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  À todas as crianças com deficiência dedico o melhor desse trabalho; 

o que não ficou tão bom, foi devido às minhas deficiências. 
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RESUMO 

Esta pesquisa compreendeu os elementos constitutivos das representações sociais da 

maternidade segundo mães de crianças com deficiência, com foco no cotejo com as 

concepções de filho ideal e relacionando-as aos contextos da zona rural e zona urbana do 

estado de Pernambuco. Na sociedade contemporânea a problemática da criança/pessoa com 

deficiência levanta desafios relacionados aos  processos de inclusão social, assim como às 

crenças de natureza preconceituosa, geradores de sofrimentos para a criança e seu entorno 

familiar, em especial suas mães. Foi utilizado o referencial da Psicologia Social sociológica, 

em particular os aportes teóricos de Moscovici (2010), Jodelet (2004) e Abric (2003), a partir 

da Teoria das Representação Sociais, que considera as formas de conhecimento 

compartilhadas  fundamentais  para a construção social da realidade, assim como das relações 

entre os objetos sociais. A metodologia adotada foi da pesquisa qualitativa, com foco 

plutimetodológico (CRUZ, 2006); o campo foi o Centro de Reabilitação e Educação Especial 

da Secretaria de Educação do Estado e a Fundação Perrone de apoio à criança com 

deficiência; as participantes foram 60 mães de crianças com deficiência atendidas nessas 

instituições, sendo 30 do Recife e 30 de Limoeiro. A fase empírica  se desenvolveu em três 

etapas: a associação livre, 5 palavras para cada um dos 4 termos indutores;  a hierarquização, 

pela importância atribuída às palavras; e a entrevista semi-estruturada, construída com  base  

nas hierarquizações. A análise dos dados foi realizada  a partir da análise de conteúdo de 

Bardin (2008). Nos resultados a Representação Social da maternidade de crianças com 

deficiência revestida de crenças naturalizantes sobre o ser mãe amorosa e dedicada; 

modificações periféricas, nos planos adiados, em mais trabalho com a educação e a saúde 

dos filhos, aprendizagem formal acerca da deficiência e crescimento pessoal; no sentido 

simbólico, o recurso ao sagrado apresentou a maternidade do filho com deficiência ancorada 

a uma bênção divina, o que ressignifica a experiência da maternidade considerada difícil, 

inesperada e compartilhada com outras mulheres da família. 

PALAVRAS-CHAVES: Representações Sociais; Maternidade; Criança com Deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 

 

This research included the constituent elements of social representations of motherhood in 

mothers of children with disabilities, focusing on a comparison with the conceptions of an 

ideal son and relating them to the contexts of rural and urban areas of the state of 

Pernambuco. In contemporary society, the issue of child / person with a disability poses 

challenges related to the processes of social inclusion as well as beliefs in biased nature, 

generating suffering for the child and their family environment, especially their mothers. We 

used the reference of sociological social psychology, in particular the theoretical contributions 

of Moscovici (2010), Jodelet (1985) and Abric (2003), from the Social Representation 

Theory, which considers the forms of knowledge shared fundamental to the social 

construction the reality, as well as relations between social objects. The methodology was 

qualitative research focused plutimetodologic (Cruz, 2006), the field was the Center for 

Rehabilitation and Special Education of the State Secretariat for Education and Perrone 

Foundation to support children with disabilities, the participants, the mothers of these 

children, 60 mothers, 30 in Recife and 30 in  Limoeiro, PE. The empirical phase was 

developed in three stages: free association, five words for each of the 4 inductor terms, the 

hierarchy, the importance attributed to the words, and semi-structured interview, constructed 

based on hierarchies. Data analysis was performed based on the content analysis of Bardin 

(2008). Social Representation in the results of the maternity of children with disabilities 

covered naturalizing belief about being a loving mother and devoted; peripheral changes in 

deferred plans, more work to education and health of children, formal learning about 

disability and personal growth; in a symbolic sense, the use of sacred presented the 

motherhood of the child with disabilities anchored to a divine blessing, which reframes the 

experience of motherhood is considered difficult, unexpected and shared with other women of 

the family. 

KEYWORDS: Social Representations, Maternity, Children with Disabilities. 
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Depois, uma mulher que trazia uma criança ao colo disse, Fala-nos 

das Crianças. 

E ele respondeu: 

 

Os vossos filhos não são vossos filhos. 

São os filhos e as filhas da Vida que anseia por si mesma. 

Eles vêm através de vós mas não de vós. 

E embora estejam convosco não vos pertencem. 

Podeis dar-lhes o vosso amor mas não os vossos pensamentos, pois eles têm 

os seus próprios pensamentos. 

Podeis abrigar os seus corpos mas não as suas almas. 

Pois as suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar, 

nem em sonhos. 

Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós. 

Pois a vida não anda para trás nem se detém no ontem. 

Vós sois os arcos de onde os vossos filhos, quais flechas vivas, serão 

lançados. 

(...) 

       Khalil Gibran, O Profeta (p.11). 
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1    INTRODUÇÃO          

A sociedade contemporânea tem presenciado uma constante e progressiva inserção da 

mulher em esferas sociais antes consideradas âmbito exclusivo de atuação masculina. Essas 

mudanças têm repercutido nas definições da identidade feminina  e nas relações de gênero, no 

sentido de promover reposicionamentos e redefinições de papéis e identidades. Por 

conseguinte, os papéis femininos têm apresentado diferentes configurações em diversos 

setores da vida em sociedade, notadamente nas esferas do trabalho e  na criação dos filhos. De  

maneira peculiar essas modificações têm deixado suas marcas  nas experiências da 

maternidade (ALMEIDA, 1987). 

Até recentemente a mulher estava circunscrita ao âmbito familiar, cabendo-lhe a 

função essencial de procriação. Implícita nesta função estava a ideia de abnegação e amor 

materno incondicionais à prole. Apesar de críticas veementes, como as elaboradas por 

Badinter (1985), essa ideia ainda parece habitar as concepções relacionadas ao feminino na 

contemporaneidade (COUTINHO; MENANDRO, 2008). Segundo essas concepções, ser mãe  

significa assumir um papel de cuidadora amorosa e sempre presente às necessidades dos 

filhos. O não cumprimento deste imperativo faz  recair sobre as mães as acusações mais 

escandalosas. Impregnando estas ideias há a noção de maternidade idealizada, segundo a qual 

as mulheres possuem uma natureza essencialmente maternal. Este mito, adverte Badinter 

(1985), estaria servindo como uma espécie de dispositivo de disciplinamento e subjugação da 

mulher ao poder do homem, na medida em que a posiciona enquanto ser naturalmente 

procriador e, portanto, limitada à procriação e à vida familiar, enquanto que ao homem 

caberiam as vivências do cotidiano social, consideradas mais importantes. 

            No que diz respeito  às mães de crianças com deficiência esta idealização, isto é, os 

valores, as crenças e as práticas sociais implicadas no  significado do ser mãe e do ser mulher, 

parecem assumir nuances específicas. Nesse sentido, o nascimento de um filho com 

deficiência pode despertar nessas mulheres reações e sentimentos em contradição com o ideal 
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de maternidade socialmente aceito. Podem surgir sentimentos de rejeição, distanciamento 

emocional (apesar da constante presença física), superproteção, entre outros. Essas reações, 

aparentemente situadas no âmbito exclusivamente individual, estão, no entanto, em intrínseca 

relação com as idealizações da maternidade amplamente difundidas em nossa sociedade e 

que, uma vez não alcançadas, podem gerar sofrimento psíquico  (BRUNHARA; PETEAN, 

1999). 

             Atentos a esse contexto de mudanças sociais e históricas, buscamos compreender: em 

se tratando de mães de crianças com deficiência, os sentidos que a maternidade 

conservaria/não conservaria, dadas as características da idealização de ser mãe. Quais as 

implicações dessas representações sociais da maternidade das mães de filho(a) com 

deficiência num contexto social que “normaliza” as formas de ser e estar no mundo? Quais 

impactos este filho com deficiência provoca na concepção de maternidade? Existem 

diferenças nas representações sociais da maternidade de mães de filhos com deficiência em  

contextos, urbano e rural, do estado de Pernambuco?  

Para alcançar esses objetivos realizamos análise e interpretação críticas dos dados 

coletados a partir de marcadores teóricos da psicossociologia, sobretudo  com os aportes da 

Teoria das Representações Sociais e suas relações com os processos sócio históricos de 

construção  da  identidade feminina  e as relações de gênero.  

Por identidade tem-se, em Psicologia Social, uma variedade de fenômenos e de 

definições. De compreensões com foco estritamente individuais a outras puramente sociais, há 

perspectivas teóricas que tentam superar essa histórica dicotomização, propondo uma 

aproximação entre o individual e o social. Esse posicionamento teórico afirma que os 

processos identitários integram igualitariamente o individual e o social, de modo que um e 

outro  se interestruturam formando uma unidade indissociável (ANDRADE, 2000).   

A apreensão dos sentidos e significados da maternidade traz a esta  discussão acerca 

da identidade feminina a questão do gênero enquanto categoria de análise que permite melhor 

aprofundamento do tema. Gênero diz respeito ao caráter cultural, histórico e social das 

vivências sexuais e estão atrelados às relações de poder entre homens e mulheres em suas 

interações sociais e culturais. As relações de poder e gênero tendem a estabelecer uma 

hierarquia entre homens e mulheres a partir da diferenciação biológica, de modo a definir 

papéis e posições que legitimam e perpetuam um tipo de relação na qual os homens 
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desempenham papéis e ocupam posições privilegiadas, enquanto que às mulheres são 

reservados papéis e posições  sociais considerados  inferiores (SCOTT, 1995). 

Ser mãe e mulher na sociedade brasileira  significa, portanto, estar imbricada numa 

teia de relações sociais, historicamente constituídas, nas quais  as questões de gênero, 

identidade, classe e raça estabelecem um pano de fundo a partir do qual emergem as vivências 

do cotidiano, com seus discursos e práticas (COUTINHO; MENANDRO, 2009). É nesse 

cotidiano que se percebe a presença de práticas e crenças acerca dos cuidados maternos, 

muitos dos quais situados em instituições de apoio à criança com deficiência, como os 

Centros de Reabilitação e Educação Especial e os Institutos de apoio à criança com 

deficiência 

            O interesse pela temática foi iniciado a partir de minha vinculação profissional como 

psicólogo em uma instituição pública de diagnóstico e reabilitação para crianças com 

necessidades especiais, localizada no interior do Estado de Pernambuco, que me coloca a par 

das vicissitudes pelas quais essas mulheres  passam e que as posicionam no mundo a partir de 

uma perspectiva  bastante peculiar.  No que se refere aos seus filhos com deficiência, embora 

historicamente se saiba que as relações da sociedade com seus membros com deficiência 

apresentem momentos de flagrante abandono, hoje, no entanto, é preciso  reconhecer que a 

sociedade contemporânea tem realizado significativos avanços em suas relações  com crianças 

com deficiência. Essas mudanças, todavia, não se deram ao acaso, mas são resultado de uma 

lenta evolução histórica marcada por diferentes atitudes e comportamentos frente à pessoa 

com deficiência, bem como pela luta organizada por seus direitos, ora partindo do próprio 

grupo de pessoas com deficiência, ora de suas famílias. 

De acordo com Paniagua (2008),  não é preciso  recuar  muito no tempo para  perceber 

que até o início do século XX a criança com deficiência era vista por seus familiares, e 

também pelo entorno social, como uma espécie de castigo enviado por Deus em razão de 

alguma degeneração moral de um dos membros da família. O lugar dessa criança era marcado 

pelo estigma do castigo. Ela mesma era o castigo, assim como fonte permanente de vergonha  

e culpa para a família.  

O decorrer do século XX, contudo, não produziu mudanças significativas na percepção 

social da criança com deficiência. Ainda persiste nas sociedades ocidentais modernas a ideia 

de que a família com uma criança (ou adulto) com algum tipo de deficiência é  

necessariamente problemática e desajustada, fato este que implicaria no desajuste de seus 
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membros, em especial o membro com deficiência. Assim, tais  famílias sofreriam de algum 

tipo de patologia médica estigmatizante e, por consequência, socialmente humilhante, fazendo 

recair sobre elas e a criança com deficiência uma espécie de castigo social marcado pela 

vergonha e pela culpa (PANIAGUA, 2008).  

 Essa patologização médico-social da família significava que todo o mal que emergisse  

em seu seio devia-se aos conflitos gerados pela presença da criança com deficiência: 

desavenças matrimoniais, conflitos entre irmãos e entre parentes seriam causados por esse 

elemento “estranho” ao grupo familiar. Essa concepção ignorava  outros fatores intervenientes 

no seio familiar de considerável impacto psicossocial, tais como questões de ordem 

econômica, social, cultural, históricas, todas convergindo, em diferentes níveis e intensidades, 

para engendrar  esta marca de nossa sociedade em relação à pessoa com  deficiência: a marca 

da  exclusão e do esquecimento. 

  A partir das contribuições recentes de estudos antropológicos, sociológicos e 

psicológicos sobre a instituição familiar (PANIAGUA, 2008; BADINTER, 1985, ALMEIDA, 

1987), a perspectiva médico-patologizante  começou a perder influência e foi  substituída  por 

modelos interpretativos que consideram os diferentes sistemas  que moldam a família e os 

vários contextos em que ela se desenvolvem. Esses modelos atentavam para o papel da 

família no desenvolvimento psicossocial das crianças de modo que, no caso de eventualmente 

possuírem crianças com deficiência, tais famílias seriam consideradas famílias normais em 

circunstâncias excepcionais, demandando da família, não da criança, as adaptações 

necessárias. 

 Em consonância com essa perspectiva, os avanços seguiram de modo a se considerar 

que  

as necessidades não são determinadas  apenas pela deficiência do filho e por 

outras variáveis familiares, mas também, em grande  medida pela resposta ou 

pela falta de respostas  em um meio social determinado (PANIAGUA, 2008, 

p.332). 

Isso representa uma alteração radical na direção de uma maior inclusão dessas crianças 

e adultos com deficiência numa estrutura de sociedade  mais aberta  e preparada para esses 

membros. Contudo, em se tratando de sociedade brasileira, falar em estrutura social implica 

em se pensar numa diversidade territorial, étnica, social  e cultural que compõem o cenário 

social brasileiro, de maneira que se faz necessário  especificar os espaços em que o processo 

de inclusão acima referido alcançou, ou não, avanços significativos. Os estudos comparativos 
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entre os cenários urbanos e rural, por exemplo,  podem abrir perspectivas de investigação que 

melhor dimensionem o grau de abertura e integração social das pessoas com deficiência e 

revelar o nível de comprometimento da sociedade com  essas pessoas. 

Paralelo a esse processo de inclusão ocorria uma intensificação  da presença da mulher 

no mercado de trabalho. Chamadas a desempenhar funções antes destinadas exclusivamente 

aos homens, a mulher contemporânea se viu sobrecarregada  com as demandas do trabalho e 

da vida doméstica. A emancipação representada pelo movimento feminista, iniciado na 

década de 1960, não  significou  uma substituição  do mundo do lar pelo mundo do trabalho, o 

que houve foi uma acumulação de responsabilidades. As atividades domésticas, e em especial 

as relacionadas aos cuidados com os filhos, continuaram a fazer parte do cotidiano dessas 

mulheres (COUTINHO; MENANDRO, 2009). 

