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Resumo 

 

 

Esta pesquisa visa refletir acerca dos papéis ocupacionais de mães de 

pessoas com deficiências, moradoras da cidade de São Vicente, SP. Tem como 

objetivo problematizar como as mulheres desenvolvem o papel ocupacional 

da  maternidade de um filho com deficiência, seja congênita ou adquirida, buscando 

conhecer como exercitam em profundidade esse papel - com quais ocupações, 

rotinas, prioridades, amplitude e limitações - e como o articulam com os outros papéis 

ocupacionais que exercem em suas vidas. Para tal, será aplicado o questionário Lista 

de Papéis Ocupacionais (Role Checklist) e serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas com mulheres dentro do perfil pesquisado, buscando contemplar 

mulheres com diferentes perfis: filhos com diferentes tipos de deficiência e em 

diferentes faixas etárias, mulheres com e sem cônjuges, que trabalham fora ou 

somente em casa, e com diferentes perfis socioeconômicos. Os dados serão 

analisados pela análise temática de conteúdo. Espera-se com este trabalho identificar 

como exercem seus papéis ocupacionais - com ênfase ao papel de mãe - e levantar 

suas expectativas e demandas de transformação na maneira de conduzir seus papéis 

ocupacionais de modo a promover melhoria de bem estar. Que essas 

identificações possam trazer elementos para a atuação da Terapia Ocupacional junto 

a mães e familiares de pessoas com deficiência, e sustentar proposições de melhor 

identificação e intervenção no engajamento em atividades significativas dessas 

mulheres, assim como identificar demandas de apoio que embasam políticas públicas 

destinadas às pessoas com deficiência  e seus familiares no município de São Vicente 

e região. 

Palavras-chave: Terapia Ocupacional, Cuidadores, desempenho de papéis, 

pessoas com deficiência, responsabilidade parental. 
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Abstract 

 

This research aims to reflect on the occupational roles of mothers of disability 

people, living at São Vicente city, SP. It has the goal of problematize how the women 

develop the occupational role of motherhood of a child with disability, congenital or 

acquired, seeking to know deeply how they exercise this role - what occupations, 

routines, priorities, extent and limitations - and how they articulate it with the other 

occupational roles they exercise in their lives. To that end, it will be applied the Role 

Checklist and semistructured interviews will be conducted with women from the 

researched profile, seeking to contemplate women from different backgrounds: 

children with different disabilities and from different age ranges, single women, women 

that work outside the home or at the home, from different socioeconomic profiles. The 

data will be analyzed by the thematic content analysis. It is expected from this work to 

identify how they exercise their occupational roles - emphasizing the mother role - and 

to raise their expectations and transformation demands in the way of conducting their 

occupational roles in order to promote improvement in well-being. That these 

identifications can bring elements for the work of Occupational Therapy with mothers 

and family members of people with disabilities, and to support propositions for better 

identification and intervention in engaging in meaningful activities of these women, as 

well as identifying support demands that ground public policies aimed at people with 

disabilities and their families at São Vicente city and region 

Key words: Occupational therapy, caregivers, role playing, disabled 

persons, parenting 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A maternidade pode trazer à vida da mulher grandes mudanças, tanto em seu 

corpo como em seu cotidiano. Surgem responsabilidades antes desconhecidas e/ou 

novas experiências, como no caso de mulheres que já vivenciaram situações como 

cuidadoras de familiares ou de outro filho, com ou sem deficiência. Há também 

aquelas que decidem adotar uma criança, e apesar de não passarem por mudanças 

corporais na gestação e amamentação experimentam mudanças em suas ocupações 

cotidianas frente às novas tarefas resultantes da maternidade, e enfrentam o desafio 

da conciliação de múltiplos papéis, como o de mãe, esposa - caso tenha uma vida de 

casal - e profissional (MERIGHI, 2011). Dessa forma, esse processo complexo, 

segundo Scavone (2001), pode ser visto como uma experiência positiva ou negativa, 

bela ou dolorosa, exasperante ou rica e insubstituível.  

A discussão sobre as implicações sociais e políticas da maternidade trouxe 

notoriedade nos anos setenta a compreensão de questões sobre feminismo e gênero, 

principalmente na França e EUA, e como resultado de algumas dessas reflexões 

sobre o que é a maternidade surgem correntes teóricas considerando transformações 

deste papel por meio do rompimento com seu determinismo biológico, principalmente 

com o advento da pílula anticoncepcional, desconstruindo o conceito de que o lugar 

da mulher na família e na sociedade é fundamentalmente o de ser mãe, possibilitando 

a autonomia de decisão da mulher por ter ou não um filho, além disso, com relação 

aos modelos de famílias contemporâneas, é possível observar que, segundo  Scavone 

(2001 p.56): “estamos vivendo um período de transição para a consolidação de um 

novo modelo de maternidade,  o qual tem como ideal a busca pela equidade na 

responsabilidade parental”. 

Badinter (1985) postula que as noções de família e de infância assim como a 

de maternidade, variam conforme a época e a cultura local à medida que a mulher vai 

ocupando novos papéis no espaço social. O conceito do “amor materno” foi idealizado 

por Rousseau em meados de 1762 como sendo um amor puro, que apenas a mãe 

poderia e deveria cultivar, e que com ele trouxe a responsabilidade para a mulher, 

dentre os papéis parentais, o de zelar pela criação do filho e cuidados com a família e 

lar, entretanto, para Badinter, este tal amor materno não é inato à biologia feminina  

(BADINTER, 1985). 
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Para Bear (2017), neurocientista, este amor materno/parental pode estar 

associado a presença dos neurotransmissores ocitocina e vasopressina em áreas do 

encéfalo, mais precisamente as ligadas ao circuito de recompensa e outras 

relacionadas a formação de vínculos, cujo níveis plasmáticos destes 

neurotransmissores em seres humanos aumentam durante a amamentação e parto, 

podendo ter alguma relação com o vínculo afetivo da mãe com o bebê ao nascimento, 

todavia, para o autor, apesar disso o comportamento humano envolve fatores muito 

mais complexos.  

Emerge a partir disto, nas sociedades urbanas dos países ocidentais 

industrializados, como consequência, um questionamento mais profundo sobre a 

divisão equitativa das responsabilidades entre os pais, ou responsabilidades 

parentais, das relações de gênero na família e do poder de escolha da mulher sobre 

a maternidade (Badinter, 1985, p. 364). 

De acordo com Vieira (2008), mães de crianças com deficiência passam por 

muitas situações onde há alterações na vida profissional e financeira, perda de tempo 

livre por conta dos cuidados prestados à criança, redução dos contatos sociais e 

culturais e outras formas de impactos psicológicos e sociais. Somando-se a estes 

fatores, mães de crianças com deficiência podem, por conta do impacto do diagnóstico 

do filho,  experimentar sentimentos muito semelhantes ao luto da perda por morte, 

entretanto, neste caso pela quebra das expectativas formadas na gestação com 

relação ao filho, Alves (2012), descreve este sentimento vivido pelos pais como a 

morte do filho idealizado, isto é, os pais se preparam na gestação para receberem 

uma criança perfeita, mas sofrem tristeza, medo do futuro, frustração e vergonha ao 

constatarem a deficiência do filho, contudo, é fundamental que estes pais vivenciem 

o processo de luto, pois dessa forma é possível criar um vínculo de cuidado e amor 

com o filho, e é neste árduo trajeto que alguns destes pais se fortalecem e 

ressignificam suas vidas.  

Em outra pesquisa, realizada por Santos (2017) com familiares cuidadores de 

crianças e adolescentes com paralisia cerebral, sobre a longitudinalidade do cuidado, 

observou-se nas narrativas que para a maioria dos cuidadores houve a necessidade 

de uma dedicação intensa aos cuidados da criança, e que o tempo livre, atividades 

profissionais e outras atividades de vida diária foram abandonadas ou deixadas em 
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segundo plano, especialmente para as cuidadoras do sexo feminino, como foi o caso 

de 26 mulheres dos 27 cuidadores entrevistados. Ao longo da pesquisa fica evidente 

também a falha nas redes de apoio aos familiares e a necessidade de um aporte 

psicológico que não lhes é ofertado.  Apesar dos impactos negativos na saúde do 

cuidador, para Dahdah (2014), também é possível identificar efeitos positivos 

advindos da experiência a partir do cuidado com outra pessoa, podendo ser uma 

experiência enriquecedora, fonte de gratificação e reconhecimento. 

Para Dahdah (2014) é possível que a sobrecarga das responsabilidades de 

cuidadora somadas aos demais papéis que a mulher ocupa se agrave por conta da 

falta de redes de apoio à família de pessoas com deficiência, a falta de apoio da 

própria família ou desigualdade na divisão de responsabilidades parentais, etc., 

causando  impactos negativos à saúde da cuidadora. 

 Sendo assim, com relação ao papel da maternidade no contexto ocidental e 

contemporâneo a mulher, embora mais inserida no mercado de trabalho e em relações 

mais horizontais com os homens,  ainda dedica a maior parte do seu tempo, em 

comparação aos homens, com os afazeres domésticos e cuidados com filhos, como 

é possível observar na seguinte pesquisa: 

 

Mulheres dedicam mais horas aos afazeres domésticos e cuidado de 
pessoas, mesmo em situações ocupacionais iguais a dos homens: As 
mulheres não ocupadas no mercado de trabalho dedicavam 23,8 
horas a essas atividades (afazeres domésticos e/ou cuidado de 
pessoas, em 2018), enquanto os homens nessa mesma situação, 12,0 
horas. A diferença também era grande entre mulheres (18,5 horas) e 
homens (10,3 horas) ocupados. (IBGE, 2019) 

 

As demandas de saúde mental das mulheres e suas necessidades materiais 

e  emocionais podem ainda ser negligenciadas e o foco do cuidado comumente ser 

voltado apenas à criança, além disso, estudos apontam que na comparação entre pais 

e mães de crianças com deficiência é comum que as mães se envolvam mais e 

portanto haja maior sofrimento mental  e “sobrecarga em diversos domínios da vida" 

(Dahdah, 2014, p.465) para grande parte delas: 
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Geralmente são as genitoras que se envolvem com maior 
profundidade no processo de reabilitação de seus filhos. Pode-se 
atribuir esse fenômeno a uma característica sociocultural, que faz com 
que elas internalizam a função de cuidadora da família. Pelo fato de 
dedicarem-se mais intensamente aos cuidados de seus filhos, 
permanecem mais tempo em contato com as limitações destes, e são 
testemunhas das dificuldades de superação, passando a entristecer-
se com os desafios, por vezes insolúveis, apresentados pela 
deficiência (OLIVEIRA, 2015, p. 111) 

 

Observa-se que o cuidado frequentemente é voltado especificamente à 

deficiência do filho e aos estímulos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, sendo 

que os aspectos emocionais e psicológicos da mãe ficam em segundo plano e ela se 

torna responsável por cumprir as ordens dadas pelos profissionais da saúde. 

Deste modo, por conta das possíveis falhas nas redes de apoio, pouco apoio 

parental no cuidado ao filho deficiente, pressão social para que esta mãe seja perfeita, 

etc, podem acarretar à mulher privação da sua vida pessoal e alterações em 

ocupações significativas em prol do cuidado integral ao filho. De acordo com 

Fernandes (2011), em sua pesquisa sobre sobrecarga emocional e a percepção da 

própria qualidade de vida em mães de crianças com Erros Inatos do Metabolismo, as 

relações sociais são as mais prejudicadas e isto pode estar relacionada à dedicação 

quase exclusiva das mães com seus filhos com deficiência. 

Em relação ao termo ocupação, este é definido pela literatura anglófona 

(MAGALHÃES, 2013) e pela Sociedade Internacional de Ciência Ocupacional (ISOS) 

como um conjunto de atividades realizadas com regularidade, ou uma ação complexa, 

que traz significado e propósito à vida do indivíduo, família ou comunidade, além do 

fazer com significado. Complementando esta discussão sobre o termo, para Salles 

(2016) a ocupação é um fazer que é capaz de influenciar os processos de saúde e 

doença. 

