compreendê-la 

como uma manifestação de nível ou grau 1 (demandando apoio) do Transtorno do Espectro 

Autista, sem prejuízos significativos nos âmbitos intelectual e de linguagem. A supressão da 

Síndrome de Asperger e sua fusão ao espectro autista será seguida também pelo CID-11, que 

entrará em vigor em 2022. 

O DSM-V subdivide o TEA em três níveis, indo desde “exigindo apoio” — nível 1 — 

a “exigindo apoio muito substancial” — nível 3. Sobre o nível 1, que nos interessa 

especialmente aqui, é afirmado, acerca da comunicação social, que: 

 

Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. 

Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou 

sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode parecer apresentar interesse reduzido 

por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas 

e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas na conversação com os outros 

e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente malsucedidas (APA, 

2014, p. 52). 

 

E, acerca dos comportamentos restritos e repetitivos: 

 

Inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no funcionamento 

em um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de atividade. Problemas para 

organização e planejamento são obstáculos à independência (APA, 2014, p. 52). 

 

                                                           
8 Um transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado pelo mesmo tipo de qualidades anômalas de 

interação social recíproca que tipificam o autismo, junto com repertórios de interesses e atividades restritos, 

estereotipados e repetitivos. Difere do autismo primariamente pelo fato de que em geral não há atraso ou retardo 

na linguagem ou no desenvolvimento cognitivo. Esse transtorno é frequentemente associado com comportamentos 

notoriamente desajeitados […] (CID-10 [online]) (tradução nossa). 
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Podendo se apresentar em formas com e sem deficiência intelectual e vir acompanhada 

de uma ou de várias comorbidades, é ponto pacífico na literatura científica sobre o tema a 

importância da detecção dos primeiros sinais e do diagnóstico precoce para um melhor 

prognóstico no que diz respeito ao desenvolvimento do sujeito com TEA (ZANON; BACKES; 

BOSA, 2014). Quanto mais cedo se iniciam as intervenções, maiores se tornam as chances de 

o indivíduo adquirir autonomia ao longo da vida e se tornar, por conseguinte, menos dependente 

de apoio. 

Hoje se sabe que um número considerável de indivíduos no espectro logrou vidas 

independentes, a despeito dos desafios diários por eles enfrentados. Com o crescimento das 

pesquisas e do conhecimento clínico acerca do autismo, sabe-se também que muitos sujeitos 

com traços mais sutis da condição vêm sendo diagnosticados na fase adulta de suas vidas, não 

raro já tendo percorrido trajetórias de emprego, de relações conjugais e de criação de filhos, o 

que vem certamente contribuindo para expandir o olhar sobre a amplitude do espectro, bem 

como sobre os potenciais de independência da pessoa autista (MARRIAGE; WOLVERTON; 

MARRIAGE, 2009). 

Nos esteios dos primeiros esforços empreendidos pelas comunidades surdas, tem 

recrudescido, sobretudo tendo as redes sociais como grandes impulsionadoras, comunidades 

online encabeçadas por autistas, em sua maioria adultos e sem prejuízos cognitivos e de 

linguagem — antes chamados de Aspergers e autistas de Alto Funcionamento —, no seio das 

quais o movimento conhecido como da neurodiversidade se afirma (KAPP; GILLESPIE-

LYNCH; SHERMAN; HUTMAN, 2013). Sustentar a neurodiversidade é afirmar que 

condições neurológicas diversas ou divergentes do “típico” sejam apenas diferenças humanas, 

e não déficits, transtornos ou patologias que, enquanto tais, demandem “cura” ou intervenções 

promovidas segundo uma perspectiva de normalização (FREITAS, 2016). 
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Para uma compreensão mais acurada dos posicionamentos dos sujeitos autistas que 

defendem a bandeira da neurodiversidade, é necessário repassarmos, ainda que de forma 

sumária, as tensões entre um assim designado “modelo médico” de deficiência e um “modelo 

social” de deficiência, estando o primeiro historicamente atrelado a um entendimento da 

deficiência como déficit, como algo próprio ou inerente ao indivíduo, algo que lhe falta ou 

mesmo algo em que se excede, frente ao homem médio, ao “normal”. Pouca distinção é feita, 

por conseguinte, entre a deficiência e o domínio das patologias, sendo desejável uma cura ou 

uma reversão do que limita ou adoece o indivíduo e dificulta ou inviabiliza, per se, o pleno 

gozo de seu papel como sujeito na sociedade. O “modelo social”, por outro lado, advoga que 

os déficits ou faltas não estariam no indivíduo com deficiência ou apenas nele, mas na sociedade 

que não se adapta às suas especificidades (JAARSMA; WELIN, 2012; KAPP et al., 2013; 

FREITAS, 2016). 

É essa perspectiva que torna possível a emergência de movimentos como o da 

neurodiversidade, contrários à patologização da pessoa e que, ao mesmo tempo, entram em 

conflito com algumas propostas de intervenção que visam à mudança de determinados 

comportamentos nas pessoas autistas, sob a alegação de que pretenderiam tornar “neurotípico” 

um cérebro naturalmente diverso. Extensas discussões são travadas sobre os potenciais 

benefícios e malefícios de intervenções como a ABA (Applied Behavior Annalysis — Análise 

do Comportamento Aplicada), e em que medida elas podem estar associadas à melhoria da 

qualidade de vida do sujeito ou, pelo contrário, ao desejo de pais, cuidadores e afins de torná-

los mais próximos do “normal”, do socialmente aceito (KAPP et al., 2013). 

Seja como for, o ambiente online tem se mostrado de grande relevância, não apenas para 

o movimento da neurodiversidade em si, mas também para que um número crescente de autistas 

entre em contato uns com os outros, compartilhando conhecimentos, visões de mundo e 

trajetórias de vida. Isso nos possibilita falar, segundo pretendemos demonstrar, na formação de 
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um grupo social impulsionado pela força das redes sociais, e que é, enquanto tal, digno de 

estudos como os que nos propusemos aqui a empreender. 

Muito se tem falado num aumento, à primeira vista alarmante, na quantidade de 

diagnósticos de TEA, década após década, razão pela qual se tem discutido a possibilidade de 

uma “epidemia” de autismo. Levantamentos recentes, contudo, apostam mais para um 

acréscimo devido ao crescente conhecimento sobre o espectro autista e ao alargamento da 

“sintomatologia” considerada necessária ao diagnóstico, que passa a abarcar, por sua vez, casos 

mais “leves”. Também o avanço dos estudos tem colaborado para que mais diagnósticos de 

TEA sejam feitos, e com maior precocidade (SMILEY; GERSTEIN; NELSON, 2018). Há que 

se acrescentar, ainda, que um número nada desprezível de indivíduos tem se descoberto autista 

na vida adulta, e é de se supor que um quantitativo elevado ainda esteja por diagnosticar, 

sobretudo entre os de nível 1 de suporte, e tão mais nos de sexo feminino (HEAD; 

MCGILLIVRAY; STOKES, 2014). 

Os possíveis enviesamentos dos manuais de diagnóstico e das formações de 

profissionais para a feição masculina do TEA são um assunto de investigação recente na 

literatura internacional. O DSM-V, porém, chega a enunciar essa hipótese, ainda que sem 

suscitar um posicionamento mais decisivo e sem amadurecer a ideia, limitando-se apenas às 

linhas reproduzidas a seguir: 

 

O transtorno do espectro autista é diagnosticado quatro vezes mais frequentemente no 

sexo masculino do que no feminino. Em amostras clínicas, pessoas do sexo feminino 

têm mais propensão a apresentar deficiência intelectual concomitante, sugerindo que 

meninas sem comprometimento intelectual concomitante ou atrasos da linguagem 

podem não ter o transtorno identificado, talvez devido à manifestação mais sutil das 

dificuldades sociais e de comunicação. (APA, 2014, p. 57, grifo nosso) 

 

Abordaremos este assunto de forma mais detida na próxima seção. 
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1.2. TEA feminino 

 

 

É bem conhecida a proporção estimada de quatro meninos para cada menina 

diagnosticada com TEA (FOMBONNE, 2009), visto o espectro em um âmbito geral, chegando 

a se falar, nos casos de nível 1 anteriormente enquadrados como de Síndrome de Asperger, em 

uma ordem de 10 ou mesmo 11 meninos para cada menina (ATTWOOD, 2013). Salientamos, 

porém, que nos casos classificados como de maior severidade e com deficiência intelectual 

associada, os diagnósticos de autismo feminino se acercam surpreendentemente mais dos 

masculinos nas estatísticas, chegando à proporção de 2:1 (NEWSCHAFFER, 2007). 

Muitos trabalhos utilizaram, e ainda utilizam, essa constatação numérica de prevalência 

masculina como um dado de que se extrai, quase que automaticamente, a convicção de que o 

TEA ocorre muito mais em homens do que em mulheres e que, quando no feminino, tem 

maiores chances de vir acompanhado de quadros mais severos e de maior comprometimento 

cognitivo. 

Várias foram as tentativas de explicar essa discrepância. Uma das mais difundidas 

parece ser a de que as mulheres teriam um limiar mais alto para tolerar alterações neurológicas 

e, assim, só seriam acometidas quando a condição viesse num nível de gravidade mais 

acentuado, em geral em concomitância com um quadro de maior déficit intelectual (KLIN, 

2006). Na mesma linha, em artigo de Jacquemont et al. (2014), são divulgados os resultados de 

uma pesquisa que endossa que indivíduos do sexo feminino necessitariam de uma maior 

“carga” de alterações genéticas deletérias para chegar a desenvolver um transtorno do 

neurodesenvolvimento, razão pela qual se fala em um “modelo protetivo” em mulheres — 

Female Protective Model. 
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No mesmo intento de explicar a prevalência masculina no TEA, há investigações do 

pesquisador Simon Baron-Cohen, que, após defender em sua teoria distinções entre as “mentes 

femininas” — “empáticas” — e as “mentes masculinas” — “sistemáticas” — e observar que os 

autistas seriam, em média, marcadamente pouco empáticos e muito sistemáticos, propõe sua 

hipótese de “hiper masculinização do cérebro” autista, não raro atingindo níveis “super 

sistemáticos” nas pontuações dos testes (GREENBERG et al., 2018). Um ponto basilar da teoria 

de Baron-Cohen e colaboradores (2015) é a aposta num excesso de produção de hormônios 

esteroides, como a testosterona, durante a gestação, que engendraria importantes consequências 

para o neurodesenvolvimento fetal. 

Outras pesquisas, como em Head, McGillivray e Stokes (2014), porém, vêm sugerir 

nova perspectiva sobre a questão e, em vez de tomar como dado pronto e quase inquestionável 

tamanha prevalência do transtorno em indivíduos do sexo masculino, propõem que, 

possivelmente, os manuais de diagnóstico e o próprio preparo dos profissionais estariam 

enviesados para contemplar as manifestações do TEA preferencialmente em suas feições 

masculinas. 

Associado a isso, trabalhos acadêmicos e as observações clínicas começaram a constatar 

outras diferenças marcantes entre meninos e meninas com TEA, o que abriria caminho para se 

falar em um “Fenótipo Feminino do Autismo” — Female Autism Phenotype (BARGIELA; 

STEWARD; MANDY, 2016). Entre os traços distintivos apresentados, estudos apontam que 

muitas meninas com o transtorno evidenciariam uma maior disposição e capacidade para fazer 

amizades (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016). Poderiam exibir, também, um maior 

uso da imaginação, sendo propensas a criar mundos e amigos imaginários, ainda que, no que 

diz respeito ao brincar, a brincadeira, se observada de perto, parecesse em geral 

qualitativamente diferente da de seus pares (ATTWOOD, 2013). As meninas e mulheres com 

TEA tenderiam, também, a internalizar mais os problemas, com menos chances de 
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apresentarem comportamentos disruptivos do que a sua contraparte masculina. Além disso, 

muitas vezes apresentariam um melhor repertório de linguagem não-verbal e menos 

comportamentos repetitivos do que os meninos (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016). 

Costumariam ter, ainda, interesses restritos menos “excêntricos”, mais chamativos pela 

intensidade com que seriam perseguidos do que por sua atipicidade (ATTWOOD, 2013). 

Todas essas expressões atenuadas poderiam nos levar a pensar que existam desafios 

proporcionalmente menores na apresentação feminina do TEA. Porém, se nos debruçamos 

sobre os relatos de mulheres com a condição, nos deparamos com uma grande carga de 

dificuldades as mais variadas, muitas das quais mantidas em silêncio. Não por acaso, estudos 

apontam para uma maior vulnerabilidade, nesse público, à ansiedade, à depressão e aos 

distúrbios alimentares (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016), além de sugerirem uma 

elevada propensão à ideação suicida e à prática de automutilação (HENDRICKX, 2015). 

Poderiam as diferenças acima citadas ser atribuídas majoritariamente a fatores próprios 

à constituição biológica de indivíduos dos sexos feminino e masculino? Ou seriam vinculadas, 

também — ou mesmo sobretudo —, a aspectos socioculturais, tal como defendem Kreiser e 

White (2014)? Socioculturais porque estão ligados ao meio e às expectativas de 

comportamentos e performances sociais que desde cedo recaem sobre as pessoas, a depender 

do gênero que lhes foi designado. 

Para uma melhor compreensão do TEA e de qualquer outra condição no feminino, é 

fundamental termos em conta as questões de gênero que permeiam os indivíduos e suas relações 

desde o nascimento, e a partir das quais eles tecem suas visões de mundo, expectativas, 

performam papéis9 e conformam suas identidades. 

                                                           
9 Enfatizamos que o uso da expressão “papéis de gênero” é também vista como redutora por autores como Guacira 

Louro, uma vez que a construção identitária do sujeito transporia os papéis que ele desempenharia na sociedade, 

seus modos de vestir e de agir, se estendendo para além, portanto, do âmbito relacional e interpessoal (ver LOURO, 

1997). 
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A designação gênero transpõe em muito a mera configuração biológica do sujeito 

(FÁVERO; MARACII, 2016) e se investe de práticas, atitudes e sexualidades presumidas e 

tidas como desejáveis a um ou a outro. Assim é que, segundo podemos supor, os casos das 

pessoas com TEA que sejam intersexo e/ou trans são merecedores de atentos estudos para que 

afirmações mais assertivas acerca de especificidades do TEA no feminino por fatores biológicos 

e/ou socioculturais sejam possíveis. 

Geelhand et al. (2019) reforçam a possível influência das expectativas sociais associadas 

aos gêneros sobre uma detecção mais frequente e precoce em meninos. Isso porque 

comportamentos como o de terem acentuada tendência a se conformarem à vontade do outro, a 

serem tímidas e passivas, por exemplo, podem ser entendidos como atributos esperados para 

meninas, enquanto em meninos chamam a atenção e geram preocupação.  

No entanto, os resultados das análises empreendidas pelos autores pareceram evidenciar 

pouca diferença no nível de preocupação suscitado pelos pais de acordo com o gênero 

designado para a criança, pelo menos nas idades mais infantis, ficando, não obstante, mais claro 

um certo enviesamento segundo o gênero do indivíduo quando o(a) filho(a) com supostos 

comportamentos atípicos tem a idade de 15 anos. 

Mas, sobre isso, Geelhand et al. (2019) fazem uma pertinente observação acerca dos 

limites de sua investigação, uma vez que o teste é dado aos pais com a descrição de um sujeito 

fictício, cujos comportamentos estão descritos numa folha de papel, e as características 

atribuídas ao TEA imputadas aos sujeitos são baseadas nas ferramentas, escores e manuais 

diagnósticos de que dispomos atualmente (GEELHAND et al., 2019) e que, como sabemos, 

estão possivelmente enviesados para uma feição masculina do TEA. Tais fatores, no nosso 

entender, limitam muito consideravelmente a fiabilidade dos resultados obtidos pelos autores, 

ao menos no que concerne aos casos mais “sutis” do Espectro Autista no feminino. 
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Seja como for, porém, e quer privilegiemos em nossas análises fatores socioculturais ou 

biológicos, os clínicos e pesquisadores têm cada vez mais alertado para uma maior propensão 

ou habilidade das meninas com TEA, sobretudo o de nível 1, para “camuflar” os traços do 

transtorno (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016; ATTWOOD, 2013). 

Os primeiros passos no sentido que conduziria ao conceito de camuflagem — 

camouflage — foram trilhados por Lorna Wing (1981), conforme mencionado na Introdução. 

No texto, a autora propôs que deveria ser levada em conta a possibilidade de algumas meninas 

com níveis mais elevados de QI estarem sendo perdidas de vista, embora de momento ela ainda 

reverberasse a consideração de que elas estariam em muito menor número e concentradas em 

graus de maior comprometimento intelectual. Mas é lançando uma nova perspectiva sobre a 

questão que outra hipótese desponta: a de que haveria um importante número de mulheres 

autistas que teriam fugido aos radares durante anos, décadas ou mesmo suas vidas inteiras, 

possivelmente em razão do desconhecimento das especificidades de sua apresentação do TEA. 

E isso seria especialmente preocupante, pois: 

 

This might account for the high male-female ratio for the prevalence of autism. The 

perceived ability of girls to cope is problematic, not only since it can cause the 

internalization of their problems, but it could also mean that many are not being 

diagnosed [Dworzynski et al. 2012] or being misdiagnosed [Begger and Mandell 

2013], and hence the failure to provide early educational interventions, which have 

been linked to better long-term prognoses [Lord 1995]. (COOK, OGDEN, 

WINSTONE, 2018, p. 312)10 

 

Mas em que consistiria, na prática, essa camuflagem? Análises clínicas e trabalhos 

acadêmicos (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016; ATTWOOD, 2013) têm sido 

enfáticos em observar um esforço por parte dessas pessoas para aprender e implementar 

                                                           
10 Isso pode impactar sobre a elevada discrepância nas quantidades de homens e mulheres diagnosticados com 

autismo. A habilidade das mulheres para “disfarçar” suas dificuldades e parecer se adequar às demandas sociais 

(to cope) é problemática, não apenas porque pode causar a internalização de seus problemas, mas porque também 

pode significar que muitas não estão sendo diagnosticadas [Dworzynski et al. 2012] ou que estão recebendo 

diagnósticos equivocados [Begger and Mandell 2013] e daí deriva a falha em proporcionar intervenções 

educacionais precoces, as quais têm sido relacionadas a melhores prognósticos de longo prazo (tradução nossa). 
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habilidades sociais, conseguindo, assim, se parecer mais com os sujeitos de desenvolvimento 

típico, embora se utilizem de “máscaras” e de imitação para conquistar essa maior semelhança. 

Enquanto as pessoas “neurotípicas” — isto é, não autistas — chegariam a um determinado 

patamar de habilidades sociais de forma mais ou menos intuitiva, esses indivíduos precisariam 

observar e imitar pessoas mais ativamente, aprender através de leitura e de programas 

televisivos, e, não raro também, encenando e reencenando momentos em que determinados 

conhecimentos do jogo social seriam demandados. Cabe-nos dizer ainda que essa espécie de 

mímica não seria necessariamente consciente em todas as situações e que tampouco seria 

exclusividade das mulheres com TEA, sendo também, mesmo que em menor medida, 

extensível a homens autistas, sobretudo adultos (HULL et al., 2017), e, num escopo mais amplo, 

à quase totalidade da população humana. 

Porém, seja por meio da observação e da imitação de indivíduos socialmente mais 

habilidosos, seja por outras tentativas de mascarar os traços encarados como atípicos, o que 

conhecemos até agora nos leva a crer que muitas mulheres com TEA de nível 1 poderiam 

facilmente levar os profissionais a descartarem um diagnóstico de forma precipitada devido ao 

desconhecimento acerca de como elas operam seus mecanismos de cópia. 

Sabemos, ainda, que o esforço das máscaras em que se empenham as mulheres autistas 

passa necessariamente por um intento de “parecer normal” — uma referência feita aqui à 

autobiografia da autista Liane Holliday-Willey, Pretending To Be Normal (1999) —, o que nos 

leva a questionar que “normal” seria esse, e o que, por “anormal”, seria tão arduamente ocultado 

como comportamento por parte dessas meninas e mulheres. Que traços, por atípicos, seriam 

disfarçados? Essas questões serão debatidas no subitem a seguir. 
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1.3. Mulheres com TEA e “ser normal” 

 

 

Pensarmos o que é considerado “ser normal” em nossa sociedade, o que o define e 

como ele é mais ou menos internalizado pelos indivíduos dos diferentes grupos é fator 

fundamental para melhor situarmos e compreendermos o nosso objeto de pesquisa. 

Diversos autores envidaram esforços para investigar em que consistiria o “normal”. É 

assim que Canguilhem (1966, 2009), em seu O normal e o patológico, datado de 1943 e 

estendido em 1966, trata do normal e do anormal numa especulação ligada à área da medicina. 

Tendo se naturalizado na linguagem popular a partir do século XVIII, marcadamente após a 

Revolução Francesa, o termo “normal” se associou, no entender do autor, às mudanças nos 

âmbitos pedagógico, sanitário, médico-hospitalar e, também, nos campos político e econômico, 

ligados às exigências de racionalização industrial e, portanto, a uma busca pela normalização. 

Ao longo de suas análises, o autor afirma: 

 

O normal não é um conceito estático ou pacífico, e sim um conceito dinâmico e 

polêmico. [...] Uma norma, uma regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, 

endireitar. "Normar", normalizar é impor uma exigência a uma existência, a um dado, 

cuja variedade e disparidade se apresentam, em relação à exigência, como um 

indeterminado hostil, mais ainda que estranho. Conceito polêmico, realmente, esse 

conceito que qualifica negativamente o setor do dado que não cabe na sua extensão, 

embora dependa de sua compreensão (CANGUILHEM, 1966, 2009, p. 109). 

 

O “normal”, portanto, é dinâmico e repleto de um juízo de valor, do bom e do reto, o 

que só se torna possível mediante qualificação negativa da sua contraparte, o “anormal”, ou 

daquele terreno para o qual a normalização não se estende. É dessa mesma contraparte, no 

entanto, que ele se alimenta e é em contraste com ela que adquire o seu significado, pois só faz 

sentido impor a conformidade se existem os desconformes. 

Seja de que “anormal” estejamos falando, quer consista sua marca em algo físico, 

discernível aos olhos dos outros, quer em algo comportamental ou vinculado às práticas por ele 
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exercidas ou ao lugar social, econômico ou étnico ao qual pertence, e possa ele ser encarado 

como “anormal” num determinado meio ou contexto mas não em outro, certo é que podemos 

supor que uma espécie de “mácula” pese sobre o indivíduo e provoque nele, como ser 

psicossocial, atos como de internalização, de tentativa de compensação e de resistência. 

No que concerne à maneira como o indivíduo encarado como desviante do “normal” 

vivencia sua situação, Erving Goffman, em Estigma — notas sobre a manipulação da identidade 

deteriorada (1981), discorre sobre o lugar do estigmatizado que, consciente do estatuto de 

inferioridade a ele atribuído ou atribuível, não raro vive experiências de vergonha, de 

insegurança e de auto isolamento. 