Para essas mulheres o imperativo da maternidade abnegada e amorosa continua a 

compor o ideário social e influir em suas subjetividades. Para afirmar socialmente sua 

feminilidade lhes é cobrado a experiência da maternidade, do ser mãe e, consequentemente, 

de se ter filhos saudáveis e perfeitos. No entanto, essa expectativa de um filho perfeito pode 

eventualmente ser frustrada com o nascimento de uma criança com algum tipo de deficiência. 

Nesse caso, é pertinente se fazer o questionamento a respeito  do impacto psicossocial  nessas 

mulheres quando o filho que nasce não é o filho ideal. Como fica o sentimento de 

feminilidade delas em tais circunstâncias? O que acontece com as Representações da 

maternidade diante de uma criança com deficiência? 

Esta pesquisa, portanto,  pretendeu  aprofundar essas questões a partir da Teoria das 

Representações Sociais. O aporte teórico utilizado foi o da perspectiva psicossocial, de modo 

que nos permita identificar, mapear e comparar as concepções de maternidade compartilhadas 

por mulheres de diferentes espaços sociais em relação aos seus filhos com deficiência. 

Entendemos que este aprofundamento poderá ampliar a compreensão desta questão e 

colaborar com subsídios teóricos para o aprofundamento do tema. 

A pesquisa se desenvolveu a partir de uma revisão bibliográfica que nos permitiu, num 

primeiro momento, traçar a trajetória histórica da construção da maternidade e da constituição 

familiar  na sociedade ocidental, procurando identificar  continuidades e descontinuidades a 

respeito de crenças, práticas e comportamentos relativos às vivências  psicossociais da mulher 

e da maternidade. Nessa trajetória percebemos que a discussão das relações de gênero  

lançavam possibilidades teóricas que enriqueciam o debate acerca do papel atribuído à mulher 
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no quadro da sociedade contemporânea, no sentido de identificar os discursos e práticas 

pretensamente naturais a respeito da experiência da maternidade, bem como a ideia da 

construção sócio-história do sentido da  maternidade.  

Procuramos, ainda, recuperar a trajetória histórica e social da criança no ocidente, 

buscando identificar a gênese histórica de concepções e crenças acerca da infância 

considerada “normal” e da criança com deficiência. Dando ênfase às experiências 

contemporâneas da maternidade da criança com deficiência, realizamos um mapeamento do 

que as mães dizem do nascimento de um filho com deficiência, das implicações da 

organização econômico-social na produção de marginalizações e de preconceitos. Nesse 

capítulo,  enfocamos  também o paradigma da sociedade inclusiva enquanto possibilidade  de 

superação de entraves sociais  na aceitação e convivência  com o diferente. 

Na metodologia, optamos por adotar o enfoque qualitativo em interlocução com os 

aportes teóricos  da Teoria das Representações Sociais, notadamente com as contribuições de 

Moscovici (2010), Jodelet (2004) e Abric (2003). A análise  dos dados  foi realizada a partir 

do processamento das associações livres e subsequente construção da entrevista semi-

estruturada, que nos permitiu acessar os sentidos compartilhados de maternidade. 
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2   OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

 Compreender as Representações Sociais da maternidade de mães de filhos com 

deficiência. 

2.2  Objetivos Específicos 

 Identificar as teorias do senso comum acerca da maternidade em mães de crianças com 

deficiência em diferentes  contextos, urbano e rural, no estado de Pernambuco; 

 Mapear as concepções de filho ideal segundo as mães de crianças com deficiência; 

 Relacionar as Representações Sociais da maternidade de mães residentes na zona rural 

com as de mães residentes em  zonas urbanas do estado de Pernambuco. 
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3   OS CONTEXTOS  DA  MATERNIDADE  

 No mundo contemporâneo as configurações familiares assumem as mais diversas 

faces. As estruturas familiares sofreram, e ainda sofrem, profundas mudanças em seus 

formatos,  de modo que seus membros  sentem o impacto dessas transformações  nos papéis 

por eles assumidos e desempenhados. Dentre os fatores que mais significativamente  

incidiram sobre as progressivas transformações das relações familiares estão o advento do 

mundo do trabalho e a consequente especialização das tarefas,  a separação da vida privada e 

da pública, a redefinição dos papéis masculinos e femininos,  assim como da realocação da 

posição dos filhos na estrutura familiar. 

 As relações de gênero que desse contexto se depreendem são profundamente 

atravessadas por essas instâncias  e com elas mantém uma relação de interdependência que 

imprimem uma feição bem peculiar às relações sociais  presentes na contemporaneidade.  

  A seguir será realizado um esboço teórico das continuidades e descontinuidades das 

transformações acima referidas numa perspectiva sócio-histórica em psicologia social. 

3.1  Famílias e Contextos Históricos   

A instituição familiar é um fenômeno multifacetado.  A força de persuasão de sua 

estrutura na formação emocional e cognitiva de seus membros contribuiu com a ideia bastante 

difundida de uma suposta naturalidade e uniformidade de tal instituição. Na verdade, esta 

ideia de família naturalmente constituída por pai, mãe e filhos, na qual a figura do pai exerce 

o papel mais importante, seguido por mulher e filhos, não existia até o advento da  sociedade 

burguesa e sua consolidação no século XIX. A moral vitoriana inglesa, presente não só na 

Inglaterra mas também em grande parte da Europa, assumiu esse modelo de organização 

familiar e o transplantou para os contextos em que a colonização europeia se fez presente. 

(REIS, 1989) 
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No ambiente vitoriano falava-se de “família” enquanto essência imutável, a-histórica, 

e não de “famílias”, e nem mesmo sequer se pensava na possibilidade da inexistência desse 

conceito em outras culturas. Esta família regular de origem europeia tipo exportação 

pressupunha uma padronização a partir de uma matriz (patriarcal, tradicional e extensa) que 

servia de parâmetro para o estabelecimento de modelos familiares ditos “normais” ou 

“anormais”, estruturados ou desestruturados, organizados ou desorganizados. Foi a partir 

dessa matriz que as outras organizações familiares encontradas fora do mundo europeu foram 

comparadas, avaliadas e julgadas. 

Na Europa, diferentemente do que o ambiente vitoriano queria fazer acreditar, a 

institucionalização das famílias de matriz nuclear  apresentou um desenvolvimento histórico  

que teve seu ápice  na modernidade. Não é preciso recuar muito no tempo para perceber tal 

fato. Já no séc. XVI, as famílias aristocratas conservavam o casamento monogâmico e suas 

relações de parentesco revestiam praticamente todas as relações familiares. Nas casas onde 

moravam, geralmente anexadas a castelos, não havia divisões internas, o que impossibilitava a 

privacidade. Os filhos eram criados pelas amas-de-leite para serem amamentados e suas 

relações com os outros membros da família se davam pela valorização da linhagem familiar 

(REIS, 1989). 

Nessa mesma época as famílias camponesas mantinham-se integradas à comunidade  a 

qual pertenciam. Era à aldeia que todos estavam integrados e não aos membros individuais da 

família. A aldeia, portanto, e não o núcleo familiar, era a instância reguladora da 

cotidianidade, principalmente por meio dos costumes e das tradições. Nesse contexto, as 

crianças aprendiam a depender dos membros da aldeia e não dos familiares diretos (REIS, 

1989). Em ambos os casos tanto a família aristocrata quanto a camponesa mantinham-se 

relativamente distantes de seus filhos, delegando-os ora à criadagem, ora aos membros da 

comunidade camponesa, a incumbência de educar as crianças para a vida social e comunitária.  

Com as mudanças do contexto histórico e o advento da ordem social burguesa 

operaram-se significativas mudanças na configuração e nas relações familiares. O surgimento 

do proletariado enquanto apêndice indispensável à manutenção da nova ordem social fez 

emergir configurações  familiares bem distintas e em estreita relação com a classe social  em 

que se inseriam. A família proletária, como a denomina Reis (1989), apresenta em sua 

constituição inicial características distintas em relação à família burguesa, embora ambas 

compartilhem o mesmo cenário histórico e social. Segundo Reis: 
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A vida da família proletária foi caracterizada por formas comunitárias de 

dependência e apoio mútuo. Os filhos eram criados de maneira informal, sem 

que fossem objeto de especial atenção e fiscalização por parte dos pais, que 

não tinham tempo para se dedicar aos filhos (REIS, 1989,  p.108). 

 

Mesmo com distinções no início de suas formações, a família proletária terminou por 

assimilar características da família burguesa, sofrendo assim um processo paulatino de 

aburguesamento de suas práticas e valores familiares. Com isso, a família proletária passou a 

apresentar características como isolamento em si mesma, a diferenciação das práticas 

cotidianas e, em especial, a diferenciação dos papéis masculino e feminino. A mulher 

proletária, assim como a burguesa, passou a dedicar mais tempo à vida doméstica, à criação e 

educação dos filhos, enquanto que ao homem cabia o sustento da casa, o trabalho fora,  a vida 

social (REIS, 1989). 

Esse quadro de organizações familiares vigentes na Europa moderna teve repercussões 

evidentes  nas colônias. Apesar de relativamente hegemônicas  no território europeu, há que 

se atentar, no entanto, para outras possibilidades de arquitetura familiar, diverso daquele 

pretendido pela sociedade burguesa europeia. Neder (2004), ao fazer uma releitura das 

organizações familiares no Brasil, nos adverte para um fato de natureza antropológica pouco 

considerado pelos defensores do modelo burguês de família. Em seus estudos é explicitado 

como no Brasil a tentativa de implantação do modelo burguês de família se defrontou com 

uma complexidade de organização social e diversidade cultural  que terminaram por produzir  

perspectivas teóricas as mais diversas sobre este fenômeno.  Dentre essas perspectivas a 

produção sociológica de Gilberto Freire (1975) é a mais conhecida.   

No quadro social pintado por Freire (1975), notadamente ambientado na região 

Nordeste, a visão de família que impera é a de família patriarcal  na qual a figura da mulher  é 

delineada segundo características de docilidade e passividade, tendo suas atividade diárias 

voltadas quase que exclusivamente  para  o interior da casa-grande. No entanto, na região Sul 

é possível perceber a existência de mulheres com atitudes mais ativas. Elas trabalhavam em 

funções que comumente eram atribuídas aos homens, como a administração das fazendas e o 

controle dos escravos. Isso se devia ao fato de seus maridos partirem em bandeiras 

desbravadoras, deixando suas posses sob a administração de suas mulheres. Apesar dessa 

função administrativa, elas conservavam um caráter submisso e subordinado à figura 

masculina que, mesmo ausente, mantinha sua autoridade simbólica (NEDER, 2004). 
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Apesar dessas diferenças regionais, parecia haver um consenso entre os membros da 

elite colonial brasileira a respeito de outros grupos étnicos que também ocupavam o território 

nacional. Esse consenso diz respeito, sobretudo, à visão que se tinha sobre as organizações 

familiares de origem africana. Estas famílias, escravizadas, separadas e destituídas de sua 

condição humana, eram percebidas pelo pensamento social de então como promíscuas, 

bestializadas ou como animais que viviam em condições pré-humanas.  Viviam em senzalas e 

eram separadas de seus grupos étnicos, gerando assim perda de vínculos afetivos e crises de 

identidade  marcantes e profundas.  Para Neder (2004): 

Esta foi a visão  passada e reificada  pelos europeus  que visitaram o Brasil  no 

tempo da escravidão.... Esta é a concepção que foi cravada no imaginário 

social brasileiro e que ainda está muito viva, ainda que tenham sido 

introduzidas pitadelas de modernismos de toda sorte , ou de cientificismos  

que procuram escamotear esta visão tradicionalista (NEDER, 2004, p.30). 

Contígua a esta concepção de família escrava havia a ideia de que as mulheres negras, 

por serem propriedades dos seus senhores, estariam à disposição sexual. Eram tratadas como 

objetos de satisfação sexual dos senhores brancos, assim como simples parideiras 

reprodutoras de força de trabalho nos engenhos no Nordeste e nas minas de ouro, no Sudeste. 

Subjacente a essas ideias e práticas havia uma justificativa de cunho ideológico-religioso 

propagado pelo pensamento teológico e filosófico (tomista) católico segundo o qual a 

escravidão seria aceitável, perante Deus e perante os homens, pelo simples fato de os 

africanos apresentarem uma ‘animalidade”, ou melhor dizendo,  “inumanidade” auto-evidente 

(Neder, 2004). Inclusive esse mesmo pensamento católico deu sustentação ideológica ao 

projeto burguês de instituição de um núcleo familiar considerado único e padronizado, o 

mesmo que engendrou o modelo vitoriano de estrutura familiar,  o qual  viria a ser implantado 

em toda a esfera de influência  do mundo europeu. 

 No sentido acima delineado, o quadro descrito ajuda a entender melhor como no 

período colonial brasileiro se organizaram as concepções de família burguesa, assim como as 

ditas famílias de origem africanas. Com o nascimento da República do Brasil, em 1889, há 

uma reorganização espacial da administração nacional, observando-se um deslocamento para 

centro-sul de toda a atividade econômica  e política que antes havia fincado raízes  no 

Nordeste. Por ter nascido sob a égide dos militares, a República do Brasil se viu fortemente 

marcada em sua ideologia por valores e princípios do positivismo de Augusto  Conte que, 

segundo Neder (2004) deixou profundas raízes no memória social.  
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 Dentre as marcas deixadas pelo positivismo havia a ideia de modernização econômica, 

assim como um imperativo de reformulação dos costumes e práticas sociais consideradas 

obsoletas e primitivas pelos defensores dessa nova filosofia. No que toca à concepção de 

família, o pensamento positivista instaurou a chamada nova família.  Este novo modelo, 

inspirado no padrão de organização burguês, deveria implantar novas práticas de 

sociabilidade, adotando-se modismos franceses, assim como o conservadorismo moralista  

vitoriano. Essa nova família  implicava  a possibilidade do divórcio, da aceitação  de parentes 

advindos de outros casamentos, assim como maior liberdade de costumes, notadamente os 

relativos as práticas sexuais (NEDER, 2004). Assim, a nova mulher 

“Moderna” deveria ser educada para desempenhar o papel de mãe (também 

educadora: dos filhos) e de suporte  do homem para que esse pudesse  

enfrentar a labuta  do trabalho fora de casa. A “boa mãe” e “boa esposa” 

deveria ser prendada  e deveria ir à escola, aprender a ler e a escrever  para 

bem desempenhar  sua missão de educadora. Aí está o perfil da mulher-

suporte... (NEDER, 2004, p. 31) 

No que toca à participação da Igreja Católica na redefinição do papel  da família e da 

mulher,  apesar  da separação  do Estado no início da República, alas católicas se lançaram a 

preencher as lacunas não contempladas pelo projeto positivista de modernização nacional. Foi 

assim que os serviços de assistência social voltados às famílias mais carentes receberam a 

atenção que o Estado não dispensara antes. Esses serviços eram notadamente dirigidos pelas 

mulheres de Igreja às mulheres pobres, de modo que a temática da família, tal como fora 

concebida pela catolicismo de então, perpetuou a ideia de família-padrão, patriarcal, 

higienizada, com forte conotação moralista e de controle sexual. Assim, a participação da 

Igreja nesse cenário se restringiu à defesa e difusão do modelo europeu de família sem 

maiores preocupações com a diversidade étnica e cultural que compunha o cenário nacional 

(NEDER, 2004). 