Segundo Pontes e Polataiko (2016), historicamente, a Terapia Ocupacional 

vem sofrendo transformações que foram aos poucos retirando o cerne de sua 

intervenção no modelo médico, centrado nas patologias, e centrando-se na ocupação 

humana, como é o caso do Modelo da Ocupação Humana, no qual os objetivos das 

intervenções em Terapia Ocupacional passam a ser a restauração das ocupações a 

partir da melhoria nas habilidades e componentes de desempenho motor, sensorial, 

cognitivo e/ou psicossocial do sujeito, compreendendo tais componentes como 
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ferramentas para habilitar e engajar os sujeitos atendidos em suas ocupações ou 

atividades significativas. 

Segundo Cruz (2018), O Modelo de Ocupação Humana, proposto por Gary 

Kielhofner, é um modelo focado na ocupação e centrado no cliente, que relaciona a 

interação da pessoa com o ambiente, como por exemplo o trabalho, a casa, a escola, 

centros de tratamento, etc. Um instrumento desse modelo é a Lista de Papéis 

Ocupacionais (Role Checklist) que, Segundo Cordeiro (2005) envolve a identificação 

dos papéis ocupacionais de um indivíduo e sua participação social, identifica como a 

vida do indivíduo está organizada e como este desempenha os papéis que assume 

ao longo da vida. A compreensão dos papéis ocupacionais é importante para os 

terapeutas ocupacionais, pois é possível avaliar os impactos sociais das atividades de 

vida diária que foram afetadas, dessa forma, contribuindo também para a identificação 

das mudanças nas ocupações significativas.  

Segundo Cavalcanti (2007), o Modelo da Ocupação Humana possui quatro 

aspectos da pessoa essenciais para a compreensão do comportamento ocupacional 

e da disfunção ocupacional, sendo a Volição (Motivação para a ocupação, 

causalidade pessoal, autoeficácia, valores, interesses), os padrões da rotina do 

comportamento ou habituação (hábitos e papéis), a Capacidade de Desempenho 

(natureza do desempenho ocupacional, habilidades físicas e mentais, componentes 

objetivos e componentes subjetivos) e a influência do ambiente na ocupação. 

Segundo Cruz (2020) as pessoas vivem Ciclos Volicionais, dos quais escolhemos, 

experimentamos, interpretamos e antecipamos ou não as ocupações, é tudo que nos 

motiva e que a partir dos sentimentos geram ações, nos dão prazer e satisfação, a 

Capacidade de Desempenho pode ser objetiva, sendo os componentes físicos, 

motores e amplitude de movimento de uma pessoa e componentes subjetivos, como 

a capacidade de poder fisicamente desempenhar uma ocupação significativa. 

Além dos aspectos intrínsecos da pessoa, a dualidade e dinamicidade do 

MOHO é fundamental para que se compreenda também as questões territoriais, as 

vulnerabilidades sociais e internalizações que são influenciadas pela sociedade, 

cultura, família, etc. O meio ambiente, aspecto extrínseco, segundo o MOHO, constitui 

aspectos econômicos e políticos, atitudes sociais e sistemas de cuidado, aspectos 

físicos, geográficos e locais incluindo também a comunidade, vizinhança, escola, 

centros de tratamentos, etc (Cruz, 2018).  Isto é, o meio ambiente influencia na forma 
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como as pessoas desempenham suas ocupações, e estas ocupações, dependendo 

da forma como são desempenhadas podem ser benéficas ou prejudiciais para as 

pessoas, para Salles (2016) a ocupação é um fazer que é capaz de influenciar os 

processos de saúde e doença, Segundo Cavalcanti: 

 

 Os valores, os interesses, a percepção que tem sobre si mesmo como 
autor competente para ingressar em uma ocupação decretam a ação 
que é mantida pelos hábitos e pelos papéis internalizados, e, 
finalmente a sua execução requer determinadas habilidades para que 
se possa desempenhar uma ocupação de forma satisfatória para o 
indivíduo e para o ambiente (CAVALCANTI, 2007, p. 11) 

 

 

Sobre a relevância das práticas de Terapia Ocupacional baseadas no Modelo 

da Ocupação Humana, um estudo feito por Lee(2012) no Reino Unido com terapeutas 

ocupacionais atuantes no âmbito da saúde mental revelou que a utilização do MOHO 

forneceu resultados positivos para a prática profissional, proporcionando satisfação e 

identidade profissional e serviços de alta qualidade, visto que, ao examinar as 

percepções dos impactos do uso do modelo utilizado por 92,1% (no ano da pesquisa) 

dos terapeutas ocupacionais do Reino Unido, a maioria destes profissionais indicaram 

ter sofrido impactos positivos na capacidade de avaliação dos usuários, definição das 

metas de tratamento, capacidade para fazer intervenções relevantes, condução da 

prática com foco na ocupação e obter a satisfação dos clientes, apesar disso, um 

grande desafio para os profissionais é a falta de compreensão da teoria e de como 

aplicá-la, mostrando a necessidade em fornecer ensino e orientação no uso da teoria. 

 

A Lista de Papéis Ocupacionais, criado por Frances Oakley, traduzida para o 

Português por Cordeiro, em 2005, foi validada e aprovada para a utilização no estudo 

de reprodutibilidade (Cordeiro, 2005, p.5) 

Para Cordeiro (2005), os papéis ocupacionais, pertencentes à Habituação, 

segundo o Moho, resultantes da teoria do comportamento humano, são determinantes 

da produtividade humana, organizam o comportamento e conduzem as pessoas para 

a realização das expectativas sociais, além de as envolverem em obrigações e 

posições que os indivíduos ocupam em grupos sociais, conferindo uma identidade 

pessoal. Ser cuidador é um entre outros papéis que a mulher, mãe de uma pessoa 

com deficiência ocupa, e para Dahdah (2014), é importante apreender como este 
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papel é desempenhado em conjunto com os demais papéis da vida do indivíduo, e 

muitas vezes em uma relação de tensão.  

Pela definição da American Occupational Therapy Association (2014), papéis 

são conjuntos de comportamentos esperados pela sociedade e moldados pela cultura 

e pelo contexto; eles podem ser mais conceituados e definidos por um cliente (pessoa, 

grupo ou população). 

Portanto, o objetivo deste estudo é compreender o discurso das mães acerca 

das transformações em seus papéis ocupacionais, a partir do nascimento de um filho 

com deficiência, no Município de São Vicente - SP, e quais suas expectativas, desejos 

e planos para papéis ocupacionais no futuro. Como dito anteriormente, as ocupações 

podem influenciar diretamente na saúde e na vida social destas mulheres, positiva ou 

negativamente, e em razão de encontrar possíveis demandas para a atuação da 

Terapia Ocupacional e possibilitar novas formas de intervenção minimizando o 

sofrimento e ampliando possibilidades ocupacionais na vida destas mães.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A natureza desta pesquisa é qualitativa, exploratória e empírica, e busca 

identificar a partir da aplicação da Lista de Papéis Ocupacionais (Role Checklist) e de 

entrevista semiestruturada, quais são os papéis ocupacionais desempenhados pelas 

mães de crianças com deficiência, qual a importância atribuída e estes e como se 

relacionam com o papel de ser mãe de um filho com deficiência. 

O roteiro de entrevista e a lista de papéis ocupacionais na versão traduzida e 

validada para o português se encontram nos anexos. Este estudo, incluirá mulheres 

que serão selecionadas a partir de indicações na comunidade local, tais como 

conselho municipal de pessoas com deficiências de São Vicente, associação de 

pessoas com deficiência e também pela técnica de bola de neve, em que uma pessoa 

entrevistada indica pessoas de sua rede pessoal que tenham filhos com deficiência 

para serem entrevistadas. Trata-se de uma amostra intencional e por conveniência, e 

que deve abarcar mulheres de diferentes idades, raça/etnia, extratos sociais, 

escolaridade, situação familiar (casadas ou não, com filhos sem deficiência ou não), 

que trabalham fora ou não. Essa diversidade de característica das informantes 

possibilita matizes diferenciadas para qualificar o fenômeno a ser estudado, que são 

os papéis ocupacionais de mães de crianças e jovens com deficiência. 

O tamanho da amostra não será definido pelo critério da saturação teórica, no 

qual o pesquisador encerra as entrevistas ao avaliar que já não encontrará novos 

elementos para a análise e que respostas semelhantes começam a se repetir. Nessa 

pesquisa, o número de entrevistas será definido quando se conseguir delinear um todo 

de compreensão com os dados obtidos nas entrevistas realizadas, isto é, quando uma 

compreensão mais completa do objeto estudado começa a se delinear (SCHRAIBER, 

2015). 

A intenção não é generalizar os resultados, dado que se trata de uma pesquisa 

qualitativa, mas de buscar analisar com maior profundidade e detalhamento como os 

diversos papéis ocupacionais se articulam com o papel de mãe de criança ou jovem 

com deficiência, e aprofundar quais ocupações e rotinas estão envolvidas no papel de 

mãe de criança ou jovem com deficiência. 
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 Será aplicada a lista de papéis ocupacionais validada no Brasil por Cordeiro 

(2005) que engloba 10 papéis ocupacionais que a pessoa assinala no tempo: 

passado, presente e futuro. Os papéis assinalados são: 1) estudante; 2) trabalhador; 

3) voluntário; 4) cuidador; 5) serviço doméstico; 6) amigo; 7) membro de família; 8) 

religioso; 9) passatempo/amador; e 10) participante em organizações. Há, ainda, a 

opção de a pessoa apontar um outro papel não listado. A lista também investiga o 

grau de importância atribuído a cada papel: nenhuma importância, alguma importância 

e muita importância. 

Além da lista de papéis ocupacionais (anexo 1), será realizada uma entrevista 

semiestruturada cujo roteiro se encontra em anexo (anexo 2). A entrevista será 

centrada no papel de mãe de criança/jovem com deficiência a fim de explorar com 

profundidade o exercício desse papel e as ocupações e rotinas que compõem o papel 

de mãe exercido pelas entrevistadas. O roteiro de entrevistas será validado por um 

Terapeuta Ocupacional experiente e conhecedor do modelo da ocupação humana e 

haverá uma entrevista-piloto para testagem do instrumento. Esta pesquisa foi 

autorizada pelo Comitê de Ética, Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 

(CAAE): 31829320.0.0000.5505. 

Para explorar as ocupações desenvolvidas no exercício do papel de mãe, serão 

realizadas perguntas segundo orientações de Polatajko (2004) que permitem detalhar 

cada uma delas. Deve-se investigar: o que (quais são as ocupações envolvidas nesse 

papel), quem (quem é a pessoa que se engaja na ocupação de ser mãe, somente a 

mãe ou tem auxílios), quando (essas ocupações acontecem em ciclos de horas, dias, 

semanas, meses), onde (em quais locais e ambientes o engajamento nessas 

ocupações acontece),como (quais as habilidades que essa mãe tem, como resolve os 

problemas cotidianos dessa ocupação, como lida com obrigações e prazer desse 

papel, quais julga ser as mais importantes) e porque (o que justifica o engajamento 

nessas ocupações, quais as prioridades, o que ela delega ou não nas ocupações 

desse papel). 

 Será também explorada em detalhes a rotina dessas mães em uma semana 

padrão, perguntando o que elas realizam nas 24 horas de um dia comum da semana 

e de um dia de final de semana, a fim de apreender a distribuição dessas ocupações 

no tempo.   

Os dados produzidos por meio da entrevista semiestruturada, serão 

submetidos a análise temática de conteúdo de Minayo (2009), e articulados à teoria 
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do Modelo da Ocupação Humana que atribui às ocupações um  papel central tanto na 

promoção de saúde e qualidade de vida, como também como fatores de risco para 

agravos à saúde e bem estar. Os dados também serão interpretados à luz do modelo 

social da deficiência, da maternidade na sociedade contemporânea e das políticas 

públicas brasileiras relativas às pessoas com deficiência. 

A pesquisa qualitativa busca compreender significados e motivações para as 

ações realizadas por essas mulheres. Que tipo de discurso produzem sobre si 

mesmas e seus papéis ocupacionais após a maternidade de um filho com deficiência. 

Do ponto de vista de Bardin (2004), para a compreensão dos dados, é 

necessário a hermenêutica baseada na dedução ou inferência, Moraes (2017) elucida 

a hermenêutica como sendo fundamental para a compreensão dos dados, visto que 

é a arte da interpretação e compreensão do outro, e que esta interpretação se dá 

através da fala, gestos, textos, atitudes, culturas, contextos sociais, isto é, é a busca 

por compreender melhor as singularidades da vida humana e seus fenômenos. 
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3 RESULTADOS 

 

Diante da pandemia global de Sars-CoV-2, o Ministério da Saúde (2020) 

emitiu recomendações de biossegurança sobre distância e isolamento social. 