Mesmo sem um laudo ou sem uma evidência externa que pareça justificar e reafirmar 

a alteridade, podemos depreender que o estigmatizado por marcadores comportamentais ou 

atitudinais distintos daquilo que colegas, professores e funcionários aprendem a reconhecer 

como “normais” ao ambiente da escola pode internalizar um sentimento de inadequação e uma 

apreensão crescente acerca do que os outros devem estar pensando sobre ele, bem como um 

desejo constante de ocultar aos outros os seus “defeitos”.  

E isso tão mais se acentua, segundo supomos, no caso das pessoas com TEA, na 

medida em que elas apresentam déficits significativos no reconhecimento de pistas sociais sutis 

e de elementos não verbais da comunicação, como expressões faciais, gestuais e jogos de 

olhares, bem como na compreensão de colocações mais abstratas, de duplo sentido ou 

metafóricas (LIMA; DILASCIO, 2016), o que pode ampliar ainda mais a confusão, o mal-estar 

e o sentimento de inadequação perante os outros. 

Lançando mão de elementos típicos do campo teatral em suas analogias, Goffman, em 

A representação do eu na vida cotidiana (1959, 2002), refere-se como performance àquilo que 

as pessoas, tais como atores, realizam no seu dia a dia, procurando, de acordo com visões e 

valores socialmente acordados, passar uma imagem de si que esperam que corresponda às 
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expectativas dos seus interlocutores, o que pressupõe ajustes de acordo com o que julgam que 

cada plateia espere ver ali encenado. Sob essa ótica, as interações entre os indivíduos no 

cotidiano seriam, portanto, eivadas de máscaras, cada qual desempenhando papéis que 

encontrem respaldo entre os seus pares. Prática essa que, como podemos perceber aqui, de 

modo nenhum se restringe à população autista, não obstante pareça ser bem mais intensa e 

exaustiva para essas pessoas, cuja condição compreende déficits de comunicação e de 

socialização. 

Muito presente nas falas das mulheres autistas está a necessidade premente que sentem 

e sentiram de fazerem parte, de serem “normais”, para, assim, terem amigos ou, pelo menos, 

não serem tão facilmente percebidas como “anormais” pelos outros e não sofrerem com 

bullying e rejeição. Com o fito de “parecerem normais”, desde idades bastante precoces as 

meninas dariam início a uma observação atenta às colegas, imitando-as, bem como a 

personagens de filmes, de novelas e de livros, e assim permitindo a si mesmas construir uma 

“máscara” a ser usada em diversas situações sociais, tal como pode ser visto nos relatos abaixo: 

 

“I was like ‘oh should I change into someone else?’ […] so I, I thought if I changed 

to be like my other friend, they’ll listen to me, and they all did, so I was like, I’ll keep 

it that way… I’m changing because no one’s actually listening to me and I always feel 

left out.” (COOK, OGDEN, WINSTONE, 2018, p. 310, entrevista realizada pelas 

autoras)11 

 

‘‘I honed something of a persona which was kind of bubbly and vivacious, and maybe 

a bit dim, because I had nothing to say other than adult novels. So I cultivated an 

image, I suppose, that I brought out to social situations as my partner’s girlfriend, that 

was not ‘me’.’’ (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016, p. 3287, entrevista 

realizada pelos autores)12 

 

‘‘When I was being bullied, there’s this book by Ellen Montgomery and the character 

Emily, whenever somebody is horrible to her…she just looks at them, and because of 

                                                           
11 Eu pensava ‘será que devo me tornar outra pessoa’? [...], então eu... eu pensei que se eu mudasse e passasse a 

ser como meus amigos, eles iriam me ouvir, e eles o fizeram, então eu pensei: vou continuar a agir dessa forma. 

Eu estou mudando porque ninguém parece estar verdadeiramente me ouvindo e eu sempre me sinto como se 

estivesse sendo deixada de fora (COOK, OGDEN, WINSTONE, 2018, p. 310, entrevista realizada pelas autoras) 

(tradução nossa). 
12 Eu desenvolvi alguma coisa como uma persona que era um tanto quanto “intensa” e vivaz, e talvez um pouco 

“sem sal”, porque eu não tinha nada a dizer que não fosse sobre romances. Então eu cultivei uma imagem, creio 

eu, que eu trazia à luz nas situações sociais com minha amiga, mas que não era “eu” (BARGIELA; STEWARD; 

MANDY, 2016, 3287, entrevista realizada pelos autores) (tradução nossa). 
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her expression they go away.’’ (BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016, p. 3287, 

entrevista realizada pelos autores)13 

 

Contudo, tivessem ou não relativo sucesso em sua “mímica” e nas “máscaras” que 

foram aprendendo a vestir, elas relatam que a prática persistente do agir de forma a “parecer 

normal” é extremamente desgastante, não raro com danos bastante expressivos em sua saúde 

mental, tendo por principais consequências a exaustão, o estresse, a depressão e uma sensação 

crescente de não poderem ser ou mesmo reconhecer seu “verdadeiro eu” frente às máscaras 

(HULL et al., 2017). Fatores estes que podem ser tão mais agravados em casos de medicações 

e diagnósticos equivocados, como o apresentado abaixo: 

 

“I was at university at the time, and having a real struggle. I was trying so hard to be 

normal; to be social, to have friends and study groups […] stay near the top of my 

class. I exhausted my body and mind to the point that they crashed. I consulted a 

doctor at the university health center. The doctor talked to me for 15 minutes and 

handed me a bagful of Paxil samples. Four days after, I had the uncontrollable urge to 

take a knife and cut myself with it […]” (SIMONE, 2010, p. 160, entrevista realizada 

pela autora em sua autobiografia)14 

 

A seguir, trataremos da “normalidade” num enfoque mais específico ao espaço 

escolar. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Quando eu estava sofrendo bullying, ali estava o livro de Ellen Montgomery e a personagem Emily. Sempre 

que alguém é mau com ela... Ela apenas olha para eles, e por causa da expressão dela eles vão embora 

(BARGIELA; STEWARD; MANDY, 2016, 3287, entrevista realizada pelos autores) (tradução nossa). 
14 Eu estava na universidade nessa época, enfrentando um verdadeiro desafio. Eu estava me esforçando muito para 

ser normal; para ser sociável, para ter amigos e grupos de estudo [...], estar próxima dos mais conceituados da 

minha turma. Eu exauri meu corpo e minha mente a um ponto tal que eles entraram em colapso. Eu consultei um 

médico no centro de saúde da universidade. O médico falou comigo durante 15 minutos e me deu uma porção 

considerável de amostras de Paxil (paroxetina). Quatro dias depois, eu tive uma vontade incontrolável de pegar 

uma faca e me cortar [...] (SIMONE, 2010, p. 160, entrevista realizada pela autora em sua autobiografia) (tradução 

nossa). 
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1.4. A “normalidade” no ambiente escolar 

 

 

Se damos enfoque ao ambiente escolar, precisamos entender o quanto a observação e a 

ação dos docentes acerca das “diferenças” em sala de aula guardam relação com a forma como 

concebem suas práticas, seus limites e suas possibilidades de atuação (ALVES-MAZZOTTI, 

2010). Mas guardam, sobretudo, relação com a sua concepção sobre os alunos com deficiências 

e transtornos, hoje muitas vezes chamados de “alunos de inclusão”. Estudos apontam para uma 

certa ênfase em uma visão ainda carregada da ideia de incapacidade, bem como da concepção 

de que os professores estariam despreparados para lidar com esses alunos, encarados como 

desafios (ALMEIDA; MENDES; CAMPOS, 2017). 

A despeito das limitações que existem no que concerne à atenção à pessoa com 

deficiência no espaço escolar, aventamos que o problema pode ainda se acentuar nos casos que 

não são reconhecidos como de “necessidades especiais”. Nesse sentido, tanto o sugerido 

despreparo do docente para lidar com as “diferenças” em sala de aula quanto o seu 

entendimento do que estaria “fora do padrão” poderia dificultar a percepção dos professores 

acerca das especificidades das meninas com o nível 1 do Espectro Autista, por seus traços não 

serem os mesmos dos quadros mais extensamente conhecidos de TEA, não apenas em aspectos 

comportamentais, mas, por vezes também, no que concerne à aprendizagem. Estando 

distanciadas da imagem “clássica” do autismo, essas meninas estariam mais propensas a serem 

entendidas como se suas diferenças fossem traços de personalidade — como excessiva 

“timidez” (BARGIELA; STEWARD; MANDY, p. 3286), por exemplo — e não como uma 

condição neurológica diferenciada. 

Não por acaso, Almeida, Mendes e Campos (2017), ao analisarem as representações 

sociais de professores acerca de alunos com Dificuldades de Aprendizagem (D. A.), salientam 
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que as dificuldades desses estudantes costumam ser atribuídas a fatores como “preguiça”, 

“inquietação” e “desatenção”, fortemente balizadas no estereótipo do aluno “que não quer 

aprender”, que “parece não se interessar pelos estudos” (p. 154-155). Não nos é custoso 

imaginar que, à falta de uma expressão marcada de deficiência, situação semelhante se verifique 

nos casos das meninas com TEA de nível 1, o que pode abrir um caminho ainda maior para 

rótulos e dificultar o acesso dessas pessoas a uma ação e a um diagnóstico adequados. 

Um entendimento mais aprofundado de autores que refletiram sobre a questão da 

“normalidade” e da “anormalidade” será uma importante base para nossos estudos. Longe de 

ser estático, o entendimento do que é “normal” é elástico e guarda relação com o contexto 

histórico e sociocultural em que se inscreve. Assim nos fala o texto já clássico de Canguilhem 

(1966, 2009). 

Entendendo a sociedade ocidental a partir do século XVIII como dotada de uma 

tendência normalizadora, de uma disciplina que age sobre o “anormal” em várias instâncias da 

vida com um intuito corretivo, de intervenção, para fazê-lo segundo os moldes desejáveis, 

Michel Foucault (2001) endossa o quanto essa sociedade, em lugar de repelir e isolar o 

“anormal” como se fazia aos leprosos, passa prioritariamente a querer normalizá-lo. 

Em Os anormais (2001), publicação de um conjunto de aulas ministradas no Collège 

de France, nos anos de 1970, como também em Vigiar e punir (1975, 1999), Foucault relaciona 

o surgimento de uma nova lógica do julgar e do punir às mudanças econômicas e sociais 

ocorridas na Europa setecentista e, sobretudo, oitocentista. Um processo que fez irromper as 

figuras do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista e, por que não dizer, das próprias ciências 

humanas, na esperança de compreender, não mais o crime a ser punido, mas os criminosos 

como perfil cujas pequenas “loucuras sem delírio” podem ser traçadas em suas trajetórias. 

Não mais o criminoso excepcional, a pena como espetáculo ou a loucura como delírio, 

mas os pequenos comportamentos desconformes que vão se descortinando no indivíduo desde 
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a infância. Essa via conduz à sintomatologização e à patologização das condutas e à tendência 

crescente a submeter os corpos e as mentes a um ideal de normalização que em muito se vincula 

à lógica das modernas sociedades capitalistas, com seus sujeitos aptos e produtivos. Sobre isso, 

Foucault nos dirá: 

 

[...] sintomatologizar, ou fazer valer como sintoma de doença, todo um conjunto de 

fenômenos que até então não tinham estatuto na ordem da doença mental. [...] o 

funcionamento sintomatológico de uma conduta, o que vai permitir que um elemento 

de conduta, uma forma de conduta, figure como sintoma de uma doença possível, vai 

ser, por um lado, a discrepância que essa conduta tem em relação às regras de ordem, 

de conformidade, definidas seja sobre um fundo de regularidade administrativa, seja 

sobre um fundo de obrigações familiares, seja sobre um fundo de normatividade 

política e social. São portanto essas discrepâncias que vão definir uma conduta como 

podendo ser eventualmente sintoma de doença (2001 [1975], p. 200).  

 

Está dado, aí, o caminho para novas designações de transtornos e doenças, muitas das 

quais se reportando à infância dos indivíduos, onde o clínico, o psiquiatra e o psicanalista vão 

buscar o “anormal”, o desconforme, aquele que não se entrega à forma, à fôrma e à regularidade 

e não se encaixa no que a sociedade moderna lhe exige. 

A patologização de infâncias “desviantes” será reforçada pela escola, à qual Foucault 

(1975, 1999) atribui o papel de disciplinar os estudantes, de hierarquizá-los e de homogeneizá-

los, numa normalização que seria a marca das instituições das sociedades modernas. 

Mais recentemente, alguns trabalhos têm retomado a questão do “normal” e do 

“anormal”, trazendo-a para o campo das pessoas com deficiência. França (2014) associa às 

transformações operadas a partir do século XVIII o surgimento do que chama de uma 

“Ideologia da Normalização”, como exemplificada, segundo o autor, nas iniciativas de 

oralização de surdos. O objetivo inscrito nessa ideologia seria, portanto, aproximar o máximo 

possível a pessoa com deficiência das pessoas “normais”. 

Nesse sentido, Vandewalle (2002) nos convida a refletir, sob uma perspectiva 

foucaultiana, acerca das escolas especiais, aquelas voltadas aos educandos com deficiências ou 

condições outras que os façam destoar dos alunos “normais”. Em seu texto, o autor nos mostra 
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que, também ali, os estudantes são categorizados, medidos e julgados, tendo por referencial 

níveis “subnormais”, mas ainda assim em alguma medida normalizáveis, ajustáveis segundo 

um padrão socialmente almejado. E observemos que é segundo esse mesmo padrão que eles 

puderam ser classificados como “especiais” e apartados dos outros. Diz-nos o autor: 

 

[...] que  faire  de  ceux  qui,  par  déficience  ou  indocilité,  ne  sont  précisément  pas 

«  productifs  »  ?  Il  n'y  a  pas  de  différence  de  nature  entre  l'enseignement 

spécialisé  et  l'enseignement  ordinaire.  L'un  et  l'autre  partagent  le  même espace  

de  problématique.  Il  s'agit,  dans  les  deux  cas,  de  majorer  la  production en  

agissant  sur  ses  conditions  et  de  proposer  des  technologies  de  correction. 

L'enseignement  spécialisé  n'est  alors  qu'un  miroir  grossissant,  le  lieu  d'une «  

sur-correction  ».  De l'un à  l'autre,  il  n'y  a  donc  qu'une  différence  de  degré [...]. 

(VANDEWALLE, 2002, p. 86)15 

 

Classificar, controlar e docilizar corpos “anormais” é parte de um longo processo de 

normalização que se reflete nos dias de hoje, na premência por laudos e categorizações de 

diferenças humanas, o que se mistura à herança homogeneizadora da escola, que em muito 

demonstra dificuldades em se adaptar àquele que não pode ser disposto segundo as premissas 

de “normalidade” e de “previsibilidade” – ainda que, ao fundo, talvez ninguém o possa. 

No próximo capítulo, discorreremos sobre nosso principal referencial teórico, a Teoria 

das Representações Sociais, e suas conexões possíveis com diversos outros aspectos e 

referenciais a serem trabalhados nesta pesquisa. 

  

                                                           
15 [...] O que fazer daqueles que, por deficiência ou indocilidade, não são precisamente “produtivos”? Não há 

diferença de natureza entre o ensino especializado e o ensino ordinário.  Um e outro compartilham o mesmo 

espaço de problemática. Trata-se, nos dois casos, de fazer crescer a produção cuidando de suas condições, e de 

propor tecnologias de correção. O ensino especializado não é mais do que um reflexo ampliado, o lugar de uma 

“subcorreção”. Entre um e outro, não há mais do que uma diferença de grau [...]. 
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2. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) 

 

 

2.1. TRS: Aspectos gerais 

 

 

As representações sociais (RS) podem ser entendidas como “uma modalidade de saber 

gerada através da comunicação na vida cotidiana, com a finalidade prática de orientar os 

comportamentos em situações sociais concretas” (SÁ, 1998, p. 68). Elas seriam saberes 

práticos, ligados ao dia a dia, distintos, portanto, dos conhecimentos científicos. 

A Teoria das Representações Sociais foi primeiramente proposta por Serge Moscovici, 

que se inspirou nas representações coletivas de Émile Durkheim (MOSCOVICI, 2007), mas 

com importantes diferenças, pois Moscovici trouxe uma concepção mais dinâmica de 

representações, numa dimensão psicossociológica, não entendendo, portanto, o 

sujeito como simplesmente determinado pelo social, mas também como alguém ativo e 

construtor da sociedade. 

Segundo Jodelet (1984, p. 360): 

 

C’est donc à l’interface du psychologique et du social que nos place la notion 

représentation sociale. Elle concerne au premier chef la façon dont nous, sujets 

sociaux, appréhendons les événements de la vie courante, les données de notre 

environnement, les informations qui y circulent, les personnes de notre entourage 

proche ou lointain. Bref, la connaissance “spontanée”, “naïve” [...] celle que l’on a 

coutume d’appeler la connaissance de sens commun ou encore la pensée naturelle 

[...].16 

 

                                                           
16 É, portanto, na interface entre o psicológico e o social que nos é colocada a noção de representação social. Ela 

concerne essencialmente ao caminho por meio do qual nós, sujeitos sociais, apreendemos os eventos da vida 

cotidiana, os elementos do nosso ambiente, as informações que ali circulam, as pessoas que nos circundam, 

próximas ou distantes. Em resumo, o conhecimento “espontâneo”, “ingênuo” [...] aquele que se tem o costume de 

chamar conhecimento do senso comum ou pensamento natural (tradução nossa). 
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Trata-se, portanto, de um conhecimento socialmente elaborado e partilhado (JODELET, 

1984) pelos sujeitos de um determinado grupo social — estando aí incluídos indivíduos cujo 

vínculo se dá por uma prática ou condição em comum com outras pessoas, mesmo que não se 

conheçam entre si, como, por exemplo, ao analisarmos os casos de docentes de diferentes 

cidades ou instituições escolares. As representações sociais são, portanto, sempre 

representações de um sujeito sobre um objeto, e sobre elas repercutem fatores culturais, 

ideológicos, históricos, concernentes à posição hierárquica do indivíduo na sociedade, entre 

outros, por meio dos quais o sujeito é inserido e se situa no mundo (SÁ, 1998) e tem orientadas 

as suas atitudes e condutas. 

Moscovici (2007) definiu dois processos que engendram as representações sociais, 

conforme mencionado na Introdução: a ancoragem e a objetivação, que atuam no sentido de 

tornar familiar o não-familiar. A ancoragem é um processo que se vincula ao enraizamento 

social, que inscreve o novo em categorias dadas a partir daquilo que já é familiar a determinado 

grupo. Aquilo que é estranho, não familiar, é tornado familiar, sendo transformados o objeto e 

a própria representação. Esse processo não pode ser pensado em separado da objetivação, que 

é responsável por tornar conceitos e elementos abstratos em construções quase concretas, de 

forte caráter imagético. Assim, objetos estranhos, antes inapreensíveis para as representações 

sociais do grupo, são reconstruídos de modo seletivo e passam a ser acessíveis, em uma quase 

materialização evocada pela imagem.  

Destacamos aqui que Moscovici, em A psicanálise, sua imagem e seu público (1961, 

1976, 2012), trabalho considerado como marco fundador da teoria, associa à objetivação a 

formação de um modelo figurativo, a saber, a composição de um esquema que materializa e 

organiza conceitos abstratos em um complexo de componentes interconectados com marcada 

evocação imagética. E, embora esse esquema ou modelo guarde identificação com o objeto do 

qual se origina, ele é fruto de uma seleção e de uma categorização que suprimem e reconfiguram 



44 
 

 
 

conceitos e se constituem em um importante componente para o estudo das representações 

sociais. 

Moscovici (2007) ressalta que nada pode ser acessado “para além” das representações 

que orientam nossas concepções e percepções, não sendo pensável um mundo “real” que não 

seja inevitavelmente mediado pelo “social” no qual estamos inseridos. Mesmo quando um 

objeto não parece se inserir em nossos modelos, nós o conformamos, alterando-o conforme 

nossas categorias e nossas imagens. Em suma, sobre nossas formas de entender o mundo. 

Sendo prescritivas, as representações, socialmente compartilhadas, se impõem sobre 

nós, dispondo sobre o que devemos ver no objeto e a forma como devemos vê-lo, tecendo, nas 

comunicações cotidianas, geração após geração, um ambiente concreto, um “real” tão digno de 

um estudo acadêmico quanto o universo reificado da ciência. Caberia à psicologia social, 

portanto, empreender estudos sobre esse universo consensual, sobre o conhecimento do senso 

comum que caracteriza as representações sociais. 

Assim, longe de serem receptores passivos de um conhecimento proveniente da ciência, 

os indivíduos engendram um saber sui generis, com características próprias e que merece ser 

estudado, com todo o impacto que exerce sobre as relações sociais por meio das quais é também 

definido. 

Tendo como ponto de partida as já referidas representações coletivas de Durkheim, 

Moscovici (1988) traz, todavia, mudanças importantes, que justificam a troca de “coletivas” 

por “sociais”: o caráter mutável, plástico, das representações nos nossos tempos, em que a 

mudança é constante e a ciência propõe a todo momento inovações, bem como a maior agência 

conferida aos sujeitos, sociais sempre, mas com poderes de promover mudanças paulatinas, 

inexistentes no modelo coercitivo da sociedade de Durkheim, entendida como num contraste 

em relação a uma suposta representação individual que, para Moscovici (1988), é inconcebível, 

pois nenhum sujeito pode ser pensado como descolado do social do qual faz parte. 
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A abordagem da Teoria das Representações Sociais aqui adotada será a sociogenética, 

que dá ênfase ao estudo dos processos de objetivação e de ancoragem e estuda a gênese e a 

mudança das representações, bem como o contexto de sua produção. Não devemos nos ater, 

portanto, aos fatores cognitivos, de comunicação, afetivos ou sociais isoladamente, mas 

entendê-los de maneira articulada e transformadora, como elementos que compõem as 

representações e as realidades que elas modificam e pelas quais são também modificadas 

(JODELET, 1997). 

É assim que, nesta pesquisa, centraremos nossa atenção na objetivação e na ancoragem 

como processos por meio dos quais as representações sociais são formadas e transformadas. 

Entendemos que, estando essas meninas e mulheres autistas inseridas na sociedade — e a 

despeito de seus déficits nos intricados campos da comunicação e da socialização —, são elas 

também orientadas no seu cotidiano pelo universo consensual, e é através das imagens 

decorrentes do processo de objetivação e dos significados ancorados e socialmente 

compartilhados que elas percebem, nomeiam e classificam o mundo, tanto no passado como 

agora. De modo semelhante, numa experiência pós-diagnóstico, essas mulheres 

presumivelmente reconfiguram gradualmente suas representações sociais acerca do “ser 

normal”, trabalhando com base em imagens e significados. 

Não podemos, contudo, perder de vista que esta pesquisa tratou do passado dos 

indivíduos estudados e, assim sendo, nossas análises necessariamente passaram pela questão 

do tempo, que é tornado humano pela memória — a qual, longe de ser um mero espelho do que 

passou, traz em si uma complexidade permeada pelas experiências vivenciadas naquele e em 

vários momentos constitutivos da trajetória do sujeito, além de ser reinterpretada no presente e 

de traduzir projeções de futuro (DELGADO, 2003).  