Essa concepção de família, portanto, esteve e ainda se faz presente na sociedade 

brasileira contemporânea. Ela ainda serve  de referência  para as crenças  acerca do tipo ideal 

de família a ser buscado e seguido, em que as identidades dos sujeitos  encontram maior ou 

menor ajustamento em função da preservação desse modelo. Haveria apenas um modelo 

“correto” e ajustado de família, o modelo burguês, desconsiderando-se, desse modo, a 

diversidade étnica do povo brasileiro que não se enquadra ao engessamento proposto pelo 

referencial europeu. Assim, no Brasil seria mais adequado se falar em “famílias” ao invés de 

“família”. 
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3.2  Famílias, Constituição do Sujeito e Identidades 

Reis (1989) realiza  uma leitura psicossocial e histórica da instituição familiar  e 

afirma que esta assume uma importância que não pode ser negada tanto ao nível dos 

processos sociais quanto na dimensão de vida emocional de seus integrantes. Para Reis a 

família é mediadora entre o indivíduo e a sociedade,  lócus privilegiado no qual aprendemos a 

interpretar o mundo e a nos posicionar frente a ele. É a organizadora da primeira identidade 

social, assim como estruturadora do psiquismo infantil, o qual servirá de referência para o 

psiquismo do adulto.  

Nesse sentido, a família se impõe efetivamente  aos seus membros em sua dimensão 

emocional, de modo a contribuir decisivamente na composição da identidade individual. É 

portanto na trama social e histórica intrinsecamente constitutiva das relações intrafamiliares 

que se produz o psiquismo humano, isto é, o modo como o indivíduo se percebe e se relaciona 

com o meio social está referido às contingências sócio-históricas presentes na configuração 

familiar  (BERGER; LUKMANN, 1994). No seio familiar o discurso socialmente construído 

e compartilhado é dirigido ao membro recém-admitido no grupo e está em íntima conexão 

com a contextura circundante que demarca os direcionamentos psicossociais  futuros.  

Assim, é possível se conceber que um discurso construído  sobre uma criança recém-

nascida que apresente algum tipo de deficiência pode interferir no desenvolvimento da 

configuração da sua identidade, uma vez que o desenvolvimento de suas potencialidades, sua 

autopercepção, suas preferências e suas emoções se constituem em sintonia com as demandas 

socioculturais  presentes em seu ambiente. Apesar das implicações óbvias para a criança, este 

estudo não aprofundará esta questão, uma vez que o seu foco recai essencialmente sobre a 

experiência feminina da maternidade. 

A compreensão da formação das identidades e suas relações com as famílias e a 

maternidade requerem uma aproximação a partir de diferentes concepções teóricas. Até 

recentemente entendia-se a identidade enquanto fenômeno intrapsíquico, sendo ela mesma o 

que se convencionou denominar de personalidade, em oposição à noção de identidade 

enquanto processualidade.  Essa ideia de personalidade remonta aos primeiros sistemas de 

psicologia, os quais se esforçavam para estabelecer as bases estruturais da personalidade e, 

portanto, de todo comportamento. Ela implicava um forte determinismo biológico e certo 

princípio de normalidade norteadora de suas construções teóricas, assim como a presença de 



25 

 

uma estrutura psíquica invariante e universal, desconsiderando o entorno social e histórico 

enquanto possíveis instâncias instituintes da personalidade. 

No âmbito das ciências humanas e sociais há concepções de identidade que valorizam 

os aspectos individuais e subjetivos, afirmando em suas linhas teóricas a existência de uma 

estrutura fixa intrínseca e invariante, tal como o modelo médico acima descrito. Esse modelo 

de compreensão, apesar de afirmar a subjetividade enquanto instância privilegiada da 

individualidade, se furta à contextura sócio-histórica imbricada nos processos de subjetivação.  

Por processo de subjetivação quer se afirmar aqui  uma  construção sócio-histórica da 

maneira como os indivíduos apreenderam e internalizaram, isto é, tornaram “seus” o mundo 

ao seu redor, assim como os valores, os modos de pensabilidade, a memória, a sensibilidade e 

a maneira como interagem com os seus e com o mundo. Esse processo está atrelado a 

sistemas de submissão e modelagem dos comportamentos, tendo como um dos seus principais 

instrumentos as práticas discursivas, as quais na contemporaneidade têm se atrelado às 

práticas científicas enquanto instâncias legitimadas dos discursos (CARVALHO, 1997). 

Em outro extremo se afirmam perspectivas identitárias de caráter sociológico que, em 

contraposição aos modelos subjetivistas, desconsideram quase por completo a noção de 

individualidade, afirmando que esta decorre quase inteiramente de circunstâncias sociais e 

culturais. O indivíduo aqui não é sujeito, isto é, ativo e interatuante em seu meio, mas 

assujeitado ao entorno sociocultural, historicamente determinado, figurando como um efeito 

secundário da dinâmica social com seus determinantes econômicos, culturais, jurídicos e 

políticos que modelam ‘de fora’ um tipo de  individualidade passiva. 

Em contraste a essas perspectivas, a psicologia social sociológica admite uma 

concepção de identidade que está no meio termo entre as noções exclusivamente 

individualistas e sociais. Nesta acepção, afirmamos com Andrade (2000) que: 

O processo identitário é, ao mesmo tempo, individual e social, supõe uma 

interestruturação entre a identidade individual e a identidade coletiva dos 

atores sociais, em que componentes psicológicos e sociológicos  se articulam 

organicamente. Os indivíduos se integram em diferentes grupos sociais, 

assumindo diferentes identidades coletivas, identificando-se com esses grupos, 

tendo o sentimento de a eles pertencerem, mas, simultaneamente, tendem a 

diferenciar-se, tornando-se autônomos e afirmando-se como indivíduos, como 

sujeitos, como atores sociais. Mesmo com todo o peso das estruturas sociais, 

cada indivíduo é único e irrepetível (ANDRADE, 2000, p. 25) 

No sentido acima exposto, é possível então se pensar a infância, assim como a 

maternidade, enquanto resultado de um processo identitário segundo o qual se instaura, na 



26 

 

interface do individual e do social, uma subjetividade profundamente atravessada pelos 

condicionantes sócio históricos próprios  dos processos identitários. O caráter “inacabado”, 

por assim dizer, das identidades em permanente modificação, possibilita compreender a 

infância e a maternidade enquanto provisoriedade vinculada às vicissitudes históricas 

específicas, assim como aos espaços de interação social nos quais os papéis sociais se 

materializam.  

Nesse sentido podemos afirmar que cada  período histórico apresenta configurações 

identitárias específicas e descontínuas. A identidade feminina, assim como a da criança,   

sofreu mudanças importantes  na história do  Ocidente, como é possível perceber a partir  do  

advento da modernidade, onde outros elementos, próprios do racionalismo econômico 

moderno, lançam luzes na compreensão da relação da infância com a maternidade. Por 

exemplo, as novas exigências do capitalismo nascente impuseram à sociedade a necessidade 

de uma nova força de trabalho que pudesse atender as necessidades de produção, de modo que 

se tornou imperioso se pensar como garantir a sobrevivência das crianças que, até então, 

tinham suas sobrevidas a mercê da própria sorte (BADINTER, 1985). 

Com as mudanças que o advento da modernidade impôs à estrutura da sociedade, 

nota-se um deslocamento do imperativo ideológico, que assegurava a hegemonia e poder 

paternos vigentes na Idade Média, para uma valorização da relação mãe-filho, com acentuado 

destaque para o amor materno e a criação dos filhos. Como delineado acima, a sobrevivência 

de maior número possível de crianças se tornou um fator produtivo relevante para a nascente 

sociedade burguesa e o incentivo à maternagem impregnada de afeto e amor passou para 

ordem do dia (BADINTER, 1985). 

Seguindo essa linha de raciocínio, a partir de século XVII começaram a circular  

publicações de natureza filosófica e econômica exaltando uma suposta naturalidade do amor 

materno e das relações entre mãe e filhos. Tais discursos, de características flagrantemente 

disciplinadores, apesar de apresentarem muitas vezes roupagens libertárias inspiradas pelos 

ideais da Revolução Francesa, insidiam predominantemente sobre o comportamento das  

mulheres, assim como sobre o novo ambiente familiar burguês que se formava. Os discursos 

proferidos por filósofos e médicos, principalmente, reforçavam a nova ideia de que o papel 

essencial da mulher era o de criar amorosa e abnegadamente a sua prole,, uma vez que a isso 

estavam incumbidas pela natureza,, dado que apenas elas poderiam gestar e parir, assim como 

educar e zelar pelo desenvolvimento saudável dos filhos (BADINTER, 1985). 
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Também em razão desses discursos houve uma modificação nas relações conjugais,  

passando então a ganhar importância o casamento por amor em detrimento ao casamento por 

contrato, em vigor até então. Daqui depreende-se que a felicidade conjugal e as relações 

intrafamiliares ganharam notável visibilidade social, aspectos estes compatíveis com as novas 

demandas sociais engendradas pelas transformações históricas de então (BADINTER, 1985). 

 Donzelot (1986) chama a atenção para o fato de que, paralelo a essas mudanças, 

concorriam outras  modificação nas relações e nas práticas sociais referentes à família e à 

conservação das crianças. Para se atender ao imperativo emergente da produtividade em 

escala industrial, passou a ser fundamental uma reserva de mão-de-obra que até então se fazia 

precária. Conservar vivas as crianças se tornou agora uma importante tarefa dos governantes,  

os quais passaram a intervir nas famílias de modo a dirigir programas de reeducação de 

práticas e comportamentos. Assim, foram criadas estratégias de intervenção específicas para 

as famílias das classes populares e para as da burguesia. 

 Nas camadas sociais abastadas os novos cuidados com a criança se estruturaram em 

torno de uma espécie de medicina doméstica voltada para a difusão de técnicas de cuidado  e 

higiene,  assim como a inculcação da ideia de que se deveria retirar as suas crianças das 

influências negativas das servas de leite e dos demais serviçais, imprimindo-se um rígido 

controle do corpo. Já nas camadas populares, a ênfase estratégica se apoiou na prática de uma 

certa filantropia, distinta daquela praticada no medievo, segundo a qual se devia trabalhar para 

uma ordenação e direção da vida dos pobres, incapazes que eram de cuidar de si mesmos, 

com objetivos claros de se diminuir o encargo social advindo de sua reprodução 

descontrolada, como apresenta Donzelot (1986). 

 A partir desse momento nota-se uma aproximação entre família e médicos, que se 

traduziu em profundas transformações da organização familiar, no sentido de reforçar seu 

fechamento em si mesma,  assim como proporcionar à mãe  um disciplinamento nas práticas 

de cuidado com sua prole. Aqui, o discurso naturalizante da relação mãe-filho começa a tomar 

corpo e fincar raízes mais profundas na constituição das identidade e papéis atribuídos ao 

feminino e sua função maternal. 

 É aqui também que uma nova imagem de mulher e de maternidade começa a ser 

forjada. Se até o fim da Idade Média e início da Modernidade a criança era uma apêndice da 

família, sem importância e visibilidade social, a partir dos séculos XVII e XVIII, mas 

principalmente no XIX, a primazia  e caráter essencializante da relação mãe-criança começa a 
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se materializar e incorporar  na esfera cultural e ideológica. Há uma clara redefinição do papel 

da mulher. Ela agora é a rainha do lar, responsável direta e natural pelos cuidados e criação 

de sua prole. Adquire uma respeitabilidade e reconhecimento social nunca antes visto em 

larga escala (DONZELOT, 1986). 

 No entanto, essa nova imagem do feminino devia ficar circunscrita à esfera doméstica 

e dela não se atrever a sair, o que ocorrerá bem mais tarde, simbolicamente, em meados do 

século XX. Nas classes ricas o papel da mulher se consolidou numa maternidade abnegada, 

sacrificial, e em alguns casos o papel de cuidadora se estendeu  à outra função social de 

natureza semelhante: a de educadora e professora das séries iniciais. 

3.3  Maternidade: Papéis Sociais e Relações de Gênero 

As identidades e papéis femininos têm assumido, em diferentes momentos e espaços 

históricos, configurações as mais diversas. Da Idade Média ao Renascimento, houve 

transformações importantes nas práticas de maternagem na Europa os quais  apontam para o 

caráter circunstancial de sua construção. Badinter (1985) chama a atenção para o fato de que 

durante a maior parte da Idade Média havia uma desvalorização dada à maternidade em 

função  de uma maior importância atribuída ao poder do homem, enraizado em valores sociais 

estabelecidos e que fundamentavam a autoridade marital sobre sua mulher e seus filhos. 

Mulher e crianças eram, portanto, seres inferiores ao homem uma vez que tal diferença  era 

inquestionavelmente remetida à natureza masculina inerentemente superior. 

Aos poucos estes papéis foram se consolidando, ganhando ares de naturalidade. O 

papel da mulher passou a se restringir progressivamente ao âmbito intrafamiliar e a 

maternidade seria a sua marca distintiva. Segundo Badinter (1985), é neste momento que o 

mito do amor materno, incondicional e abnegado, se instala e passa a moldar progressiva e 

propositalmente as concepções sociais do feminino, sobretudo, no sentido  de se imprimir à 

concepção do ser  mulher  uma certa  instintividade inapelavelmente destinada à procriação e 

à vida familiar.  

Este destino de maternidade amorosa e abnegada, afirma Badinter (1985), não é 

intrínseco à constituição feminina, não está no seu gene. Os atributos da maternidade 

incondicional, na realidade, estão atrelados às demandas sociais, econômicas e políticas do 

contexto em que a mulher se inscreve, ou melhor dizendo, em que  é “inscrita”.  
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Longe de ser uma relação mãe-filho baseada num suposto instinto de maternagem, 

intrínseco à natureza feminina, esta relação estaria condicionada ao comportamento social, 

aos valores vigentes, os quais são variáveis de acordo com a época e o lugar. Neste sentido, a 

depender do momento histórico, a relação que se estabelece entre mãe e filho pode assumir as 

mais diversas e contraditórias características. Assim, os sentimentos que se projetam sobre a 

criança, os tipos de cuidados de maternagem, a atitude enfim da mulher frente à sua prole, não 

existiram uniformemente em todas as épocas e em todos os lugares. As variações da 

manifestação do suposto instinto materno variam do mais ao menos, passando pelo inexistente 

ou quase inexistente. Estas variações destituem, portanto, o instinto da condição naturalizando 

que se lhe quer atribuir (BADINTER, 1985). 

Outra proposição importante que advém das formulações de Badinter assevera que o 

amor, o qual se espera na contemporaneidade que uma mulher expresse em relação  aos seus 

filhos, é produto das flutuações sociais, econômicas e culturais que engendram as vivências 

humanas. A noção de feminino que dai decorre, nos chama a atenção para  a dimensão sócio-

histórica das experiências que configuram o ser mulher e mãe. 

Coutinho e Menandro (2009) fazem uma reflexão bastante pertinente a respeito da 

construção social desse feminino. Eles afirmam que a construção sócio-histórica da 

feminilidade tende a formar ideias do senso comum que fundem numa só personagem os 

papéis de mãe, esposa e o ser mulher. Assim, a maternidade, o cuidado com o marido, e a vida 

doméstica seriam práticas que definiriam a essência da mulher.  