Dessa forma, para que as entrevistas ocorressem de forma segura foi 

necessário utilizar espaços públicos. Duas Associações cederam seus 

espaços, que eram abertos bem ventilados, para a realização das entrevistas.  

Deise e Raíssa foram entrevistadas na Associação de Moradores do 

bairro em que elas residem. Já Margarida e Ariane foram entrevistadas na 

Associação na qual elas atuam como voluntárias. A pesquisadora estava 

portando máscara e lembrou às entrevistadas de que todas também o 

estivessem. Houve respeito às regras de distanciamento e,  também não houve 

cumprimentos com contato físico entre entrevistadora e entrevistadas. Sendo 

assim, todas as medidas de  biossegurança foram tomadas.  

Na associação de moradores a entrevista ocorreu no salão, próximo a 

janelas grandes e abertas para ventilação e em horário onde não havia pessoas 

circulando, tendo apenas o responsável pela abertura do local que permaneceu 

em local mais afastado, de modo a garantir privacidade nas entrevistas. 

Já na associação na qual as entrevistadas são voluntárias, a entrevista 

aconteceu na garagem, que é um espaço aberto e com muita ventilação, local 

onde fica montado o bazar beneficente. e em horário com pouca circulação de 

pessoas para que a entrevista não fosse interrompida 

Para as participantes1, o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) foi entregue no momento da entrevista, a lista de papéis ocupacionais 

(Role Checklist) foi lida em conjunto pela pesquisadora e entrevistada, de modo 

a facilitar a compreensão e o diálogo livre acerca dos papéis mencionados.   

 
1 Os nomes das mulheres foram alterados para nomes fictícios a fim de preservar o anonimato das 
participantes 
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3.1 Perfil das participantes 

 

Quadro 1: Perfil das mães construído a partir das entrevistas realizadas pela pesquisadora em 
2020. 

 

Nome Idade Raça/cor Escolaridade Ocupação Religião 
Estado 

civil 

Classe 

Social 

Deise 54 Preta 
Superior com 

especialização 
Professora 

Cristã 

(SUD) 
Casada C 

Margarida 60 Parda Ensino médio 
Dona do 

lar 
Não tem Casada D 

Raíssa 50 Preta Sexta série 
Dona do 

lar 
Evangélica Divorciada E 

Ariane 31 Parda 
Segundo grau 

completo 

Dona do 

lar 
Evangélica 

União 

estável 
E 

Nota: Classe social de cada participante segundo o modelo de estratificação 

socioeconômica do IBGE. 

 

3.2 Panorama geral de respostas da Lista  

 

Quadro 2. Total de respostas dadas pelas mulheres entrevistadas. 

 

PAPEL 

INCUMBÊNCIA PERCEBIDA INCUMBÊNCIA DESIGNADA 

Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE 4 2 2  - 4 

TRABALHADOR 4 4 1  - 4 

VOLUNTÁRIO 4 4 2  2 2 

CUIDADOR 4 4 4  - 4 

SERVIÇO 

DOMÉSTICO 
4 4 4  1 3 
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AMIGO 3 3 2  1 3 

MEMBRO DE 

FAMÍLIA 
4 4 4  - 4 

RELIGIOSO 4 4 3  1 3 

PASSATEMPO 4 4 1  1 3 

PART. EM ORG 0 0 0  1 3 

OUTRO - - - - - - 

Nota: Este quadro é um panorama geral organizado com todas as respostas das mães entrevistadas, 
por meio da Lista de Papéis Ocupacionais. 

 

3.3 Entrevistas transcritas 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e segue-se um 

apanhado dos pontos principais e análise dos pontos tratados acerca dos papéis 

ocupacionais assumidos por essas mulheres, mães de crianças e jovens com 

deficiência. 

3.3.1 Deise 

 

Quadro 3. Respostas da Lista de Papéis Ocupacionais respondidos pela participante Deise 

 Incumbência Percebida Incumbência Designada 

PAPEL Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE X X X - - X 

TRABALHADOR X X X - - X 

VOLUNTÁRIO X X - - X - 

CUIDADOR X X X - - X 

SERVIÇO 

DOMÉSTICO X X X - - X 

AMIGO X X - - - X 

MEMBRO DE 

FAMÍLIA X X X - - X 

RELIGIOSO X X X - - X 

PASSATEMPO/A

MADOR X X - - - X 
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PARTICIPANTE 

EM 

ORGANIZAÇÕES - - - - X - 

OUTRO - - - - - - 

 

Deise é uma mulher que ocupa muitos papéis ativamente, é mãe de quatro 

filhos, esposa, professora da rede pública de ensino, evangélica, estudante, e um dos 

filhos foi  diagnosticado com Autismo e Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), assumindo também o papel de cuidadora. Mesmo com tantos 

papéis que estruturam toda a sua rotina e hábitos, ela refere desejar mas não tem 

conseguido dar conta de ocupar papéis como o de amiga e voluntária, seja por falta 

de tempo, sobrecarga de responsabilidades, inseguranças. 

Dentre as mulheres entrevistadas, Deise é a única com diploma de curso 

superior e especializações, ela também é uma mulher preta de 54 anos, e como a 

grande maioria da população preta do Brasil Deise e sua família pertencem à classe 

social C (IBGE, 2020). Assim como as demais entrevistadas, ela considera 

fundamental a religiosidade e espiritualidade na sua vida, a religião para ela é o que 

norteia sua vida, e ter em o que ou quem acreditar é essencial para conseguir forças 

pra viver os  dias e seus desafios, é um papel que ela ocupou no passado, ocupa no 

presente e quer continuar ocupando no futuro, ela também ensina esses valores 

aprendidos na religião aos filhos.  

No cuidado com o filho autista de 12 anos, ela conta com o apoio do esposo e  

dos outros filhos,  cujas idades são 14, 19 e 20 anos. Embora seu marido se disponha 

a levar  o filho nas consultas e tratamentos, mesmo muitas vezes não gostando de ir, 

ela prefere levar e assim assume a postura de cuidadora principal do filho, pois não 

confia que alguns cuidados com o filho feitos pela família sejam tão eficientes quanto 

o seu cuidado com ele. A maior motivação dela é ter o controle da situação e saber 

exatamente o que os médicos falaram, podendo explicar melhor que o marido para os 

médicos sobre o desenvolvimento e dificuldades do filho. Deise internalizou que essa 

é uma tarefa feminina dentro do papel de mãe e cuidadora, visto que a sociedade 

ainda cobra da mulher o cuidado com os filhos, mesmo que essa tarefa e papel de 

cuidador possa ser dividido igualmente com o companheiro. 
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Deise também busca redes de apoio à família onde possa trocar experiências 

e encontrar similaridade com outras mães que vivem o mesmo que ela, geralmente 

essas redes são virtuais, mas também encontra parte desse suporte emocional na 

igreja com a comunidade religiosa, mas apesar disso, ela sente falta de mais redes de 

apoio do próprio município e diz que deveriam haver mais ações voltadas para a 

família e os cuidadores pois muitas vezes sente que necessita dessas interações para 

lidar melhor com as emoções e aspectos relacionados ao cuidado com o filho com 

deficiência  

No passado, a notícia da deficiência do filho e o surgimento do papel de 

cuidadora abriram outros rumos no planejamento de sua vida, sendo que por ela ter 

curso superior e ter uma bagagem com diversos cursos, especializações, experiências 

de trabalho no currículo ela provavelmente conseguiria oportunidades de emprego 

com maior remuneração e reconhecimento, porém com o emprego atual de professora 

ela consegue organizar a rotina de modo a conciliar família, cuidados ao filho autista 

e trabalho, tendo mais tempo para acompanhá-lo nos tratamentos, em casa nos 

cuidados necessários, consultas e tratamentos, como ela nos conta: 

 

“Eu faço de tudo pra que eu mesma faça a maioria das coisas, até tem 

pessoas que falam ‘mas você podia ter seguido na sua carreira, você 

ia ganhar mais.’ Mas eu tinha que procurar alguma coisa para que eu 

pudesse dividir com meu marido, vamos supor se eu arranjasse algo 

numa empresa, eu ia ficar 8 horas por dia longe dele, o dia inteiro no 

serviço, e como professora eu posso saber qual os horários, muitas 

vezes se eu peguei aula de noite aí o L. (esposo) não pega” 

 

Um momento de muita comoção aconteceu quando perguntado à ela sobre o 

papel de voluntária, ela conta que na religião que frequenta (Santos dos Últimos Dias) 

os casais aposentados podem servir como missionários, muitas vezes longe, em 

outras cidades, e que para isso é necessário uma grande mobilização e reorganização 

das rotinas e hábitos do casal, onde seria inviável de acontecer tendo um filho com 

autismo.  Apesar disso, este é um sonho que ela acalenta, e se emociona ao expressar 

a insegurança que surge ao pensar na possibilidade deste se realizar sem causar 
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sofrimento  ao filho, ou abandono. Também surge na fala dela insegurança com 

relação ao desenvolvimento e futuro do filho, se ele vai casar ou não? Se ele será um 

dia independente dela ou não?: 

 

“Sendo mãe de uma criança especial, às vezes a gente começa a olhar 

para o futuro, porque no futuro ele vai depender de mim a vida inteira? 

tem melhora? os médicos dizem que não, que não existe melhora e 

que ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Mas a gente vê 

crianças especiais que conseguem se desenvolver nos outros lados, 

né? Eu acho que eu sempre tive desejo de quando eu ficar mais velha, 

pra eu fazer um trabalho voluntário, assim com o L., meu marido, só 

que com o P. (filho) tudo mudou, então eu vejo que ele depende de 

mim pra fazer as coisas, então, nasce um medo dele estar sozinho. 

Tudo mudou na minha vida, na minha cabeça, nos sentimentos. É tudo 

diferente…” 

 

Sobre o papel de amiga ela conta que no presente tem dificuldade em manter 

amizades como antigamente, e que a quantidade de tarefas e atividades do dia-a-dia 

dificultam estreitar e manter os laços. Além disso ela sente muita falta de momentos 

de lazer, que ela considera passatempo, como sair para passear com os filhos, e a 

situação de isolamento social por conta da pandemia pelo novo coronavírus também 

é motivo de grande sobrecarga nas tarefas na profissão de professora, só que agora 

dentro da própria casa, hoje já não sobra mais tanto tempo para ela, amizades e para 

os filhos pois a preparação das aulas, slides e atividades das aulas tomam muito o 

seu tempo. 

Sobre a deficiência do filho, os primeiros sintomas surgiram quando a criança 

tinha 3 anos de idade e em comparação com os outros filhos este teve, principalmente, 

um atraso no desenvolvimento da fala. A jornada até o diagnóstico foi muito confusa, 

houve divergência entre profissionais, e vários diagnósticos diferentes até chegar ao 

atual. E até hoje ela está desenvolvendo habilidades para cuidar do filho, como por 

exemplo a paciência.  
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Por conta dos princípios religiosos ela sempre valorizou e valoriza muito os 

laços familiares, desejou e planejou essa gestação, que foi muito tranquila, o bebê 

nasceu saudável. O amor por todos os seus filhos é muito singular, mas para ela o 

cuidado com o caçula sempre foi maior, e o relacionamento entre os dois é descrito 

por ela como "especial e doce", e que ele é um filho muito protetor e carinhoso com 

ela, mas infelizmente existem barreiras atitudinais de pessoas que não compreendem 

a deficiência e que prejudicam a socialização dele com outras pessoas: 

 

"E é bem assim... você vê assim uma criança que depende de você, 

que vê as pessoas maltratarem, porque hoje em dia as pessoas são 

Ignorante, a falta de conhecimento de como tratar uma criança 

especial, até me falaram, né: “Anda com um broche dizendo que é 

uma criança autista, tem né?” Porque o P. (filho) aparentemente é uma 

criança que não tem nenhum problema, aí ele começa a fazer algumas 

coisas que irritam as pessoas, aí depois ele pede mil desculpas..." 