Além disso, a memória vem marcada por elementos culturais indissociáveis de sua 

historicidade, havendo nela um forte componente social (NAIFF; SÁ; NAIFF, 2008), na medida 
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em que, ao recordarmos, sempre recordamos um mundo com o Outro e através do Outro, 

mesmo porque apenas entendemos a nós mesmos e às coisas em um cenário permeado pelo 

social. 

É assim que, ao nos propormos a recorrer às narrativas de vida de mulheres autistas, 

tivemos que ter bem claro que trabalhamos com relatos acerca de um tempo sobre o qual 

incidem expectativas, tensões e concepções que não podem ser descoladas da sociedade, razão 

pela qual endossamos que os estudos de representações sociais e os baseados em um aporte 

(auto)biográfico se interpenetram. Além disso, tornamos a ressaltar que as narrativas das nossas 

informantes não podem ser dissociadas de um presente pós-diagnóstico, no seio do qual o 

passado desses indivíduos é ressignificado. 

Veremos mais sobre isso no próximo subitem. 

 

 

2.2. Memórias, narrativas de vida e TRS 

 

 

Buscamos associar a Teoria das Representações Sociais ao enfoque das narrativas de 

vida, segundo a perspectiva (auto)biográfica, em um intento de conexão, tal como o 

empreendido por Bragança e Lima (2016), que supõe que todo relato sobre o passado se dá, não 

de forma linear, mas numa recriação no presente, carregando em si expectativas de futuro e 

recortes específicos e ressignificados. 

O aporte (auto)biográfico, segundo Bragança (2012), é proveniente de um movimento 

de “retorno do sujeito” nos estudos acadêmicos, que nos possibilita um olhar mais sensível às 

experiências das pessoas. Dessa maneira, nós, como pesquisadores, saímos de um possível 

“pedestal” e nos envolvemos em um trabalho mais “humano”, centrado na compreensão do 

outro e de nós mesmos. Esse movimento nos permite, ainda, recusar um determinismo 
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estrutural, sem querer com isso elidir o social em uma imensidão intransponível de 

especificidades subjetivas que culminariam em um isolamento do sujeito (BRAGANÇA, 

2012). 

Optar por aliar a TRS à abordagem (auto)biográfica implica compreender que, ao 

tratarmos das subjetividades narradas na (auto)biografia, elementos vinculados à tessitura do 

social emergem, tão certo como, na dimensão psicossocial apregoada desde Moscovici (1961, 

1976, 2012) na Teoria das Representações Sociais, os sujeitos não podem ser entendidos em 

nenhuma instância como descolados do social, nem como autômatos de todo controlados por 

ele. Sob essa perspectiva, um aporte (auto)biográfico pretende desvendar elementos de marcada 

relevância para o estudo das representações sociais de um dado grupo. Essa chave é proposta 

por Alves-Mazzotti (2015). 

Jodelet (2015) trata da questão da subjetividade e de sua importância, não raro deixada 

de lado, no estudo das representações sociais. Sem minimizar a importância do social, se faz 

necessário trazer à baila o aspecto subjetivo, que, havemos de dizer, está marcadamente 

presente no caso das narrativas de vida. 

Não se trata, aqui, de produzir um estudo pautado na individualização, como nos alerta 

Jodelet (2015), mas de levar em conta a inescapável dimensão subjetiva, inscrita no social, 

evidentemente, mas nem por isso menos existente. E, por meio da consideração do 

intersubjetivo, através da análise das narrativas dos sujeitos, alcançar o que os circunscreve no 

social, mas sem deixar de levar em conta que eles são, também, seus produtores. Nas palavras 

de Jodelet (2015): “Essas inflexões da reflexão desembocam na questão de saber como o sujeito 

pode ser ao mesmo tempo produto e produtor do social, instituído e instituinte” (p. 319). 

Contudo, pode persistir em nós a incerteza de que trajetórias individuais possam 

conduzir a conclusões que sejam generalizáveis a um grupo social. Sobre isso, Campos (2018) 

refere a importância de levarmos em conta a dimensão da experiência ao falarmos em 
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abordagens (auto)biográficas, na medida em que os percursos, ainda que aparentemente 

restritos ao âmbito do subjetivo, são delineados segundo uma base que percute na comunicação 

social, no narrar ao outro, dando-se, portanto, no ato mesmo de contar, sob os esteios da 

interlocução e da partilha social de significados, fazendo com que essa trajetória se vincule ao 

âmbito consensual, dado nas comunicações cotidianas que fundam as representações sociais. 

Valemo-nos de Ricoeur (2012) para concluirmos que a narrativa possui um componente 

simbólico que é parte indissociável do contexto e da historicidade por meio dos quais ela se faz 

entendível. À maneira das representações sociais, ela se dá nesse entremeado entre social e 

individual, sem que um possa existir ou ser concebido sem o outro, e tão mais no que concerne 

às referidas trajetórias de vida. 

Longe de ser mera reprodução do que passou, o narrado é feito, para Ricoeur, não por 

um passado, um presente e um futuro, coesos e objetivos em si, e sim pela existência do triplo 

presente agostiniano (RICOEUR, 2012). É nessa temporalidade complexa, não linear, que o 

sujeito conta sua história de vida: 

 

Ao dizer que não há um tempo futuro, um tempo passado e um tempo presente, mas 

um triplo presente, um presente das coisas futuras, um presente das coisas passadas e 

um presente das coisas presentes, Agostinho nos pôs na pista de uma investigação da 

estrutura temporal mais primitiva da ação. É fácil reescrever cada uma das três 

estruturas temporais da ação nos termos do triplo presente. Presente do futuro? Daqui 

por diante, ou seja, a partir de agora, comprometo-me a fazer isso amanhã. Presente 

do passado? Tenho agora a intenção de fazer isso porque acabei de pensar que… 

Presente do presente? Agora faço isso porque agora posso fazê-lo: o presente efetivo 

do fazer atesta o presente potencial da capacidade de fazer e se constitui em presente 

do presente (RICOEUR, 2012, p. 106). 

 

Cientes das distinções entre autobiografia e narrativa de vida (LIMA; BRAGANÇA, 

2018), julgamos, contudo, que ambas são passíveis de serem analisadas de acordo com uma 

perspectiva (auto)biográfica, embora a última seja mais direcionada ao recorte de uma dada 

pesquisa. Se tentamos trazer à baila aspectos de uma trajetória de vida, temos um enfoque por 

preencher, ao passo que o autor da autobiografia pode ter outros recortes mais amplos e 

variados. Isso porque as narrativas de vida são construídas pelo pesquisador como narrador, 
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que as liga aos interesses específicos de sua investigação, ao passo que o narrador das 

autobiografias fala de si mesmo de acordo com seus próprios recortes, geralmente fazendo um 

apanhado mais geral sobre suas trajetórias de vida. 

Sabendo que endossamos o passado escolar, as perguntas de nossa entrevista buscaram 

provocar o sujeito a retomar aspectos a ele concernentes, embora as autobiografias aqui também 

em tela transponham em muito esse ponto em específico e demandem de nós uma seleção 

indispensável aos limites desta pesquisa.  

Isso dito, há ainda um outro fator que norteou nossa investigação. Esse fator é a 

cibercultura e as relações que se entretecem em ambientes online, ponto que analisaremos mais 

detidamente na subseção a seguir. 

 

 

2.3. Cibercultura e representações sociais 

 

 

Ao refletirmos sobre a forma mediante a qual realizaríamos a geração de dados de nossa 

pesquisa, optamos por esse que tem se tornado um veículo privilegiado de estabelecimento de 

vínculos entre indivíduos distanciados por questões espaciais ou físicas — geográficas ou não17 

—, possibilitando que eles mantenham entre si interações em tempo real. 

Baseamo-nos nos escritos de Alves-Mazzotti e Campos (2014, p. 615), que defendem 

que a cibercultura pode ser “vista como uma nova estrutura cultural, compatível com as 

concepções de cultura que podem ser depreendidas do trabalho original [que deu origem à 

                                                           
17 Podemos pensar nas dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência para estabelecer relações sociais e 

exercer seu direito como cidadãs, mais variadas e complexas do que simplesmente as barreiras geográficas (sobre 

essa questão, e com ênfase no que concerne ao TEA, ver ANTUNES, D.; DHOEST, A. We are people and so are 

they: Shared intimacies and the ethics of digital ethnography in autismo communities. Research Ethics, vol. 15, n. 

2, p. 1-17, 2019. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1747016118820498. Acesso em: 

04/02/2020. 
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Teoria das Representações Sociais] de Moscovici”. Por preencher os requisitos de interação e 

de compartilhamento que desencadeiam e impulsionam a formação de grupos, mesmo que por 

vezes não estejam empenhados em nenhum momento em trocas face a face, a cibercultura 

estabelece redes de comunicação, firma e afirma identidades, atitudes e visões de mundo, bem 

como orienta condutas, representando, hoje, parte indissociável de diversas sociedades 

contemporâneas, sem a qual o cotidiano de bilhões de indivíduos ao redor do mundo não 

poderia ser suficientemente compreendido. 

A cibercultura em sua forma atual se torna pensável a partir da emergência da Web 2.0, 

como é conhecida a transformação da internet de seu tradicional formato em portais e sites, nos 

quais prevalecia uma relação de um para os demais, para um modelo que ganha vida por meio 

de aplicativos e redes sociais, que têm por base o conteúdo cocriado e compartilhado entre 

usuários, com interação constante entre os indivíduos, que criam e perpetuam grupos, 

comunidades e afins, bem como constroem perfis e são chamados ao consumo vinculado a uma 

ou mais entidades de acordo com seu comportamento como usuário. Nas palavras de Newman 

et al. (2016): 

 

[...] Web 2.0 was later characterized by introducing online “links between people” in 

addition to the established Web’s links between documents [Murugesan, 2007] that 

characterised the web up to that point. 

Social Web 2.0 services have flourished by enabling people 

to connect not only with friends, family and colleagues, but also 

with events, interest groups, companies, brands and other entities 

[Rainie & Wellman, 2012]. [...] It also permits people to freely 

associate with any other entity they wish, perhaps publicly, and 

build a persona or profile (p. 591).18 

 

                                                           
18 [...] Web 2.0 foi mais tarde caracterizada por introduzir “conexões entre pessoas” online em adição à já 

estabelecida conexão da Web entre documentos [Murugesan, 2007] que caracterizou a web até este ponto. 

Os serviços da Social Web 2.0 floresceram por possibilitar às pessoas se conectarem não apenas com amigos, 

família e colegas, mas também com eventos, grupos de interesse, companhias, marcas e outras entidades [Rainie 

& Wellman, 2012]. [...] Ela também permite às pessoas se associarem livremente com qualquer entidade que 

desejarem, talvez publicamente, e construir uma persona ou perfil (p. 591) (tradução nossa). 
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Segunda Costa (2005), é necessário que atualizemos o conceito de comunidade no de 

redes sociais, contempladas aí sobremaneira as virtuais, responsáveis por produzir uma 

socialização diferente daquela presente nas comunidades tradicionais, em relação às quais o 

século XX já não daria conta, com o advento crescente das tecnologias de comunicação e 

informação. Mas não seria senão nas primeiras décadas do XXI que as redes sociais, 

viabilizadas por tecnologias digitais, ganhariam proporções inimagináveis, fruto de uma Web 

que não se limitava a ser de um para vários, mas de muitos para muitos, com enormes, 

incontáveis quantidades de conteúdos cocriados, compartilhados, comentados, sobre os quais 

se interage mundialmente e a todo o instante. 

Quando falamos em sujeitos cujas especificidades verbais, sensoriais, motoras e/ou de 

habilidades sociais podem legá-los a uma condição de maior isolamento social, como é o caso 

dos autistas, então os ambientes online, e mais marcadamente os da Web 2.0, viabilizam e 

impulsionam a formação de identidades e de laços sociais numa intensidade doutro modo 

dificilmente concebível, além de possibilitarem que as minorias e grupos que sofrem 

discriminação vejam fortalecidos o seu discurso e a sua voz (ANTUNES; DHOEST, 2019). 

Assim é que as tecnologias digitais proporcionam novas formas de acessibilidade, dando “voz”, 

inclusive, a autistas não oralizados ou não falantes. 

Mas isso não afeta a Teoria das Representações Sociais? Que impactos os tempos da 

“modernidade líquida”, “modernidade tardia” ou “pós-modernidade” podem ter sobre os 

estudos e a aplicabilidade da teoria? Arruda (2015) se propõe a pensar sobre esse ponto em seu 

texto. A autora questiona se os tempos rápidos, de fronteiras muito mais permeáveis e 

esfumadas, não nos fariam repensar os grupos, que já não podem ser lidos como entidades quase 

fechadas em si e como único lugar a que o pesquisador deve atribuir as vivências dos sujeitos, 

muito menos presos a uma identidade delimitada, capaz de perdurar ao longo de muitos anos. 
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Ao contrário, tudo é cada vez mais múltiplo, plural e altamente mutável, e é necessário que se 

leve isso em conta nas investigações. 

O tempo das redes sociais digitais, com suas coautorias, seus espaços expandidos de 

fala para indivíduos que antes nada seriam além de mais um na multidão, a complexidade dos 

contatos entre pessoas de grupos totalmente distintos de forma instantânea e continuada através 

das redes, tudo isso precisa ser pensado se quisermos aquilatar os desafios deste ponto da 

modernidade em que vivemos hoje. Arruda nos adverte, contudo, que: 

 

Em primeiro lugar, a modernidade não é completamente abrangente nem homogênea. 

Também nunca é alcançada na plenitude. As condições pré-modernas, modernas e 

pós-modernas [...] coexistem nos nossos países. A modernidade não é igual em todo 

o lado (2015, p. 111-112). 
 

Ben Alaya (2016) nos fornece ainda um complemento à questão, com o exemplo do 

caso tunisiano, no qual coexistem o tradicional e o moderno. Ela cita o caso do casamento, que 

foi tendo leis cada vez mais marcadas por inovações e modernizações, ao passo que as visões 

que favorecem os homens em prejuízo das mulheres se justificam por “usos e costumes” 

tradicionais que desde há muito marcam aquela sociedade. 

Assim sendo, se faz necessário que pensemos a “modernidade”, condição de 

possibilidade para a existência das representações sociais tais como as teorizou Moscovici, não 

como algo monolítico, mas como algo complexo e diverso de si mesmo nos vários pontos do 

tecido social, nos locais e no tempo. Dar conta de suas manutenções e mudanças deve ser parte, 

portanto, da razão de ser da Teoria das Representações Sociais em nossos dias.  

Além disso, se na modernidade tardia se dá que por vezes pareça haver uma “morte” do 

sujeito em favor de um sem-fim de personas, então talvez devamos começar a pensar esse si-

mesmo menos numa unicidade consistente e mais na fluidez e fugacidade dos nossos tempos. 

No entanto, e por mais que na Teoria das Representações Sociais aqui adotada não se utilize de 

uma visão simplista de um sujeito meramente individual ou de um social esvaziado da agência 
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de sujeitos, a TRS não pode concordar com nenhuma visão generalista de sujeito ou de “morte” 

do sujeito. Os sujeitos e seus grupos de pertença são parte do olhar psicossocial que nos é 

exigido ao estudarmos sob a perspectiva da teoria. 

Falarmos de nossos dias significa falarmos de um contexto em que mais e mais as redes 

sociais digitais vão propiciando que indivíduos entrem em contato uns com os outros apesar de 

seus grupos de pertença e que as fronteiras fiquem cada vez menos nítidas, sendo dada escuta, 

inclusive, para os mais variados sujeitos através das redes, muitos dos quais do contrário 

permaneceriam em silêncio ou a sua fala seria mantida inacessível em termos de um alcance 

mais amplo. Parece-nos, em suma, ser esse um cenário fértil para a análise das representações 

sociais de grupos que são fruto da cibercultura, como pretendemos demonstrar. 

 

 

2.4. Estudos concernentes ao outro e um olhar sob a perspectiva da TRS 

 

 

Para melhor compreendermos o funcionamento mesmo das RS, hoje como ontem, é 

necessário que tenhamos em conta um processo básico da percepção e do entendimento de 

mundo pelos seres humanos: a categorização. A categorização é um processo que organiza o 

entorno por categorias, por grupos de objetos, de episódios, de indivíduos e assim por diante. 

Esse processo sempre envolve uma simplificação, pois, do momento que se sistematiza esse 

entorno, coisas são deixadas de fora, bem como são superestimadas ou subestimadas 

semelhanças e diferenças intra e intercategoriais (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

A categorização foi muito estudada em uma perspectiva cognitivista que a via como 

algo próprio do âmbito da percepção. Porém, na Teoria das Representações Sociais, ela é 

estudada para além do aspecto sensorial, na medida em que Moscovici (2007) entende que: 
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Isso significa que nós nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha sido 

distorcida por representações “superimpostas” aos objetos e às pessoas que lhes dão 

certa vaguidade e as fazem parcialmente inacessíveis. Quando contemplamos esses 

indivíduos e objetos, nossa predisposição genética herdada, as imagens e hábitos que 

nós já aprendemos, as suas recordações que nós preservamos e nossas categorias 

culturais, tudo isso se junta para fazê-las tais como as vemos (p. 33). 

 

A categorização é geradora de estereótipos, conferindo determinadas características a 

indivíduos lançados a uma mesma categoria. Os estereótipos permitem descrever pessoas por 

traços comportamentais, de atitudes ou fenotípicos que raramente corresponderão à realidade 

de todos os integrantes de uma dada categoria, mas que são assim conferidos a eles de forma 

“rápida e econômica no plano cognitivo” (DESCHAMPS; MOLINER, 2009, p. 35). 

Mas Deschamps e Moliner (2009) vão além da menção à categorização, se 

aprofundando na questão dos processos identitários, por meio dos quais, nas interações 

cotidianas, nos definimos em relação aos outros, marcando nossas manutenções e pertenças 

grupais, e em relação a nós mesmos, com as fluidezes e unicidades possíveis. É, portanto, nas 

interações sociais “que a identidade se constrói e evolui” (p. 29), sendo algo que se estende para 

além do plano cognitivo, individual e interindividual. 

Contrariamente, podemos, então, pensar de antemão que o ideal seria que todos fossem 

vistos com igualdade, e não marcados pelas diferenças conferidas pela categorização. Mas, ao 

pensarmos a palavra igualdade, temos também que realizar algumas ponderações importantes. 

Corroboramos as afirmações de Barros (2018) quando o autor diz que, em contraponto à 

desigualdade, a igualdade é não só concebível, como até desejável, mas, quando pensada em 

contraponto à diferença, ela é prejudicial, por suprimir as especificidades presentes na cultura 

e nas constituições biológicas dos seres humanos (BARROS, 2018). 

A indiferença, de acordo com Barros (2018, p. 21), corresponde a ignorar ou desprezar 

as diferenças, o que pode se dar sob a alegação de que “todos são iguais” e que a afirmação das 

diversidades, como nos movimentos negros e feministas, seria perniciosa. Posicionamentos 
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como esse desconsideram ou minimizam o impacto de oportunidades desiguais e de todo um 

histórico secular de opressão de uns sobre outros que permeia os mais distintos contextos 

sociais. A indiferenciação nada mais seria, portanto, do que uma forma de perpetuar as 

desigualdades, conferindo-lhes um verniz de igualdade. Iniciativas como as do movimento da 

neurodiversidade (JAARSMA; WELIN, 2012), entre muitos outros, vêm afirmar e celebrar as 

diferenças, combatendo, não só as desigualdades, mas também a forma de uma pretensa 

igualdade que, por serem todos iguais perante a lei, em tese daria a todos iguais chances no jogo 

social. 

Parece-nos, então, pelos dizeres coligidos aqui, que a categorização é sempre 

conflituosa, inescapavelmente negativa, como se nas sociedades a alteridade fosse sempre vista, 

e em todos os momentos, com desagrado e desconfiança, a despeito de podermos ter o 

entendimento teórico em prol da diferença humana. 

Na perspectiva da Teoria das Representações Sociais, Jovchelovitch (2002, p. 69) 

pretende demonstrar, porém, que, conquanto a relação com o “outro”, com a alteridade, tenha 

sido encarada constantemente como negativa e potencialmente destrutiva, não há, por outro 

lado, como pensar as sociedades humanas senão através do contato com o alter, que medeia e 

é por nós mediado na relação com o objeto sobre o qual se simboliza, se representa. Vigeriam, 

portanto, na relação do eu com o outro, “os elementos fundantes de toda a vida psíquica e 

social”. A autora se escora nas pesquisas de Piaget para demonstrar que, se desde a infância o 

indivíduo aprende a se construir como um eu entre outros, e se o símbolo é justamente a re-

presentação do objeto intangível senão pelos caminhos da intersubjetividade, então é pela e na 

alteridade que se constrói qualquer possibilidade de indivíduo, estando ele, portanto, imerso no 

social desde suas origens. Duveen (2002) o situa primeiro como um objeto para os outros, e 

depois como um sujeito psicossocial, já de início inserido em expectativas e visões de mundo 

relativas ao gênero, aos grupos de pertença, entre outros. 
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Duveen (2002) analisa fatores associados à representação da alteridade da perspectiva 

do desenvolvimento infantil. Começa se reportando ao caso dos bebês recém-nascidos, ainda 

sem um senso do eu ou uma identidade. Contudo, afiança o autor, os que estão ao redor desse 

bebê, os que com ele se relacionam, não o encaram de forma neutra, mas lhe conferem 

elementos de uma identidade social. Ou seja, para os outros ele já é um menino ou uma menina 

e, com isso, já tem um lugar social e as ações das pessoas ao seu redor são reguladas de acordo 

com as expectativas e os papéis que lhe são destinados. Assim sendo, o posterior 

desenvolvimento de identidades de gênero pela criança é resultado da maneira como ela recebe, 

introjeta e recria aquilo que lhe é dado pelas relações sociais. 

Portanto, a criança, que a princípio é um objeto no universo dos demais, e sobre a qual 

os demais projetam um papel de gênero, vai se desenvolvendo e ganhando maior autonomia, 

passando também a atuar no processo de construção identitária. Nesse sentido, Duveen (2002, 

p. 89) associa a passagem da criança em vias de se tornar um “ator independente no caminho 

do gênero” ao “aparecimento da função semiótica durante o segundo ano infantil”. Em outras 

palavras, à passagem do sensório-motor para a capacidade de simbolização e, por conseguinte, 

de compor representações. 

Sendo a representação entendida como algo ligado ao esforço de recuperar o outro, então 

é possível aventar que representar é sempre representar uma diferença entre o eu e o outro. 

Assim, a identidade é, antes de tudo, social, e em seu seio é construída a diferença ou alteridade, 

como o oposto em que ela se afirma. 

Compete-nos, ainda, observar que as representações sociais tipificam o que é esperado 

de tal ou qual objeto, e que o que escapa aos moldes tende a ser lido como “incomum, anormal 

e assim por diante” (MOSCOVICI, 2007, p. 55). No limite, portanto, o “ser normal” pode ser 

entendido como um objeto que perpassa os demais, pois integra um critério segundo o qual 

indivíduos, populações, posturas, usos e condutas os mais diversos são encarados por este ou 
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aquele grupo, neste ou naquele contexto. Mistura-se à própria lógica de tornar familiar o não-

familiar que rege a formação das representações sociais e ao profundo mal-estar que o estranho 

e o descontínuo causam àquilo que parece ordenar e dar sentido ao mundo (MOSCOVICI, 

2007). 