Esta identidade feminina, contudo, se constitui em oposição às definições dos papéis 

masculinos. No processo de constituição da identidade feminina, toma-se o padrão masculino 

como referência, a partir do qual se estabelece uma espécie de contraponto feminino das 

vivências masculinas. O papel da mulher incluía os afazeres domésticos, o cuidado com o 

marido e as crianças, a emoção e a sentimentalidade, a passividade, e tudo o mais que se 

refere às vivências intrafamiliares. Aos homens, contudo, estaria reservada a vida social, 

extrafamiliar, cabendo-lhe, por sua postura ativa e racional, o provento da família. 

Assim, as relações que se instauram entre os papéis masculino e o feminino, a partir 

destas distinções, trazem a marca da hierarquia. A inferiorização e subordinação do papel 

feminino ao masculino ordenam suas relações e impregnam as práticas sociais assim como os 

valores culturais de um caráter de exclusão das mulheres dos processos sociais até então 

exclusivos dos homens. 
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Embora se saiba que historicamente exista um discurso social hegemônico de natureza  

essencialmente masculina,  as tensões e conflitos entre  homens e mulheres sempre existiram. 

Com o advento do movimento feminista na década de 1960 (década marcada por profundos 

questionamentos da ordem sociocultural vigente na sociedade ocidental) estes conflitos 

começaram a se aprofundar e o quadro acima descrito começou a se modificar. Os 

questionamentos que daí surgiram colocaram em perspectiva as identidades e os papéis 

sociais assumidos tradicionalmente por homens e mulheres.  

As assertivas do movimento feminista firmaram na pauta de discussão o caráter 

hierárquico e marginalizante das relações de gênero.  O movimento evidenciou o modelo  de 

relações sociais enraizados e cristalizados  em parâmetros masculinos. Os questionamentos 

que dai decorreram se endereçaram fundamentalmente à estrutura de dominação que se 

erguera contra as mulheres, relegando-as ao desempenho de papéis sociais secundários, no 

mais das vezes adjuntos aos afazeres masculinos, distantes das instâncias de poder e, portanto, 

das decisões. 

Embora o movimento feminista tenha despertado para as discussões sobre gênero, uma 

crítica importante e pertinente se faz ouvir pela voz de Judith Butler. Para Butler (2003), o 

movimento feminista levantou sérios questionamentos a respeito das relações que se travam 

entre homens a mulheres, no entanto, isso foi feito a partir de um modelo de pensabilidade 

binário segundo o qual o papel feminino só é apreensível a partir do modelo masculino. Esse 

binarismo seria o fator fundante das relações hierárquicas de gênero as quais as feministas 

tentavam combater, sem, no entanto, ter consciência de que o que estavam propondo em 

substituição, em última instância, também se fundava em ideias de forte cunho binário. 

Segundo Butler (2003), o que as feministas não perceberam em suas análises foi que 

as estavam fazendo a partir das estruturas binárias de dominação masculinas e, por isso 

mesmo, terminavam por reproduzi-las em suas categorias analíticas. Em suas críticas, Butler 

(2003) desmontou a dualidade sexo/gênero que servia de base para a diferenciação 

indispensável dos papéis masculinos e femininos. As identidades que daí surgiriam 

endossariam o paradigma hierárquico predominante. Assim, ela apontou para a inexistência 

metafísica, fundante e essencial, de um sujeito feminino pronto e acabado a partir do qual o 

movimento feminista encampava sua bandeira teórica e de emancipação política. 

Sexo e gênero não são, no pensamento de Butler (2003), duas entidades distintas, 

diádicas, sendo o sexo de natureza biológica e o gênero de configuração e determinação 
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cultural. Na verdade, assim pensavam as feministas. Butler (2003), porém, advoga que não 

apenas o gênero, mas também o sexo é configurado pelas instâncias históricas e culturais, o 

que torna infecunda, a não ser para promover hierarquizações categóricas, a diferenciação 

decorrente do modelo de pensabilidade diádico. Um e outro se confundem, segundo ela 

exprime: “talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e 

gênero revela-se absolutamente nenhuma.” (p. 25). 

Com esta afirmação, Butler desloca o sexo da esfera biológica e o insere na esfera 

discursiva, cultural. Ela critica o fato de as feministas colocarem o gênero, e não o sexo, como 

o elemento definidor da identidade, caindo desse modo num determinismo cultural que em 

nada diferia daquele biológico. Se antes, o sexo definia o gênero, com as feministas, o gênero 

passa a ter um caráter essencializante, definidor do comportamento masculino e feminino, 

conservando ideias que antes combatiam.  

Nas palavras de Butler (2003) o gênero seria um fenômeno inconstante, histórico e 

contextual, que não denotaria um ser substantivo, portanto constante e não contextual, como 

queriam as feministas, “mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de 

relações, cultural e historicamente convergentes” (p. 29). 

Percorrendo esse caminho de crítica às dicotomias decorrentes do modelo diádico, 

Butler chega ao cerne de suas interrogações ao questionar o modelo de sujeito que sustenta 

aquelas relações. Ela chega mesmo a afirmar que a ideia bastante difundida de um sujeito uno, 

substantivo e permanente não se sustenta, introduzindo com isso o problema da 

representatividade política ciosa por aprisionar  o sujeito em esquemas conceituais definitivos, 

estáveis, sem os quais se tornaria impossível a construção de políticas públicas direcionadas a 

tais sujeitos. Assim, sem uma conceituação categórica  dentro da qual se poderia aprisionar  o 

ente  “mulher” se tornaria muito difícil a criação de estratégias  de intervenções  políticas, 

uma vez que  o caráter não-essencial desta categoria  a torna pouco apreensível e, por isso 

mesmo, manejável politicamente. 

Ora, é justamente contra esta esquematização conceitual a partir da qual se aprisiona o 

sujeito e se circunscreve os cenários possíveis de atuações que Butler se insurge. Fazendo eco 

ao pensamento de Derrida (1973, apud BUTLER, 2003), que denuncia a categorização 

enquanto mecanismo de criação das diferenças ao se conceituar ou categorizar algo numa 

diferenciação fundamental em relação a outros objetos, a crítica de Butler denuncia que 

precisamente aí esteja o cerne do mecanismo de produção de diferenças nas relações de 
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gênero. Com isso, Butler quer dizer que assim como o significante em relação ao significado 

não apresenta uma separação fundamental, havendo apenas os significantes que se estruturam 

numa relação de remetimentos, do mesmo modo, não existe uma identidade de gênero por 

traz das expressões de gênero, havendo apenas as performances, isto é, os desempenhos, a 

partir das quais as identidades são constituídas. Desse modo, as identidades constituídas por 

homens e mulheres numa dada sociedade só seriam apreensíveis a partir das performances 

sociais apresentadas. 

Malgrado as críticas de Butler (2003), o movimento feminista causou um impacto 

significativo na sociedade ocidental, possibilitando o deslocamento  social dos papéis 

femininos e masculinos, antes fixados numa suposta essência identitária imutável.  A década 

de 1960, portanto, se constituiu  um marco decisivo na evolução da emancipação social 

feminina, abrindo novas perspectivas nos  âmbitos do trabalho, das relações familiares (em 

especial as relações maternais) e na dimensão sexual e reprodutiva. 

3.4  Maternidade, Contemporaneidade e Representações Sociais 

É  neste momento de mudanças, portanto,  que a experiência da maternidade passa por 

algumas alterações  em função do aparecimento da pílula anticoncepcional com o seu poder 

libertador do jugo imperioso da maternidade. A mulher, então, passa a ter maior domínio 

sobre seu corpo, podendo agora decidir se quer ou não ter filhos, assim como a experimentar 

vivências sexuais desobrigadas de compromissos matrimoniais (QUINTAS, 2000). 

Estas mudanças foram acompanhadas de muitas outras que se somaram numa  

tentativa de  solapar a estrutura social profundamente marcada por relações  de gênero  

hierarquizadas.  Dentre estas mudanças, pode-se destacar o aprofundamento do processo de 

inserção da mulher no mundo do trabalho, o que já se mostrava bastante plausível a partir da 

Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial quando, para suprir a carência de homens, 

as mulheres passaram a assumir postos de trabalhos reservados a eles. Esta inserção não se 

deu, contudo, sem dificuldades. As mulheres continuaram a exercer as mesmas atividades 

domésticas e maternais, ao que lhes foi acrescentada outra jornada de trabalho com as 

exigências que lhe  eram consideradas inerentes (COUTINHO; MENANDRO, 2009). 

Ciosas por independência, muitas mulheres assumiram este novo ideal de 

feminilidade, marcado pela busca de igualdade de vida e de condições em relação aos 

homens. Outras, contudo, ainda guardam o antigo ideal de feminilidade e maternidade.  Este 
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ideal tende a se perpetuar uma vez que a elas ainda cabe o cuidado e treinamento dos filhos e 

filhas, transmitindo-lhes práticas e valores tradicionalmente destinados especificamente para 

homens e mulheres, como afirmam Coutinho e Menandro (2009). 

Para estes autores as mulheres das classes sociais menos favorecidas não perceberam 

diretamente boa parte das mudanças  iniciadas na década de 1960. Dadas suas condições 

econômicas e sociais, consideravelmente precárias, isso já as forçava muitas vezes a trabalhar 

fora de casa para prover o sustento da família, ao mesmo tempo em que precisavam cuidar 

dos filhos. O significado do trabalho fora de casa para estas mulheres estava (a ainda está) 

longe de representar realização pessoal e independência financeira. Ele, ao contrário, se 

distancia da conotação ideal (realização pessoal e independência) presente nas mulheres de 

classe média e assume outra mais pragmática voltada, essencialmente, para a sobrevivência de 

si e de seus filhos. 

No Brasil, foi a partir da década de 1980 que os papéis femininos deixaram de ser 

percebidos como naturais e imutáveis e passaram a ser vistos como sujeitos à elaboração 

discursiva social e do casal, a partir do que novos modelos de cuidado e interação 

homem/mulher/filhos ganharam espaço e visibilidade social (MOURA; ARAÚJO, 2004). 

Segundo estas autoras, já não era mais possível pensar o papel materno como o único 

disponível para as mulheres, embora permanecesse quase obrigatório e claramente central. A 

estas mulheres abria-se a possibilidade de inserção no mundo social e do trabalho com todas 

as exigências inerentes. No entanto, tal inserção não anulava o imperativo definidor da 

feminilidade: a necessidade da maternidade enquanto instância legitimadora do ser mulher.  

É na confluência dessas mudanças, portanto, que se instala uma ambiguidade de 

papéis: ao mesmo tempo em que, para se afirmar enquanto mulher era necessário preservar o 

bom desempenho do papel feminino tradicional, as exigências do mundo do trabalho 

impunham barreiras e impedimentos para o bom desempenho, sobretudo para mães de filhos 

com deficiência. É nesse momento que tal ambiguidade se exacerba: como cuidar de um filho 

com deficiência, isto é, como atender adequadamente às exigências educativas, de saúde, 

familiares e de inserção social de uma criança com deficiência e simultaneamente 

desempenhar as funções profissionais à duras penas conquistadas? Se a inserção no mundo do 

trabalho simboliza uma relativa independência feminina frente ao homem provedor e 

dominador, o nascimento de uma criança com deficiência recoloca para a mulher a questão da 

necessidade da dedicação e do cuidado permanentes que tais crianças demandariam. 
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4   A  CRIANÇA E A DEFICIÊNCIA  

 

4.1  O Nascimento da Infância              

             Em diferentes espaços e momentos históricos o lugar que a criança ocupou na 

sociedade apresentou características distintas, as quais estavam intimamente relacionadas aos 

valores sociais e culturais de sua época. O que hoje aprendemos a identificar como infância 

não existia até o início do século XVII.  A criança que hoje aprendemos a paparicar, a esperar 

que apresente determinados comportamentos e para qual dispensamos cuidados específicos, 

que apresenta uma delimitação temporal precisa de sua idade, com vestimentas próprias para 

cada fase de seu desenvolvimento e sobre a qual se projetam anseios idealizados, esta criança 

nem sempre existiu em nossa sociedade (ARIÈS, 1981).  

Por um período de tempo que se estendeu por toda a Idade Média e se fez sentir no 

início da Modernidade, a existência social da criança no sentido que hoje compreendemos não 

era tão evidente.  Não havia o que Ariès (1981) denominou de “sentimento da infância” uma 

vez que o tratamento que às crianças era dispensado pouco diferia das práticas e costumes 

presentes no mundo dos  adultos. Segundo Ariès (1981) esse “sentimento da infância” só viria  

a se desenvolver com as  mudanças sociais  que marcaram a transição da Idade Média  para a 

Modernidade  a partir da construção de um novo paradigma de sociedade  em que novos 

valores e práticas sociais ganham  maior visibilidade,  notadamente a institucionalização da 

família e, em seu bojo, o reconhecimento e diferenciação de um ser até então pouco 

valorizado: a criança.  

Ariès (1981), em pesquisa sobre esse período, discute a respeito do modo como se 

desenvolveu esse sentimento da infância na Europa e indica  que o seu surgimento está 

relacionado às mudanças pelas quais as configurações familiares sofreram até assumirem um 

padrão moderno de estrutura nuclear. Se durante a Idade Média as crianças conviviam com 
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seus familiares diretos até os 7 ou 10 anos, quando então eram entregues a outras famílias 

para receberem, na condição de aprendizes, uma educação em atividades domésticas 

circunscritas aos seus feudos, a partir do século XVII surge um novo sentimento familiar 

associado à valorização da infância. Este sentimento de valorização do mundo infantil 

influenciou decisivamente na transformação de hábitos educacionais, na escolarização e na 

difusão da ideia de que todos os filhos, e não apenas o  primogênito, teriam direito à herança 

familiar, o que conferia às outras crianças da família maior visibilidade social.  

Em seus estudos, Ariès (1981) chama a atenção para o fato de que na maior parte da 

Idade Média a infância não era representada artisticamente tal qual se faz na 

contemporaneidade, o que significa que certa invisibilidade social pairava sobre este pequeno 

ser encobrindo-o ou até mesmo negando a sua existência. As poucas crianças representadas 

nesse período sofriam verdadeiras deformações nas representações de seus corpos e 

vestimentas de tal maneira que eram geralmente apresentados como homens em miniatura. 

Não eram crianças e sim homens de tamanho reduzido. Este tipo de representação perdurou 

até o fim do século XIII. A partir desse momento, começam a surgir as primeiras 

representações artísticas de uma criança mais “redonda” e graciosa. Esta nova apreciação 

estética da infância é particularmente importante para o presente estudo porque permeia a 

idealização do filho cujo padrão não será correspondido pela criança com deficiência 

Neste aspecto, é interessante fazer um paralelo, mesmo que incorrendo na 

possibilidade de cair em anacronismo, no que diz respeito a “adultificação” da criança 

ocorrida em boa parte da Idade Média. Na contemporaneidade nota-se uma revivescência 

dessa prática, fazendo-se com que crianças se vistam com roupas e apetrechos de adultos.  O 

que estaria motivando estas práticas é uma questão que não cabe a esta pesquisa se deter, mas 

o fato dessa prática ainda ser recorrente em nossos dias, coloca em evidência que práticas 

sociais historicamente situadas podem reaparecer em outros momentos históricos, trazendo à 

tona a complexa dinâmica das interações sociais com suas continuidades e descontinuidades. 