 

Os dias de Deise ficaram diferentes após o início do isolamento social, antes 

da Pandemia ela se deslocava para a escola onde trabalha para dar as aulas, e a 

rotina no cuidado com os filhos era outra, entretanto atualmente nos dias dela 

geralmente ela começa o dia acordando o P. (filho) e mandando ele para o banho, 

enquanto ela faz o almoço, durante o preparo do almoço ela toma cuidado pra não 

oferecer sobremesas com muito açúcar por conta da dieta do filho, porque ele está 

ganhando muito peso em razão das medicações, depois do almoço ela se prepara 

para dar as aulas, que este ano estão acontecendo a virtualmente pelas 

videochamadas.  

No cuidado com as tarefas domésticas ela quase sempre conta com a ajuda 

dos filhos, mas  ela conta que dar aulas em casa é bem difícil, já que o filho costuma 

interrompê-la, e ela geralmente tem que negociar um prêmio para ele deixar que ela 

conclua sua aula, quando é ele quem está em aula ela precisa fazer um esforço maior 

para que ele permaneça em aula, já que não houve uma adaptação no ensino para 

ele à distância, tarefa muito difícil para Deise, já que P. (filho) tem TDAH e perde a 

atenção e o interesse na aula rapidamente. De tarde se sobrar tempo ela tenta assistir 



18 

 

alguma série com os filhos, mas geralmente tem tarefas das próximas aulas para 

preparar ou está tão cansada que acaba dormindo. 

Antes do isolamento ela levava P. (filho) para as terapias na semana, futebol e 

escola também, e conta que por todos os filhos estarem em casa ela se sente muito 

sobrecarregada. Outra questão política que interfere no tratamento do filho é que após 

o início do isolamento social o acesso à tratamentos em São Vicente está mais difícil, 

um exemplo disso é o fato de que o filho está há 4 meses sem passar em uma consulta 

com o  psiquiatra. 

E apesar do sentimento de impotência no passado, diante do diagnóstico do 

filho, ela aprendeu a amar o filho e a deficiência dele, aprendeu novas habilidades 

como mãe e cuidadora, e que hoje ela o considera uma “bênção” em sua vida: 

 

"Ai ele demora pra cair a ficha pra algumas coisas, né? Mas é 

maravilhoso ser mãe dele, a preocupação de mãe é mais, tudo mudou. 

As pessoas vão falar: ah, mas você já teve três outras gestações, mas 

nada é igual, ser mãe de uma criança especial a gente não pode se 

igualar... eu tive que aprender tudo de novo, né?Já tinha 3 crianças, 

mas com ele eu tive que aprender a ser mãe e ainda tô aprendendo 

como eu vou fazer com ele… as conversas, e aprendendo a como lidar 

com ele, né, então é difícil pra família" 

 

3.3.2 Raíssa 

 

Quadro 4. Respostas da Lista de Papéis Ocupacionais respondidos pela participante Raíssa 

PAPEL 
Incumbência Percebida Incumbência Designada 

Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE X - -   X 

TRABALHADOR X X -   X 

VOLUNTÁRIO X X - 
 

X 
 

CUIDADOR X X X   X 
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SERVIÇO 

DOMÉSTICO X X X 

  

X 

AMIGO X - -  X  

MEMBRO DE 

FAMÍLIA X X X 

  

X 

RELIGIOSO X X X   X 

PASSATEMPO/AMA

DOR X X - 

 

X 

 

PARTICIPANTE EM 

ORGANIZAÇÕES - - - 

  

X 

OUTRO - - - - - - 

 

Raíssa é uma mulher de 50 anos que se reconhece como “uma mãe muito boa, 

uma super-mãe”, ela cria seus quatro filhos (18, 20, 23, 26) sozinha e apesar de 

receber pensão do ex marido para os cuidados com o filho mais velho, que é 

deficiente, diagnosticado com paralisia cerebral do tipo leve ainda na infância, ela 

conta que muitas vezes não foi fácil. Ela sofreu o impacto da descoberta da deficiência 

do filho e a prisão de um dos outros 3 filhos. Raíssa se descreve como pertencente à 

classe E (IBGE, 2020), preta, ela é dona de casa e sobrevive com os recursos 

financeiros vindos da pensão alimentícia, do Benefício Prestação Continuada e do 

salário dos trabalhos informais dos outros filhos. Raíssa, assim como as outras 

entrevistadas também é uma mulher religiosa, e estudou até o sexto ano, não 

concluindo o ensino fundamental 

Faz 6 anos que Raíssa se divorciou, mas o relacionamento com o ex marido 

sempre foi muito conturbado, não havia afeto dele com ela ou com os filhos, Raissa 

inclusive conta que durante a infância dos filhos, o ex marido se negava a brincar com 

as crianças em casa, na rua, nos jogos de futebol, pois para ele, um homem adulto, 

participar dessas brincadeiras seria muita humilhação, uma atitude machista que 

contribui com a divisão não equitativa das responsabilidades parentais gerando 

sobrecarga e perda de papéis, e por conta disso ela sempre acabava por fazer o que 

ela chama de ser o “papel do pai”. 
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Todavia, a mãe sempre valorizou esses momentos de carinho com os filhos, e 

acredita que foi muito importante dar atenção aos filhos mesmo que fosse somente 

ela, principalmente durante a fase de desenvolvimento. Por conta disso ela se 

sobrecarregou tendo total responsabilidade na educação, formação de vínculos 

afetivos familiares, cuidados com o lar e saúde dos filhos, e sentiu ainda mais com o 

divorcio, pois ela diz que previa uma ”carga muito grande” tendo que cuidar dos 4 

filhos homens sozinha: 

 

“Olha, pra ele (o pai) soltar uma pipa, pra ir pra um campo... 

antigamente, quando aqui era tudo mato e só tinha no fundo do bairro 

um campo pra brincar com as crianças eu tinha que ir: “Meu filho, eu 

sou mulher, vai jogar uma bola com os seus filhos!”, e ele: “Eu não… 

eu não sou criança…Não vou”. Ver a felicidade e sorriso dos seus 

filhos? Eu vou! Então eu ia lá no campo com meus filhos, sentava com 

bonézinho na cabeça e sentava lá que nem moleque, pronto: “Ah, você 

é trouxa”. Que trouxa? Eu não sou trouxa. Então eu falo pra eles, que 

eu sou uma mãe... e que mãe?! “Vocês dêem valor pra mãe que vocês 

tem” 

 

Após o divorcio, quando há algum problema com a saúde dos  filhos, 

especialmente a do filho com deficiência, mesmo que ela recorra ajuda ao pai, para 

os custos com os medicamentos, ele alega já dar o suficiente na pensão.  

Sobre a deficiência do filho mais velho, Raíssa conta que, em determinado 

momento, quando o filho tinha apenas meses de vida houve um acidente com a 

criança sob os cuidados do pai, enquanto o pai dormia a criança rolou da cama e caiu, 

batendo a cabeça muito forte no chão e lesionando, a partir desse dia o bebê começou 

a desenvolver alguns comportamentos e atrasos diferentes dos esperados pela mãe, 

que foi em busca de médicos para identificar o problema, aos 2 anos de idade do filho 

os médicos já o encaminharam para a fisioterapia, e tratamentos, todos pelo SUS, 

também começou a frequentar a escola de educação infantil, e assim foi se 

desenvolvendo, atualmente ela está buscando continuar o tratamento dele em São 

Vicente, mas ainda não conseguiu. 
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Raíssa sempre quis ser mãe, foram várias tentativas antes do nascimento do 

primeiro filho. Ela tinha convulsões que prejudicava a gestação e ficou muito feliz ao 

finalmente engravidar, no entanto, quando ela obteve o diagnóstico da deficiência do 

filho ela entrou em choque e até hoje culpa o ex marido por negligência, pois a 

gestação e o parto ocorreram muito bem e o bebê nasceu saudável, apesar disso hoje 

ela já aceitou a deficiência. Raíssa conta como se sente grata por ele ter a deficiência 

de uma forma que ele conseguiu desenvolver graus de autonomia, pois se compara a 

outras mães com filhos com deficiências mais graves (de cadeira de rodas, não 

falando, etc) o filho dela anda, fala, consegue fazer algumas atividades sozinho, então, 

ela se diz “abençoada”. 

Nas tarefas domésticas, nos tratamentos e cuidados com o filho deficiente, nos 

cuidados com a saúde de todos da casa, sempre foi ela a responsável. O filho 

deficiente, no entanto, já aprendeu algumas atividades diárias com ela que hoje 

consegue realizar sozinho, por exemplo tomar banho, se servir nas refeições, ou sob 

supervisão da mãe, mas a maioria dos cuidados com ele, como dar os remédios, 

preparar as refeições, ainda é ela quem faz. Seu filho com deficiência é o único que 

às vezes ajuda com pequenas tarefas domésticas, os outros filhos às vezes fazem, 

mas a sobrecarga maior é dela. A maior parte do seu tempo ela fica em casa com os 

filhos, ou na casa da mãe, que mora muito perto dela, também costuma ir à igreja no 

domingo, mas boa parte do dia ela passa organizando e limpando a casa, pois ela 

conta que os filhos são “muito desordeiros”.  

E apesar do choque ao descobrir a deficiência do filho a sua maior dor na 

verdade foi ver um filho preso, ela conta: 

 

“Eu nunca pensei que eu fosse entrar em uma cadeia, eu via meu filho 

lá sofrendo, ele é seu filho, vc que pariu, você não vai se preocupar 

com aquele seu filho? A dor de uma mãe é pra todo instante, pra toda 

hora, só não tem dor a mãe que não ama, você tem um filho… você 

bota aquele filho pra fora e você não vai amar aquele filho? Quem tem 

esse coração duro são os pais, porque as mães não tem coração duro 

não, to sendo sincera…” 
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Sobre os tratamentos do filho e da dificuldade em conseguir recursos com o 

pai, ela ainda sofre com a vulnerabilidade financeira que não permite que, em algumas 

situações, ela dê os tratamentos de forma completa ao filho, como prescrita pelos 

médicos, ela conta que recentemente ele desenvolveu uma alergia,  levou-o ao 

médico e foi passado um tratamento do qual não teve dinheiro para custear, comprou 

apenas o remédio que julgou ser o mais importante. Este tipo de situação relacionada 

à escuta e a comunicação dos médicos são recorrentes e, segundo Sucupira (2007) 

exigem que essas habilidades sejam desenvolvidas ao longo da formação médica, e 

provavelmente a dificuldade das pessoas em negociar tratamentos mais acessíveis 

com os médicos, o medo de contar ao médico sobre não ter condições de arcar com 

as despesas, entre outras possíveis causas ainda seja um problema. Raíssa conta 

com pesar:  “Não posso fazer mais do que eu posso, eu to tratando como eu posso.” 

Nos dias comuns de Raíssa ela costuma acordar e logo em seguida orar, já 

que para ela a fé tem um lugar especial em sua vida, como uma maneira de encontrar 

forças pra viver, geralmente ela toma o café da manhã na sala e aproveita para 

descansar antes de iniciar as tarefas domésticas, que ela conta fazer sem pressa, 

então arruma o quarto dos filhos, limpar a cozinha, os móveis da sala, depois vai para 

o banheiro. Às 11 horas ela começa a preparar o almoço, todos os processos são 

feitos sozinha, e com o almoço pronto ela chama os filhos para comerem, seu filho 

deficiente já consegue servir e se alimentar sozinho. Aproximadamente às 15 horas 

ela prepara o lanche da tarde, geralmente também é ela quem vai lá buscar o pão, 

depois faz o café ou um chá, aproveita pra dar os remédios do filho, depois do lanche 

ela começa a preparar o jantar. Depois que todos jantam ela  limpa a cozinha e toma 

um banho para se preparar para descansar. Suas atividades também incluem lavar e 

passar as roupas da família.. 

As atividades, tarefas e ocupações que compõem seu papel como mãe 

incluem: dar carinho aos filhos, participar das brincadeiras quando estavam em fase 

de desenvolvimento infantil, negociar com o pai para que ele se aproximasse dos 

filhos, ensinar aos filhos como ajudarem a cuidar do filho que deficiente, cuidar dos 4 

filhos sozinha,  e ensinar seu filho com deficiência a ser mais independente. 