Diante das observações acima, entendemos que o “ser normal” suscita uma reflexão 

com caráter duplo, uma vez que, por um lado, merece ser estudada como objeto de 

representação das referidas mulheres autistas sobre seu passado escolar e, por outro, abre 

caminho a uma discussão pertinente que reconduz ao coração da própria Teoria das 

Representações Sociais desde suas origens.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1. Geração de dados 

 

 

Em relação à geração de dados, pudemos acessar — por meio de entrevistas e do recurso 

às narrativas de vida, num aporte (auto)biográfico —, os discursos de mulheres diagnosticadas 

tardiamente com TEA acerca de seu passado escolar. Além disso, empreendemos um trabalho 

de observação em perfis pessoais no Facebook19 e no Instagram20, bem como em páginas do 

Facebook que contam com forte interação entre pessoas no Espectro Autista, o que possibilitou 

que acompanhássemos a vívida interação, por escrito, entre mulheres autistas que se inserem 

no perfil aqui preconizado — o de mulheres diagnosticadas a partir dos dezoito anos e que 

concluíram a Educação Básica em período anterior à obtenção de seus laudos. 

Nossa pesquisa contou, portanto, com um período exploratório, em que nos dispusemos 

a observar as postagens e as interações protagonizadas por autistas adultas de diversas faixas 

etárias e de vários estados brasileiros. Acompanhamos os relatos, as trocas de experiências e as 

narrativas de trajetórias de mulheres com TEA, pelo que nos foi possível perceber os fortes 

vínculos entre esses sujeitos nas redes sociais, o que nos habilita, conforme mencionado, com 

base em texto de Alves-Mazzotti e Campos (2014), a estudá-los, sob a perspectiva da Teoria 

das Representações Sociais, como um grupo que, embora não pressuponha a interação face a 

face no nível das comunicações cotidianas, produz e reproduz discursos, orienta condutas e 

                                                           
19 O Facebook é uma rede social fundada em 2004, muito conhecida por conectar pessoas por meio de sua adição 

como “amigos”, bem como através de grupos e “fanpages”. Atualmente, a Facebook é também proprietária do 

aplicativo WhatsApp, famoso na troca de mensagens via celular. O Facebook pode ser acessado em: 

https://www.facebook.com/. 
20 O Instagram é uma rede social criada em 2010, baseada sobretudo no compartilhamento de imagens e no 

impulsionamento de assuntos via hashtags. Pode ser acessado em: https://www.instagram.com/?hl=pt-br. 
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visões de mundo e fomenta a conformação identitária de um número crescente de pessoas sob 

a condição comum de pertencimento ao Espectro Autista. 

Nesse período de observação, lançamo-nos a duas entrevistas-piloto, as quais abriram 

caminho para reflexões e análises preliminares, que, por terem se provado relevantes para um 

aprimoramento das estratégias a serem usadas nas entrevistas e para um amadurecimento do 

nosso conhecimento do campo, foram também incluídas nesta dissertação, e serão 

oportunamente referidas sob a designação de Olívia e Maria Eduarda, por questões de 

anonimato, observadas na totalidade dos casos e em consonância com o descrito em nosso 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa — CEP (Anexo A). 

Queremos aqui reforçar que esse período exploratório foi de grande valia para o 

desenrolar desta pesquisa, uma vez que nos permitiu imergir em páginas e perfis do Facebook 

e em perfis do Instagram que estavam repletos de indivíduos autistas se correspondendo, 

embora contassem, também, com não autistas, sobretudo familiares de pessoas no espectro. 

Por motivos de sigilo, não divulgaremos aqui os perfis de usuárias visitados — mesmo 

porque algumas delas seriam mais tarde nossas entrevistadas —, mas percorremos e 

acompanhamos sobretudo as páginas do Facebook denominadas “Mundo Autista”21, “Papo de 

Autista”22, “Autistando”23, “Meu Mundo Autista”24 e “A Menina Neurodiversa”25 — todas de 

autoria brasileira. Note-se, contudo, que a maior parte das conversações e da criação e cocriação 

de discursos por usuárias com TEA — com ou sem diagnóstico tardio — estão concentradas 

nos perfis pessoais, que canalizam para si um foco para a consolidação do grupo virtual em 

torno da identidade autista, com trocas de relatos escritos, de produção de conteúdo em vídeos 

                                                           
21 https://www.facebook.com/mundoautista.selmaevictor/ 
22 https://www.facebook.com/papodeautista/ 
23 https://www.facebook.com/autistandoo/ 
24 https://www.facebook.com/meumundoautistaa/ 
25 https://www.facebook.com/ameninaneurodiversa/ 
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e de disseminação de imagens humorísticas popularmente conhecidas no mundo digital como 

“memes”. 

Adicionalmente, acompanhamos algumas trajetórias presentes nos escritos 

autobiográficos de mulheres diagnosticadas tardiamente com o nível 1 do TEA. Nos últimos 

anos, assistiu-se a um crescente número de textos autobiográficos de pessoas autistas no 

exterior, mas esse fenômeno é ainda mais recente no Brasil, se concentrando nos últimos três 

anos (SILVA, 2017; MALAB, 2019; CAPELLA, 2020; ANTUNES, 2020). 

No que concerne à etapa das entrevistas, os sujeitos convidados foram entrevistados em 

um modelo semiestruturado, combinado com elementos de entrevista conversa (Apêndice A), 

pois uma abordagem que se estendesse na modalidade narrativa, mais aberta, foi não raro mal 

recebida pelas participantes, o que exigiu de nós a busca de alternativas. As entrevistas 

narrativas são caracterizadas pelo mínimo de direcionamento possível, fugindo ao modelo 

pergunta-resposta e incentivando o informante a falar o mais espontaneamente possível, sem 

interrupções verbais e com a priorização do uso apenas das palavras do participante, 

preconizando seu universo e o seu narrar (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2003). Ao passo que 

as entrevistas semiestruturadas ou semidirigidas contam com algumas questões determinadas 

previamente. São suficientemente flexíveis para que algumas perguntas sejam elaboradas ao 

longo delas, enquanto outras sejam descartadas. Conferem, ainda, certa margem que permite ao 

entrevistado falar espontaneamente (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013), abrindo 

caminho para a descoberta de pontos antes não levados em conta ou sequer conhecidos pelo 

pesquisador, mas que, no fim, se provam relevantes. 

Os sujeitos da pesquisa foram convidados por uma estratégia similar àquela da técnica 

conhecida como “bola de neve”, partindo de alguns indivíduos-chave para chegar a outros que 

se encaixem no perfil, até a obtenção de uma quantidade considerada satisfatória para os fins 

de uma análise qualitativa nos termos que especificaremos na subseção 3.2. 
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Foram entrevistadas oito mulheres, com idades entre 21 e 56 anos, de diferentes estados 

brasileiros. Todas foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou 

Síndrome de Asperger na idade adulta. Todos os sujeitos cujos dados coligimos aqui 

concordaram, de livre vontade, em participar, sendo maiores de idade e conscientes de seus 

atos. Todas pertencem ao sexo biológico feminino, com as informações básicas reunidas no 

Quadro 1. 

Conforme podemos depreender do Quadro 1, a experiência do diagnóstico é até mesmo 

extremamente recente nos casos aqui em análise, variando de poucos dias a quatro anos. Sob o 

peso de toda uma vida, este é um momento privilegiado para focalizarmos, nesses indivíduos, 

as representações sociais sobre o “ser normal” no passado escolar daí resultantes, que emergem 

da obtenção do laudo e da reconfiguração de seu mundo a partir dele. 

A opção por entrevistas realizadas a distância, com suporte de aplicativos de troca de 

mensagens, se justifica porque muitos dos sujeitos apresentaram resistência ao uso da fala para 

responder às perguntas da pesquisadora, solicitando que o processo se desse pela via da 

digitação de mensagens. A troca de mensagens instantâneas foi feita com o cuidado de garantir 

uma aproximação, o mais acurada possível, de uma conversa oral, dada de forma mais rápida e 

sem dar margem ao sujeito de se prestar a possíveis elaborações mais longas, não relevantes 

para o objeto de estudo. 
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Sujeito Idade no 

momento 

da 

entrevista 

Cidade em 

que reside 

Profissões 

declaradas 

Idade em 

que obteve 

diagnóstico 

de TEA 

Diagnóstico anterior 

ao de TEA? 

Olívia26 26 anos São 

Bernardo 

do Campo – 

SP 

Cineasta, 

fotógrafa, editora 

de vídeos e 

palestrante 

22 anos (há 

cerca de 4 

anos) 

Não, mas o 

diagnóstico de TEA foi 

acompanhado do de 

depressão 

Maria 

Eduarda 

56 anos Belo 

Horizonte – 

MG 

Jornalista, 

radialista, 

relações públicas 

e influenciadora 

digital 

53 anos (há 

cerca de 3 

anos) 

Transtorno de 

ansiedade generalizada 

(TAG) e Transtorno 

Obsessivo Compulsivo 

(TOC), gastrite 

nervosa, colite nervosa 

e hipoglicemia nervosa 

Emília 28 anos Brasília –

DF 

Psicóloga 27 anos (há 

cerca de 1 

ano) 

Ansiedade, depressão 

e fobia social 

Marília 21 anos Rio de 

Janeiro – RJ 

Estudante de 

Ensino Superior 

(Letras-

Literatura) 

20 anos (há 

cerca de 1 

ano) 

Não, mas recebeu o 

diagnóstico de 

Transtorno de 

Ansiedade 

Generalizada (TAG) 

concomitante ao de 

TEA. 

Lúcia 56 anos Rio de 

Janeiro – RJ 

Professora de 

Ensino Superior 

(formação: 

Doutorado) 

56 anos (há 

poucos 

dias) 

Não, mas atribuíam 

suas características a 

um quadro de 

depressão 

Elisa 24 anos Jacobina –

BA 

Estudante de 

graduação 

(cursando 

História) 

23 anos (há 

cerca de 1 

ano) 

Não, mas atribuíam 

suas características a 

um quadro de 

depressão 

Diana 34 anos Belém – PA Palestrante, 

influenciadora 

digital, escritora 

e trabalha com 

elaboração de 

estampas de 

camisetas sobre 

autismo 

31 anos (há 

cerca de 3 

anos) 

Bipolaridade 

Valéria 42 anos Belo 

Horizonte –

MG 

Fotógrafa e guia 

de turismo, mas 

ainda sem 

conseguir 

trabalhar 

38 anos (há 

cerca de 4 

anos) 

Bipolaridade, 

Transtorno de Déficit 

de Atenção e 

Hiperatividade 

(TDAH), Depressão, 

Ansiedade 

Quadro 1: Características de perfil das participantes do estudo 

Fonte: elaboração da autora 
 

                                                           
26 Este e os demais nomes foram atribuídos pela pesquisadora. 
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Suas identidades foram substituídas pelos pseudônimos. Foi dada às entrevistadas a 

opção de responderem à pesquisadora de duas formas: via mensagens de áudio ou por troca de 

mensagens instantâneas. Cônscios que somos das peculiaridades ligadas às dificuldades de 

comunicação e de interação sociais dos indivíduos no Espectro do Autismo, cremos ter tomado 

as medidas cabíveis para que as participantes se sentissem mais acolhidas e não se debatessem 

com déficits que lhes trouxessem qualquer mal-estar. As que se sentiram confortáveis em 

estabelecer contato por áudio assim o fizeram, observando o mesmo padrão de trocas 

instantâneas via aplicativo. Os aplicativos utilizados no processo foram os de preferência das 

usuárias, variando entre Facebook Messenger, WhatsApp e directs27 do Instagram. 

Tendo em conta as especificidades de nossos sujeitos, a estratégia de se valer de uma 

pergunta mobilizadora em uma entrevista/conversa, sob a égide de uma perspectiva 

(auto)biográfica, fica limitada às diferenças comunicacionais dos indivíduos em questão, em 

razão do TEA. Contudo, e com o fito mesmo de testar as limitações e potencialidades das 

narrativas de vida em um aporte (auto)biográfico com sujeitos no Espectro do Autismo, nossa 

primeira pergunta da entrevista que não se voltava à caracterização geral das participantes lhes 

solicitava que revisitassem em suas memórias a sua trajetória escolar e trouxessem à luz os 

aspectos mais marcantes que esse percurso representou para elas, como realizado por Lima e 

Bragança (2018) em casos de sujeitos sem TEA.  

Não obstante os esforços da entrevistadora para dirimir possíveis tensões provenientes 

de uma questão muito aberta, de pouca concretude e direcionamento, foi-nos requerido, por 

uma soma considerável de entrevistadas, maiores esclarecimentos e, no geral, as respostas 

foram, ou por demais sucintas e lacônicas, ou extensas e com poucos indicativos de um crivo 

norteador, um liame da narrativa, e muitos pontos acabavam sendo deixados de fora, sendo 

                                                           
27 Direct é o nome que se dá ao envio de mensagens privadas, pessoa a pessoa, na rede social Instagram. 
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mais pertinentes as perguntas direcionadas em muitos dos casos, o que exigiu de nós alguma 

improvisação. 

Tendo a compreensão de que os indivíduos com autismo costumam ter um entendimento 

mais literal da linguagem e dificuldades com abstrações e generalizações, adaptamos, portanto, 

a proposta de Lima e Bragança (2018) — que consistiria em uma pergunta inicial que deixaria 

as narradoras elencarem livremente os elementos mais marcantes de suas trajetórias — para 

que pudéssemos nos ajustar às especificidades dos nossos sujeitos. Assim, quando a pergunta 

inicial, mais abstrata e geral, não mobilizava as mulheres e não as tocava de forma a trazerem 

aspectos fundamentais do seu passado escolar, fazíamos perguntas mais fechadas e específicas, 

com o fito de estabelecer uma comunicação que lograsse êxito e respeitasse a unicidade dessas 

pessoas, devida à sua condição de autistas. Essas entrevistas mais direcionadas se 

aproximavam, conforme afirmamos, do modelo semiestruturado (Apêndice A).  

Maiores aprofundamentos sobre as especificidades da entrevista a indivíduos com TEA 

precisam ser realizados. Nosso trabalho possibilitou que nos deparássemos com algumas dessas 

características, o que consideramos enriquecedor. Além disso, as mulheres participantes, com 

seus caminhos e suas histórias, seus sonhos e suas aflições, trouxeram um contributo 

inestimável e nos enlearam ao longo, não só da entrevista propriamente, mas também da 

observação nas redes sociais. Mortes de entes queridos, envolvimento na causa dos autistas, 

confrontos familiares, textos e mais textos em que tentam desenredar para nós e para seus pares 

o que há de árido e de belo em suas trajetórias, tudo isso representou para nós a urdidura de 

uma experiência sem precedentes. Esperamos que ao menos um pouco dessa riqueza possa ser 

aqui traduzida em palavras. 

Nos próximos subitens, nos dedicaremos à análise de dados, tanto dos produzidos por 

nós quanto dos decorrentes de uma breve investigação nas autobiografias já publicadas por 
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autistas “Asperger” adultas de diagnóstico tardio, sendo este um importante aporte para 

aprofundarmos as investigações que daí resultarão. 

 

 

3.2. Análise de dados 

 

 

No que concerne à análise dos dados produzidos, nos atermos aos conteúdos daí 

resultantes, tais como são enunciados, deixaria muitas brechas em nosso trabalho, sendo 

necessário fazer uso de uma metodologia apropriada ao tratamento adequado das mensagens, 

por meio da qual nós possamos ir além do óbvio de uma simples replicação do discurso. Para 

isso, no tratamento dos dados gerados pelo conjunto das entrevistas, fizemos uso das técnicas 

de análise de conteúdo, adaptando-as do que foi referido por Bardin (1977, 2000), como 

ferramenta para possibilitar uma análise qualitativa dos dados obtidos. 

A análise de conteúdo consiste em um conjunto sistemático e o mais possível objetivo 

de técnicas de análise de uma comunicação, buscando não só descrever determinadas unidades 

quantificáveis em que são codificadas as mensagens a serem dispostas em categorias de 

abrangência temática, mas também produzir inferências, levando em conta as “condições de 

produção” ou “recepção” (BARDIN, 1977, 2000, p. 38), tais como fatores socioculturais e 

contextuais ligados ao emissor e/ou ao receptor da palavra falada ou escrita. E ela objetiva, por 

fim, que o pesquisador tire conclusões, realize suas interpretações acerca do material lido, 

categorizado e analisado. 

Lançamo-nos, ainda, à elaboração de narrativas de vida, com base no que nos foi 

conferido pelas informantes nas entrevistas. Esse esforço de produção de “narrativas das 

narrativas” é uma proposta baseada no aporte (auto)biográfico, por meio do qual nos 
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dispusemos a não esquecer o valioso das trajetórias individuais, do que há de único e 

irreplicável nos sujeitos, mas sem perdermos de vista o seu pertencimento sociocultural e o que 

há de social na memória (NAIFF; SÁ; NAIFF, 2008). Envolvemo-nos, em suma, em uma busca 

de compreensão, de fornecer escuta a essas pessoas, que em muitos momentos de suas vidas 

foram silenciadas, esperando, assim, fazer jus a uma das demandas dos indivíduos com 

deficiência em busca de uma sociedade mais inclusiva. 

Adicionalmente, nossa proposta integra a busca por evidenciar os elementos 

componentes do núcleo ou modelo figurativo das representações sociais (MOSCOVICI, 1961, 

1976, 2012), por entendermos que ele nos confere importantes indicativos de como as 

representações se compõem no dia a dia dos indivíduos, adquirindo um perfil esquemático que 

quase se materializa e que confere significação e maior estabilidade  ao modo como os grupos 

representam as coisas do mundo, o que pensamos ser extensível aos sujeitos alvo da nossa 

pesquisa, pesadas embora suas especificidades. 

Endossamos, porém, que pessoas com TEA comumente apresentam as já referidas 

diferenças em sua comunicação e habilidade de socialização, o que em geral se caracteriza por 

discursos mais diretos e objetivos, com uma compreensão relativamente reduzida dos 

implícitos, dos pressupostos e da linguagem figurada (LIMA; DILASCIO, 2016), tão presentes 

na comunicação cotidiana dos indivíduos não autistas. Assim sendo, um cuidado redobrado 

teve que ser tomado ao analisarmos os dados gerados, dadas as características próprias aos 

sujeitos em questão, que impõem novos desafios à utilização das ferramentas de análise e às 

investigações ligadas aos processos de objetivação e de emergência de um modelo figurativo. 

Somos levados a crer, contudo, que esses mesmos desafios se mostrarão enriquecedores, tanto 

para os estudos sobre o esquema inicialmente proposto por Moscovici, quanto sobre as 

particularidades da comunicação social no Espectro do Autismo. 
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3.2.1. Um recurso a autobiografias 

 

 

Têm sido bastante pronunciadas as reivindicações de autistas ao redor do mundo para 

que suas vozes sejam ouvidas. Entre elas, abundam as de mulheres autistas nível 1 que 

obtiveram seus diagnósticos tardiamente, muitas vezes já na idade adulta. Proporemos, aqui, 

uma breve análise — que de nenhum modo se pretende exaustiva — de passagens de algumas 

dessas obras, ressaltando uma ainda tímida, porém crescente, manifestação por parte de autoras 

brasileiras. 

No que concerne a essa produção nacional, podemos citar Minha vida de trás pra frente, 

de Selma Sueli Silva (2017), A história de uma cientista que se descobriu autista, de Marcia 

Capella (2020, autopublicado Amazon Kindle)28, Quer que eu desenhe? Um retrato da 

Síndrome de Asperger, de Rafa Antunes e Menina Aspie — troca-se uma borracha cheirosa por 

uma amiga, de Michelle Malab (2019). Ressaltemos também Camaleônicos — a vida de adultos 

autistas, de Selma Sueli Silva (2019), que, embora não se trate de uma autobiografia, traz os 

relatos, em formato jornalístico, de autistas adultos dos sexos masculino e feminino acerca de 

suas experiências de vida. 

Podemos afirmar que Liane Holliday-Willey, em Pretending to be normal (1999), abriu 

um importante precedente, não só para as autobiografias de autistas “Asperger” adultas, mas 

para todo um incremento nos estudos acerca das especificidades de um TEA no feminino, tal 

como seria endossado mais tarde por um especialista clínico no assunto, Tony Attwood, que 

comporia o prefácio de um livro posterior da autora, denominado Safety Skills for Asperger 

Women: how to save a perfectly good female life (2012) — obra essa que, diga-se, orienta as 

                                                           
28 A referida obra, até o momento de elaboração desta dissertação, havia sido retirada do catálogo do Amazon 

Kindle, por razões pessoais da autora que, contudo, nos autorizou a sua divulgação para fins acadêmicos. 
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mulheres com a “Síndrome de Asperger” a agir de modo a correr menos riscos e ter seus 

sofrimentos minimizados no dia a dia, em questões que perpassam, inclusive, elementos como 

o maior risco de abuso a que estão submetidas, devido à sua “inocência” social. 

Em Pretending to be normal, a autora faz uma preciosa descrição de sua trajetória desde 

a infância, quando então não sabia que era autista. Entre as mazelas de sua experiência escolar, 

Holliday-Willey relembrava, entre outras coisas, sua dificuldade com usos não literais da 

linguagem em contextos sociais, os desafios relacionados ao seu processamento sensorial e à 

sua necessidade de ordem e previsibilidade em meio ao aparente caos desencadeado 

cotidianamente pelas atividades dos colegas, bem como sua tendência a observar e a imitar os 

comportamentos dos outros educandos — com uma pungente propensão a segui-los e a tentar 

ser como eles. Sobre esses pontos, ela nos diz: 

 

That’s how I understood language. […] I never considered a statement had more than 

one meaning. I always assumed the meaning I inferred was the intent of the speaker. 

[…] The trouble was, the teacher assumed I understood language like other children 

did. I did not. Most children thrive on chaos and noise. Children in school were always 

running and shouting and moving. They were always busy, always mixing things up, 

never content to play quietly or by themselves. I liked to play at the kitchen center in 

our kindergarten room. In fact, I rarely wanted to play anywhere else, another 

‘problem’ of mine that caused my teacher great distress. If I wasn’t playing with the 

kitchen toys, I was reading (1999, s/ p. e-book Kindle).29 
 

E também: 

 

I was an avid observer. I was enthralled with the nuances of people’s actions. In fact, 

I often found it desirable to become the other person. Not that I consciously set out to 

do that, rather it came as something I simply did. As if I had no choice in the matter. 

My mother tells me I was very good at capturing the essence and persona of people. 

At times, I literally copied someone’s look and their actions. For instance, if a 

schoolmate began wearing glasses, I would sneak my aunt’s so that I too could wear 

glasses, even though they nearly blinded me. If someone broke their arm, I would 

                                                           
29 É assim que eu entendia a linguagem [...] Eu nunca considerei que uma colocação tivesse mais do que um 

significado. Eu sempre assumi que o significado que eu inferia era a intenção de quem falava. [...] O problema era 

que a professora supunha que eu entendia a linguagem como as outras crianças. Mas eu não o fazia. A maioria das 

crianças eram caóticas e barulhentas. As crianças na escola estavam sempre correndo e gritando e se movendo. 