Algo semelhante pode se pensar a respeito das representações artísticas helenísticas de 

Eros. Comuns no período helenístico, estas representações realçavam a graça, a redondeza e  

espontaneidade do Deus-mito criança. Durante a Idade Média tal representação caiu em 

desuso, dando-se lugar à representação da criança enquanto adulto em miniatura, tornando a 

reaparecer em pinturas do final da Idade Média (o menino Jesus, por exemplo), e 

posteriormente  na representação artística laica da modernidade. 
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Partindo de análises da iconografia do séc. XIII até o século XVII, Ariès (1981) revela 

que a pintura  começa a apresentar, neste intervalo de tempo, os primeiros traços de uma certa 

infância próxima da que conhecemos hoje  de modo que se percebe um princípio de 

diferenciação da vida infantil  em relação a uma vida adulta. Assim, procedeu-se a 

classificações das idades que tinha por objetivo delimitar e, portanto, tornar socialmente 

visível  a criança: a idade dos brinquedos, a idade da escola, a idade do amor, idade da guerra, 

e por fim, as idades sedentárias. 

 A estas idades da vida, portanto, correspondiam na sua essência etapas biológicas, 

mas, sobretudo, as funções sociais às quais os indivíduos eram preparados em função do 

advento do mundo do trabalho. O “aparecimento” da criança como tal no cenário social esteve 

desse modo vinculado às demandas sociais. Assim, umas das primeiras representações que se 

fez foi a do “anjo” na figura de um rapaz muito jovem.  Este era na verdade um pequeno 

clérigo, destinado aos serviços eclesiásticos, como a ajuda à missa, e que era destinado às 

ordens religiosas (ARIÈS, 1981). 

Em seguida, passou-se a representações iconográficas da infância próximas das que 

conhecemos hoje: a do menino Jesus e a da Nossa Senhora menina. Os ícones do menino 

Jesus o representavam com traços de graciosidade, inocência e perfeição física.  Ariès (1981) 

assegura que as primeiras pinturas do menino Jesus são os protótipos das representações 

artísticas da infância da posteridade. Essa prática, surgida no final Idade Média, perdurou na 

Modernidade e ainda hoje é possível se perceber as reminiscências dessa influência. O ideal 

de infância que hoje predomina em nossa sociedade ainda remete àquela graciosidade, 

inocência e perfeição física.   

Esse ideal de criança, até certo ponto “divina”, impõe-se fortemente às mulheres e às 

famílias com as exigências de um filho  perfeito e gracioso. Assim, à representação ideal de 

feminilidade se vincula um ideal de maternidade. O que foge a esta representação idealizada, 

ou melhor, o que não se adéqua a esta representação da infância, como no caso de crianças 

com deficiência, gera frustrações, rejeições e sentimentos de culpa, assim como tal 

representação entra em contradição com o ideal de maternidade acalentado pela sociedade 

contemporânea.  

O “aparecimento” social da criança, no entanto, não se esgota com o surgimento da 

representação do menino Jesus. Há um terceiro tipo de criança que passa a ser representada, 

mas com um diferencial: ela é pintada nua.  É a “criança nua” da fase gótica. Ela é diferente 
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de todas as anteriores, que sempre eram pintadas enroladas em cueiros ou com camisolas 

(ARIÈS, 1981). Esta criança nua, despojada de trajes, representa neste momento uma 

valorização das formas físicas, redondas e perfeitas do mundo infantil que começa então a 

obter maior  visibilidade. É possível então se  pensar esse momento como o marco histórico 

do reconhecimento social do corpo infantil de belas formas e “arredondado”.  

Neste ponto, podemos recuperar a trajetória de aparecimento social da infância desde 

sua representação iconográfica “adultificada”, na Idade Média, passando pelo jovem clérigo 

que remetia à figura sagrada do anjo, atingindo seu ponto alto na representação da infância 

sagrada e, por fim, a nudez da criança gótica, esta já um tanto moderna. Neste trajeto, fica 

visível  que 

O tema da infância sagrada, a partir do século XVI,  não deixaria mais de se 

ampliar e de se diversificar: sua forma e sua fecundidade são um testemunho 

do progresso da consciência coletiva desse sentimento da infância.... No grupo 

formado por Jesus e sua mãe, o artista sublinhava os aspectos graciosos, ternos 

e ingênuos da primeira infância; a criança procurando o seio da mãe e 

preparando-se para beijá-la; a criança brincando com os brinquedos 

tradicionais da infância, com um pássaro amarrado ou uma fruta; a criança 

comendo seu mingau; a criança sendo enrolada em seus cueiros (ARIÈS, 

1981, p. 20). 

Como bem observa Ariès (1981), estas cenas da vida cotidiana infantil não deixariam 

mais de se reproduzir artisticamente, revelando a emergência de um realismo sentimental que 

passou a cercar a figura da criança e reforçar o ideário social de criança graciosa e perfeita 

que chegou até o século XXI. De fato, a criança do século XXI parece adquirir  uma 

modelagem física  padronizada, na qual seus contornos e formas são amplamente valorizados. 

Nesse sentido, a perfeição física  se constitui como um elemento indispensável à composição 

do ideal de infância que se impõe  na sociedade ocidental: ela deve ter um corpo saudável e 

perfeito, ser preferencialmente de etnia branca, devotar-se apenas às brincadeiras do mundo 

infantil (jamais ao trabalho, o que em outros contextos históricos era perfeitamente aceitável) 

e ser absolutamente inocente no que diz respeito à sexualidade e às violências do mundo 

adulto. É a esse padrão de infância, portanto, que se exige  da mulher-mãe contemporânea.  

Se na Europa o sentimento da infância começa a adquirir  maior consistência  com o 

advento da modernidade, no Brasil o lugar que a criança ocupava no espaço social e familiar 

esteve atrelado ao contexto de desenvolvimento social e cultural da nação. Assim como na 

Europa, também no Brasil o reconhecimento social da criança se vinculou as transformações 

que acompanharam o nascimento do Estado Moderno e o declínio da ordem social medieval.  
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A organização familiar colonial, entre os séculos XVI e XVIII, valorizava  o poder 

paterno e o ambiente doméstico onde este poder se materializava. No mundo doméstico não 

havia nenhuma distinção em relação ao uso dos cômodos, do mesmo modo que “também no 

cuidado com a criança nenhuma indicação restou  de que lhes fosse  reservado um espaço ou 

uma forma  de tratamento  que as diferenciasse dos demais membros da família” (MOURA; 

ARAÚJO, 2004). A criança era invisível socialmente no Brasil colônia, assim como na 

Europa pré-Estado Moderno. A sua “aparição social” em território brasileiro acompanhou as 

transformações sociais e culturais ocorridas na Europa moderna e repercutiam diretamente 

nos modos e costumes da sociedade brasileira. 

4.2   A Relação Mãe-bebê Ontem e Hoje 

À criança “redonda” e graciosa, portanto, caberia o zelo e a dedicação de uma mãe-

mulher  instintivamente  equipada para a maternagem. Na relação mãe-bebê que se instaura na 

modernidade e que persiste na contemporaneidade é interessante notar como a perspectiva 

histórica de Ariès (1981) se coloca em oposição às ideias de Badinter (1985) no que se refere 

as motivações a este novo tipo de relacionamento mãe-filho. De um lado Ariès (1981) sugere 

que as altas taxas de mortalidade infantil presentes na Idade Média e início da Modernidade se 

devem a fatores de ordem demográfica, isto é, ao fato de que as precárias condições de vida e 

de higiene de então dificultavam significativamente às crianças sobreviverem aos primeiros 

anos de vida, fazendo com que as mães e familiares manifestassem uma despreocupação e 

desapego compreensivelmente forçados pelas circunstâncias. A relação mãe-bebê nesse 

contexto estaria desprovida de qualquer manifestação de afetividade  e carinho, de maneira 

que os cuidados dispensados à criança  eram  poucos. Pode-se dizer que a  incerteza  da 

sobrevida da criança inviabilizava o estabelecimento de vínculos afetivos com ela, deixando-a 

assim ainda mais vulnerável. Nesse sentido, a própria amamentação era desaconselhada para 

mães aristocratas, o que as fazia colocar seus filhos para serem amamentados por amas de 

leite. 

No entanto, Badinter (1985) parte da mesma constatação e chega a conclusões 

diferentes das de Ariès (1981).  Essa autora defende que a difícil sobrevivência daquelas 

crianças se devia ao fato de não haver até então a relação de apego entre mãe e filho que hoje 

se quer fazer acreditar natural e intransferível. Ela alega que a inexistência de vínculos 

afetivos biologicamente enraizados na relação mãe-bebê justificaria o relativo descuido 
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dispensados por essas mães aos seus filhos, ocasionando, desse modo, a alta mortalidade 

infantil verificada durante toda a Idade Média e parte da Modernidade. Tal vinculação afetiva 

só surgiria a partir do século XVIII e estaria em consonância com as demandas sociais 

emergentes.  

            A perspectiva defendida por Badinter (1985) abre  a possibilidade de   questionamento 

a respeito da crença amplamente difundida e aceita como natural de que a relação mãe-bebê 

seria  biologicamente determinada. Badinter (1985) põe em ordem de discussão a teoria da 

vinculação mãe-bebê de caráter diádico, isto é, que comporta apenas a dupla mãe-bebê numa 

interação que estruturaria o desenvolvimento da criança. Esta teoria da vinculação é 

contemporaneamente defendida por Bowlby (1990) e pressupõe a ideia de apego enquanto 

elemento fundamental  e indispensável na relação mãe-bebê. 

             Segundo Bowlby (1990), os comportamentos de apego ou vinculação se referem a um 

conjunto de condutas inatas exibidas pelo bebê, que proporcionam a manutenção ou o 

estabelecimento da proximidade com sua principal figura provedora de cuidados, a mãe, na 

maioria das vezes. O repertório gestual do comportamento de apego inclui chorar, fazer 

contato visual, agarrar-se, aconchegar-se e sorrir. Com isso o autor quer enfatizar o fato de 

que comportamento de apego traz a segurança e o conforto necessários para o 

desenvolvimento afetivo da criança e possibilita o desenvolvimento - a partir da principal 

figura de apego, a mãe - do comportamento de exploração. Quando uma pessoa está apegada 

ela tem um sentimento especial de segurança e conforto na presença do outro e pode usar o 

outro como uma “base segura” a partir da qual explora o resto do mundo (BOWLBY, 1990). 

 O tipo de relação que se estabelece com o filho dependerá, em última instância, das 

possibilidades psicológicas da mãe. A mãe  pode estruturar  vinculações com o seu bebê  que 

incluem o  tipo seguro, no qual o bebê exibe leve ansiedade quando separado de sua mãe; do 

tipo inseguro-evitativo, no qual o bebê exibe pouca ou nenhuma aflição quando separado da 

mãe; o tipo inseguro-resistente, no qual o bebê sofre muito, tem muita aflição ou angústia pela 

separação e busca o contato na reunião, mas não pode ser acalmado pela mãe e pode exibir 

forte resistência; e, por fim, o inseguro-desorganizado, no qual o bebê  apresenta 

comportamento misto, ora como evitativo, ora como resistente (BOWLBY, 1990). 

Subjacente a esses postulados está preservada a noção de maternidade intrínseca ao 

papel feminino. Neste sentido, o desenvolvimento e as consequências da relação de apego 

entre mãe-bebê fica  sob inteira responsabilidade da mãe. A ela cabe naturalmente o cuidado 
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do bebê.  Esses postulados, no entanto, não encontram respaldo na pesquisa histórica. Como 

ficou explicitado acima, o sentimento de apego hoje comumente demonstrado entre mãe e 

bebê não existia durante boa parte da Idade Média e início da Modernidade.  Ele teria surgido 

em função de demandas sociais específicas e seria o produto de todo um contexto sócio 

histórico que demandava a sobrevivência das crianças, antes negligenciadas (BADINTER, 

1985; ARIÈS, 1981). É a partir, portanto, dessas constatações que é possível falar em 

contextos  de desenvolvimento  da infância e das relações mãe/cuidador-bebê. 

 Esta pesquisa, portanto, assume os postulados  defendidos pela perspectiva sócio-

histórica. De fato, a compreensão do fenômeno da maternidade  está  profundamente 

implicada na dinâmica social  e inserida na atmosfera cultural. Pensar  a criança, o feminino, a 

maternidade e a família impõem de imediato ao pesquisador a necessidade de ampliação de 

seu arcabouço teórico. É necessário lançar mão às contribuições da sociologia, da 

antropologia, da história e da psicologia social sob pena de ver suas considerações 

aprisionadas em determinismos científicos que em pouco contribuem  para a compreensão do 

problema. 

4.3   Famílias e Crianças com Deficiência 

             Segundo Paniagua (2008), a percepção da criança com deficiência no ambiente 

familiar sempre esteve marcada pelo estigma. Até o começo do século XX havia um consenso 

segundo o qual as causas do nascimento de uma criança com deficiência eram derivadas do 

comportamento imoral de seus familiares. A criança com deficiência era então herdeira de um 

estigma familiar e trazia no próprio corpo as marcas daquela degeneração moral. Às famílias 

cabia a culpa e a vergonha por ter de carregar tal fardo, sendo a própria criança a prova de 

uma suposta degeneração moral.  

             Nas sociedades ocidentais modernas ainda persistem ideias que associam o 

nascimento de uma criança com deficiência a um desajuste familiar. Nesse sentido, os 

preconceitos dirigidos à criança e à sua família, registrados até o início do séc. XX, ainda 

conservam as marcas da exclusão e de uma representação de deficiência acopladas à doença 

(PANIAGUA, 2008). É possível então perceber na abordagem que se dispensava à criança 

com deficiência, assim como à sua família, um caráter patológico e estigmatizante. O 

entendimento que se tinha era o de que  
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Todo o mal que acontece à família – desavenças matrimoniais, rusgas entre 

irmãos, conflitos com os parentes – deve-se à tensão gerada pela deficiência. 

Tal concepção ignora a quantidade de variáveis em influem em uma família, a 

diversidade das fontes de tensão: econômicas, relacionais, comunicativas, de 

saúde e de personalidade de cada um de seus membros, em que a deficiência 

de um filho não deixa de ser uma variável a mais. (PANIAGUA, 2008, p. 332) 

               O modelo  patológico, portanto, se inscreve dentro de uma perspectiva 

exclusivamente médica do tema e ignora a dimensão sócio-histórica que constitui o cerne do 

problema da família e da criança com deficiência. Essa dimensão nos remete aos diferentes 

sistemas socioculturais que configuram as famílias,  assim como aos vários contextos em que 

as crianças podem se desenvolver, como por exemplo, as comunidades nas quais se forma 

uma rede comunitária de apoio envolvendo amigos e parentes nos cuidados com a infância, 

assim como as instituições de apoio às crianças de rua. 

  Numa perspectiva mais ampla, o modelo sócio-histórico de compreensão da 

problemática da criança com deficiência  e da família aponta para a necessidade de se pensar  

em ambos a  partir do momento histórico  e da  atmosfera cultural em que elas se encontram. 