No seu papel de cuidadora também existem muitas atividades, tarefas e 

ocupações a serem desempenhadas, tais como: levar o filho ao neurologista a cada 
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3 meses, cuidar para que seu filho não sofra acidentes dentro do lar,  dar os remédios 

na hora certa, levar o filho para fazer exames, empreender esforços para conseguir 

vaga no SUS  para fazer fisioterapia e  comprar as medicações indicadas pelos 

médicos. 

De acordo com Cordeiro (2005) os papéis ocupacionais também fazem parte 

das obrigações ou expectativas esperadas pelo grupo social ao qual a pessoa 

pertence. Raíssa conta que no passado, antes de se converter para a sua atual 

religião, ela tinha muitos amigos e era passista de uma escola de samba, mas decidiu 

se converter buscando outro estilo de vida. Hoje, no entanto, ela conta que o papel de 

amigo para ela tem uma importância relativa e se sente melhor hoje com as decisões 

que tomou para levar sua vida da forma que ela leva, sem muito vínculo com amigos. 

Sobre o papel de estudante ela conta que pensa em estudar, mas que sem apoio para 

cuidar do filho ela não consegue fazer cursos ou trabalhar. 

Sobre os sentimentos presentes na fala dela, ela conta ser uma mãe muito 

carinhosa, e que apesar de não ser uma mãe perfeita ela não se compara às outras 

mães, e que sente solidão nos momentos mais difíceis vivendo o papel de mãe, como 

por exemplo quando o filho foi preso, e também sofria muito quando via o filho ter 

crises convulsivas na infancia, ficava muito nervosa, e uma fala sobre o divorcio 

chama a atenção: 

 

“Eles (filhos) não tem mais carinho pelo pai, nenhum deles, eu falo “oh, 

seu pai, sobe lá, vai ficar um pouco com ele”... mas o dia que eu saí 

de lá e vim morar pra cá, eu falei assim pra ele “olha, eu to indo, mas 

se eu puder dividir os filhos com você...porque a carga vai ser pesada, 

e não é fácil, você aqui, vai ficar sozinho, e o dia que você ficar doente? 

será que você vai ter um carinho de um filho pra ficar aqui e te ajudar? 

Você nunca deu amor…” 

 

Nessa fala ela conta que sabia que o caminho para criar 4 filhos sozinha não 

seria fácil, e que apesar dos esforços em tentar dividir essa responsabilidade com o 

pai ele sempre foi omisso ao seu papel de pai, se resumindo em pagar apenas a 
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pensão, e o fato do filho, mesmo com a deficiência conseguir ter certa independência 

dela é um motivo para sentir gratidão. 

 

3.3.3 Ariane 

Quadro 5. Respostas da Lista de Papéis Ocupacionais respondidos pela participante Ariane 

PAPEL 
Incumbência Percebida Incumbência Designada 

Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE X - -   X 

TRABALHADOR X X - 

  

X 

VOLUNTÁRIO X X X 

  

X 

CUIDADOR X X X   X 

SERVIÇO 

DOMÉSTICO X X X 

  

X 

AMIGO - X X   X 

MEMBRO DE 

FAMÍLIA X X X 

  

X 

RELIGIOSO x X X   X 

PASSATEMPO/AMA

DOR X X - 

  

X 

PARTICIPANTE EM 

ORGANIZAÇÕES - - - 

  

X 

OUTRO - - - - - - 

 

Ariane é uma mulher de 31 anos, mãe, esposa, evangélica e voluntária de uma 

associação voltada para os familiares de pessoas com deficiência, é dona de casa e 

terminou os estudos cursando o ensino médio completo. Recentemente sofreu com a 

perda da mãe, o que a fez pensar muito mais sobre como desempenhou o papel de 

filha e como tem desempenhado o seu papel de mãe. Ariane se considera parda e 

pertencente a classe social E (IBGE, 2020) , vive em união estável com o esposo e 
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tem um filho diagnosticado com autismo de grau leve, de 12 anos. Ariane é a única 

entrevistada que não reside na área insular de São Vicente, residindo na área 

continental da cidade, que é menos provida de serviços e mais distante da área 

insular, que é a região da cidade onde se concentram os principais pontos turísticos, 

a prefeitura e, segundo a Prefeitura de São Vicente (2018) uma maior quantidade de 

equipamentos de saúde pública e particular. 

A associação na qual é voluntária ocupa um lugar muito importante na rotina 

de Ariane. Ela conheceu essa associação quando precisou de ajuda para conseguir 

tratamentos para o filho, e lá ela encontrou a rede de apoio que precisava, hoje ela 

presta serviços ajudando a associação e outras mães como ela foi e ainda é muito 

ajudada. Ali  ela se sente útil dentro de uma causa, e os tratamentos do filho 

atualmente, em sua maioria acontecem na própria associação com profissionais 

voluntários.. 

Ariane recebe o Benefício Prestação Continuada (BPC) e relata que levou 6 

anos para conseguir a aprovação pelo INSS, pois existem muitas exigências na 

regulamentação do benefício que não condizem com a realidade vivida pela família. 

Perante o INSS seu status civil conta como solteira, embora viva há aproximadamente 

12 anos com seu companheiro que é pai de seu filho.  Dado a conjuntura de não 

poderem ter vínculos empregatícios, por que segundo o regulamento do BPC o 

benefício seria suspenso, visto que a soma total do salário do esposo excederia ao 

valor exigido no regulamento, que é um quarto de um salário mínimo per capita, e ele 

também trabalha com carteira assinada, oficializar o casamento ou união estável 

implicaria no não recebimento do Benefício (MDS, 2018). Ariane, embora reconheça  

a necessidade de aumentar a renda familiar trabalhando por contrato empregatício 

CLT, ela teme perder a segurança do benefício de um salário mínimo mensal. Dessa 

forma, ela vive o paradoxo no qual o regulamento do benefício, apesar de dar um 

aporte financeiro, impede que a família aumente a renda e saia da pobreza.  

Toda essa situação causa desânimo nela, pois ela tem o desejo de voltar a 

exercer seu papel de trabalhadora. Outra questão é a atual situação de Pandemia e 

os formatos de aulas virtuais que tem interferido significativamente no 

desenvolvimento do filho, Ariane conta que, apesar de se esforçar para ajudar o filho 

com as matérias estudadas nas videoaulas, ela sente uma falta de habilidade para 
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ensiná-lo da forma adequada às necessidades dele por conta do autismo. A escola 

pública que o filho frequenta não apresentou nenhuma proposta nova, adaptada ou 

diferente das aulas dos demais alunos, seguindo o mesmo formato para todos. Esta 

situação tem prejudicado o aprendizado do filho e intensificado os sentimentos de 

incapacidade e frustração da mãe que tenta mas não consegue ajudar o próprio filho, 

como ela desabafa: 

 

“Vou ser bem sincera com você, eu não consigo ensinar ele, porque 

ele odeia escola, é uma guerra pra eu conseguir sentar com ele pra 

fazer alguma coisa, então eu não consigo porque ele tira a paciência 

da gente, de um certo ponto de não querer fazer, e tem muita coisa 

que hoje em dia eu não lembro mais, tô há quase 15 anos sem estudar, 

e eu não consigo ensinar pra ele porque tem um jeito certo de ensinar 

e eu não consigo, eu peguei a apostila da prefeitura mas eu não 

consigo fazer, (...) ele vai pro sétimo ano sem saber nada” 

 

Além disso, outras barreiras que influenciam negativamente o 

desenvolvimento do filho e a qualidade de vida de Ariane são as longas distâncias 

percorridas para chegar ao centro da cidade para as consultas (quatro transportes 

públicos, travessia da ponte para a ilha) já que na área continental onde ela habita 

não dispõe de tantos equipamentos de saúde, além das barreiras atitudinais das 

pessoas nestes transportes públicos, que sem identificar a deficiência visível no filho 

os maltratam e humilham duvidando da deficiência, Ariane relata: 

 

“Você tem que estar ali como um leão pra cuidar do seu filho, já passei 

por muitas coisas com ele… de lotação (transporte público municipal), 

de passar muita vergonha com ele, da pessoa mandar eu descer e 

fazer eu querer pagar, parar o carro no meio da rua e falar que eu tinha 

que descer porque eu tinha que pagar a lotação, sendo que eu tava 

com a carteirinha dele e eu tinha direito de andar de graça” 
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Ariane sempre quis ser mãe, inclusive a gestação do filho foi planejada, ela 

conta que quando era mais jovem ajudou a cuidar dos sobrinhos, e apesar dessa 

experiência com cuidado com crianças ela não estava pronta para os cuidados de 

uma criança com autismo. Ariane conta que apesar do baque e do susto frente ao 

diagnóstico da deficiência do filho, que tinha três anos de idade, ela aceitou 

rapidamente por acreditar que todas as adversidades da vida servem para algum 

aprendizado, ou fazem parte de um plano divino. Foi sempre ela quem levou o filho 

para as consultas e tratamentos, ela conta:  

 

“No começo, foi uma descoberta, foi um baque, foi um susto pra gente, 

mas ao mesmo tempo a gente entra no mundo deles, porque é um 

mundo diferente do que eu tinha, que eu criei meus sobrinhos os mais 

velhos eu cuidava e era totalmente diferente do que eu cuidar do meu 

filho, então é trabalho dobrado” 

 

Sobre a relação do pai com a divisão de responsabilidades de forma equitativa 

com a mãe, Ariane conta que na situação atual com o esposo trabalhando de noite, 

ele não tem tanto tempo para cuidar do filho, então ela é a responsável principal pelos 

cuidados da criança. No entanto, quando perguntado sobre o passado, Ariane conta 

que quando o filho era menor ela trabalhava em dois empregos, enquanto que o 

esposo trabalhava apenas em um emprego durante a manhã, e mesmo assim ela, 

além do trabalho fora do lar (de tarde e de noite) também era quem levava a criança 

na creche, consultas, tratamentos, e entre e após os dois turnos do dia de trabalho ela 

ainda preparava a janta, cuidava da casa, enquanto o marido cochilava durante o dia 

para trabalhar na próxima manhã, além disso ela já deixava tudo pronto para o marido, 

almoço, roupas, o banho do filho, uma rotina segundo ela “super corrida”, durante as 

folgas ela realizava a faxina da casa, mas hoje em dia como ela está fora do mercado 

de trabalho,  ela consegue manter a organização da casa ao longo da semana. Essa 

situação deixa muito evidente o desequilíbrio dos papéis na vida de Ariane no 

passado, sobrecarga de responsabilidades e divisão injusta de responsabilidades 

parentais. Ela também conta que tem muita vontade de voltar a trabalhar, mas que só 
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consegue renda extra trabalhando com a confecção de lembranças de festas e 

decorações, que para ela também é um tipo de passatempo. 

Atualmente, por conta da pandemia a rotina de Ariane e sua família está bem 

diferente, com o filho em casa tendo as aulas virtuais e o isolamento social, alguns 

compromissos que antes aconteciam na rua foram adaptados para o lar, no entanto, 

antes do isolamento era costume de Ariane levantar cedo, levar o filho na escola, 

ajeitar a casa, preparar o almoço e almoçarem. Depois de seu marido sair para  

trabalhar às 17 horas é o momento de descanso dela, depois ela dá o café da tarde 

pro filho, banho,  além disso ela também costumava passar as tardes de alguns dias 

da semana na Associação. Com o cenário atual eles estão indo dormir as 4 ou 5 horas 

da manhã e levantando as 14:30, almoçam e depois ela vai realizar as tarefas de casa 

e o filho da escola, durante o descanso ela gosta de assistir alguma coisa na TV,  

depois jantam, ela dá banho no filho e vão deitar. Ariane, aos domingos, também gosta 

muito de ir para a igreja, mas conta que não leva seu filho porque ele não gosta do 

barulho no local. 

Conforme Ariane foi adquirindo experiência no cuidado com o filho, ela 

percebeu que não ter uma rotina com seu filho autista estava sendo muito bom, o fato 

dela não criar hábitos de horários fixos estabelecidos para todos os dias, segundo ela, 

ajudou no desenvolvimento do filho, ela fala que isso não é indicado para a maioria 

dos autistas, que precisam de rotina, mas que funciona muito bem com ele. 