Elas estavam sempre ocupadas, sempre misturando as coisas, nunca se contentando em brincar quietas e sozinhas. 

Eu gostava de brincar no “centro de cozinha” de nossa sala de jardim de infância. De fato, eu raramente queria 

brincar em nenhum outro lugar, outro “problema” meu que estressava muito a minha professora. Se eu não 

estivesse brincando com os brinquedos de cozinha, eu estava lendo (1999, s/ p., e-book Kindle) (tradução nossa).  
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come home and complain my own arm was broken, until my mother finally cast it in 

flour paste. But often, I would engage in far more assimilating behaviors. I was 

uncanny in my ability to copy accents, vocal inflections, facial expressions, hand 

movements, gaits and tiny gestures. It was as if I became the person I was emulating. 

I don’t know how I chose who to copy, but I do know they were always someone I 

found pretty, though not necessarily pretty in the usual sense [...]. (1999, s/p. e-book 

Kindle)30 
 

Nos trechos acima reproduzidos, nos parece nítido, não só o caráter diverso da maneira 

da autora ver o mundo, mas também, e sobretudo, a incompreensão dos demais diante dessas 

mesmas especificidades. O espaço escolar é tão mais cruel por se considerar, à época, nos 

dizeres da autora, que as crianças nasciam com certas capacidades inatas que não contemplavam 

o modo diferenciado do sujeito com TEA — fator que traz consigo um misto de 

desconhecimento derivado dos estudos ainda incipientes sobre o Espectro do Autismo e de um 

ensino escolar caracterizado por um intento mais ou menos marcado de homogeneização dos 

educandos, sobretudo em um cenário em que iniciativas de inclusão eram uma perspectiva 

longínqua. 

No que concerne à questão da tendência, descrita pela autora, de observar e copiar os 

outros, ela é correntemente repassada por diversas outras, suscitando ser esse um ponto em 

comum em suas trajetórias e que tendeu a confundi-las — e também aos outros — quanto à 

possibilidade de obter, mais cedo ou mais tarde na vida, um diagnóstico que pressupunha 

limitações nas habilidades sociais. Ainda hoje essa questão gera controvérsias, pois muitas 

mulheres “Asperger” parecem se tornar exímias imitadoras dos repertórios dos demais e 

                                                           
30 Eu era uma observadora ávida. Estava fascinada com as nuances das ações das pessoas. De fato, eu 

frequentemente achava melhor me tornar a outra pessoa. Não que eu conscientemente escolhesse fazer isso, mas 

sim que era algo que eu simplesmente fazia. Como se não tivesse escolha. Minha mãe me diz que eu era muito 

boa em capturar a essência e a personalidade das pessoas. Às vezes, eu literalmente copiava o visual de alguém e 

suas ações. Por exemplo, se um colega de escola começasse a usar óculos, eu pegava os da minha tia escondidos 

para que eu também pudesse usar óculos, mesmo que eles quase me cegassem. Se alguém quebrasse o braço, eu 

chegava em casa e reclamava com a minha mãe que meu braço estava quebrado, até que ela finalmente fizesse um 

gesso de pasta de farinha. Muitas vezes, eu tinha comportamentos assimilativos ainda maiores. Era extraordinária 

minha habilidade de copiar sotaques, inflexões vocais, expressões faciais, movimentos das mãos, modos de andar 

e pequenos gestos. Era como se eu me tornasse a pessoa que emulava. Eu não sei como eu escolhia a quem copiar, 

mas eu sei que era sempre uma pessoa que eu achava bonita, mesmo que não necessariamente bonita no sentido 

mais comum [...] (1999, s/p. e-book Kindle) (tradução nossa). 
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capazes de “camuflar” cada vez melhor suas dificuldades, podendo mesmo chegar a um ponto 

em que, externamente, se pareceriam muito e quase indistintamente com as chamadas 

“neurotípicas”, mesmo para um clínico mais experiente. Seriam camadas e mais camadas de 

performances que foram acumulando, de máscaras que foram vestindo, de regras e 

procedimento que foram memorizando — às vezes verbatim — ao longo de muitos e muitos 

anos. 

Outro fator comumente citado pelas (ex-)meninas “Aspergers” em suas autobiografias 

é o cenário muito restritivo da escola, que não lhes permitia se estender a outras leituras e às 

suas paixões. Vejamos, por exemplo, o relato de Rudy Simone, em Aspergirls (2010), texto 

autobiográfico que reúne também relatos de outras moças “Asperger” entrevistadas por ela: 

 

Despite a love of learning and an appetite for information, Aspergirls do not all enjoy 

school the way others might think that they would. For some, school is too slow; too 

restrictive, for we are often unable to read what we like or study in the areas of our 

passions. Social issues are yet another minefield to navigate, and an obstacle on the 

path to our desire — to learn as much as possible as quickly as possible. Most of the 

Aspergirls said the same thing — with few exceptions, school was boring and they 

were bullied. […] (2010, s/p., e-book Kindle)31 
 

Também questões como a de relatar se sentir invisível para os outros, de se sentir alguém 

que não pertence a este mundo, bem como de desejar ter amigos e não conseguir tê-los ou 

mantê-los em vários momentos de suas trajetórias são elementos comumente aludidos nos 

textos autobiográficos e/ou de reunião de relatos consultados. Em Michelle Malab, temos: 

 

Observar era tudo o que ela podia fazer nas primeiras semanas. Observava os 

professores e os alunos, seguindo-os durante muitas semanas pelos largos, compridos 

e frios corredores, sem que ninguém notasse a sua presença (2019, p. 41). 
 

                                                           
31 A despeito de seu amor por aprender e seu gosto por informação, as meninas “Aspie” nem sempre gostavam da 

escola como os outros pensavam que elas gostariam. Para algumas, a escola era muito lenta, muito restritiva, 

porque nós não podíamos ler o que gostávamos ou estudar as áreas que nos apaixonavam. Problemas sociais eram 

outro campo minado para se lidar, e um obstáculo no caminho do nosso desejo — aprender o mais possível e o 

mais rápido possível. A maioria das meninas “Aspie” diziam a mesma coisa: com poucas exceções, a escola era 

chata e elas sofriam bullying. [...] (2010, s/p., e-book Kindle) (tradução nossa). 
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A solidão e a sensação de inadequação vão se somando ao bullying sofrido por ela, e 

sua dor vai numa escalada até precipitar momentos de ideação — e mesmo um ensaio de 

práticas — de natureza suicida. É o que podemos ler nas passagens abaixo: 

 

O bullying estava presente em todos os lugares da escola. Nos corredores, através dos 

cochichos das meninas que constantemente ouvia, na hora do recreio e na aula de 

educação física, quando era a última a ser escolhida para fazer parte do time. Também 

se fazia presente dentro da sala de aula, pelos próprios colegas e algumas professoras. 

Talvez alguns professores não tivessem a intenção, mas, por desconhecerem as 

fragilidades da menina, terminavam ferindo-a através da incompreensão, da 

intolerância e com linguagens metafóricas 
[...] 
Ela queria dormir e nunca mais acordar. Pensou em várias maneiras de fazer isso, mas 

não encontrou opções. […] Foi então que se lembrou do seu laboratório de brinquedo. 

Ele tinha substâncias químicas e em sua caixa havia um alerta: “PRODUTOS 

TÓXICOS, NÃO INGERIR”. 
Foi aí que decidiu colocar aquelas substâncias, uma a uma, em um copo de plástico 

cor-de-rosa, o que resultou em um cheiro horrível. Seria impossível beber aquilo. 

Surgiu à [sic] ideia de misturá-la com algum refrigerante e assim o fez (MALAB, 

2019, p. 75-88). 
 

Para algumas moças com “Asperger”, parecia se somar, ainda, na puberdade, o 

incômodo da mudança — não raro acompanhado do surgimento ou do recrudescimento das 

práticas de bullying dos colegas —, o que está diretamente ligado à sua reportada tendência em 

resistir às modificações e ao seu limitado arsenal de habilidades sociais, evidenciado mais 

fortemente no cenário da adolescência. 

É o que nos diz a autora de outra autobiografia, Michelle Vines, em Asperger’s on the 

Inside (2016): 

 

Those of us with Asperger’s, however […] usually don’t change and tend to remain 

childlike in our view of life and styles of friendship. Some refer to it as naïve, but I 

would prefer to think of it as a type of innocence. I have no interest in competing with 

those around me, overtly or covertly. I just want to be myself and love the things I 

love and be happy for those around me when I see them being themselves and having 

successes too. I want to cling to one person and have them as my very close, important, 

only friend. […] 
So, come my high school years, I think this shift of attitude around me is what I 

experienced. I sat there watching my friends grow and change in ways that I thought 

just made no sense. […] Some of them adopted different mannerisms that, to me, 

looked a bit false and occasionally even mean. They changed their topics of 

conversation to boys and fashion and small talk in general. Why they would want to 
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change that way was perplexing to me. But they changed, so I had no choice but to 

accept it and follow (s/p., ebook Kindle).32 
 

  Notamos que esses e muitos outros discursos que poderiam ser aqui reproduzidos estão 

em consonância com pontos-chave das falas de nossas entrevistadas, nas quais nos 

aprofundaremos no subitem 4.2. 

Prossigamos, portanto, para as narrativas de vida de nossos sujeitos, urdidas através de 

nossas entrevistas e do olhar da pesquisadora como narradora. 

  

                                                           
32 Nós com Asperger, no entanto [...] não costumamos mudar e tendemos a continuar com uma visão de vida e 

estilos de amizade infantis. Alguns chamariam de ingênuo, mas eu prefiro pensar que seja um tipo de inocência. 

Eu não tenho interesse em competir com as pessoas ao meu redor, aberta ou secretamente. Eu só quero ser eu 

mesma, amar as coisas que amo e ficar feliz pelas pessoas ao meu redor quando as vejo sendo elas mesmas e tendo 

sucesso também. Eu quero me agarrar a uma pessoa e tê-la como minha muito próxima, importante e única amiga. 

[...] Então, com a chegada do Ensino Médio, eu acho que a mudança de atitude ao meu redor é o que eu 

experimentei. Eu assisti as minhas amigas crescerem e mudarem em formas que eu achava que simplesmente não 

faziam sentido. [...] Algumas delas adotaram jeitos diferentes que, para mim, pareciam um pouco falsos e até 

ocasionalmente maldosos. Elas mudaram os tópicos de conversa em geral para garotos, moda e conversa fiada em 

geral. Ficava perplexa sem entender porque elas queriam mudar desse jeito, mas elas mudaram, então eu não tive 

escolha senão aceitar e segui-las (s/p., ebook Kindle) (tradução nossa). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1. Narrativas de vida das mulheres entrevistadas 

 

 

Olívia: 

A jovem Olívia, de 26 anos, optou pela entrevista escrita, por troca de mensagens 

instantâneas. É cineasta, fotógrafa, editora de vídeos e palestrante. Recebeu o diagnóstico aos 

22 anos, acompanhado do de depressão. É aficionada por assuntos relacionados a vidas 

extraterrestres e óvnis. Reclusa em seu silêncio na escola após os 10 anos, em decorrência de 

ter desenvolvido mutismo seletivo, travava conversas sobre mistérios com seu pai, acerca de 

vida extraterrena e de fantasmas. 

Concluída a primeira década de vida, já não conseguia ter amigos com frequência. Sente 

que havia permanecido com a mesma mente dos sete anos e diz ter raiva das outras meninas, 

pois elas cresciam. Refere, porém, que tinha pessoas que eram suas “possíveis salvadoras”, as 

quais ela seguia. Não foi senão no 2º ano do Ensino Médio que tornou a falar algumas palavras 

na escola, graças ao auxílio de uma menina cujo sonho era ser psicóloga. 

Sobre seu desempenho nas disciplinas, menciona que tudo dependia de seu afeto pelos 

professores, variando suas notas enormemente devido a isso. Sobre seus hábitos, Olívia refere 

que até hoje costuma calcular o tempo de grande parte do que faz, bem como dizer as coisas 

em porcentagens. Faz questão de sempre chegar na hora certa, sendo estrita em sua rotina. 

Quando perguntada sobre o que era ser normal para ela no passado escolar, afirma que 

era ser como os outros, socializar como os outros. Mas, ao ser perguntada sobre uma imagem 

que exprimisse o “ser normal”, bem condizente com seu gosto por planetas e ETs, afirma ser o 
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planeta Terra. E finaliza dizendo: “porque no planeta Terra a maioria se considera normal e eles 

[as pessoas] nem reparam que todo o universo é anormal”. 

 

Maria Eduarda: 

Maria Eduarda é muito ativa e comunicativa, com uma fala que irradia energia e 

franqueza. Aos 56 anos, afirma já não ter receios de dizer a idade. Mãe de um jovem também 

autista, os dois gostam muito de falar. Fascinada pelos aspectos verbais e não verbais que por 

vezes custava a entender, Maria Eduarda cursou Comunicação Social. É radialista, relações 

públicas e influenciadora digital. 

Descobriu seu diagnóstico vários anos depois do de seu filho, já chegada aos 53 anos de 

idade. Na escola, era quieta e bem comportada. A aluna que os professores queriam ter, diz. 

Descobriu desde cedo que ser a irmã boazinha da família seria o caminho para sofrer menos. 

Chegou a se dividir em duas: levava a Maria para a escola e deixava a Eduarda em casa.  

Quando menina, era muito organizada e não gostava que as pessoas mexessem em seus 

brinquedos. Identificou-se, por isso, com o relato de Holliday-Willey em Pretending to be 

normal (1999), que menciona o mesmo gosto por ter as bonecas ordenadas e longe dos 

descompassos do mundo. Ordenação. Previsibilidade. 

Maria Eduarda conta não ter tido amigos na escola, mas alguns colegas de suporte, que 

lhe forneciam as dicas de como navegar nos desafios do dia a dia. Detestou quando seus seios 

começaram a crescer. Não queria crescer. Não queria mudanças. A Eduarda, que ficava em 

casa, mantinha um diário detalhando suas experiências. 

Na escola, a Maria se reprimia em algumas falas e pensamentos, para evitar, por 

exemplo, ser super sincera. Passou a mudar alguns comportamentos como esse para se adequar. 

Os professores não percebiam o sofrimento por trás de seus bons resultados. Gostava de 
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aprender, mas a escola tradicional a sufocava com o seu método. Sua mãe a ajudava a suprir as 

lacunas que o ensino escolar deixava.  

Transcorridos tão longos anos até o diagnóstico, ela anuncia que finalmente está, com 

muita alegria, reunida em uma Maria Eduarda inteira, una, podendo ser ela mesma. 

 

Emília: 

Emília, 28 anos, é uma jovem de fala doce e plácida. É psicóloga e reúne também os 

diagnósticos de depressão e de fobia social. 

Ao pensar em seu passado escolar, de imediato lhe vêm as palavras bullying e exclusão. 

A questão da sensibilidade sensorial tátil, sobretudo no que concerne ao contato com o cabelo, 

é muito marcante em sua fala. Conta-nos que suas dificuldades com o cabelo faziam com que 

o quisesse curto, razão pela qual sofria o bullying dos colegas, norteado por discriminação 

baseada no gênero, ao chamarem-na de “Maria João” e lhe perguntarem se queria ser homem. 

Refere não ter apresentado dificuldades no que concerne às disciplinas escolares, à 

exceção de matemática, mas que suas diferenças sensoriais sempre lhe causavam problemas, e 

os colegas não sabiam respeitar. Diz-nos que não tinha nenhuma ideia de querer ser menino ou 

menina, que era apenas uma criança vivendo a sua infância marcada por questões sensoriais 

que então ficavam por compreender. 

Sempre muito quieta, era rotulada como tímida e seus pais foram chamados à direção 

da escola, numa dada ocasião, em decorrência de sua suposta timidez e da falta de amigos. 

Tinha medo do julgamento, seja por conta do cabelo, seja por conta de seu comportamento 

diferente, embora ressalte não saber o porquê de as pessoas a chamarem de estranha. 

Emília só foi fazer amigos através das redes sociais e, mais tarde, na faculdade. Até lá, 

passava os intervalos sozinha e afirma não se recordar de muitas coisas boas em seu passado 

escolar. À medida que foi passando pelas agruras do julgamento alheio, ela começou a reprimir 
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comportamentos, embora não se lembre de ter tido um modelo de pessoa específica para a sua 

imitação de usos e atos considerados socialmente mais adequados. Lembra-se mais da 

supressão, para evitar comentários. 

Não se recorda de tratamentos diferenciados dos professores e entende que, do momento 

que não atrapalhava a aula, ela não gerava incômodos e escapava a qualquer percepção de suas 

especificidades da parte dos docentes. 

Em outro momento, Emília afirma ter sempre tentado ser como era, por mais que 

percebesse as demandas em contrário, por mais que tivesse anteriormente dito que suprimia 

comportamentos, como seus movimentos estereotipados ou stims, em decorrência dos 

julgamentos. 

Faz menção a padrões ou platôs de desenvolvimento, bem condizentes com seus estudos 

como psicóloga. Conclui, contudo, dizendo que anormal, para ela, seria ver o próximo em 

dificuldade e não ajudá-lo. 

E dá o recado: ser diferente é normal. 

 

Marília: 

Marília preferiu a modalidade escrita da entrevista, via troca de mensagens instantâneas. 

É uma moça de 21 anos que, a despeito da pouca idade, tem muitas dores a relatar. 

Quando menina, ficava feliz em meio a seus brinquedos estritamente organizados. Na 

escola, porém, não se pode dizer que tivesse uma vida tranquila. Tampouco em casa. Alude às 

brigas entre seus pais, como ao bullying infligido pelos colegas. 

Divide seu passado escolar em três etapas: a primeira, até os seus 8 anos de idade, 

quando a pressão social era menor e ela tinha amigos. A segunda, a partir daí, quando não 

acompanhou o “amadurecimento” dos colegas e passou a sofrer bullying e a ter queda em seu 

desempenho escolar. E a terceira, quando passou a ter ideações suicidas e a se automutilar. 
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Relata que se achava “burra, defeituosa e inferior aos colegas”, que não conseguia ter 

uma conversa “normal” e que era tachada de “metida, arrogante, antissocial e antipática”. Sofria 

com os problemas de família e não se sentia à vontade com o próprio corpo. 

Enfrentava as sensibilidades sensoriais e seguia tendo os mesmos interesses de antes, 

em desenhos animados e jogos, a despeito das mudanças ocorridas com os colegas, conforme 

cresciam. Eles a procuravam para tirar cópias das notas que tomava em seu caderno, mas já não 

a queriam por perto. 

Baseava-se em poucas meninas. Queria ser como elas. Meninas, diria Marília, 

extremamente “neurotípica[s]”, e portanto bem aceitas pela sociedade. Hoje, relativiza o “ser 

normal”, aceitando as definições de “típico” e “atípico”, mas diz que, em seu tempo de escola, 

o “ser normal” seria, talvez, uma foto de sua turma sem que ela estivesse lá. 

A despeito de sua trajetória difícil, hoje é ativa em sua conscientização pelo autismo, e 

afirma: “para ser normal, basta existir”. 

 

Lúcia: 

A professora universitária Lúcia, prestes a completar 57 anos naquele março de 2020, 

foi uma menina de aprendizado rápido e precoce. Aos quatro anos, foi aprendendo logo a ler as 

palavras, acostumando-se às sonoridades. Como à época só se entrava na escola pública aos 6 

ou 7 anos, sua mãe a matriculou numa escola particular. Ali, Lúcia conta que sofreu experiência 

traumática pelos atos de uma professora, que não permitiu que ela fosse ao banheiro, o que 

acabou resultando que se urinasse na frente dos colegas, na própria roupa. Desde então, não 

quis mais retornar à escolinha e sua mãe a tirou de lá. 

Anos adiante, contudo, quando foi ingressar na escola pública, foi destinada a uma 

turma mais avançada, tendo seus 7 anos com colegas de 9 ou 10. Essa disparidade seguiu sendo 

uma realidade em sua vida escolar, e se materializou numa incompreensão dos demais alunos, 
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culminando, não numa relação de bullying intensa como as que reportamos em outras trajetórias 

de vida aqui narradas, mas em atos como o de a chamarem de “Pedro Bó”, personagem do 

programa “Chico City”, que havia na época e que representava um adulto com mente de criança 

e perguntas tolas. 

Afigura-se aqui que, somado às disparidades de idade, estava seu autismo, que dificulta 

as mudanças comportamentais concernentes ao crescimento, fazendo com que por vezes as 

pessoas ajam de um modo que as faz ser tachadas de “infantis” por mais tempo — alguns 

relatam que isso nunca morre de fato no autista. 

Refugiando-se na biblioteca, contudo, os enfrentamentos que viveu com os outros 

educandos não foram tão intensos, e ela pôde desfrutar de acelerado ritmo de leitura e 

aprendizado. Elogiada pelos professores, sempre teve facilidade nos estudos. As dificuldades 

estavam nas interações sociais. 

Sobre isso, relata, com a forma direta que é habitual às mulheres deste estudo, que o ser 

normal para ela seria ir a festas, vestir roupas coloridas, socializar como os outros, inclusive 

como seu próprio filho. Não hesita em dizer, sem meias palavras, que ser normal é tudo aquilo 

que ela não é. Afirma, contudo, que teme pelos que são diagnosticados cedo, por ver que muitos 

parecem carecer da força que a moveu para vencer obstáculos. Mulher bem-sucedida, viveria 

grandes dificuldades para obter seu diagnóstico, ouvindo afirmações sobre ela não necessitar 

de tal coisa. 

As sobrecargas da vida adulta, das conferências e palestras a que obrigam sua profissão, 

fariam com que seus momentos de “desligamento” fossem mais tarde tomados pelos médicos 

por depressão. Longo caminho teria que ser percorrido por ela até que, não mais do que poucos 

dias antes da entrevista, ela conseguisse seu laudo de Transtorno do Espectro Autista, após 

longa luta e momentos difíceis em que, aí sim, fora afetada pelos piores pensamentos. Em 
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correspondência com a pesquisadora, contudo, foi instada a não desistir de obter seu diagnóstico 

e voltou dias depois, com sua vitória e sua história. 

 

Elisa: 

A jovem Elisa tem 26 anos e está cursando História na universidade. 

Refere sua experiência escolar como mais ruim do que boa. Sofria um sem número de 

crises na escola, ia ao banheiro para chorar, puxar os cabelos e se balançar. Com o tempo, 

começou um processo de automutilação. 

Seus colegas a chamavam de louca e de chorona. Era difícil se relacionar com eles. 

Sonhava ser como as outras meninas, que se arrumavam, se maquiavam, conseguiam conversar 

e não tinham crises. Quando pensa em “ser normal”, evoca a imagem de uma festa, de gostar 

de festas. Entende que socializar, se maquiar e ir a festas seriam traços típicos bons de se ter. 

Teve amizades curtas, que duraram apenas enquanto durou a coincidência de 

conviverem no ambiente escolar. No dia a dia, adora estar com seus gatos, pelos quais tem 

grande carinho. Foi de poucas palavras e optou pela entrevista escrita, mas foi participativa e 

contribuiu, também ela, valiosamente para a realização desta pesquisa. 