Nesta perspectiva,  não há uma família naturalizada nas figuras do pai, da mãe e dos filhos. A 

própria criança não pode ser definida  a partir de uma essência  que justifique intervenções  

universalmente válidas e aplicáveis independentemente do contexto (ARIÈS, 1981). Em se 

tratando de crianças com deficiência  se faz necessário de fato ampliar o espectro de 

compreensão das questões que envolvem o tema. Não é mais possível enquadrá-la numa 

posição patologizante.  

 No caso da família, o modelo sócio-histórico possibilita compreendê-la em termos de 

diversidade e, não apenas, enquanto fenômeno universalmente estruturado. No Brasil, por 

exemplo,  a diversidade étnico-cultural  formada pela mistura  de imigrantes europeus, 

escravos africanos e povos nativos impõem diferenças de estruturas, costumes e tradições os 

quais  evidenciam que não há no país  um único modelo  de organização familiar, como o que 

está implícito no modelo médico (NEDER, 2004).  Assim, no Brasil é possível se pensar em 

famílias que se organizam de acordo com o espaço social e a atmosfera cultural em que as 

mesmas se desenvolveram, de modo a proporcionar aos seus membros contextos diversos 

para o desenvolvimento de suas habilidades e possibilidades de interação, todos confluindo 

para a formação de indivíduos  com identidades   intimamente  enraizadas no seu contexto de  

desenvolvimento.                                                                                                                                          
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4.3.1  As Reações ao Filho Nascido com Deficiência        

No que se refere às reações ao nascimento de uma criança com deficiência é possível 

perceber que ao ensaio de abertura e acolhida da sociedade contemporânea se contrapõem, 

por parte de familiares e em especial das mães, uma atitude de reserva, desconfiança, 

frustração e até mesmo negação da criança com deficiência recém-nascida (BRUNHARA; 

PETEAN, 1999). 

Neste sentido, os estudos Brunhara e Petean (1999) identificaram sentimentos de 

negação, tristeza, resignação e revolta por parte de mães frente à notícia de que seus filhos 

nasceram com algum tipo de deficiência. Esses estudos concluíram que tais reações são 

permeadas por tentativas de se encontrar ou mesmo construir explicações e justificativas para 

a deficiência do filho. Desse estudo é possível afirmar, junto com Moscovici (2010), que o 

modo como os pais da criança com deficiência significam (explicam, justificam) para si a 

deficiência que acompanha o nascimento de seu filho implica numa atitude relacional 

correspondente para com esta criança. É neste sentido, portanto, que a compreensão da função 

e estrutura de tais significados se torna factível por meio da Teoria das Representações 

Sociais, a qual pode fornecer subsídios importantes para as discussões a respeito da relação 

mãe-bebê.   

Ainda a respeito das reações ao filho com deficiência, Paniagua (2008) alerta para fato 

de que  a compreensão de que um filho tem uma deficiência  requer que os familiares  não se 

fixem ao mero reconhecimento dos fatos. A aceitação desta realidade, muitas vezes 

inesperada, requer um tempo para se consolidar e em algumas situações ela nem mesmo 

chega a acontecer. Paniagua afirma que  

As etapas que os pais trilham até a aceitação da deficiência do filho são muito 

similares às do luto. Há sempre um sentimento de perda quando se tem um 

filho com deficiência: os pais tem de renunciar à expectativa que todo pai 

alimenta de ter um filho sem nenhuma dificuldade, inclusive um filho ideal e 

perfeito (PANIAGUA, 2008, p. 334). 

Naqueles casos em que um acidente ou uma doença atinge uma criança  em seu curso 

de desenvolvimento “normal”, inflingindo-lhe algum tipo de  deficiência, o sentimento de 

perda que os pais  enfrentam  não se deve apenas  a uma representação idealizada do filho, 

mas a perdas de capacidades reais. Neste caso, os pais enfrentam um duplo desafio de 

elaboração de perdas reais e  perdas idealizadas (PANIAGUA, 2008). Real ou imaginário, o 

sentimento de perda que acompanha o nascimento de uma criança com deficiência passa por 
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fases bastante semelhantes as que se atravessa no luto real. Segundo Paniagua (2008), da 

constatação da deficiência até a aceitação, as reações  se manifestam nas seguintes fases: 

1. Fase de choque: no momento da constatação de que o filho tem algum tipo de 

deficiência, há um bloqueio, um atordoamento geral que pode comprometer a 

compreensão da mensagem que está sendo passada; esse choque pode durar de 

alguns minutos até vários dias; 

2. Fase da negação: neste segundo momento as reações dos pais passam por ignorar  

ou esquecer que o problema existe; os pais levam o dia-a-dia como se nada tivesse 

acontecido e chegam mesmo a confrontar e questionar  a capacidade do 

diagnóstico. Esta fase é de particular interesse para os objetivos desta pesquisa e 

será retomada mais adiante; 

3. Fase de reação: nesta fase os pais experimentam emoções e sentimentos os mais 

diversos; parece se instalar uma certa confusão e desorientação, mas apesar do 

aparente desajuste, este momento se faz importante porque constitui os primeiros 

passos em direção a uma adaptação  menos ansiosa e mais realista; os sentimentos 

mais comuns neste momento de reação  são: 

a. Irritação: a agressividade, a raiva e os estados de ânimo difusos voltam-se 

para os supostos culpados (médicos, familiares portadores de alguma 

doença, um castigo divino, etc.); 

b. Culpa: a frustração originária da quebra do sonho de se ter um filho 

perfeito é muitas vezes  direcionada para si mesmo, resultando em 

sentimentos de culpa, o que leva  muitos pais a buscarem nos supostos 

erros médicos ou descuidos durante a gravidez as causas  de seus 

tormentos; 

c. Depressão: por mais paradoxal que pareça, esta fase, caracterizada por 

profunda tristeza e solidão, pode se desenvolver como um passo 

fundamental para que os pais redimensionem  e compreendam  melhor  as 

reais dificuldades pelas quais estão passando. No entanto, na sociedade 

ocidental, a expressão de sentimentos de tristeza é pouco valorizada, 

chegando-se mesmo a se colocar a alegria e felicidade como únicos 

objetivos  válidos para a vida. Nesse aspecto, o modelo de sociedade 

adotado no ocidente, com suas metas de permanente satisfação, deixa 
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pouco espaço para  a expressão de experiências humanas vitais em 

momentos de  dificuldade. 

4. Fase de adaptação e de orientação: após ter vivenciado as situações acima 

descritas, a maioria dos pais chega a um nível de tranquilidade emocional que lhes 

permite avançar no sentido de um engajamento mais realista na problemática dos 

filhos; há uma conscientização mais profunda do que se passa e se começa a 

pensar em estratégias  efetivas de enfrentamento das dificuldades (PANIAGUA, 

2008). 

Essas fases, contudo, não são retratos estáticos do processo pelo qual os familiares de 

uma criança com deficiência passam. Este processo não é linear e nem se manifesta com a 

mesma variação de tempo, mas apresenta nuances diferenciadas a depender das características 

das famílias, assim como de outros fatores que incidam sobre a dinâmica e a configuração 

familiar, tais como o contexto cultural e o modelo de sociedade vigente.  

Os significados que os familiares, em especial as mães, dão para si mesmas acerca do 

filho com deficiência estão imbuídos dos valores e concepções de maternidade e filho ideal 

presentes no contexto social e cultural em que vivem.  Numa sociedade como a nossa, em que 

a busca pela perfeição, a competição e a eficiência são valores fundamentais, o nascimento de 

uma criança com deficiência entra em rota de colisão com esses valores, fazendo do cenário 

familiar a arena ideal para a emergência e expressão desse conflito. 

No que diz respeito às vivências psicossociais da maternidade enquanto construção 

sócio-histórica ainda cercada pelo mito da mãe natural e incondicionalmente devotada e 

carinhosa para com a sua descendência (BADINTER 1985; COUTINHO e MENANDRO, 

2009), o pressuposto de um filho igualmente ideal que advém desse mito, mas que por vezes 

não se confirma, como no caso do nascimento de um bebê com algum tipo de deficiência, 

coloca em questão para essa mulher-mãe os significados que a maternidade assume antes e 

depois do nascimento do bebê. Como explicitado acima, as reações de choque e, sobretudo, 

de negação pelas quais os familiares e as mães de crianças com deficiência passam, colocam 

em evidência a problemática do impacto que esse filho provoca nas representações da 

maternidade. Neste sentido é pertinente se pensar a criança sem deficiência como condição de 

sucesso na relação ideal entre mãe e filho.  

No caso da deficiência os impedimentos que dela decorrem fazem com que as mães se 

sintam fracassadas e culpadas, recaindo sobre elas, muitas vezes, toda a responsabilidade pela 
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criança. Surgem as rejeições da própria mãe e dos demais membros das famílias. Crises 

diversas e confusão se instalam no ambiente familiar, sobretudo, em uma sociedade com o 

discurso inclusivista como situamos a partir deste ponto. 

4.4  O Paradigma da Sociedade Inclusiva 

           Na contemporaneidade, o advento do paradigma da sociedade inclusiva (RATSKA, 

1999) tem colocado na pauta de discussão a necessidade da abertura total da sociedade para os 

seus integrantes considerados diferentes ou desviantes da norma.  Este modelo de sociedade 

inclusiva, defendido por Adolf Ratska (1999), um de seus principais formuladores, defende 

que uma 

Sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independentemente de sexo, idade, 

religião, origem étnica, raça, orientação sexual ou deficiência; uma sociedade não 

apenas aberta e acessível a todos os grupos, mas que estimula a participação; uma 

sociedade que acolhe e aprecia a diversidade da experiência humana; uma sociedade 

cuja meta principal é oferecer oportunidades iguais para todos realizarem seu potencial 

humano (RATSKA, 1999, p.1). 

Isso significa que o movimento recente da sociedade ocidental tem caminhado na 

direção de acomodar em seu interior toda a gama de experiência humana, e dentre elas as 

vivências das crianças com deficiência. No entanto, se a sociedade não comporta essas 

crianças  integralmente, faz-se necessário promover reestruturações  no próprio modelo de 

sociedade para  que se possa então incluí-las efetivamente. Por inclusão, aqui, entende-se 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 

sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 

processo bilateral no qual as pessoas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 

problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para 

todos (SASSAKI, 2006, p.39). 

 A sociedade, portanto, tem ensaiado aberturas na direção acima descrita. No entanto, 

é preciso reafirmar que a referida inclusão, a qual implica a ideia de convívio cotidiano nas 

mais diferentes esferas da existência humana, não tem se estendido plenamente à escola, ao 

trabalho, ao lazer, à cultura. Mesmo na esfera familiar, lugar privilegiado para as primeiras 

experiências sociais da criança, a aceitação do “diferente” se dá de maneira conturbada. Vê-

se, nesse ambiente, posturas como negação da criança ou da deficiência, superproteção 

enquanto mecanismo de negação da deficiência, abandono puro e simples,  sentimentos de 

culpa e/ou culpabilização de outros (profissionais de saúde, principalmente) pelo mal que lhes 

atinge (PANIAGUA, 2008) 
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Ora, por trás dessas atitudes e reações dos familiares de crianças com deficiência é 

possível identificar determinadas crenças e valores. Esses modos de pensabilidade, isto é, o 

repertório de crenças, atitudes e comportamentos profundamente arraigados e que terminam 

por se configurar em termos de Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), nos remetem 

às  instâncias socioculturais comprometidas com o estabelecimento e perpetuação de normas e 

valores que servem como uma espécie de cola social que mantém coesa a estrutura social ao 

mesmo tempo em que orienta e organiza a vida  em comunidade. 

Assim, ao papel que é imposto à mulher implica a noção de maternidade perfeita, o 

que traz como consequência a exigência de um filho perfeito, sem deficiência.  Tal exigência 

atravessa as vivências do cotidiano dessa mulher e do cotidiano da própria criança 

(COUTINHO; MENANDRO, 2009). A esta criança é endereçada toda uma gama de 

discursos e práticas que se inscrevem no repertório sociocultural no qual ela nasceu. Assim, 

ao nascer ela estará ajustada ou não às expectativas que incidem sobre ela, a depender do grau 

de adequação social que seu corpo apresentar. 

A exigência de inteireza corporal parece ser uma característica da qual a criança 

dificilmente estará imune. A sociedade contemporânea exige que seus integrantes sejam 

inteiros fisicamente, caso contrário toda a sua estrutura de produção estaria em risco. É com 

base nesse corpo sem defeitos que a padronização imposta pela sociedade parece encontrar 

sua primeira expressão. Àqueles que não se adequam a esta primeira exigência, neste caso, 

crianças que nascem com algum tipo de deficiência, a sociedade reage de maneira aversiva e 

preconceituosa, pois neste mundo não  há espaço para a pessoa com deficiência. 

Na atualidade, apesar da  abertura ensaiada nos últimos anos, ainda é perceptível a 

presença de crenças, ideias e atitudes de conotação excludente, que se originaram em épocas 

passadas, mas que resistem tanto no comportamento individual quanto na dimensão 

institucional das relações sociais. Assim, é possível perceber crenças sugerindo que crianças 

com deficiência são seres deficientes (doentes), e que, por isso mesmo, são incapazes de 

quaisquer outras formas de interação social. Essas crenças estão presentes nos sujeitos que  

circundam a pessoa com deficiência (pais, parentes, amigos), bem como nas práticas 

institucionais que revelam um completo esquecimento da existência social dessas pessoas 

(PLAISANCE, 2005). 

Por trás dessas práticas e crenças parece haver uma confusão a respeito das realidades 

dessas crianças, na qual deficiência e pessoa humana são amalgamados numa única entidade e 
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onde o que sobressai é tão somente a deficiência em detrimento à pessoa que a manifesta 

(PLAISANCE, 2005).  

 Outro aspecto importante a ressaltar diz respeito  ao mundo do trabalho. A  

possibilidade de não se  encaixar  nesse mundo potencializa no indivíduo com deficiência  as 

marcas da exclusão e da marginalidade. Ao homem contemporâneo é exigido que exerça 

alguma atividade profissional, assim como para ser verdadeiramente cidadão ele precisa  tirar 

de seu labor o sustento  para a  sua vida. Mas é precisamente nesse mundo  que a pessoa com 

deficiência  se coloca como uma contradição do próprio sistema social.  Ela não estaria apta à 

vida em sociedade e nem ao mundo do trabalho justamente porque estes mundos padronizam 

as pessoas  de acordo com suas necessidades e o indivíduo que apresenta algum tipo de 

deficiência foge ao padrão estabelecido. A ela, no entanto,  só recentemente é que foram 

abertos os espaços sociais  e de trabalho a despeito das representações sociais a seu respeito 

como comentaremos a partir deste ponto. 
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5   A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

5.1  O Lugar da Teoria das Representações Sociais na Psicologia Social 

A Teoria das Representações Sociais se configura, no quadro da Psicologia Social 

contemporânea, como uma das principais contribuições no sentido de se superar a histórica 

dicotomização entre o social e o individual. Seu surgimento remonta à década de sessenta, 

num cenário marcado pelo predomínio da psicologia social norte-americana, sendo esta, por 

sua vez, profundamente influenciada pelo cientificismo e sua incansável busca por leis que 

governem a conduta do homem. Desde então, as pesquisas têm avançado de forma 

significativa. Aliás, é precisamente na direção do “significado”, do “sentido” que a Teoria das 

Representações Sociais tem buscado estruturar sua argumentação em favor de uma psicologia 

do senso comum que esteja entre o individual e o social. 