Mulher de poucos amigos, Ariane se diz muito reservada, mas tem uma grande 

amiga do qual se veem com frequência e que mora perto de sua casa, e comparado 

ao passado, (durante a fase da busca pelo diagnóstico e dos tratamentos) que ela não 

tinha tempo para cultivar amizades, hoje ela tem mais tempo e consegue fortalecer 

esse vínculo. Uma atividade que Ariane gosta muito porem não tem dinheiro pra 

investir é o artesanato, e nas palavras dela: 

 

 "É muito importante, porque se não você fica preso naquela rotina né, 

então o passatempo alivia um pouco. (...) Quando você cria aquele 

passatempo e você gosta de fazer alguma coisa, você se desdobra, 

você faz, aquilo te dá energia" 
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Outras atividades, tarefas e ocupações que compõem o papel mãe dela são: 

ensinar valores dizendo o que é certo ou errado, ajudá-lo com os deveres da escola e 

ensinar o filho a respeitar outras pessoas, inclusive ela se orgulha muito da educação 

que deu para o seu filho. Como cuidadora são: levar nas consultas, levar para a 

associação para os tratamentos (fonoaudiólogo, pedagogo, fisioterapeuta), ensiná-lo 

a tomar banho, conseguir vagas no sistema único de saúde por meio de encaixes ou 

acompanhando a fila de espera. Ariane traz na fala algo semelhante ao que foi dito 

por Raíssa, sobre a visão do amor  e papel de mãe, ela descreve: 

“A gente fala que o amor de mãe é o único amor verdadeiro que a 

gente tem, de mãe pra filho, pelo menos é o que eu penso, que é a 

mãe vai matar e morrer por você, então assim, minha mãe me dizia 

que eu só ia saber esse amor quando eu fosse mãe, ai você vai 

entender, e realmente é verdade…” 

E sobre ser mãe de uma criança com autismo: 

“Eles ensinam pra gente, que a gente é mais forte do que a gente 

pensa que a gente é, por que tem dias que de eu olhar e falar “eu não 

aguento! não dá”, ou dele entrar em crise e eu entrar em desespero 

sem saber lidar com aquela situação, mas Deus graças me capacitou 

(...) quando você vê ele doente, com dor de ouvido e você não sabe o 

que é, até ele começar a falar quando tinha uns 6 anos, você entra em 

desespero sem saber o que é aquilo, a gente aprende com eles, a 

criança especial ensina muito pra gente, mais do que uma criança 

normal, mas o especial é diferente, não sei explicar o amor assim, 

aquele carinho sincero, aquela luz que eles têm pela gente, faz a gente 

lutar ainda mais, não deixa a gente cair, por eles a gente levanta e vai 

pra frente, não sei explicar, sei que é um amor muito grande e 

inexplicável na verdade, o carinho que tenho pelo meu filho é tudo, é 

minha vida, se não fosse ele hoje eu não sei…” 

 

3.3.4 Margarida 
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Quadro 6. Respostas da Lista de Papéis Ocupacionais respondidos pela participante 

Margarida. 

PAPEL 
Incumbência Percebida Incumbência Designada 

Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE X X x   X 

TRABALHADOR X X - 

  

X 

VOLUNTÁRIO X X X 

  

X 

CUIDADOR X X X   X 

SERVIÇO 

DOMÉSTICO X X X 

 

x 

 

AMIGO X X X   X 

MEMBRO DE 

FAMÍLIA X X X 

  

X 

RELIGIOSO X X -  x  

PASSATEMPO/AM

ADOR X X X 

  

X 

PARTICIPANTE EM 

ORGANIZAÇÕES - - - 

  

X 

OUTRO - - - - - - 

 

Margarida é uma liderança comunitária, fundou uma associação que ajuda 

famílias de pessoas com deficiência que precisam de tratamentos específicos difíceis 

de se conseguir pela rede de saúde do município de São Vicente, além disso ela 

também é esposa e mãe de duas filhas, uma de 27 e outra de 23, uma das filhas foi 

diagnosticada com paralisia cerebral nível 4. Margarida é uma mulher parda de 60 

anos, pertencente à classe social D (IBGE, 2020), cursou o ensino médio completo, 

não exercendo serviço remunerado, e apesar de não ter uma religião específica se 

considera uma pessoa muito espiritualizada. 

Margarida é uma mulher que além das responsabilidades nos papéis dentro do 

lar, como esposa e mãe também tem o papel de voluntária muito presente na sua 

rotina, ela conta que a iniciativa em montar uma associação não veio para buscar 
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benefícios para sua  filha com deficiência, mas ao ver outras mães em situações mais 

vulneráveis que ela e precisando de uma rede de apoio,  levou-a a tomar a iniciativa 

de ajudar, e que aos poucos foi tomando maiores proporções, até conseguir agregar 

outros apoiadores empenhados na mesma causa, o que permite a existência e a 

permanência  dessa  Associação há 15 anos.  

De personalidade muito enérgica, alegre e contagiante, Margarida traz na 

história do processo do descobrimento da deficiência da filha uma bagagem de 

situações que envolveram muito sofrimento emocional, mas que apesar do luto sofrido 

pela tal “morte do filho idealizado” ela superou e transformou em combustível para 

ajudar outras mães que estão vivendo o mesmo processo de luto que ela um dia viveu. 

Antes de se tornar mãe, Margarida sonhava com a maternidade, no entanto, 

ela conta que sofreu violência obstétrica e que muito provavelmente isso causou a 

falta de oxigenação da filha durante o parto culminando em paralisia cerebral, os 

sintomas surgiram nos primeiros meses de vida, Margarida percebeu atrasos no 

desenvolvimento da criança, que foi levada ao médico por ela e diagnosticada com 

paralisia cerebral. O sentimento de desesperança  e não aceitação da deficiência 

também se deu ao fato dela se comparar com a amiga que teve uma gestação 

indesejável ao mesmo tempo que ela, mas que apesar disso teve seu filho saudável, 

enquanto ela, que sonhava em ser mãe, teve uma filha com deficiência. Margarida 

fala que apesar de não ter uma religião definida é uma mulher muito espiritualizada, e 

que nesse momento de luto ela começou a buscar respostas nas religiões e crenças, 

até encontrar na doutrina Kardecista uma resposta que a confortou e encontrou um 

significado para as adversidades que estava vivendo com a filha, essas coisas a 

ajudaram no processo de luto e aceitação da deficiência, que não foi fácil, ela conta: 

 

"Foi um choque, um Baque!  ‘Pode ser mãe, que ela venha a falar, 

enfim, tudo depende do tratamento que ela vai ter’ [disse o médico]... 

aí eu falei pra ele: ‘Mas o que é isso?’. ‘Não mãe, na hora de nascer, 

o meu colega pisou na bola, aconteceu alguma coisa no parto’ 

[médico].. ei eu falei: ‘Como assim? O que aconteceu foi que a minha 

bolsa estourou na sexta e ele fez o meu parto no domingo’ .[médico 

lhe responde] “Aí mãe, é isso, mas vamos cuidar dela’. 
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Um choque! Quando chegamos na Casa da Esperança, vimos as 

mães lá tudo, uma andando de muleta, outra lá… ai, nossa! Mas eu 

fiquei desesperada!(...)Enfim, comecei a cuidar de [nome da filha], só 

vinha na minha cabeça a [nome da amiga] e seu filho [sem deficiência], 

gordo, bonito, em pé quase, ficando durinho , mexendo a cabeça, 

mexendo os bracinhos, e foi aí que veio a minha revolta, contra Deus 

e contra todos. Porque a revolta? Porque eu perguntava pra Deus, 

porque que Ele fez isso comigo? A outra lá, queria abortar, botar pra 

fora, tomou de tudo, fez o que fez, e o Senhor deu pra ela um filho 

perfeito, gordo, bonito, não tem nada, e a minha filha o Senhor fez 

desse jeito, o que eu fiz pra ti?(...)Aí foi onde eu comecei a frequentar 

uns lugares, pra saber o porquê, pra saber a explicação (...)mas eu 

andei nesse mundo, eu andei lugares, muito, até que... sabe, eu me 

deparei com um Kardecista, e aí ele acalmou mais o meu coração!" 

 

Apesar disso, a situação de ter um filho com deficiência moldou e continua 

moldando toda a sua vida, pois além de hoje estar coordenando uma associação, ela 

pretende no futuro estudar assuntos dessa natureza e conta que pretende cursar 

Gestão do Terceiro Setor, além de ter outros projetos para realizar com as mães que 

frequentam a associação. Dessa forma, o fato de ter uma filha com deficiência acabou 

trazendo  para Margarida essa possibilidade de fazer esse projeto de vida. 

Sobre o relacionamento, organização familiar  e distribuição das 

responsabilidades parentais, segundo Margarida, durante a infância da filha mais 

nova, que não tem deficiência, quem era responsável principal por criar esta filha era 

o seu esposo, mas que por trabalhar muito não tinha tanto tempo para dar atenção às 

filhas. Margarida conta que por estar muito sobrecarregada com as responsabilidades 

de cuidar da filha mais velha ela perdeu a oportunidade de acompanhar mais de perto 

o desenvolvimento da outra filha, inclusive de ensiná-la a andar, e ela carrega essa 

culpa hoje, mas que apesar disso não sabe dizer como poderia ter sido diferente, pois 

não tinha quem a ajudasse com as responsabilidades de cuidadora naquela época.  

Todos os dias Margarida costuma levantar de manhã e fazer o café, depois 

toma um banho, faz sua oração. Sua filha E., tem paralisia cerebral grau 4, 

necessitando dos cuidados integrais da Margarida, que de vez em quando conta com 



33 

 

a ajuda da filha mais nova e do esposo nestes cuidados, como também da casa, mas 

em sua grande maioria, quem realiza é ela. No início do dia Margarida acorda a filha 

E., dá banho nela, dá café da manhã para ela e vão para a Associação, onde elas 

passam a maior parte do dia, lá elas almoçam, trabalham no bazar e recebem as mães 

que de vez em quando aparecem, por conta da pandemia, os atendimentos dos 

profissionais voluntários foram paralisados. Dessa forma, as famílias estão sem 

atendimento, elas voltam para casa às 6:30 da tarde. Chegando em casa Margarida 

faz a janta enquanto a filha mais nova ajuda com algumas tarefas da organização da 

casa, depois da janta Margarida tira as roupas de cama dos cômodos pra lavar, lava 

as roupas no dia em que não lava a cozinha. Ela reveza os dias da semana para lavar 

os cômodos, e muitas vezes, por conta disso ela vai dormir às 2 horas da manhã. Nos 

fins de semana ela gosta de passear, coisa que ela adora fazer, ela conta que larga 

tudo pra passear e de vez em quando também gosta de visitar as amigas, quando 

sobra tempo na semana, mas não é toda semana, ela também considera um 

passatempo andar de bicicleta e costuma andar quase todos os dias. 

Apesar de todos os esforços nos cuidados com a filha, ela se culpa por talvez 

não ter lhe dado o tratamento adequado. Um exemplo disso é quando ela conta que 

ficou com espasticidade nas mãos por ela ter tirado a órtese de posicionamento, por 

incomodar demais a filha. Sobre o que a motiva a ter essa força pra viver e se 

empenhar em causas sociais ela conta: 

 

“Eu não sei, o que me motiva, não sei se é a [filha mais velha], não sei 

se é a [filha mais nova], se é a vida, sabe, que eu acho assim, você 

veio ao mundo pra fazer algo, você não veio ao mundo pra ficar 

sentado esperando o teu dia passar, você tá aqui na Terra, alguma 

coisa veio fazer, ficar sentado esperando o dia correr eu acho que isso 

não é o certo, eu acho que você não veio pra isso. Apesar de ter muita 

gente assim né?Tem muita gente que fica parado, esperando, eu não 

sou assim, eu não sou, eu corro muito atrás das coisas, eu posso nem 

conseguir o total, mas pelo menos a metade eu consigo, e isso eu 

considero a força de vontade de cada um…” 
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4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Embora esta pesquisa tenha como objetivo analisar em profundidade os papéis 

de cada mulher entrevistada dentro das suas próprias singularidades, meramente a 

fim de apresentar um panorama geral da incubência percebida nas respostas das 

mulheres na lista de papéis ocupacionais, podemos tecer algumas reflexões acerca 

dos significados que atribuem a esses papéis em seus depoimentos e como se 

integram ao modelo da ocupação humana  

No passado, as quatro mulheres desempenhavam os seguintes papéis: 

estudantes, trabalhadoras, voluntárias, cuidadoras, serviços de limpeza, membros da 

família, religião e hobbies. Uma das mulheres relatou que não havia muito tempo livre 

para manter as amizades durante o período da infância do filho, pois os cuidados com 

a criança tomavam muito de seu tempo. 