 

Diana 

Diana, de 34 anos, tem um carinho ímpar por sua mãe, que está seriamente doente, e vai 

acompanhando passo a passo as muitas idas ao hospital. É palestrante, influenciadora digital e 

produz estampas para camisas sobre autismo e temas de inclusão e de aceitação às diferenças, 

mas isso ainda não é algo de que ela consiga tirar seu sustento. Diagnosticada aos 31 anos com 

a Síndrome de Asperger, ela vinha carregando consigo por dez longos anos um diagnóstico 

equivocado de bipolaridade.  
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Quando menina, embora sempre quisesse aprender coisas acima do que geralmente 

ocorre em cada faixa etária, tendo facilidades de aprendizagem em vários aspectos, ela sofreu 

devido a uma possível discalculia, tendo muitas dificuldades relacionadas a números, a ver as 

horas no relógio, a entender o formato de horas em 24h, entre outros. Esteve constantemente 

por um fio das reprovações. Isso, somado às dificuldades sensoriais, fez sua experiência escolar 

não ser das melhores. 

Mas o que mais tornava sua trajetória escolar dolorosa era o bullying dos colegas, que 

batiam nela, cuspiam em sua comida, faziam piadas e mais um sem-número de violências que 

comprometiam sua experiência e certamente marcaram sua vida. Define a escola como “uma 

perda de tempo”, um “mal desnecessário, que só faz a gente se deprimir”. 

Refere-se ao seu lugar na escola como o do “excluído do excluído”, uma pessoa que 

transitava ignorada pelos corredores. Seja como for, os anos foram passando, e ela se sentindo 

alguém de cuja existência os professores só se dariam conta na hora chamada, vivendo nas 

sombras e carregando todo peso da exclusão. Nesse cenário, uma frase sua se sobressai com 

força: “eu era invisível”. 

Referindo-se a “ser normal” na escola como ser o padrão do qual ela, por ser autista, 

acabava por fugir, afirma que, devido a isso, ainda hoje sofre os bullyings da vida. E arremata, 

a pedido da pesquisadora, com uma imagem, em que ela seria, no passado escolar, o borrado, 

o desalinhado, enquanto as outras pessoas seriam aquela imagem limpa e nítida. A intensidade 

da dor que se faz entrever em meio a essas evocações nos leva a refletir sobre os sofrimentos 

vividos por Diana em sua trajetória, mas também faz florescer a sua luta de hoje, com as 

estampas em prol dos autistas, com seus depoimentos como influenciadora nas redes sociais, 

enfim, com toda a trilha poderosa que ela construiu para se fazer ouvir, lutando por um mundo 

com mais respeito pelas diferenças, que tanta cor conferem à espécie humana. 
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Valéria: 

Desde pequena, Valéria, hoje com 42 anos, foi colocada pela mãe em terapias e recebeu 

atenção especializada por suas dificuldades com controle motor. 

Já no maternal, voltava em prantos da escolinha, dizendo que para lá não queria retornar 

nunca mais. Lembra-se de que brigavam muito com ela, sobretudo porque ficava muito agitada 

e não conseguia repousar na hora do cochilo. Recorda-se de ter sido muito repreendida nessa 

fase de sua vida. 

Relata ter sido uma aluna “muito ruim” até a 4ª série. Todos os anos, ficava de 

recuperação nas matérias e passava raspando, ficando doente depois, tendo que tomar 

antidepressivo e ansiolítico. Diz que o ano em que “tomou bomba” foi precisamente o ano em 

que teve melhora em seu desempenho. Mas sua professora julgou que era melhor retê-la mais 

tempo, para que se preparasse melhor para a 5ª série. 

Não só a relação com os estudos, mas também com os colegas, foi sempre conflituosa: 

aluna que enfrentava as autoridades, sofria também bullying, mas reagia à sua maneira, sendo 

“má aluna” e se rebelando no dia a dia. A dificuldade de aprendizado permeou sua trajetória 

escolar. 

Mudou muito de escola e, ao ir parar em um colégio de “meninos ricos”, onde as 

crianças tinham tênis importado, mochilas e estojos de marca, sofreu o que entende como uma 

mistura de bullying por seu autismo então desconhecido e preconceito por sua classe social. Em 

geral, refere que as pessoas que a aceitavam e com quem fazia amizades eram pessoas que 

também sofriam discriminação, como os homossexuais, e era assim que ela ia se misturando 

aos que tampouco eram “normais” para os outros. 

Em uma de suas sucessivas mudanças de escola, passou abruptamente de aluna com 

grandes dificuldades para uma das melhores da turma. Teve, portanto, um curso atribulado e 

incerto, chegando inclusive a fazer intercâmbio. 
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Diz sem papas na língua que “a galera normal não gostava de mim. [...] Nunca gostou. 

Até hoje”. Tinha como referência, ao chegar em uma escola em que também estavam suas 

primas, o comportamento dessas primas, que tentava imitar. As consequências, porém, foram 

aterradoras: começaram a chamá-la de “puta” pela escola, apenas por ter sentado no colo de um 

menino, à maneira que suas primas faziam com amigos. 

Nesse momento, sofreu o que considera como o pior dos bullyings de sua trajetória e se 

transmutou completamente. Em resposta aos abusos, incorporou o seu “eu” diferente — que 

ela sabia ser diferente, só não sabia por quê, destaca — e começou a andar vestida de Madonna. 

Importante frisar que estamos tratando do início dos anos 1990 e que, assim sendo, 

Valéria refere que esse tipo de postura era considerada totalmente incomum no Brasil de então, 

fazendo com que quem passasse por ela a olhasse num misto de estupefação e curiosidade. Mas 

ela já não temia: queria afirmar a diferença que gritava dentro dela. 

Para ela, ser normal é ser “encaixotadinho” e fazer o que todo mundo faz. Não sabendo 

que era autista, destaca que também os outros evidentemente não o sabiam e, vendo em 

retrospecto, nota que era tachada de mimada, de mal comportada, de pessoa que a mãe deixa 

fazer tudo o que quer e coisas desse tipo. Mas nota que teve bons amigos, pessoas também 

socialmente deslocadas, e lembra que uma menina, comemorando a distância o décimo oitavo 

aniversário de Valéria, refere que ela era uma pessoa que não fazia questão que ninguém 

gostasse dela, mas que quem gostava dela, gostava de verdade. E isso ela nunca mais esqueceu. 
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4.2. Análise de conteúdo das entrevistas 

 

 

“Ser normal é tudo aquilo que eu não sou”. Com essas palavras, Lúcia se expressa, num 

sucedâneo de comparações de atos, posturas e comportamentos que ela não se vê como apta a 

executar, ter ou manter sem um enorme custo, sem um enorme desgaste à sua saúde mental e 

física. 

Postando-se do lado contrário à assim suposta “normalidade”, porém, Lúcia reconhece, 

noutro ponto, que “de perto ninguém é normal”, mas vê nítidas as barreiras entre ela e aqueles 

que podem, aparentemente, gozar desse estatuto. 

A análise de conteúdo por nós efetuada foi do tipo temático-categorial, adaptada de 

Bardin (1977, 2000), e foi realizada tendo como base o conjunto de entrevistas. Ela exigiu de 

nós uma leitura criteriosa que evidenciasse, para além das especificidades expressas nas 

entrevistas, também aquilo que, presente nas falas das mulheres, as une às outras integrantes de 

seu grupo: as semelhanças, os pontos em comum. 

A análise de conteúdo proposta por Bardin (1977, 2000) permite que cheguemos a temas 

por meio da contagem de categorias inferidas a partir da análise dos discursos dos sujeitos. 

Chegamos às categorias por meio da reunião de elementos sob um determinado título, sendo 

esse agrupamento realizado com base nos “caracteres comuns destes elementos” (p. 117). Aqui, 

adotamos um critério semântico de categorização, em que os elementos significando x são 

reunidos em uma categoria correspondente. 

Nossa análise, portanto, contou com sucessivas leituras que nos permitiram detectar 

menções reiteradas das participantes a determinados pontos, os quais foram quantificados e 

dispostos em categorias comuns, agrupadas em temas maiores, de acordo com a pertinência ao 

que entendemos ser pontos fulcrais das narrativas. Cabe-nos ressaltar que essas categorias não 
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são fortuitas, mas fruto de um trabalho atento com o material, que nos permitiu localizar, entre 

as especificidades do narrado, pontos comuns, em uma associação que visou integrar a riqueza 

das narrativas de vida individuais àquilo que acena mais distintamente para a inserção grupal 

dessas pessoas, possibilitando uma leitura na perspectiva da Teoria das Representações Sociais. 

No caminho que percorremos, o primeiro tema, intitulado ser (a)normal para os outros, 

surgiu de nossa investigação acerca dos sentimentos dessas mulheres em seu estar no mundo, 

de como julgavam que os outros as viam. Tudo, é claro, permeado pelas dores e pelos relatos 

delas, que dão sentido às ações dos outros e às suas próprias, costurando-as a partir de suas 

trajetórias, de seus medos, de seus sonhos e de suas expectativas. 

Começando pelo Tema 1, chegamos às duas categorias apresentadas a seguir: 
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Tema 1 – Ser (a)normal para os outros 

Categoria Fx Relatos 

Ser anormal para os colegas 

(bullying) 

6 Diana: “Já dos seis anos, sete anos, 

que foi quando eu comecei na 1ª 

série do Fundamental eu comecei a 

ter dificuldade […] eu comecei a 

sofrer bullying, né? Então eu 

apanhava na escola, roubavam meu 

dinheiro do lanche, cuspiam em 

mim, ahn… faziam muitas coisas. 

E… E eu não entendia o porquê. 

[…]” 

Ser (a)normal para os 

professores (não incomodar)  

5  Maria Eduarda: “Eu era a aluna dos 

sonhos. Eles não tinham a menor 

ideia do meu sofrimento para dar 

conta dos trabalhos, das relações e 

das boas notas. Escolhi ser a 

boazinha em casa e na escola, pois 

percebi que isso me garantia uma 

melhor aceitação. O custo disso 

sempre foi de uma constante 

exaustão e sofrimento.”  

Diana: “Então… É… Eu era… Eu 

era invisível, praticamente, então o 

professor só sabia da minha 

existência na chamada, eu acho, se 

ainda lembrasse do meu nome 

[…].” 

Tabela 1: ser (a)normal para os outros 

Fonte: elaboração da autora 

 

Ao provocar as entrevistadas a discorrerem sobre seus passados escolares, obtivemos 

resultados que não raro vão e vêm, deixando entrever as fronteiras difusas entre passado e 

presente nas narrativas (re)criadas ativamente pelos indivíduos no ato da fala ou da troca de 

mensagens instantâneas. É assim que um questionamento ativo da existência de uma 

“normalidade” não raro sobrepuja, num discurso mais ponderado, a imagem mais antiga de 

“não normalidade”.  

As falas das mulheres, a despeito de suas variadas faixas etárias, cidades e estados de 

residência e graus de instrução, convergem marcadamente, batendo em pontos como festas, 
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conversas, roupas e comportamentos dos colegas como distintos dos delas. Também são 

comuns — embora de modo nenhum contemple a totalidade dos casos em análise — menções 

a desempenhos bons ou satisfatórios nas avaliações formais e no todo das disciplinas, e ao 

pouco discernimento dos professores acerca de suas dificuldades e de todos os desafios que o 

ambiente da escola representava para elas. Condizentemente com o que se faz presente nas 

autobiografias estrangeiras, porém, o bullying aparece como uma menção prevalente, atrelado 

ao não ser “normal” — “normal” é o Outro, e quem não se enquadra sofre bullying. 

Observamos, ainda, que, na fala das mulheres, o “normal” perseguido e descrito, o “ser 

como os outros”, entra em flagrante choque com o “normal” no sentido de uma normalização 

escolar, que, em maior ou menor medida, homogeneíza, ao mesmo tempo que produz a 

diferenciação, que hierarquiza e produz a exclusão (PORTOCARRERO, 2004).  

Esse “normal” da escola, segundo podemos aventar, é em muito distinto do que o que 

elas vislumbravam a partir das colegas de classe. O normal escolar desejável para os professores 

e demais profissionais é, paradoxalmente, um tipo de aluno que não incomoda e que, em sua 

invisibilidade, se “funde” ao cenário. Esse aluno, por raro, é o mesmo que é presa de constante 

bullying dos colegas e é, muito mais fielmente — ao menos na maioria dos casos a nós 

participados —, a própria menina autista de nível 1 de suporte. 

Argumentamos aqui, portanto, que a questão do se sentir “invisível” aparece de forma 

bifurcada nos discursos das participantes. Pois a sensação de invisibilidade perante professores 

e colegas nos parece de ordem marcadamente diversa. No que concerne aos docentes, atrela-se 

à premissa de homogeneização escolar que torna a aluna “quieta”, “tímida” e “silenciosa”, que 

não “perturba” e cumpre as tarefas mais ou menos bem, algo desejável e que, por isso mesmo, 

torna-a naturalizada, fundida ao cenário e quase “esquecível”. Mas, no que diz respeito aos 

colegas, ser invisível é estar alijada de contatos sociais, é não fazer parte, é ser a estranha que 

sofre bullying e não parece encontrar para si um lugar no mundo. 
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Embora possa soar paradoxal que os invisíveis sofram bullying, sendo, portanto, 

perseguidos, isso se coaduna com os estudos sobre a temática, que afirmam que alunos 

pertencentes a minorias, pessoas com deficiência, indivíduos solitários ou mais fracos 

fisicamente, bem como com expressões de timidez e ansiedade são mais suscetíveis a serem 

vítimas de bullying, pois os que cometem os atos contra eles o fazem em um jogo de forças, de 

poder, que tende mais àqueles que parecem presas fáceis ao seu ataque e à sua consequente 

reafirmação de poder pelo ato (MENESINI; SALMIVALLI, 2017). Embora a deficiência das 

meninas autistas não fosse percebida como tal, decerto sua vulnerabilidade por diferenças nas 

interações e na comunicação social, bem como sua tendência a comportamentos mais solitários, 

por vontade própria ou já por exclusão pelos pares, as tornava fortemente propensas a sofrer 

esses ataques. 

E, por ataques, não pensemos que o bullying consiste apenas em atos de agressão física. 

Em revisão de literatura sobre o tema, Menesini e Salmivalli (2017, p. 241) definem: 

 

Bullying comprises verbal attacks (e.g. name calling, threats), physical behaviours 

(e.g. hitting, kicking, damaging victim’s property), and relational/social aggression 

(e.g. social exclusion, rumour spreading) (Monks & Smith, 2006; Olweus, 1993; 

Smith, 2014) up to the most recent forms of attacks through Internet and new 

technologies (also referred to as cyberbullying).33 
 

Com o que fica dito, a categoria que intitulamos ser anormal para os colegas (bullying) 

é por nós destacada. 

Embora a vida atribulada de Marília e os problemas por ela enfrentados se estendessem 

à família e a casa, não se resumindo às agressões vividas na escola, ela nos diz: 

 

[…] Depois, seria a época em que eu ficava sozinha nos recreios/intervalos e sofria 

bullying. Em último lugar e não menos importante, seria quando eu comecei a ter 

                                                           
33 Bullying compreende ataques verbais (como xingamentos e ameaças), comportamentos físicos (como bater, 

chutar e danificar a propriedade da vítima) e agressão relacional/social (como exclusão social e espalhar boatos) 

(Monks & Smith, 2006; Olweus, 1993; Smith, 2014), até as formas mais recentes de ataques pela Internet e novas 

tecnologias (também conhecidas como cyberbullying) (tradução nossa). 
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ideação suicida e a me automutilar, além de começar a piorar em desempenho na 

escola e não conseguir mais estudar direito. […] Eu com frequência sofria bullying 

ou perdia materiais e acabava levando bronca em casa pelos dois e reagia chorando. 
 

Não menos marcantes são os relatos das demais participantes, em que destacamos 

Valéria, cujas reportadas experiências difíceis — inclusive no que concerne ao desempenho 

escolar nas disciplinas, com altos e baixos e uma vida recheada de mudanças que decerto são 

duras de administrar para um sujeito autista — chegam aos termos aqui reproduzidos: 

 

Aí… Nessa escola que eu fiz essas… esses anos, eu lembro que eu sofri bullying na 

mão dos colegas. É… E não foi pouco não. Eu tinha umas amigas muito… Criança é 

um bicho complicado, né? Eu sofri muito, nessa, nessa questão do bullying. É… 

Quando eu fui pra quinta série, eu lembro que eu mudei de escola […] 

[Mais adiante, relata:] Quando eu cheguei nessa escola… vou dar um exemplo do quê 

que aconteceu pra ver se fica mais claro. As minhas primas, elas tinham uma turminha 

de amigos, e eles se tratavam com intimidade de irmão. Era beijinho na boca, 

selinho… Era ficar agarradinho, abraçadinho, sentava no colo, esse tipo de coisa. 

Então, o quê que aconteceu? Elas me levaram numa festa, antes das aulas começarem 

e eu conheci os amigos delas. Eu vi aquilo tudo e pensei: vou fazer igual. E sentei no 

colo de um menino. Foi só isso. Não teve beijo, não teve mão passando, não teve nada. 

Quando foi no primeiro dia de aula, a escola inteira tava dizendo que eu era uma 

puta… e eu tinha quinze anos de idade. Então, foi nesse nível. 
 

Foi também marcado que, no discurso das participantes, bem como nas autobiografias 

anteriormente aludidas, o bullying viesse acompanhado de uma sensação de serem desprezadas 

pelos outros, duas facetas de um comportamento que acabava por legá-las mais e mais à 

sensação de desamparo e de solidão. Algumas respondem chorando, entrando em crises 

constantes, outras, como refere Valéria, se transformam e passam a reafirmar em vestes, 

atitudes, falas e gestos a pessoa diferente que ela era julgada por ser. 

Diante das agruras da vida escolar, Valéria veste-se à maneira da cantora Madonna, 

passa a frequentar as aulas e a andar pelas ruas de formas consideradas chocantes pelos outros, 

à época em questão — início da década de 1990. Pinta as unhas e se ornamenta de modos 

atípicos, afirmando a diferença, em lugar de tentar sempre imitar os outros e assim mitigá-la: 

 

[…] Porque eu pensei: bom, eu não posso ser igual a todo mundo, então eu vou ser eu 

mesma. Eu vou ser diferente. Eu sabia que eu era diferente, eu só não sabia como e 
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nem até que ponto. Aí eu comecei a andar vestida de Madonna… Isso foi nos anos… 

nos anos oiten… Não… Como é que é? Nos anos noventa, no começo dos anos 

noventa, que no Brasil não existia nada daquilo que eu fazia. Eu pintava a unha de 

azul, de verde, de roxo, essas coisas que hoje todo mundo faz, naquela época não 

existia. […] E os meus amigos admiravam muito isso em mim. Os amigos de verdade 

mesmo, que eu fiz, porque nessa época eu fiz bons amigos. Essa galera que eu te falei 

que também era rejeitada. 

  

A categoria ser anormal para os colegas (bullying) nos parece, deste modo, traduzir de 

forma inescapável o “ser normal” para os outros, diametralmente distinto, porém entrelaçado, 

com o “ser normal” para os professores, que privilegiam sua quietude e o seu “não incomodar”. 

Tece-se, então, o Tema 1 deste trabalho, que intitulamos ser (a)normal para os outros, trazendo 

em si a já referida categoria ser anormal para os colegas (bullying) e a categoria ser (a)normal 

para os professores (não “incomodar”), que investigaremos em seguida. 

Na contramão da persona que a menina com TEA deveria adotar para ser similar aos 

colegas, aparece sua figura como “boa aluna” ou como aluna “invisível” para os professores. 

Sob a categoria ser (a)normal para os professores (não “incomodar”), procuramos reunir a 

totalidade dos casos dessa natureza reportados pelas entrevistadas, mas temos em mente que 

algo no mesmo sentido repercutiu também nas autobiografias nacionais e internacionais 

consultadas, o mesmo valendo para o caso da categoria ser anormal para os colegas (bullying). 

Assim, é de valia notarmos que da menina são cobradas pelo menos duas performances 

às quais sua camuflagem, sua capacidade de ocultação e imitação, teria que dar alcance: a 

primeira, para os colegas, de ser uma aluna “normal”; e a segunda, para os professores, de ser 

uma aluna “que não incomoda”, anormal para a maioria dos colegas, decerto, mas desejável 

para os docentes e mais profissionais escolares, na já referida perspectiva de uma “normalização 

escolar”. Em outras palavras, elas já corresponderiam, em muitos dos casos, ao que os 

professores tentavam continuamente impor à sua classe, possivelmente alimentando ainda mais, 

por conta disso, os ataques infligidos pelos demais alunos. 
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De forma distinta, e contrariamente ao que talvez pudéssemos assumir acerca dos 

mecanismos de cópia das (ex-)meninas autistas, não há uma menção forte a uma camuflagem 

como imitação social consciente na maioria dos casos. Além disso, pelo menos Olívia e Valéria 

afirmam claramente não terem tentado ser mais do que elas mesmas no ambiente escolar. A 

questão da camuflagem, embora premente, não se traduz de modo claro na forma de um 

comportamento imitativo consciente, embora possamos assumir que talvez ele se apresente 

mais no sentido da “normalização escolar” endossada pelos docentes e demais profissionais. 

Contudo, tampouco essa maior quietude se traduz necessariamente num bom 

desempenho escolar. A questão dos resultados em formas de avaliações com notas parece se 

traduzir em várias dificuldades para algumas pessoas com TEA abordadas, ao passo que para 

outras não conduzia a maiores preocupações, sendo seus desempenhos considerados bons ou 

mesmo acima da média. Notamos, nos discursos das participantes, uma tendência para os 

extremos: ou uma afirmação de muita dificuldade, ou de marcada facilidade no que concerne 

ao desempenho escolar tomado classicamente como notas, avaliações formais e afins. E isso 

não raro no mesmo sujeito. Valéria aludiu à “bomba” que tomou na 4ª série, atual 5º ano do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental, mas também fez menção a outros momentos em 

que seu desempenho foi destaque. Dificuldades quanto aos conteúdos evidentemente não são 

as únicas a exercer um papel fundamental nesse processo: também entram em jogo aí questões 

relativas ao sofrimento vivenciado no ambiente escolar por motivos sociais e sensoriais, a 

exemplo do bullying e de dificuldades inclusive com o próprio cabelo, como menciona 

correntemente Emília. Ela nos diz, por exemplo: 

 

[…] Eu sempre tive uma sensibilidade em relação ao cabelo. […] Eu não entendia por 

que que eu queria cortar o cabelo. Não era uma questão de estética. […] O que eu 

queria era conforto. E só o que eu sabia era que o cabelo grande me deixava muito 

desconfortável. 
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Sabendo que as questões sensoriais no TEA são muito amplas e variadas, o DSM-V 

(APA, 2014) reconhece as diferenças sensoriais na forma de hiper e hipossensibilidade como 

características comuns a indivíduos no espectro. É fator que pode comprometer a aprendizagem 

mesmo que aquele indivíduo não apresente déficits cognitivos. Isso deve ser sempre levado em 

conta se pensamos em intervenções em prol dos indivíduos com autismo no ambiente não raro 

atribulado da escola, que previsivelmente pode acarretar sofrimento e comprometer a 

aprendizagem. 