Serge Moscovici (1978) é o principal teórico da Teoria das Representações Sociais. 

Nascido na Romênia e radicado na França, sua biografia, marcada por preconceitos e 

perseguições étnicas, influenciou significativamente sua produção teórica. Esta, em sua 

organização metodológica e perspectiva epistemológica, é  uma espécie de resultado da 

convergência de conhecimentos das áreas da psicologia social, da antropologia, da sociologia 

e da história. Como estas áreas, com suas especificidades epistemológicas e metodológicas, 

são articuladas em suas contribuições para a construção da TRS
1
, é uma questão que extrapola 

os objetivos desta pesquisa. Cabe, no entanto, marcar aqui este eixo teórico sob o qual  

Moscovici (1978) inaugurou e que  irá delimitar a concepção de ciência e de homem presentes 

em suas teorizações.  

 

____________________ 

¹TRS, sigla para Teoria das Representações Sociais. 
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À ciência, em sua acepção clássica, cabe a tarefa de observar, descrever, analisar os 

padrões e propor leis que regem o funcionamento de determinado fenômeno (POPPER, 

2001). Extremamente útil para o  estudo da  realidade  dita “objetiva”,  termo que,  aliás,  anda 

sob suspeita, mesmo no âmbito das ciências da natureza (KUHN, 2011),  este modelo de 

ciência em muito contribuiu, e ainda o faz, para a construção da ordem social contemporânea, 

profundamente marcada pelo conhecimento técnico-científico. Não é a este modelo de ciência 

que a TRS  se filia.  Seu objeto de estudo, as Representações Sociais,   não se estrutura em 

uma substancialidade sensorial.  Dada a sua imaterialidade objetiva, as RS² exigem uma 

metodologia  e  uma  perspectiva  epistemológica  compatível  com  os  seus  propósitos:  uma 

concepção de ciência menos reprodutivista,  como especificado acima, e mais interpretativa, 

compreensiva (DILTHEY, 2002). 

Por esta perspectiva científica interpretativa subentende-se uma concepção de homem 

segundo a qual o homem não é uma essência imutável em sua experiência espacial e 

temporal; não há um substrato universal que o defina uniformemente, como pressupõem, por 

exemplo, a abordagem médica da pessoa com deficiência ciosa por uniformização dos corpos 

e da conduta (PANIAGUA, 2008).  Pelo contrário, ele é aqui compreendido enquanto sujeito 

ativo e interativo, construtor da realidade e nela construído (SANTOS, 2005).  Nesse sentido, 

é possível perceber  um aspecto fundante  da TRS: ao entender o sujeito como um ser ativo no 

processo  de apropriação da realidade dita objetiva, isto é, o sujeito se apropria  das categorias 

informativas as quais ele é confrontado  a partir do conjunto de relações sociais e culturais 

dentro das quais ele está imerso, a TRS confere ao sujeito a possibilidade de interagir 

dinamicamente com o mundo que o cerca. Ele não representa fielmente a realidade  objetiva 

com a qual se defronta,  mas modifica-a em função dos valores culturais historicamente 

estabelecidos. 

Nesta acepção, Moscovici (1978) revela em sua teoria a natureza sintética de suas 

proposições.  Racionalismo e empirismo, sujeito e objeto enfim não são compreendidos 

separadamente. Essas dicotomias formam, em sua teoria, uma única realidade indissociável na 

qual o sujeito participa ativamente no processo de construção do mundo e de si mesmo. 

 

____________________ 

²
 
RS, sigla para Representação Social.
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Foi com base nestes pressupostos de ciência e de homem que Moscovici (1978) 

elaborou seu  constructo  fundamental:  a  ideia de  Representação  Social  enquanto teoria 

que tem suas origens nas práticas sociais e grupais, cuja razão de existir é dar sentido à 

realidade social na qual os sujeitos que a elaboram  se inscrevem.  Foi no livro “A 

psicanálise: sua imagem e seu público” que Moscovici (1978) lançou sua teoria a respeito do 

senso comum, como é também conhecida a Representação Social. Neste livro, ele partiu da 

ideia Durkheimiana de Representação Coletiva enquanto conhecimento coletivo, grupal, 

relacionado a  crenças e com a função de  situar o sujeito no conjunto social por meio da 

criação de mitos, crenças, práticas,
 
religiões e impondo ao sujeito as regras de vida da própria 

sociedade.  

Para Durkheim, os mitos e crenças que uma sociedade cria servem, em última 

instância, para promover a coesão do grupo social.  Moscovici (1978), contudo, modifica o 

conceito de  Representação Coletiva de Durkheim, postulando a ideia de interatividade 

dinâmica entre sociedade, cultura e sujeito.
 

É, portanto, a partir deste solo epistemológico que Moscovici (1978) formula o 

conceito de Representação Social, como: 

sistema de valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os 

meios para orientarem-se no contexto social e material [...] um corpo  

organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças à qual os 

homens tornam inteligíveis a realidade física e social,  integram-se em um 

grupo ou em uma relação  cotidiana de intercâmbios (p. 79). 

Esta formulação teórica fundante da TRS se configura muito mais como uma 

perspectiva ampla, de alto valor heurístico, do que uma teoria com contornos conceituais e 

metodológicos definidos.  Ela é amplamente utilizada na análise de  numerosos aspectos da 

realidade social e precisamente por implicar o indivíduo nesta realidade, a TRS propõe a 

superação da dicotomia indivíduo-sociedade, concebendo a ambos enquanto processualidade 

interestruturante. 

É com Jodelet (2001) que a conceituação de Representação Social adquire maior 

substancialidade, muito embora o refinamento conceitual fosse para Moscovici (2010) uma 

contradição às proposições básicas de sua teoria. Ela, ciente desse problema,  define da 

seguinte maneira a Representação Social: “ é uma  forma de conhecimento social elaborada e 

partilhada, tendo uma visão prática e concorrente  da construção de uma realidade  comum a 

um  conjunto social” (JODELET, 2001), e reforça em sua definição a dimensão construtiva e 
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compartilhada da Representação, o que  permite  considerar  a dimensão simbólica  

comunicativa dos processos representacionais. 

Nesse sentido, esta pesquisa parte da ideia de que as mães de crianças com deficiência 

que compartilham do mesmo cenário sociocultural desenvolvem Representações acerca do 

que significa ser mãe e seus filhos recém-nascidos. No entanto, quando o filho recém-nascido 

apresenta algum tipo de deficiência, esse fato se choca com a Representação idealizada do 

filho e se confronta com a pressuposição que a Representação da maternidade implica que 

toda mãe, para ser realmente mãe e mulher, precisa gerar um filho saudável. É neste ponto do 

problema que esta pesquisa se debruça. Aqui se coloca o questionamento a respeito do que 

acontece com a Representação da maternidade quando nasce um filho com deficiência. 

Nos universos simbólicos rurais é de se esperar que as Representações da maternidade 

assumam nuances específicas. Neste aspecto da investigação, as Representações da 

maternidade no ambiente rural e urbano serão analisadas sob a perspectiva de se compreender 

como  se modificam/reorganizam em função de universos simbólicos  diferenciados. 

 No que se refere à noção de sociedade, esta figura em sua teoria enquanto fator de 

direcionamento das formações dos sujeitos. Por intermédio de suas instituições, notadamente 

a família, a religião, o patriarcado, entre outras, o sujeito se apropria das crenças, dos valores, 

das atitudes e dos comportamentos prevalentes em dado momento histórico através de uma 

processualidade que pressupõe  o intercâmbio de experiências concretas com outros  

significativos (MEAD,1982). 

Berger e Lukmann (1994) chamam a atenção para o fato de que estas instituições 

exercem uma influência decisiva na constituição das identidades e subjetividades, delegando 

papéis que balizam por sua vez as formações das identidades em consonância com os 

elementos estruturantes das instituições. Neste sentido as instituições, as identidades e os 

papéis estão imbricados na perpetuação de crenças e valores que ordenam e direcionam a vida 

em sociedade, produzindo subjetividades. Elas ditam normas que devem ser seguidas por 

aqueles que compartilham do mesmo cenário sociocultural e engendram as  Representações 

Sociais que servirão de guias práticos das vivências do cotidiano, conferindo sentido e 

significado à existência em sociedade. 

Nesta pesquisa a compreensão das experiências da maternidade se inscreve  na 

dinâmica social das participantes. Os sentidos partilhados pelas mulheres acerca do que 



52 

 

significa ser mãe articulam-se ao contexto cultural e social nos quais elas constituem suas 

identidades. 

Moscovici (1978) partiu, portanto, desses elementos teóricos e elaborou, junto com 

alguns de seus seguidores, dentre os quais pode se destacar Jodelet (2004), Doise (1984) e 

Abric (2003), cada um contribuindo de forma singular para o enriquecimento da teoria, alguns 

conceitos que deram substancialidade à sua teoria. A seguir, serão delineados os conceitos 

essenciais elaborados por Moscovici e seus seguidores, a fim de melhor explicitar, ao final 

desta seção, os objetivos deste trabalho. 

Moscovici (1978)) desenvolveu dois conceitos fundamentais para o entendimento dos  

processos representacionais: a objetivação e a ancoragem.  

5.2  Objetivação e Ancoragem 

Por objetivação entende-se o processo sociocognitivo por meio do qual o sujeito, 

ativo em suas relações com o mundo que o cerca, ‘materializa’ uma determinada abstração 

(ideia) a fim de torná-la familiar. O sujeito concretiza (em imagem aproximada ao que lhe é 

familiar) aquilo que é abstrato.  

A objetivação supõe um movimento de familiarização e uma primeira aproximação 

frente ao desconhecido. Fundamentalmente, ela materializa as abstrações, corporifica o 

imaterial, transforma em objeto o que é pensado ou representado (MOSCOVICI, 1978). Pode-

se, então, a partir desta conceituação, delimitar as fases que constituem o processo de 

objetivação. São elas: 

- a construção seletiva, segundo a qual há uma verdadeira   

descontextualização  seletiva de informações dispersas no ambiente 

sociocultural em que o sujeito se inscreve. Isso significa que “os sujeito retiram 

seletivamente dos objetos informações a partir de conhecimentos prévios ou 

em função de valores culturais ou religiosos, tradição cultural (SANTOS, 2005, 

p. 32 ); 

-  a formação de um núcleo figurativo,  ou esquematização estruturante que 

para Abric (1993) significa que “toda representação é organizada em torno de 

um núcleo central. Este núcleo central é o elemento fundamental da 
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representação, pois é ele que determina ao mesmo tempo a significação e a 

organização da representação” (p. 197). 

 A teoria do núcleo central postulada por Abric (1993) foi agregada à teoria dos 

esquemas periféricos formulada por Flament (1989, apud ABRIC, 1993). Este tópico será 

desenvolvido em maior profundidade logo abaixo, mas para efeito de esclarecimento sucinto 

da real dimensão do núcleo central, vale dizer que os esquemas periféricos agregam, unificam 

e entrelaçam elementos representacionais em torno do núcleo central; 

-  a naturalização que, segundo Jodelet (2004) é a “biologização do social”. 

Enquanto etapa final do processo de objetivação, a naturalização cola a 

construção social do objeto ao próprio objeto. Neste sentido, a representação 

social da criança com deficiência pode comportar  crenças de que toda criança 

assim é incapaz  de convivência social com outras crianças sem deficiência. 

Desse modo, a naturalização solidifica a representação que faz do objeto, 

confundindo-o com ela.  

Estes três elementos se combinam num movimento de materialização do abstrato e 

fazem parte de um todo mais amplo que engloba tanto a objetivação e seus movimentos 

quanto a ancoragem. A ancoragem, por sua vez, diz respeito à integração do objeto num 

sistema pré-existente de pensamentos de modo que esta integração permite a criação de uma 

rede de significações ao redor do objeto. Por meio da ancoragem classifica-se o objeto dentro 

de esquemas sócio-cognitivos já consolidados no sujeito e permite que o mesmo nomeie o 

objeto retirando-o do “anonimato perturbador para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-

lo em um complexo de palavras específicas, para localizá-lo, de fato, na matriz de identidade 

de nossa cultura” (MOSCOVICI, 2010, p.66). 

Essa rede de significados permite ao sujeito situar o objeto dentro de parâmetros 

socioculturais que lhe são dados e que conferem ao objeto uma peculiaridade dentro do 

sistema de referência sociocultural do sujeito. A ancoragem pressupõe,  para sua  efetivação,   

três momentos:  

-  o primeiro é caracterizado pela atribuição de  sentido ao objeto em função de 

conhecimentos prévios relacionados ao objeto. Isso significa que “uma 

representação inscreve-se numa rede de significados articulados e 
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hierarquizados a partir de conhecimentos  e valores pré-existentes na cultura” 

(SANTOS, 2005, p.33 ); 

-  o segundo caracteriza a funcionalidade da representação com sua capacidade 

de instrumentalização o saber: a representação torna-se para o sujeito um 

esquema teórico de referência a partir do qual ele lê e interpreta o  mundo  

social (SANTOS, 2005) 

-  e, terceiro, o enraizamento do objeto no sistema de pensamento do sujeito  a 

fim de torná-lo familiar,  simultaneamente à sua transformação: “as novas 

representações se inscrevem  num sistema de representações  preexistentes  e 

desta forma o novo torna-se familiar ao mesmo tempo em que transforma o 

conhecimento anterior” (SANTOS, 2005). 

 Esses dois elementos, a objetivação e a ancoragem, portanto, formam a base conceitual 

do processo de formação das Representações Sociais. Elas implicam numa imbricação e 

articulação “orgânica” entre as atividades sócio-cognitivas e as condições concretas de 

existência social com suas instituições e normas. 

A compreensão do processo acima descrito ficaria incompleta se não tratássemos das 

funções das Representações Sociais. 

5.3  As Funções das Representações Sociais 

As Representações Sociais não estão soltas na atmosfera sociocultural em que são 

engendradas. Elas estabelecem com essa atmosfera uma relação de interdependência ou 

mútua influência no sentido de que  estão atreladas às dinâmicas  inerentes aos contextos 

sociais, históricos e culturais, enquanto que estes incidem sobre o sujeito. É a partir desta 

contextura que elas exercem funções, isto é, servem  aos sujeitos  sociais  na medida em que 

dão sentido à realidade social, produzem identidades, organizam  os sistemas de comunicação 

e orientam as condutas (SANTOS, 2005). 

As funções podem ser então  delineadas da seguinte maneira: 

- a função de saber, por meio da qual a Representação Social explica, 

compreende e dá sentido à realidade social; neste processo a comunicação exerce um 

papel fundamental enquanto possibilita o intercâmbio de ideias, crenças, valores. 
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-  a função de orientação, que serve para guiar  a conduta do sujeito a partir da 

filtragem subjetiva da realidade objetiva; segundo Abric (1993) a função de orientação  

não depende das condições objetivas da realidade, mas da maneira peculiar que o 

sujeito representa para si a realidade que lhe é oferecida. 

- a função identitária, destinada a diferenciação grupal por meio do 

compartilhamento de elementos representacionais comuns. Essa dimensão da função 

da  Representação nos coloca diante do fenômeno da  formação de  agrupamentos 

humanos  em torno de ideias, crenças e valores  que lhe são comuns e que sustentam a 

base de suas cognições sociais; 

- a função justificadora, cuja finalidade está em justificar determinadas 

condutas do sujeito perante o grupo; a justificativa permite aos atores sociais 

manterem  ou reforçarem as atitudes e comportamentos  de diferenciação perante 

outros grupos.  (SANTOS, 2005). 