Como parte dos planos futuros das mulheres, as quatro expressaram seu 

desejo em continuar sendo as cuidadoras dos filhos, duas pretendem participar de 

algum trabalho voluntário e duas pretendem permanecer em seus serviços 

voluntários. Todas disseram que pretendem continuar com os serviços domésticos, 

três planejam ter ou retomar amizades. Porém, uma delas disse que não pretende 

desempenhar o papel de amiga por ter sofrido com amizades passadas, e hoje não 

sente tanta importância em manter esses vínculos, apesar disso, todas querem manter 

os vínculos dentro da família. Embora somente uma das mulheres referiu não 

pertencer a nenhuma religião específica, todas disseram que no futuro querem 

continuar a manter o contato com a fé e a religião.  

No presente duas conseguem estudar, enquanto outras duas, mesmo dando 

muita importância a este papel não estudam, das quatro mulheres apenas uma 

trabalha, duas são voluntárias em uma associação voltada para familiares e amigos 

de pessoas com deficiência.Todas são as cuidadoras dos seus filhos, todas exercem 

os serviços domésticos, duas conseguem manter os vínculos com as amizades, e 

também são as duas pertencentes à associação. Três participam das atividades pelo 

menos uma vez por semana da igreja que frequentam, apenas uma das quatro 
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mulheres tem um passatempo que consegue exercer todas as semanas, apesar de 

outra mulher também ter um passatempo mas que não realiza com frequência. 

Uma similaridade entre as rotinas e hábitos das mulheres é que todas além de 

mães e cuidadoras de seus filhos com deficiência, também são as principais 

responsáveis, no presente, pelo serviço doméstico, que quase sempre é realizado 

apenas por elas, contando com a colaboração esporádica de filhos e companheiro, e 

em comparação com os papéis ocupados no passado e os papéis que permaneceram 

desempenhando no presente, na rotina das mães, aparecem os de cuidadora, 

serviços domésticos e membro de família. 

Os papéis de estudante, trabalhador, cuidador e membro de família foram os 

que, segundo as quatro mulheres, tem o maior nível de incumbência designada, ou 

seja, os papéis mais importantes na visão delas.  

Contraditoriamente, apesar de os papéis de estudante e trabalhador 

aparecerem entre os de maior incumbência, ou valor designado, eles não fazem parte 

da rotina de todas elas, pois apenas uma mulher é trabalhadora e duas das quatro 

não conseguem/querem ocupar o papel de estudante. O papel de serviços domésticos 

é desempenhado por todas, mas das quatro, uma não designa incumbência máxima 

ao papel pois ela não vê como prioridade em sua rotina. Os papéis de trabalhador e 

passatempo também são os menos ocupados no presente pelas mulheres. 

Um fato relevante foi Deise não designar a maior incumbênci, portanto maior 

motivação (ou volição) para o papel de voluntário, as razões para isto seriam a de que, 

apesar sonhar em ser voluntária ela não saberia se este sonho caberia em sua vida 

tendo um filho autista que necessita dos cuidados integrais dela, portanto, sua 

prioridade seria o cuidado com o filho, e não o voluntariado, por este motivo ela deu 

alguma, e não muita, importância ao papel.  

Para Margarida, ao papel de serviço doméstico não é dada a incumbência 

máxima, categorizando-o como de “alguma” importância, pois outras prioridades como 

passear com a filha, ir para a associação, visitar as amigas ou andar de bicicleta vem 

em primeiro lugar quando a oportunidade surge. Margarida também se interessa muito 

por religiões, pela fé, pelo divino, ela tem o costume de buscar respostas para a vida 

nas doutrinas e religiões, mas apesar disso, ao papel de religioso não é dado a 
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incumbência máxima por ela preferir levar a vida sem necessariamente se vincular a 

uma religião ou igreja específica. 

Apesar de os papéis ocupacionais serem um agente gerador de saúde quando 

em equilíbrio, para algumas pessoas um papel pode ter menos importância do que 

para outra, como no caso do papel de amigo, que para Raíssa já foi muito importante 

mas hoje não é mais. Ela traz na fala muito ressentimento pelos relacionamentos do 

passado e hoje em dia prefere não manter amizades para não se decepcionar 

novamente, também não pretende ter amizades no futuro. Além disso, no passado 

Raíssa também era passista e dançava em escolas de samba, e considerava um 

passatempo, mas depois de convertida para a religião evangélica ela abandonou a 

dança e atribui ao papel de passatempo “alguma” importância. 

Por meio desta pesquisa também foi possível detectar possíveis fragilidades no 

sistema de saúde público de São Vicente e nas políticas públicas (que no MOHO 

compõem o ambiente no qual as mulheres estão inseridas), vindos da narrativa das 

vivências das mães no município. As quatro entrevistadas dependem do SUS para 

realizar os tratamentos dos filhos. Alguns dos problemas relatados foram: demora de 

anos para conseguir aprovação no Benefício Prestação Continuada, paralisação dos 

atendimentos especializados por meses, como por exemplo neurologistas, terapeutas 

ocupacionais e psiquiatras, por razão de Pandemia, dificuldade em conseguir 

consultas mesmo já estando em lista de espera (muitas vezes conseguidas apenas 

por encaixe), dificuldades para incluir o filho nos atendimentos do CAPS, levando 

meses em alguns casos, falta ou demora para conseguir tutoria especializada nas 

escolas, papel muitas vezes feito erroneamente pelas serventes como desvio de 

função,  falta de algum serviço municipal de apoio psicológico para as mães e famílias 

para saber lidar com uma criança/jovem especial, falta de equipamentos da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) na 

área continental, que conta apenas com um CAPS em toda área continental do 

município, medicações e tratamentos propostos cujos efeitos colaterais são muito 

desagradáveis. 

De acordo com o site da prefeitura de São Vicente (2018) lá existem 47 

equipamentos da saúde, a Área continental de São Vicente conta com apenas 1 CAPS 
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II, no município existem 6 equipamentos da RAPS, 4 se localizam próximos ao centro 

da cidade.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Nas falas das mulheres, é possível perceber que suas rotinas e ocupações 

estão organizadas de acordo com os papéis de mães e cuidadoras, elas criam projetos 

de vida influenciados pela deficiência, e o uso do tempo destina-se principalmente 

para os cuidados dos filhos e serviços domésticos. As ocupações também foram 

influenciadas pelo ambiente político e social do qual essas mulheres pertencem. 

Segundo o Modelo da Ocupação Humana, elaborado por Gary Kielhofner, as 

ocupações são cruciais para a organização das rotinas das pessoas, constituem 

trajetórias que podem ser benignas ou viciosas, e por meio delas as pessoas podem 

exercitar capacidades e habilidades, além disso, o ambiente também pode influenciar 

nas ocupações (Cavalcanti, 2007)  

Nas falas das participantes foi possível constatar como o ambiente, presente 

no Modelo da Ocupação Humana (MOHO), afeta suas vidas. Quando relatam a 

marginalização das deficiências em transportes públicos, a falta das redes de apoio 

aos familiares no município, a distância necessárias para obter atendimentos e 

consultas, a falta de CAPS nas regiões periféricas, tutores especializados para os 

filhos nas escolas e questões relacionadas às políticas públicas de assistência às 

pessoas com deficiência, como por exemplo o BPC, processo muitas vezes 

demorado. 

Os papéis ocupacionais fazem parte das perspectivas da habituação da 

pessoa, aspectos intrínsecos, e segundo Cordeiro (2005), os papéis ocupacionais 

podem ser parte de expectativas e obrigações referentes aos grupos sociais que 

ocupamos (AOTA, 2014), e quando internalizados se tornam parte da nossa 

identidade, influenciando inclusive nas nossas rotinas e ações. 

 A internalização do cuidado como sendo uma responsabilidade feminina, 

juntamente das responsabilidades do lar, da família e principalmente dos serviços 

domésticos, encontrados nas falas das mães evidenciam uma trajetória árdua e 

solitária da mulher no cuidado dos filhos e da casa, sobrecarregada, inseridas no 

trabalho fora do lar e das fragilidades nas redes de cuidados do município. É 

compreensível quando as mulheres se dizem cansadas, desanimadas ou anulando 

sonhos e planos por não encontrarem maneiras de aliviar o fardo dessas 
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responsabilidades, apesar de, para Scavone (2001) estarmos vivendo um período de 

transição que busca a equidade parental. 

Para Dahdah (2014), o conjunto de papéis na vida de um indivíduo muitas 

vezes está em uma relação de tensão, isto se concretiza quando nas falas das 

participantes quando elas contam só ter tempo para limpar a casa de madrugada, ou 

trabalhar em dois empregos, ter que lidar com os serviços domésticos e cuidar do 

filho, sem ou com pouco amparo do parceiro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Dentre os resultados obtidos, é possível constatar que as duas mulheres 

voluntárias da Associação são as que disseram manter ou formar novos vínculos de 

amizade na própria associação ou no território onde vivem, também são as duas que 

disseram ter hobbies, Margarida que anda de bicicleta e Ariane que faz artesanato, 

validando a ideia de que as ONGs e Associações voltadas para os familiares de 

pessoas com deficiência são uma rede de apoio e ferramenta social muito potente 

para o desenvolvimento dos papéis ocupacionais das mulheres, além de serem, 

muitas vezes, a única opção acessível para a realização dos tratamentos dos filhos 

deficientes no município, ademais, existem  pesquisas, como a de Santos (2017) que 

aponta a necessidade do aporte psicológico que não é ofertado por muitos municípios 

aos familiares cuidadores. As igrejas também surgem como rede de apoio, que no 

caso das entrevistadas desempenha a função de rede de apoio social e emocional, a 

religião inclusive podendo colaborar com os processos de luto. A Associação do qual 

as mulheres participantes da pesquisa pertencem não conta com o auxílio financeiro 

da Prefeitura, sobrevive de doações, bazares e encontros que levantam fundos para 

que a associação resista. 

Os impactos negativos da deficiência, de acordo com as respostas das 

entrevistas, geralmente estão ligados as barreiras que vão além da deficiência em si, 

como barreiras atitudinais, falhas nas redes de saúde e barreiras no próprio território 

do qual circulam, e impactos positivos a deficiência como uma experiência gratificante, 

ressignificadora e geradora de novos projetos de vida. Outro fato notável nas 

entrevistas é que ao ser perguntado aspectos relacionados ao papel de mãe,  as 

mulheres tendiam a falar mais sobre os filhos do que sobre elas mesmas. 

Nas sociedades urbanas dos países ocidentais o questionamento sobre as 

divisões equitativas, apontadas por Badinter (1985) e Scavone (2001) deve continuar, 

pois estamos longe do ideal, como resultado de uma construção social na qual a 

mulher contemporânea está inserida, as responsabilidades domésticas acabam sendo 

atreladas ao gênero feminino, e por esta razão este papel é citado por todas as 

participantes como sendo desempenhado no presente, no passado e nos planos 

futuros, e mesmo que haja a colaboração esporádica de homens, companheiros e 
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filhos, é a mulher, mãe e filha responsável pelo papel de serviços domésticos dentro 

do lar, e isto surge na fala das mulheres entrevistadas quando dizem que o serviço 

delas é mais bem feito do que o deles ou que eles se negam a colaborar.  

Os resultados demonstram que apesar do papel de trabalhador  ser atribuído 

como incumbência máxima, contraditoriamente é o menos ocupado pelas mulheres 

entrevistadas. Os motivos para não desempenharem este papel são a 

regulamentação do BPC, que não permite que elas exerçam trabalhos com carteira 

assinada, o que acaba por alimentar o círculo vicioso da pobreza nas famílias com 

pessoas com deficiência. 

As mulheres que não trabalham alegam a falta de tempo, levando em conta 

que as responsabilidades de cuidadora, mãe e serviço doméstico são as que 

demandam um maior uso do tempo das mulheres entrevistadas. Um terceiro 

argumento para não trabalharem é o de não poder/confiar com quem deixar seu filho 

durante o turno de trabalho, ou seja, elas desejam trabalhar mas não podem. 