Emerge, ainda, entre os relatos de nossas entrevistadas, a sensação de não pertencer a 

este mundo, pronunciado enfaticamente por Lúcia: “Eu me sentia muito estranha, eu me sentia 

um E. T. Eu olhava assim e falava: gente, eu não faço parte desse mundo! Sabe? Que mundo é 

esse?”. 

E é esse plano dos sentimentos e sensações que nos conduz ao Tema 2, que intitulamos 

ser (a)normal para si mesma, como podemos ver na Tabela 2. 
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Tema 2 – ser (a)normal para si mesma 

Categoria Fx Relato 

Ser anormal para si mesma (por não 

amadurecer no tempo dos colegas) 

4 Olívia: “Quando eu estava na escola eu 

consegui fazer alguns amigos até os 10 

anos porque eles não percebiam que eu era 

diferente. Eu falava um pouco com eles, 

mas apenas assuntos repetidos que toda 

criança gostaria de ouvir. Assuntos de ETs 

e fantasmas. Após os 10 anos se tornou 

impossível ter amigos porque todas as 

crianças cresceram e começaram a ter 

assuntos diversos que envolviam 

socialização. Minha mente continuava a 

mesma dos 7 anos [...].” 

Ser (a)normal para si mesma (por 

seguir pessoas e comportamentos) 

6 Maria Eduarda: “Não, eu não observava 

ninguém em especial. Observava o 

conjunto para copiar aquilo que dava certo 

aos olhos da maioria. Porém, à medida que 

eu crescia, eu sempre elegia uma colega de 

suporte para me explicar relações ou falas 

sociais que eu não entendia.”  

Diana: “Na escola eu tentava me adequar, 

na escola eu tentava olhar para as outras 

meninas e tentar me comportar como as 

outras se comportavam... É... O autista 

aprende a se camuflar. Então, ele aprende 

a querer se adaptar, a querer ser 

neurotípico. [...]” 

Tabela 2: ser (a)normal para si mesma 

Fonte: elaboração da autora 

 

Tal como trouxemos em Michelle Vines, vivenciar as mudanças advindas do 

crescimento é recorrentemente referido como um momento difícil no TEA. Quatro das nossas 

moças fizeram menção a esse fato, mesmo não tendo sido perguntadas diretamente a respeito. 

Suas falas se destacam pela concomitância na faixa etária de fins da infância e início da 

adolescência como um momento em que os colegas mudavam sem que elas acompanhassem a 

mudança. Não que seus corpos não crescessem e mudassem, mas que seus interesses, 

comportamentos e visões de mundo continuavam a ser percebidos por elas como inalterados ou 

muito similares, ao passo que os dos colegas pareciam mudar bruscamente, o que não raro lhes 

causava uma ruptura com as poucas amizades infantis que conseguiam reter — não sendo, 

contudo, a falta de amizades na adolescência generalizável a todos os casos. 
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Para compor a categoria ser anormal para si mesma (por não amadurecer no tempo dos 

colegas), elegemos falas como a seguinte, da autoria de Marília: 

 

Até os 8 anos era bom, pois tinha interesse em desenhos animados e jogos, e as outras 

crianças também gostavam dos mesmos desenhos e tinha um melhor amigo que 

jogava comigo. [...] Mais tarde, ainda na infância, fui mudando de escola e, cada vez 

que mudava, não fazia novos amigos. Não tínhamos mais interesses em comum, pois 

os colegas estavam agindo de forma mais madura, com as meninas formando grupos 

para falar de garotos, roupas, fofocas e essas coisas, e eu ainda tinha os mesmos 

interesses que antes, que estavam se tornando cada vez mais fortes e restritos. [...] Na 

adolescência foi ainda pior, pois eu continuava com interesses de criança, gostava de 

ficar correndo. No 6º ano não fiz nenhum amigo. Ficava sozinha nos recreios contando 

os minutos para acabar. [...] Passei o ensino médio sem amigos e ficava sozinha na 

sala nos intervalos ou assoviando cantigas infantis ou desenhando no quadro branco, 

isso quando não saía e ficava andando em círculos pelo pátio para tentar regular a 

ansiedade.  

 

É importante ter em conta que, embora raramente as entrevistadas tenham reconhecido 

se espelhar no comportamento de pessoas em específico, foram numerosos os relatos no sentido 

de seguir colegas, em silêncio ou não, bem como de ter amigas durante curtos períodos, 

enquanto mantiveram a convivência (“só pelo período que eu convivi”, nos dirá Elisa). Assim 

sendo, é possível que essas “colegas de suporte” fossem, sim, mesmo que por vezes de forma 

inconsciente, importantes referenciais de comportamento para as mulheres autistas aqui 

aludidas. 

É assim que pensamos ter chegado a mais uma categoria, dentro do Tema 2 — ser 

(a)normal para si mesma, por nós chamada de ser (a)normal para si mesma (por seguir pessoas 

e comportamentos). Essa categoria nos levou a crer que o comportamento imitativo e de 

ocultação “se misturando” ao fundo da cena, embora não sempre consciente, estava presente e 

era constantemente reproduzido na forma de um andejar contínuo ao redor de pessoas e na 

busca de indivíduos que lhes parecessem transmitir confiança ou suporte. 

Tomemos o exemplo a seguir, extraído da fala de Olívia: 

 

Eu não tinha pessoas que eram referências de comportamento. Em cada série da 

escola, eu tinha 1 ou 2 pessoas que eu seguia elas para todo lado sem elas perceberem. 

Eram tipo possíveis salvadoras. Tive duas possíveis salvadoras professoras, e algumas 
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alunas também. [...] As possíveis salvadoras eram pessoas que poderiam fazer 

amizade comigo e me proteger do mundo. 
 

Portanto, o elemento da camuflagem parece estar aqui bastante presente, mas não menos 

do que em relação ao seu comportamento diante dos docentes e dos colegas em ambiente de 

sala de aula. É sobre isso que Maria Eduarda ainda nos dizia: 

 

Como desde os 3 anos eu tenho recordação de observar as pessoas para tentar entender 

algumas diferenças que eu já sentia, na escola, eu observava os colegas e a professora 

para saber o que eles esperavam de mim e também para entender como me comportar. 

E daí tentava me enquadrar nessas expectativas porque sabia que se eu fosse como eu 

era, eu não teria ninguém ao meu lado. Ainda assim, não tinha amizades. Os trabalhos 

em grupo eram sofridos. Cheguei a criar a personagem Maria* que era a que ia à 

escola e a Eduarda* que ficava em casa e que fora de casa ninguém conhecia (nome 

modificado para preservar a identidade da entrevistada). 

 

Como o comportamento com relação aos professores e às expectativas da normalização 

escolar devia ser mais fácil de mimetizar, do momento que demandava silêncio, quietude e uma 

quase invisibilidade, e não uma performance mais elaborada para agir de forma a que a maioria 

dos educandos a olhasse como um dos seus, é provável que por essa razão tantas pareciam obter 

mais êxito naquela empreitada, e não tanto nesta. 

Esse tipo de comportamento já era identificado por Attwood (2007) para as meninas 

autistas de pouca idade, sendo característica comum que ficassem ao redor das demais, nas 

periferias, de onde começaria o desejo de se acercar e um estudo mais ou menos consciente ou 

criterioso dos comportamentos de seus pares para assim entenderem o que lhes era dado fazer 

e como fluir no mundo social. Holliday-Willey (1999) já nos dizia sobre esse traço de ser 

observadora de pessoas, e é essa uma característica recorrente nas autobiografias de mulheres 

com TEA. 

Reside aí, segundo cremos, o cerne do mecanismo da camuflagem, que nos propusemos 

desde o início a aprofundar. Presente também na persona da “boa aluna” frequentemente 

assumida ou intentada, ela tenta estabelecer modos de navegar no mundo social, tão complicado 

para pessoas com dificuldades nos domínios da comunicação social “neurotípica”, e parece se 
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traduzir sobremaneira num “seguir” ou “rodear” pessoas e na definição de uma persona da “boa 

aluna” ou aluna “quieta” nos casos de ambiente escolar aqui aventados. 

Seguir ou rodear é o primeiro passo da menina do playground para ser quem não é 

perante os outros, é o caminho para entrar em uma vida em que aprende que suas estereotipias 

e seus comportamentos repetitivos em geral não são tolerados, que sua forma diferente de se 

comportar é mal vista e que sua intolerância às quebras de rotina e a determinados estímulos 

sensoriais devem ser engolidos e guardados para si. Quer identifiquem ou não que podiam ser 

elas mesmas na escola, nossas mulheres autistas sofrem com o padrão que as torna anormais, e 

em alguma medida são tolhidas, nem que pelo bullying, e suprimem comportamentos com base 

nas imposições sociais. 

Em última análise, portanto, não só esta, mas todas as categorias aqui em análise até o 

momento podem ser enquadradas nos âmbitos da camuflagem, na medida em que os outros a 

impõem e que elas o seguem e o sofrem muitas vezes em silêncio, mas também desenvolvem 

comportamentos adaptativos, seja para parecerem mais normais, seja, por fim, para marcarem 

ruptura, como quando Valéria se veste de Madonna e age de modo a se reafirmar como não 

pertencendo ao “encaixotadinho”. As mais distintas personas que as meninas autistas assumem 

aparecem, portanto, revestidas do mecanismo da camuflagem, e suas histórias de vida nos 

mostram que não é pouco o sofrimento engendrado por esse elemento em suas várias facetas, 

mas que tampouco as suas vidas, inclusive seus eventuais sucessos pessoais e profissionais, são 

pensáveis sem ele. 

É assim que Lúcia nos diz: 

 

Você perguntou também se valeu a pena todo o meu sofrimento. Eu acho que valeu, 

porque eu cresci. Sabe? Como pessoa. Eu me adaptei ao mundo, apesar de ser 

diferente, de não ser igual. Mas eu acho que a adaptação é um processo natural 

também, né? 
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A camuflagem é, antes de tudo, algo que as torna viáveis e as permite sobreviver em um 

mundo “neurotípico”. Mais ou menos consciente, é um mecanismo para produzir 

conformidade, sim, mas também adaptação. Conquanto possamos argumentar que melhor seria 

se não tivessem que utilizar esse mecanismo e fossem aceitas tais quais são, é importante frisar 

que, na sociedade que se tem, e diante do que é ou não é bem aceito, esse instrumento tem 

também seus “prós”, na medida mesma em que as possibilita navegar minimamente pelo mundo 

social. 

Os exemplos desse instrumento abundam nos casos aqui relatados, indo desde a 

supressão de comportamentos socialmente indesejáveis até a imitação ativa de um ou mais 

sujeitos de referência. Pensar em quantas personas elas tiveram que engendrar, a despeito de 

suas dificuldades de comunicação social, é pensar em sua grande capacidade adaptativa. Os 

custos são imensos, como pretendemos demonstrar, mas são também uma peça valiosa em sua 

sobrevivência e mesmo nas histórias de sucesso de algumas delas. 

Não queremos com isso afirmar que o sofrimento valeu a pena ou que todas terão em 

mãos os mesmos potenciais adaptativos. Queremos, apenas, ressaltar o quanto a camuflagem 

precisa ser estudada também como condição sine qua non para que elas tivessem sequer a 

possibilidade de chegar aonde quer que tenham chegado. 

Além disso, Beck et al. (2020) afirmam que a camuflagem também possibilita que elas 

evitem um grande número de estressores que se associam a problemas de saúde mental. 

“Parecer normal”, por exemplo, olhando para a expressão facial do interlocutor antes de 

responder ou evitando falar demasiadamente sobre um assunto de interesse pode potencializar 

as possibilidades de a pessoa conseguir e manter amizades e de ser bem sucedida em uma 

entrevista de emprego (BECK et al., 2020). Por outro lado, os esforços associados à camuflagem 

podem engendrar mais problemas associados à saúde mental. Vale que ressaltemos, aqui, que, 
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embora a camuflagem não seja mobilizada especificamente por mulheres com TEA, ela parece 

ser marcadamente comum no caso delas.  

O grande número e variedade de carreiras seguidas por essas mulheres, o grande número 

de conquistas a despeito de toda a dor precisa ser evidenciado e estudado mais profundamente. 

Não se trata, portanto, de minimizar o sofrimento dessas pessoas, e julgamos agora menos 

adequado dizer “prós” do que destacar as potencialidades, a riqueza e a multiplicidade desse 

mecanismo, por mais que ele redunde em “contras” na vida desses sujeitos. 

Parece-nos, contudo, inegável que, por mais que essas mulheres adotem estratégias e 

mecanismos primorosos em sua luta pela sobrevivência diária, há uma prevalência de um 

sofrimento que um diagnóstico precoce poderia ter em muito minimizado. Pelo que não se 

pretende, de modo nenhum, pôr a importância do diagnóstico em questão. 

Intimamente vinculada à camuflagem, portanto, inaugura-se a categoria supracitada, que 

encerra o Tema 2 de nossa análise. 

Chegando a este ponto, podemos fazer algumas ponderações: os sujeitos entrevistados 

trouxeram uma descrição do “ser normal” condizente com a ideia de ser “como os outros”, em 

que parecem trazer à luz uma representação assentada em elementos socialmente respaldados e 

compartilhados nos ambientes escolar e familiar. Porém, na contramão, aparece, também, em 

outros momentos, um discurso crítico ao “ser normal”. Desta feita, é possível supor tensões 

entre uma representação mais próxima a uma visão hegemônica de “ser normal” e a irrupção 

de representações derivadas das experiências pós-diagnóstico dos sujeitos, das quais outros 

elementos emergem, possivelmente relacionados ao novo grupo de pertença, mulheres com 

TEA, e suas comunicações cotidianas pelas redes sociais. 

É assim que chegamos ao Tema 3 da nossa análise, intitulado “ser (a)normal”, “ontem” 

e “hoje”, como pode ser visto na tabela a seguir: 
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Tema 3 – “ser (a)normal”, “ontem” e “hoje” 

Categoria Fx Relatos 

“Ser anormal” antes do diagnóstico 

(imagem evocada em alguns casos) 

5 Diana: “Antes do diagnóstico, eu achava 

assim: que o normal era todo aquele 

padrãozinho, bonitinho e que eu era 

justamente aquela imagem distorcida, né? 

Então eu era anormal e… as pessoas todas 

eram aquela imagem padronizada, 

quadradinha, bem nítida, bem limpa, e eu 

era o oposto, né? O desalinhado, eu era o 

borrado, o que não dava para se definir, 

certo? Isso antes do diagnóstico. […] era 

essa ideia aí de que todo mundo era 

bonitinho, todo mundo padronizado, todo 

mundo correto, a imagem perfeita e eu era 

a imagem distorcida.” 

Relativização pós-diagnóstico sobre 

a existência de um “normal” 

(imagem evocada em alguns casos) 

6 Valéria: “É… Bom… Eu diria que hoje eu 

não sei te responder essa pergunta. Porque 

o conceito de normalidade, ele caiu por 

terra na minha cabeça. Eu não acredito que 

exista um normal e um anormal. Eu não 

acredito… […] Inclusive eu não acredito 

que o autismo seja uma doença e nem uma 

deficiência. Eu acredito em 

neurodiversidade. É uma forma diferente 

de pensar, uma forma diferente de 

entender, de compreender a informação, 

uma forma diferente de agir…” 

Tabela 3: “ser (a)normal”, “ontem” e “hoje” 

Fonte: elaboração da autora 

 

Importante frisar que, tal como dito anteriormente, a despeito de cobiçarmos alcançar a 

visão desses indivíduos em um tempo passado, não há como fazê-lo sem passar forçosamente 

por um presente em que o próprio “novo” engendrou representações sociais sobre o “ser 

normal”, por redefinir e nomear a diferença naqueles sujeitos, sob a designação 

autismo/“Asperger”. É em referência a esse tempo presente que a narrativa do passado é 

reescrita e adquire sentido. Em um jogo de oposições, “ontem” e “hoje” se apresentam como 

os tempos prévio e posterior à descoberta, por meio da qual se afigura também o sujeito da 

inexistência de um normal delimitado ou definível. 

A rigor, prevalece uma fala de que o “ser normal” seria, hoje, indefinível, pois todos 

seriam diferentes em alguma medida e a diversidade estaria em todos. “Eu acho que ser 
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diferente é normal”, nos diz Emília, resumindo, em um dito popular, um novo normal que 

abarcaria todas as diferenças humanas. Como, porém, uma certa concepção do normal está no 

cerne de nossa percepção dos outros, segundo pretendemos demonstrar, daí adviria uma 

contradição fundamental, que provavelmente explica falas a respeito de padrões, de 

desenvolvimento previsto, de médias, à maneira que o fez a mesma Emília, ao mencionar platôs 

de desenvolvimento infantil. 

Nosso último tema, portanto, trabalha especificamente com o “ontem” e o “hoje”, com 

momentos anteriores e posteriores ao diagnóstico, com todas as tribulações e as grandes 

mudanças sofridas por essas mulheres, que olham seu passado a partir de um presente em que 

enfim sabem quem são, entendem o porquê de suas diferenças, de suas idiossincrasias, e nos 

contam com a força de um “eu vivi” a experiência dolorosa que atravessaram e o “normal” de 

que não podiam fazer parte e devido ao qual sofriam. 

Na primeira categoria, “ser anormal” antes do diagnóstico, foram coligidos os relatos 

em que há ênfase na imagem que tinham de si em seu passado escolar, anterior à obtenção do 

laudo. Ao passo que, em uma segunda categoria, relativização pós-diagnóstico sobre a 

existência de um “normal”, há espaço para toda mudança operada, em que se passa a asserções 

como “ser diferente é normal” e “eu não acredito que exista um normal e um anormal”. 

A referida mudança é significativa, pois expressa dois momentos em que, em um 

primeiro, o normal é dado como existente e, em segundo, como inexistente. Isso não significa, 

contudo, uma guinada tão radical quanto à primeira vista poderíamos supor. Há, antes, uma 

remodelação em que surgem as figuras do “típico” e do “atípico” ou “diverso”, mais suavizadas, 

do momento que o atípico merece ser socialmente aceito e é legítimo em sua diversidade 

neurológica, embora irrompa ainda, e nitidamente, um “padrão” que contra ele se impõe e a ele 

se sobrepõe, ditando as normas do dia a dia. 
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A manutenção do “padrão” é ponto chave de uma inflexão incompleta, em que há espaço 

ainda para o normativo do autista, do “não-padrão”, e em que há o reconhecimento de um 

processo a se combater, não só nos outros, mas em si próprios, autistas, crescidos e criados em 

um mundo “neurotípico”. 

Reforcemos aqui que, embora ambicionemos trabalhar com representações sociais sobre 

o passado por essas mulheres com TEA, não podemos de nenhum modo pretender alcançar um 

“ontem” sem a mediação do “hoje”. Conquanto possa soar anacrônico, as representações sociais 

desses sujeitos se processam em um “presente” (ou passado recente) pós-diagnóstico, e não nos 

tempos idos que pretendemos cingir. É, portanto, nos esteios desse jogo temporal, nos liames 

da narrativa, que as representações se dão, e dessa intervenção fundamental nós não podemos 

prescindir. 

E não é demais dizer que a definição de um “ser normal” no passado escolar como 

equivalente de ser “como os outros”, de fazer ou pensar coisas afins aos demais indivíduos — 

chamemo-los aqui, como o fazem muitas das mulheres “Asperger” laudatórias da 

neurodiversidade, de “neurotípicos” — é pontualmente trazido à tona pela totalidade dos 

sujeitos entrevistados – o que pode ser visto no Quadro 2: 
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Sujeito Definição do que seria “ser normal” no passado escolar 

Olívia “Ser normal era conseguir conversar como todo mundo e socializar como todo 

mundo. Eu não conseguia ser como eles.” 

Maria 

Eduarda 

“[Ser normal] Era ser do jeito que dava certo, que a maioria aceitava. Muito difícil, 

portanto.” 

Emília “Naquela época que eu era criança, eu tinha percebido, eu tinha essa noção de que 

tinha um padrão a ser seguido. As pessoas seguiam padrões, tanto de vestes ou de 

comportamento. Tinha esse padrão de… pessoas extrovertidas eram consideradas 

como legais. Eu… percebia que eu era muito diferente desse padrão, mas esse 

padrão não me representava de forma nenhuma. Eu ficava mais desconfortável 

seguindo o padrão do que sendo julgada sendo eu mesma […].” 

Marília “Ser […] típico para mim era ser como a grande maioria dos meus colegas, que 

possuíam comportamentos que pareciam ser bem aceitos pelo coletivo e parecia 

também que eles tiveram acesso a algum manual de comportamento ao qual eu 

nunca tive. Como se esse manual existisse dentro do cérebro deles e não no meu. 

Eles entendiam as regras sociais.” 

Lúcia “Pra mim, o ser normal seria participar de reuniões sociais, que é algo que eu não 

consigo fazer, né? E eu não consigo ver filmes no cinema, ao invés de ler o livro 

sobre o qual aquele filme foi baseado. É… O ser normal é… é dar de certa forma 

preferência a coisas mais rápidas, né? E… E eu dou preferência a coisas mais 

lentas. E… Então, seria mais ou menos isso. E… Não sei, para mim é isso. O ‘ser 

normal’... é tudo aquilo que eu não sou! É… É vestir roupas coloridas. [...] meu 

filho… [...] ele gosta de blusas coloridas. E eu olho e falo ‘legal’, mas eu jamais 

vestiria um negócio desse. Então, assim, ser normal pra mim é isso, é, é tudo que 

eu não sou.” 

Elisa “[Ser normal é] Gostar e saber se arrumar igual às outras meninas, saber conversar 

com todos, não ter crises...” 

Diana “Hum, eu acho que… Existe uma linha, né? Entre o comum e o bizarro, entre o que 

a gente considera normal e o que a gente considera anormal. É… Aonde a gente 

coloca os padrões. Então! Era incomum pras crianças entender por que que uma 

criança brincava sozinha, por que que eu falava sozinha, por que que eu ria sozinha 

do nada, por que que eu não entendia a lógica das coisas. Tudo era sem sentido pra 

mim. Tudo! Tudo que as outras crianças e os outros adolescentes faziam pra mim 

era sem sentido. A mente literal, a ingenuidade… O que pra mim era importante, 

era relevante e pras outras pessoas era [...] insignificante. É… O meu 

comportamento padronizado, eu sempre querer tudo da mesma forma, realizar tudo 

da mesma forma. É… Na escola… O meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o 

meu jeito de me vestir, o meu jeito de me comportar era motivo de piada, então… 

eu andava meio robotizada e isso era motivo de piada, isso me diferenciava das 

outras crianças e das outras adolescentes. [...]” 

Valéria “Bom, isso [o que seria ser normal no passado escolar para ela] não era uma coisa 

que tava muito clara na minha cabeça, não, mas eu achava, assim, o normal era ser 

igual a todo mundo, né? É ser encaixotadinho, seguir padrões, fazer o que todo 

mundo faz. Resumindo muito, acho que seria isso.” 

Quadro 2: “Ser normal” no passado escolar para as entrevistadas 

Fonte: elaboração da autora 

 

A seguir, veremos como os dados apresentados até aqui podem nos conduzir a hipóteses 

de ancoragem e de objetivação, culminando esta na proposição de um modelo figurativo. 
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4.3. Ancoragem, objetivação e modelo figurativo: hipóteses interpretativas 

 

 

Propomo-nos aqui a analisar, mais explicitamente, as representações sociais das 

referidas mulheres autistas sobre o “ser normal” em seus tempos de educação básica. Não é 

demais frisarmos que nos valemos da abordagem processual ou sociogenética da Teoria das 

Representações Sociais, derivada embora da grande teoria proposta originalmente por S. 

Moscovici (1961, 1976, 2012). Nela, é dada ênfase aos dois processos fundamentais de uma 

representação social: a objetivação e a ancoragem, conforme descritos no item 2. 

Mas, para um entendimento dos processos que apresentaremos adiante, é necessário que 

falemos sobre pares antitéticos, sem os quais não teríamos a devida compreensão do que ali 

ocorre. Os pares antitéticos operam os thêmata, ou seja, lugares-comuns de argumentação, bem 

aceitos como discurso produzido para os auditórios (MAZZOTTI, 2003)34. Moscovici e 

Vignaux (1994) ressaltam o liame entre cognição e comunicação, chamando a atenção para o 

uso de lugares-comuns e sua vinculação com a formação de núcleos ou modelos figurativos, 

sendo fundamentais, portanto, na formação de representações. E mais: Moscovici e Vignaux 

(1994) demonstram o quanto os thêmata operam também nos discursos científicos, na medida 

em que há neles uma dimensão retórica. 

Exemplos de pares antitéticos referentes ao nosso trabalho podem ser vistos no quadro 

a seguir: 

 

 

 

                                                           
34 Estamos cientes das críticas de Mazzotti (2003) às proposições de Moscovici e Vignaux (1994) acerca dos pares 

antitéticos no núcleo figurativo, chamando a atenção para as metáforas. Consideramos, contudo, que tais 

questionamentos fogem ao escopo deste trabalho, embora possam motivar futuras pesquisas. 
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Pares antitéticos 

Anormal Normal 

Atípico (diverso) Típico 

Autista Não autista 

Neuroatípico (neurodiverso) Neurotípico 

Quadro 3: Pares antitéticos 

Fonte: elaboração da autora 

 

Vale acrescentar que esse “autista” acima assinalado é em muito distinto do que seria 

um “autista” para outros grupos sociais, marcando a especificidade de alguém que recebeu, não 

só as informações da mídia, mas também um laudo que concretiza o autista em um “eu” distinto 

do “padrão”, mas distinto também do “autista” dos outros. Tomando o padrão como o outro, 

como o não-autista, esse sujeito pós-diagnóstico relativiza, reconfigura e amolece a dureza dos 

“padrões” de “ser (a)normal” quase pétreos à medida que os vai reconstruindo em típicos e 

diversos, ponto fulcral de suas trajetórias e narrativas. 

No que concerne às mulheres pesquisadas, por mais que tenhamos uma condição 

comum que as une e que independe em sua forma mais simples de elementos sociais — o 

nascerem autistas —, temos um recorte pela natureza mesma da forma como buscamos por elas: 

são usuárias de redes sociais e compartilham de discursos similares quanto a “autistar” no 

mundo, inclusive com um irreprimível signo de luta, como minoria que são. Ao passo que isso 

decerto não contempla nem perto da totalidade dos indivíduos com a condição, nessas pessoas 

das quais podemos falar é possível depreender que o seu “ser normal” se ancora no 

“neurotípico”. 

Conforme apontamos no Tema 3, a vigência de um padrão “neurotípico” supõe uma 

inflexão incompleta, pois não se trata de abandonar de todo a crença em um certo “normal”, 

mas em trazê-lo para uma dimensão em que a atipicidade é aceita e contemplada como 

diversidade humana, e não mais como defeito. Assim sendo, esse padrão “neurotípico” revela 

a força do processo de ancoragem, que reconfigura o novo “ser normal” de um modo tal que 
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este não abandona de todo o “normal” socialmente respaldado anterior, o já conhecido, embora 

ele acabe por ser “domado” em um mundo em que irrompem as diferenças como legítimas. 

Assenta-se, portanto, em uma identificação com o que é prévio, reconfigurado embora, e com 

isso se mantém, diante do novo de um mundo em que o “normal” subitamente cairia por terra, 

a essência remodelada dele sob a forma de uma “neurotipicidade”. 

Ao pensarmos, por seu turno, o processo de objetivação, tal como aludido, faz-se 

necessário que abarquemos suas três fases, segundo Jodelet (1984). A primeira é a de seleção e 

descontextualização, em que as informações sobre o objeto sofrem uma triagem derivada de 

fatores culturais e normativos, que lhe conferem um caráter próprio, matizando-o à medida que 

dele se apropriam. 

A segunda, uma vez feita a apropriação, é a formação de um núcleo ou modelo 

figurativo, reproduzindo de maneira visível uma estrutura que em sua origem é conceitual. As 

decalagens seguem sendo feitas, a exemplo da supressão da libido no estudo de Moscovici sobre 

a psicanálise (1961, 1976, 2012). 

A terceira, por fim, é a naturalização. Ela confere concretude aos elementos 

componentes do modelo figurativo, que ganham força própria, e são integrados como entes 

naturais e quase antropomórficos, a exemplo de se dizer que “o inconsciente está inquieto” 

(JODELET, 1984, p. 368, tradução nossa). 

Adicionalmente, Lima e Campos (2020) exploram a tessitura da proposta do núcleo ou 

modelo figurativo desde o trabalho seminal de Moscovici (1961, 1976, 2012) e frisam que ele 

é, para além de imagem mental, que confere uma quase concretude ao objeto, também “signo”, 

pois “funciona como operador conceitual que permite ‘pensar’ o objeto (discutir, expressar, 

negociar significados), enfim, permite ‘comunicar’” (LIMA; CAMPOS, 2020, p. 6). 

Podemos sugerir, a critério de hipótese interpretativa, que as fases aludidas acima 

possam, no caso de nossa pesquisa, ser caracterizadas por uma seleção, dentre o arcabouço 
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disponível de “colegas”, de uma colega que vai a festas, trava conversações com naturalidade, 

fala de meninos e de namoro, usa roupas “da moda” e assim por diante; dilapida e recorta os 

colegas possíveis em um modelo padronizado, de forte evocação imagética.  

É assim que chegamos à hipótese de modelo figurativo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 1: Hipótese de modelo figurativo da representação social de “ser normal” no passado 

escolar por mulheres com o nível 1 do TEA  

Fonte: elaboração da autora 

 

Essa imagem da “colega” de escola vai a festas, conversa e, por conseguinte, mantém 

uma vida social. Ela também usa certas roupas “da moda” para ser socialmente bem vista ou 

mais aceita e não sofre com dificuldades sensoriais. Essa colega é o “normal” e, por extensão, 

tudo o que elas não são. 

No cerne da questão, contudo, ganha força a tensão “ser (a)normal”, pelo que os 

extremos da “colega” e da “autista” só podem ser entendidos em forte oposição. Portanto, só 

teremos plena compreensão do modelo figurativo se considerarmos o “ser normal” e o “ser 

anormal” como um par antitético, cujos significados simultaneamente confirmam a existência 

de seus contrários. 

Por fim, acenamos ainda para um fator já aludido brevemente no subitem 2.4, que é a 

natureza mesma das representações sociais em seus processos formadores, qual seja: o mal-

Colega 

Festas Roupas 

Conversas 
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estar em relação a tudo que não é familiar. Por conseguinte, tal como assinalado por Moscovici 

(2007), é natural que se estabeleça uma tensão e se enquadre como “anormal” todo aquele que 

foge aos contornos de nossas categorizações, pelo que o “estranho” já é de princípio apreendido 

de um modo tal que gera desconforto até que possa ser acomodado. 

Não podemos nos furtar a concluir que, ao tratarmos do “(a)normal”, tratamos de algo 

que está no seio das representações sociais e é condição de possibilidade para a sua existência, 

pelo que, por mais que se assuma que o grupo em questão possui uma representação social do 

“ser normal” no passado escolar, há que se compreender que o campo do “normal” e do 

“anormal” é muito mais amplo, exercendo, também, um significado que perpassa toda e 

qualquer representação que se tenha estabelecido. 

A tensão fundamental entre um padrão e um “fora do padrão” está no coração das 

representações sociais e nos parece inegável que é através dela que operamos em todas as 

situações possíveis. Quer pensemos em um francês “normal”, em um brasileiro “normal”, em 

um dia “normal”, todas as categorias que ergueremos, todos os estereótipos que carregaremos 

em nosso regaço são fruto de contextos culturais plurais em que estamos imersos, com a agência 

das representações que se dão e se assentam nas comunicações cotidianas. 

Assim, o que aqui queremos dizer é que, qualquer que fosse o objeto, o “ser normal” 

estaria ali operando para defini-lo, para lhe pôr grelhas, para confirmar se está ou não 

conformado. Ironicamente, contudo, como já nos dizia Canguilhem (1966, 2009), o “anormal” 

é a condição de possibilidade para que continue a fazer sentido que se busque acomodar as 

coisas em um “normal”. O mal-estar do não-familiar, que engendra como resposta os processos 

de objetivação e de ancoragem, está na gênese das representações sociais. É o seu cerne. 

Esperamos que isto fique aqui como uma provocação e como uma abertura para novas 

pesquisas, com o entendimento de que este assunto não se esgota, e não se esgotaria jamais, nos 

limites desta dissertação. 



107 
 

 
 

  



108 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, pretendemos aliar o aporte (auto)biográfico à Teoria das Representações 

Sociais, demonstrando o quanto os dois podem vir associados sem redundar em um “excesso” 

de busca pelas experiências individuais ou sociais, mantendo o equilíbrio requerido a uma 

pesquisa comprometida com uma abordagem psicossocial. 

Procuramos, ainda, demonstrar a viabilidade de um recurso ao estudo das representações 

sociais mesmo em um contexto tão marcadamente “pós-moderno” ou de “modernidade tardia”, 

comprovando a legitimidade de uma investigação em grupos surgidos e mobilizados no seio 

mesmo das redes sociais digitais. 

Demonstramos como o bullying infligido pelos colegas e a imagem que as meninas 

autistas faziam de que não “incomodavam” os professores marcaram duas faces do seu 

(des)encaixe para os outros: “ser anormal” para os colegas e “ser (a)normal” para os professores 

(no sentido de uma normalização escolar). 

Apresentamos, ainda, a sensação de não fazer parte figurando em duas grandes frentes: 

não “crescer” no tempo dos outros em seus interesses e maturidade e ter de seguir pessoas como 

alternativa para navegar no meio social. Na tensão constante entre ser apartada e se cobrar o 

encaixe, por vezes foi em silêncio que aquelas meninas se sentiram falhadas e sofreram, 

tentando imitar o que era socialmente mais aceito. 

Não deixamos, tampouco, de fazer alusão às reviravoltas pré e pós-diagnóstico, com 

mudanças marcadas no discurso das participantes em suas concepções acerca do “ser 

(a)normal”, embora devamos acentuar que essas alterações possam ser menos evidentes e 

eivadas de forças contrárias do que à primeira vista poderíamos supor. 

Demos especial enfoque aos processos de objetivação e de ancoragem, como condiz à 

abordagem sociogenética da Teoria das Representações Sociais. Demonstramos que, em nossa 

pesquisa, é possível construir hipóteses interpretativas acerca de ambos os processos. 
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Propusemos que estaria a representação social do “ser normal” no passado escolar por mulheres 

com o nível 1 do TEA ancorada no padrão “neurotípico”, que, não obstante as mudanças 

proporcionadas pelo contexto pós-diagnóstico, se mantém como um porto-seguro do já 

conhecido, podendo se traduzir, por exemplo, no ser humano médio ou em platôs de 

desenvolvimento infantil. Remodelado, o “normal” não deixa de existir de todo, sofrendo uma 

mudança incompleta, mas que decisivamente o altera. Pois neste mundo já não há mais 

“normais” e “anormais”, mas “neurotípicos” e “neuroatípicos”, o que confere aos nossos 

sujeitos autistas um novo lugar. 

Como modelo figurativo, propusemos o cerne como “colega”, imagem por excelência 

do “ser normal” no passado escolar, acompanhado de um esquema imagético de forte 

concretude sobre o que esse “ser normal” significaria, com ênfase em ir a festas, em travar 

conversações e em usar determinadas roupas socialmente mais aceitas ou valorizadas. 

Destacamos, ainda, que é necessário se ter em conta que a questão do “ser normal” 

perpassa toda e qualquer representação social que possamos estudar, do momento em que cada 

uma delas inscreve o objeto em suas grelhas, pelo que falar em “ser normal” é falar do coração 

mesmo das representações sociais. O que difere de um caso ao outro é o que vemos no cerne 

do núcleo ou modelo figurativo, seja o “colega” como “normal” que está vindo de ser 

enquadrado em uma nova imagem e concretizado, seja qualquer outro que está sofrendo esse 

movimento e que, assim, se torna um “novo normal” para o grupo, com mais anormais com os 

quais se tensionar. Pois não existe o “normal” sem seu contrário, e é a partir dele, do que está 

“fora”, que a própria existência de um “normal” se torna possível. 

No que concerne aos objetivos propostos no início deste trabalho, consideramos ter a 

eles feito jus, na medida em que: nossa análise foi marcada pelo valioso contributo das 

narrativas de vida; as relações entre “normal” e “anormal” perpassaram as investigações aqui 

movidas; e, por fim, a “camuflagem” foi acentuada como mecanismo complexo, que propicia, 
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sim, crises, desgastes e prejuízos à saúde mental, mas que é um ponto fulcral e inseparável das 

trajetórias dessas mulheres, contempladas as extensões de suas conquistas. Ideal seria, é 

evidente, que isso não fosse necessário para a sua (sobre)vivência no dia a dia em sociedade, 

mas não podemos abrir mão de nossa própria historicidade se quisermos efetivamente 

compreendê-la. 

Acrescentemos, ainda, que, feita a opção de nos reportarmos ao passado de autistas 

adultas no Brasil, nos voltamos conscientemente para relatos acerca de um tempo em que, no 

mais das vezes, conhecimentos sobre a “Síndrome de Asperger” que penetrassem os saberes 

docentes eram insólitos, frágeis ou inexistentes, e em que não havia ainda uma iniciativa mais 

orgânica e expressiva no país acerca do Atendimento Educacional Especializado na rede regular 

de ensino e da inclusão escolar da pessoa com deficiência — datando apenas de 2008 maiores 

iniciativas nesse sentido, pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva. 

Além disso, enfatizamos o quanto é incipiente no Brasil a feitura de pesquisas que 

evidenciem a assim considerada manifestação feminina do TEA. Ressaltamos o quanto é 

importante ter em conta fatores geralmente ignorados, como as potencialidades do mecanismo 

da camuflagem como estratégia e condição mesma de sobrevivência cotidiana desses 

indivíduos. Esperamos que as narrativas de vida, tão fartas das pequenas estratégias e lutas do 

dia a dia, tenham podido lançar luz sobre esse ponto. Daí nossa atenção especial às 

subjetividades, sem perder de vista o que de social permeia as experiência da totalidade dos 

sujeitos entrevistados, bem como das autobiografias brevemente percorridas. 

Nossos estudos demonstraram que, apesar de os sujeitos autistas terem as conhecidas 

diferenças na comunicação social, mecanismos semelhantes operam em seu grupo na 

construção de um modelo figurativo, utilizando-se mesmo de metáforas em muitos dos casos, 

o que possivelmente aponta para uma literalidade mais no âmbito do social do que na sua 
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capacidade de gerar metáforas no plano cognitivo. Sobre esse assunto, pensamos que mais 

pesquisas são requeridas. 

Temos, contudo, que ter sempre em mente que as passagens elencadas supõem uma 

construção, sem pretensões de se arrogar como uma “verdade”, e que podem e devem ser 

retomadas e aprofundadas em trabalhos subsequentes, pelo que nós não objetivamos que esta 

dissertação seja mais do que permitem os limites concedidos pelo tempo e pelo espaço de sua 

elaboração. Análises aprofundadas são não só bem-vindas como até urgentes, em um quadro 

de escassa produção acadêmica, sobretudo nacional, na contramão de uma crescente 

conscientização sobre o TEA nas mais diversas mídias. 

Em nosso percurso, nos deparamos com as experiências de vidas das mulheres autistas 

e com o desafio de acompanhá-las em suas redes, de escutá-las e de vivê-las, pois a trajetória 

de lidar com narrativas é muito marcante também para o pesquisador e exige uma escuta atenta 

e uma sensibilidade que merecem ser mencionadas. Além disso, exige uma percepção dos 

nossos sujeitos como humanos, com suas perdas, dores, alegrias, sonhos e expectativas, mas 

também especificamente como autistas, o que exigiu de nós que tivéssemos uma forma de 

abordá-los distinta do que seria demandado na entrevista direcionada a outras pessoas, com 

muito respeito ao seu funcionamento diferenciado, à sua forma de ser e de “autistar” no mundo. 

Seja como for, e por mais que a literalidade dos sujeitos e sua dificuldade com perguntas 

vagas e abstratas tenha imposto desafios à construção coesa de histórias de vida, pensamos ter 

contribuído com este estudo para incentivar mais pesquisadores a se lançarem no terreno ainda 

tão escasso das investigações sobre o TEA no feminino, sobretudo dando escuta aos sujeitos 

autistas. Esperamos, por fim, que suas vozes repercutam com cada vez mais intensidade. 
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevista 

Perguntas de ordem geral: 

1) Qual é a sua idade? 

2) Em que cidade você reside atualmente? 

3) Qual é seu nível de escolaridade?  

4) Se fez curso superior, qual foi?  

5) Você tem alguma profissão? Qual? 

6) Com que idade você recebeu seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

ou de Síndrome de Asperger? 

7) Você recebeu algum diagnóstico antes do de TEA ou de Síndrome de Asperger? 

Qual(is)? 

Perguntas específicas sobre o passado escolar: 

8) Pense na sua trajetória na escola. Quais foram os momentos mais marcantes para você? 

E por quais motivos? 

9) Quando você estava na escola, como era seu convívio com os colegas, na infância e na 

adolescência? Fale um pouco sobre isso. 

10) Você tinha pessoas que eram referências de comportamento para você na escola? 

Quem elas eram? Por quê? 

11) Você diria que podia ser “você mesma” na escola? Por quê? 

12) Como eram seus comportamentos na escola e em casa? Em que eram parecidos e em que 

eram diferentes? 

13) Como era seu convívio com os professores? 

14) Do que você mais gostava na escola? E do que você menos gostava? E por qual motivo 

era assim? 

15) Como era seu desempenho nas disciplinas escolares? Fale um pouco a respeito. 

16) Como era sua experiência com atividades em grupo? 

17) Como era sua experiência com seus amigos? 

18) Você chegou a ter algum relacionamento amoroso na escola? Se sim, como foi a 

experiência? 

19) Naquele tempo, o que era ser normal e ser anormal na escola para você? Descreva.  

20) E fora da escola? O que você poderia destacar sobre essas questões que conversamos?  

21) Se ser normal fosse uma imagem, você saberia dizer que imagem seria essa? E por quê? 

22) Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esta entrevista? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE): 

Este termo foi feito para esclarecer alguns pontos sobre os porquês desta pesquisa, sobre 

a importância do seu papel nela ao aceitar participar, bem como sobre os benefícios e os riscos 

que podem estar envolvidos, como acontece em todas as pesquisas com seres humanos. 

Em primeiro lugar, diga-se que esta é uma pesquisa conduzida por Flávia Lomba Costa, 

estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade 

Estácio de Sá (UNESA) e que ela apresenta como objetivo principal investigar o que mulheres 

diagnosticadas apenas na idade adulta com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) de nível 1 

– também conhecido como de grau “leve” ou Síndrome de Asperger – teriam a dizer sobre o 

seu passado escolar, tratando da relação com os colegas, com os professores, com as matérias 

e com o espaço da escola. 

Este trabalho se justifica pela grande falta de estudos sobre o Espectro do Autismo no 

feminino no Brasil, além de ser algo recente em todo o mundo. Como pesquisas científicas 

internacionais têm apontado para algumas diferenças na forma como o Autismo feminino se 

manifesta para os outros, parecendo ser mais fácil que ele passe despercebido durante longos 

anos ou mesmo durante vidas inteiras, acredita-se que pesquisas como esta serão de não pouca 

importância. 

Sua participação será por meio de uma entrevista, ou oral (chamadas de áudio por 

aplicativos) ou por escrito (mensagens instantâneas de aplicativos), sempre respeitando a forma 

na qual a participante se sinta mais confortável. A entrevista será conduzida de forma a 

possibilitar que a pesquisadora eventualmente peça detalhes sobre um ou mais pontos 

mencionados pela entrevistada, mas se em qualquer momento, seja pelas perguntas da entrevista 

ou por qualquer intervenção da pesquisadora, houver de sua parte, como participante, sensação 

de constrangimento ou qualquer outro sentimento que lhe seja desagradável, sinta-se livre para 

se recusar a responder uma questão em particular ou mesmo para desistir e pôr fim à entrevista. 

Seu nome permanecerá anônimo, sem, sob hipótese nenhuma, ser mencionado no trabalho da 

pesquisadora, nem em possíveis outros textos decorrentes dele. 

Em todas as pesquisas envolvendo seres humanos, existe sempre algum tipo de risco 

envolvido. No caso desta, os riscos, ainda que mínimos, são relacionados à possibilidade de a 

participante se sentir constrangida ou se sentir de algum modo incomodada com as lembranças, 

por se tratar de uma entrevista que aborda experiências do passado, o que pode incluir 

momentos difíceis vividos nele. 

Ao aceitar participar, a entrevistada concorda com o fato de não receber nenhum tipo de 

pagamento de qualquer natureza, e de que não seja prevista nenhuma forma de indenização, por 



129 
 

 
 

estar entendido não haver riscos significativos que a justifiquem, salvaguardados, contudo, os 

direitos da participante nesse sentido. Fique, contudo, claro que a participante, caso se sinta 

prejudicada de alguma forma ou caso apresente quaisquer dúvidas sobre o processo, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá (CEP/UNESA), 

situado na Avenida Presidente Vargas, 642, 22º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. É possível 

também entrar em contato com o CEP pelo e-mail cep.unesa@estacio.br e pelo telefone (21) 

22069726. O atendimento é feito às terças e às quintas-feiras, das 9h às 17h. 

Aceitar participar traz também seus benefícios, pois a entrevistada poderá colaborar para 

uma maior divulgação e conscientização acerca do Autismo no feminino, o que pode permitir 

que mais e mais pessoas sejam diagnosticadas e recebam o suporte que precisam, de preferência 

desde cedo. 

Lembrando que sua participação é voluntária e que é possível desistir de participar a 

qualquer momento, colocando-se, inclusive, a pesquisadora a postos para esclarecer outras 

dúvidas e dar à participante o suporte que lhe estiver ao alcance, mesmo após o término da 

pesquisa. 

 

Nome da participante: ______________________________________________ 

Telefone para contato (com DDD): ____________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura da participante 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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