Para as práticas da Terapia Ocupacional, a aplicação da lista de papéis 

ocupacionais demonstrou-se eficaz  em detectar o excesso e a falta de determinados 

papéis ocupacionais na vida das mulheres, e essa lista foi o instrumento que baseou 

esta pesquisa. Porém a aplicabilidade da lista demonstrou ser mais eficaz quando 

aplicada junto de entrevista semi-estruturada, a fim de se aprofundar os aspectos da 

habituação que a lista por si só não é capaz de detalhar. Além disso, o Modelo da 

Ocupação Humana (MOHO) serviu como base para compreender os aspectos 

relacionados à Volição e Habituação das mulheres na entrevista, juntamente do 

instrumento Lista de Papéis ocupacionais. 

Um último ponto a ser destacado, e que se revelou na pesquisa, é a importância 

das redes de apoio e das políticas públicas na vida das pessoas com deficiência e de 

seus familiares. A precariedade dos apoios relacionais e governamentais impactam 

diretamente tanto na qualidade como na dignidade da vida dessas mães e seus filhos. 
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Anexos 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, de uma 

pesquisa, que busca compreender as mudanças nos papéis ocupacionais de mães de 

crianças e jovens com deficiência, ou seja, mudanças no cotidiano após a maternidade 

de uma criança com deficiência. Sua contribuição é importante, porém, você não deve 

participar contra a sua vontade. 

Antes de decidir se você quer participar, é importante que entenda que esta 

pesquisa está sendo realizada para contribuir com a reflexão de possíveis 

intervenções da Terapia Ocupacional no cuidado com as mães/cuidadoras e suas 

famílias, além de encontrar lacunas nas redes de apoio ao deficiente e familiares na 

cidade de São Vicente, para que no futuro esta rede de apoio seja mais eficiente. 

A pesquisa será realizada por meio de um encontro pessoal com a 

pesquisadora, durante a pesquisa será aplicado o instrumento “Lista de Papéis 

Ocupacionais” e uma entrevista semiestruturada, onde você, se desejar, poderá 

contar sobre o seu cotidiano como mãe. Caso haja algum desconforto durante o 

encontro você poderá se recusar a participar ou até mesmo desistir, você não será 

prejudicada, penalizada ou responsabilizada de nenhuma forma. 

Não haverá compensações financeiras pela participação no projeto. Caso a 

entrevista/aplicação do questionário ocorra em locais onde será necessário o 

deslocamento da participante, esta terá o direito a ressarcimento dos gastos com 

transporte quando for necessária a presença no local da pesquisa em função do 

estudo. 

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora, Carla Ferreira pelo telefone (13) 99795-3622, ou por meio do e-mail: 

carlagoncalvesc@gmail.com  e com a pesquisadora responsável, Profa. Dra. Stella 

Maris Nicolau, pelo telefone (11) 99607-4314, e e-mail stellanicolau@uol.com.br . 

Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que é 

um órgão que protege o bem-estar dos participantes de pesquisas. O CEP é 

responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos, visando garantir a dignidade, os direitos, a 

segurança e o bem-estar dos participantes de pesquisas. Caso você tenha dúvidas 
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mailto:e-mailstellanicolau@uol.com.br
mailto:e-mailstellanicolau@uol.com.br
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e/ou perguntas sobre seus direitos como participante deste estudo ou se estiver 

insatisfeito com a maneira como o estudo está sendo realizado, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo, situado 

na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila Clementino, São Paulo/SP, telefones 

(11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 

às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br .  

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome 

jamais será divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os 

dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa. 

Após ser apresentada e esclarecida sobre as informações da pesquisa, no 

caso de aceitar fazer parte como voluntária, você deverá rubricar todas as páginas e 

assinar ao final deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será 

rubricada em todas as páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo 

uma via ficar com você, para que possa consultá-la sempre que necessário. 

 

Questionário Semi estruturado 

 

A. Identificação: 

 

1. Nome: 

2. Idade: 

3. Raça/cor: 

4. Escolaridade: 

5. Ocupação:  

6. Religião: 

7. Situação familiar: tem ou não cônjuge, com quem mora, estrato 

socioeconômico (se considera em qual classe social?) 

8. Qual idade tinha quando nasceu seu filho com deficiência ou quando obteve o 

diagnóstico do filho?  

9. Qual a idade, gênero, tipo e grau de deficiência, escolaridade, profissão de seu 

filho/a com deficiência?   

10. Tem outros filhos sem deficiência? Idade, gênero, escolaridade, profissão 



 

 

11. Tem outros filhos com deficiência?  

12. Idade, gênero, tipo e grau de deficiência escolaridade, profissão 

13. Situação do filho com deficiência: faz tratamento? Quais? Onde (particular)? 

Estuda? Onde? Trabalha? Participa de algum grupo na comunidade? na igreja? 

 

B. Entrevista propriamente dita (responda o que você pensa livremente, não tem certo 

ou errado, não estou aqui para julgar, mas para entender como é ser mãe para você): 

 

1. Fale sobre seu papel de mãe e de mãe de um filho com deficiência: 

 (Exemplo: Você planejou ser mãe? O que você imaginava da maternidade antes de 

ser mãe? Como recebeu a notícia sobre a deficiência de seu filho? Que significado 

tem esse papel para você?) 

 

2.   Que atividades/tarefas/ocupações compõem seu papel como mãe? É importante 

citar todas que você lembrar ou quiser contar:  

(Exemplo: dar banho, alimentar, levar a lugares, brincar, ensinar valores, cuidar da 

saúde e da educação, ser uma referência etc.) 

 

3.    Para cada atividades/tarefas/ocupações mencionado pela mãe, indagar: o que? 

(qual a tarefa/atividade/ocupação), quem? (se realiza sozinha, com apoio de quem), 

onde? (em quais ambientes), quando? (em quais intervalos de tempo, momentos), 

como? (quais as habilidades que essa mãe tem, como resolve os problemas 

cotidianos dessa ocupação, como lida com obrigações e prazeres desse papel) e por 

quê? (o que justifica o engajamento nessas ocupações, quais as prioridades e 

motivações e o que ela delega ou não nas ocupações desse papel). 

 

4.    Descreva tudo o que você faz nas 24 horas de um dia comum da semana e em 

um dia comum de seu fim de semana.  

 

5.   Existe mais alguma coisa que queira compartilhar agora, que não foi dito durante 

a entrevista, sobre seu papel de mãe de pessoa com deficiência ou outros papéis que 

você ocupa? 

 



 

 

Lista de Identificação de Papéis Ocupacionais 

 

Versão brasileira do impresso para coleta de dados da Lista de identificação 

de papéis ocupacionais: 

O propósito desta lista é identificar os principais papéis em sua vida. 

A lista de identificação, que é dividida em 2 partes, apresenta 10 papéis e 

define cada um. 

Parte 1: 

Ao lado de cada papel, indique, marcando a coluna correspondente, se você 

desempenhou o papel no passado, se você o desempenha no presente, e se planeja 

desempenhá-lo no futuro. Você pode marcar mais de uma coluna para cada papel. 

Por exemplo, se você foi voluntário no passado, não é voluntário no presente, mas 

planeja isto no futuro, deve marcar as colunas passado e futuro 

 

PAPEL PASSADO FUTURO PRESENTE 

ESTUDANTE: 
Frequentar escola de tempo 
parcial ou integral 

   

TRABALHADOR: 
Emprego remunerado de tempo 
parcial ou integral 

   

VOLUNTÁRIO: 
Serviços gratuitos, pelo menos 
uma vez por semana, em 
hospital, escola, comunidade, 
campanha política, etc. 

   

CUIDADOR: 
Responsabilidade em pelo 
menos uma vez por semana, em 
prestar cuidados a filho, esposo 
(a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO 
Pelo menos uma vez por 
semana, responsável pelo 
cuidado da casa através de 
serviços como, por exemplo, 
limpeza, cozinha, lavar, 
jardinagem, etc. 

   



 

 

AMIGO: 
Tempo empregado ou fazer 
alguma, pelo menos uma vez por 
semana, com um amigo. 

   

MEMBRO DE FAMÍLIA: 
Tempo empregado ou fazer 
alguma coisa, pelo menos uma 
vez por semana, com um 
membro da família tal como filho, 
esposo (a), pais ou outro 
parente. 

   

RELIGIOSO: 
Envolvimento, pelo menos uma 
vez por semana, em grupos ou 
atividades filiadas a sua religião. 
(Excluindo-se o culto religioso) 

   

PASSATEMPO / AMADOR: 
Envolvimento, pelo menos uma 
vez por semana, em atividades 
de passatempo ou como amador 
tais como costurar, tocar um 
instrumento musical, marcenaria, 
esportes, teatro, participação em 
clube ou time, etc. 

   

PARTICIPANTE EM 
ORGANIZAÇÕES: 
Envolvimento, pelo menos uma 
vez por semana, em 
organizações tais como Rotary 
ou Lions Club, Vigilantes do 
Peso, etc. 

   

OUTRO: ______________ 
Um papel não listado que você 
tenha desempenhado ou 
desempenha no momento e/ou 
planeja para o futuro. Escreva o 
papel na linha acima e marque 
a(s) coluna(s) correspondentes 

   

 
  



 

 

Parte 2: 

Os mesmos papéis são listados abaixo. Junto de cada papel, marque a coluna 

que melhor indica o valor ou importância que esse papel tem para você. Responda 

cada papel, mesmo que nunca o desempenhou ou não planeja desempenhá-lo. 

 

PAPEL NENHUMA 
IMPORTÂNCIA 

ALGUMA 
IMPORTÂNCIA 

MUITA  
IMPORTÂNCIA 

ESTUDANTE: 
Frequentar escola de tempo 
parcial ou integral 

   

TRABALHADOR: 
Emprego remunerado de 
tempo parcial ou integral 

   

VOLUNTÁRIO: 
Serviços gratuitos, pelo 
menos uma vez por semana, 
em hospital, escola, 
comunidade, campanha 
política etc. 

   

CUIDADOR: 
Responsabilidade em pelo 
menos uma vez por semana, 
em prestar cuidados a filho, 
esposo (a), parente ou amigo. 

   

SERVIÇO DOMÉSTICO: 
Pelo menos uma vez por 
semana, responsável pelo 
cuidado da casa através de 
serviços como, por exemplo, 
limpeza, cozinha, lavar, 
jardinagem, etc. 

   

AMIGO: 
Tempo empregado ou fazer 
alguma, pelo menos uma vez 
por semana, com um amigo. 

   

MEMBRO DE FAMÍLIA: 
Tempo empregado ou fazer 
alguma coisa, pelo menos 
uma vez por semana, com um 
membro da família tal como 
filho, esposo (a), pais ou outro 
parente. 

   

RELIGIOSO: 
Envolvimento, pelo menos 
uma vez por semana, em 
grupos ou atividades filiadas a 
sua religião. (Excluindo-se o 

   



 

 

culto religioso) 

PASSATEMPO / AMADOR: 
Envolvimento, pelo menos 
uma vez por semana, em 
atividades de passatempo ou 
como amador tais como 
costurar, tocar um instrumento 
musical, marcenaria, 
esportes, teatro, participação 
em clube ou time, etc. 

   

PARTICIPANTE EM 
ORGANIZAÇÕES: 
Envolvimento, pelo menos 
uma vez por semana, em 
organizações tais como 
Rotary ou Lions Club, 
Vigilantes do Peso, etc. 

   

OUTRO: ______________ 
Um papel não listado que 
você tenha desempenhado ou 
desempenha no momento 
e/ou planeja para o futuro. 
Escreva o papel na linha 
acima e marque a(s) coluna(s) 
correspondentes 

   

 
  



 

 

LISTA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAPÉIS OCUPACIONAIS – SUMÁRIO 

Nome________________________________________________________ 

Idade:____ 

Data:__/__/__ 

 

 Incumbência Percebida Incumbência Designada 

PAPEL Passado Futuro Presente Nenhuma Alguma Muita 

ESTUDANTE       

TRABALHADOR       

VOLUNTÁRIO       

CUIDADOR       

SERVIÇO DOMÉSTICO       

AMIGO       

MEMBRO DE FAMÍLIA       

RELIGIOSO       

PASSATEMPO/AMADO
R 

      

PARTICIPANTE EM 
ORGANIZAÇÕES 

      

OUTRO 
 
____________________ 

      

 

Comentários: 

 

 