5.4  TRS e seus Desdobramentos Teóricos 

Moscovici (1978)  partiu, portanto, destes  elementos teóricos  e elaborou, junto com 

alguns de seus seguidores, dentre os quais pode se destacar  Jodelet (2004), Doise (2003) e 

Abric (2003), uma abordagem psicossociológica  das vivências sócio-históricas humanas. 

Para a Teoria das Representações Sociais, as relações que os membros de determinado 

grupo social estabelecem entre si estão atreladas às dinâmicas socioculturais historicamente 

estabelecidas. As Representações Sociais, enquanto guias seguros daquelas interações, servem 

como uma espécie de pano de fundo psicossociológico que estrutura tais relações. 

Coerente com os objetivos acima delineados, esta pesquisa  assumirá a perspectiva 

teórica estrutural de J-C. Abric (2003), em primeiro plano, e a abordagem culturalista  de 

Jodelet (2004), em segundo. Tais abordagens fazem aproximações teóricas a partir de 

enfoques diferentes das mesmas Representações Sociais, realçando nuances que seus 

arcabouços teóricos possibilitam alcançar. Neste trabalho o cruzamento das duas abordagens  

se faz necessário  dada a natureza histórica  e social  das Representação Sociais alcançáveis 

pela abordagem de Jodelet, assim como  pela necessidade de se apreender a dimensão 

cognitiva e estrutural das referidas Representações, o que se torna possível através da 

abordagem  de Abric.  
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5.4.1   J.-C. Abric e a Dimensão Estrutural das Representações Sociais 

Abric (1993) é um dos principais continuadores do desenvolvimento e 

aprofundamento conceitual da TRS. Para este autor uma abordagem estrutural das 

Representações Sociais permite  melhor compreensão da dinâmica psicossocial das 

representações na esfera sócio-cognitiva. Neste aspecto, a Teoria do Núcleo Central defendida 

por Abric permite entender melhor como é a organização e  a dinâmica (hierarquia e relações) 

das Representações. Também possibilita ao pesquisador  maior controle e verificação de seus 

resultados e procedimentos, assim como permite análises do conteúdo e dos princípios que 

geram os processos de evolução e de transformação das Representações. 

A sua definição de Representação Social sintetiza  seu procedimento teórico-

metodológico e nos permite compreender melhor o postulado segundo qual a existência de 

uma Representação Social pressupõe um núcleo central e  um núcleo periférico, os quais, 

juntos e em interação, estruturam as Representações Sociais: 

Uma representação social é um conjunto organizado e estruturado de 

informações, crenças, opiniões e de atitudes, ela constitui um sistema sócio-

cognitivo particular composto de dois subsistemas em interação: um sistema 

central (ou núcleo central) e um sistema periférico (ABRIC, 1993, p.2). 

O núcleo central é o elemento  inegociável da Representação Social e  apresenta três 

funções: assegurar o significado (função geradora), a organização interna (função 

organizadora) e a estabilidade (função estabilizadora) da Representação. O núcleo central é 

resistente a mudanças, pois uma modificação em sua estrutura acarretaria uma modificação da 

Representação, a qual, como dito acima, constitui um guia seguro  de orientação dentro de um 

mundo desprovido, em sua natureza objetiva, de direção  e significado. O núcleo central, com 

suas crenças arraigadas, garante a continuidade  e coesão de determinados grupos  humanos 

por meio da perpetuação de valores, crenças e comportamentos  considerados fundamentais 

para o grupo (ABRIC, 1993). 

Ao redor do núcleo central encontra-se o núcleo periférico. Este, por sua vez, assume a 

característica maleável e negociável da Representação. Por  ser a parte  viva e movediça  da 

Representação e por  lidar  diretamente  com a realidade,  a periferia do núcleo se utiliza de 

termos comunicacionais concretos,  o que permite uma adaptação  da Representação   às 

evoluções do contexto, prescrevendo comportamentos e orientando atitudes,  os quais devem 

estar intrinsecamente ligados aos significados do núcleo central, servindo-lhe de  mecanismo 



57 

 

de defesa, permitindo assim uma diferenciação da Representação em função das experiências 

pessoais (ABRIC, 1993).  

Essa dimensão periférica da Representação apresenta as seguintes funções: 

Concretização -  são elementos representacionais ancorados na realidade, imediatamente 

compreensíveis e transmissíveis; Regulação – que permite adaptação às evoluções do 

contexto, pela integração dos elementos novos, pela modificação de certos elementos; 

Prescrição dos comportamentos – por meios das quais as Representações periféricas guiam a 

ação de maneira instantânea; Proteção do núcleo central -  nesta função as Representações 

periféricas se configura enquanto sistema de defesa do núcleo central, protegendo-o de 

mudanças abruptas e garantindo a estabilidade da Representação; Modulações personalizadas 

-  neste aspecto opera-se uma diferenciação do conteúdo da representação em função do 

vivido e das características individuais. 

Pelo exposto, é possível então entender o quanto essas  funções  apresentam crenças 

relativas, sujeitas às influências do meio imediato e intersubjetivo do sujeito. Há variações de 

Representações periféricas de sujeito para sujeito num mesmo nicho cultural. No sentido 

oposto, as representações que formam o núcleo central são representações absolutas, isto é, se 

configuram para o sujeito enquanto prescrições absolutas às quais se deve submissão e 

obediência. Ele é o fundamento social da Representação, a base comum e compartilhada de 

crenças que resultam da memória coletiva e do sistema de valores que guiam, identificam e 

referendam a existência grupal. No entanto, malgrado todo esse poder, o núcleo central é 

passível de modificações muito lentas e paulatinas, nunca de forma abrupta, sob pena de 

desestabilização e comprometimento da perenidade da identidade grupal (ABRIC, 1993). 

Mesmo estando no centro da representação, o núcleo central apresenta uma hierarquia  

formada por  dois tipos de elementos, os quais são ativados segundo as características da 

situação. Há assim o elemento normativo, vinculado à história e identidade do grupo, que 

regula os sistemas de valores dos indivíduos determinando suas atitudes, suas posições e os 

julgamentos frente ao objeto de Representação; e o elemento funcional, o qual está ligado às 

características descritivas e à inscrição do objeto representacional nas práticas sociais e 

operatórias, possibilitando assim aos sujeitos as condutas  pertinentes ao objeto. 
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5.4.2   Jodelet e a Dimensão Histórico-Cultural das Representações Sociais 

 Denise Jodelet (2001) foi uma das principais personagens na construção e difusão da 

Teoria das Representações Sociais. Depositária  das elaborações teóricas originais de 

Moscovici, Jodelet mantém  viva em suas pesquisas  o interesse pelas dimensões  culturais, 

sociais e comunicativas das Representações Sociais. Nesse sentido, ela considera  a 

construção sociocultural de determinados objetos  como ponto de partida privilegiado para 

melhor abarcar  os fenômenos representacionais, na medida em que eles  se inscrevem  no 

“jogo da cultura e das suas especificidades históricas, regionais, institucionais e 

organizacionais, sem cair num particularismo daninho  ao intercâmbio e à cooperação” 

(JODELET, 2004, p.11). 

Para ela Representações Sociais  são conceitos criados pelos e para os homens, com o 

intuito de dotar a suas visões de mundo e de si mesmos de uma totalidade que confere à 

realidade um sentido orientador. Segundo suas palavras, as Representações são 

compreendidas como a investigação “dos processos e dos produtos, por meio dos quais os 

indivíduos e os grupos constroem e interpretam seu mundo e sua vida, permitindo a 

integração  das dimensões  sociais e  culturais com a história” (JODELET, 2004, p.11). 

As  ramificações históricas das construções das Representações Sociais são para 

Jodelet  elementos teóricos privilegiados para  a compreensão  das práticas e comportamentos 

dos grupos sociais. A história aqui entendida  não faz eco à história positivista ou de cunho 

materialista, mas se inscreve numa perspectiva de micro-história, ou de uma nova história, 

segundo a qual os indivíduos e as instituições sociais  não estabelecem entre si uma  relação 

de causa e efeito, mas uma interação de cunho interestruturante, isto é, uma relação de 

construção e reconstrução mútua de valores, práticas, discursos e comportamentos. A nova 

história nos chama a atenção para o  contexto das práticas individuais e reabilita os sujeitos 

sociais antes considerados efeitos das dinâmicas macro-históricas (BURKE, 1992). É, 

portanto, a partir das contribuições da nova história que a Teoria das Representações Sociais  

coloca em questão o mundo representacional dos grupos sociais.   

 O mundo representacional dos indivíduos e dos grupos sociais é atualizado, 

reinventado, remodelado e reestruturado nas práticas comunicativas vigentes em dada 

sociedade. Podemos, assim, compreender os discursos historicamente construídos acerca da 

mulher e da pessoa com deficiência enquanto elementos fundamentais para a constituição de 

suas identidades individuais e sociais a partir das quais seus comportamentos  e valores são 
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vivenciados socialmente. Nesse sentido, as práticas sociais dos indivíduos trazem as marcas 

das histórias de suas sociedades e ancoram os novos objetos sociais  em  função do que lhes é 

familiar.  

Assim, as recentes  reivindicações dos movimentos feministas, as mudanças relativas 

às vivências da maternidade (BADINTER 1985; COUTINHO; MENANDRO, 2009)  e os 

movimentos por uma sociedade inclusiva (RATSKA, 1999) são assimilados socialmente  em 

função de práticas e valores historicamente estabelecidos que servem de parâmetro para a 

reconstrução  do novo.  

A experiência, portanto, da maternidade traduz os valores e as concepções  de 

feminilidade  vigentes na sociedade. Badinter (1985) traz para a arena de discussão o caráter 

intrinsecamente histórico  do ser mãe e coloca em questão noções fortemente arraigadas.  Para 

o conjunto da sociedade moderna, há uma essência feminina biologicamente determinada e 

que ordena  e dirige as vivências da feminilidade. Ser mulher,  nestes termos, se traduz em 

determinados comportamentos, crenças e práticas consideradas inerentes à essência feminina. 

No entanto, é possível perceber a contradição dessas crenças  a partir de um olhar mais 

demorado sobre a história dos cuidados maternos, como já apresentados.  

O mesmo pode se pensar a respeito das crenças sociais acerca da criança com 

deficiência. A sociedade constrói discursos que  perpetuam atitudes e comportamentos  

marcadamente  preconceituosos. Tais discursos essencializam o sujeito com deficiência, 

colando, por assim dizer, o sujeito à deficiência, de onde o que sobressai é tão somente a  

deficiência em detrimento do sujeito  que a possui e que lhe é anterior (PLAISANCE, 2005). 

A sociedade  impõe barreiras  físicas e simbólicas, limitando o acesso aos  bens sociais e 

culturais, deixando desse modo patente a concepção de indivíduo que de fato lhe interessa: 

“normais”, aptos ao trabalho,  individualistas e simbolicamente comprometidos com os 

valores vigentes, adaptáveis à realidade predominante. 

É portanto com base nessas contribuições teóricas que esta pesquisa se coloca, no 

intuito de  aprofundamento da compreensão  dos sentidos da  maternidade e da criança com 

deficiência a partir de um enquadre metodológico qualitativo em articulação com a Teoria das 

Representações Sociais. 
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6    ENQUADRE METODOLÓGICO  

 

6.1   Pesquisa Qualitativa e TRS  

 Para alcançar os objetivos acima delineados, esta pesquisa lançou mão do arcabouço  

teórico  e metodológico  da pesquisa qualitativa que trabalha, entre outros aspectos, com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 

(MINAYO, 2010). A pesquisa qualitativa está interessada no mundo das relações, dos 

sentidos, das representações e da intencionalidade. Estes elementos são de difícil apreensão 

quantitativa justamente porque se inscrevem dentro do  universo das experiências humanas e 

tais experiências, segundo Dilthay (2002), só seriam passíveis de aproximação quando se 

considerasse a natureza histórica constituinte das vivências humanas. 

 Ciente da especificidade da existência  humana,  Minayo (2010) chama a atenção para 

o fato de que o objeto de estudo das ciências sociais, isto é, o homem e suas produções 

sociais,  é histórico. Com isso, ela está querendo  dizer que as sociedades humanas existem e 

se constroem  a partir de um espaço, assim como se estruturam de diferentes formas. Toda a 

produção humana, e nela inclui-se o próprio homem, se inscreve e se desenvolve num 

contexto sócio histórico e isso confere à realidade  um caráter social constitutivo. 

 Nesse sentido, a investigação de natureza qualitativa se presta aos estudos das 

Representações Sociais, na medida em que possibilita abarcar os fenômenos sociais em toda a  

sua variedade polissêmica, ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de utilização de  

instrumentos variados na abordagem de um mesmo fenômeno social. 

 Na presente pesquisa, adotamos a abordagem plurimetodológica, a qual possibilita 

uma maior aproximação dos significados emergentes nos processos comunicativos, assim 

como a decodificação das mensagens, o que de outro modo não  poderia ser tão facilmente 

apreendido. Em consonância, portanto, com o caráter multifacetado das Representações 

Sociais,  foi utilizado uma variedade de métodos e técnicas  de investigação, lançando-se mão 
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de questionários de associação livre, entrevistas e, em especial, adotamos a perspectiva de 

análise e devolução progressiva dos dados aos participantes, conforme Cruz (2006). 

6.2   Definição dos Instrumentos - Procedimentos para Construção dos Dados 

Com o fim de apreender os significados da maternidade em mães de crianças com 

deficiência, e a partir da compreensão postulada por Abric (2003) a respeito do núcleo central 

e do núcleo periférico, a coleta do corpus foi dividida em três  momentos. A primeira etapa 

consistiu na  aplicação individual do questionário de associação livre que, segundo Abric 

(2003),  

consiste, a partir de uma palavra indutora, em solicitar ao sujeito que produza todas as 

palavras ou expressões que lhe vêm à mente. Os caracteres espontâneos – portanto, 

menos controlados – permitem o acesso, muito mais fácil e rapidamente do que a 

partir de uma entrevista, aos elementos que constituem o universo semântico do termo 

ou do objeto estudado (p. 2). 

Nesta pesquisa procedemos inicialmente à coleta de dados, apresentando às 

participantes algumas palavras e expressões indutoras que servissem de elementos 

disparadores de respostas diretamente associadas às temáticas expressas nas 

palavras/expressões indutoras. As expressões adotadas foram: mãe, mãe de filho com 

deficiência, filho, filho com deficiência. Compreendemos  que estes termos/expressões 

indutores carregam em seus significados semânticos  uma variedade de sentidos e acepções  

que se articulam ao contexto sócio histórico nos quais as participantes  compartilham suas 

vivências. Esses termos, portanto, serviram  como mobilizadores de  sentidos semânticos 

diretamente vinculados às possíveis representações sociais. 

Definidos os termos/expressões indutores, os dispusemos em folhas separadas, cada uma 

com um termo/expressão indutor e os apresentamos às participantes. Também neste momento 

apresentamos os objetivos da pesquisa e o caráter voluntário da participação. Elas, então, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tal como se encontra  no anexo I.  

As participantes foram mães que residem na Região Metropolitana do Recife, 

especificamente na cidade de Jaboatão dos Guararapes (JG) e mães que residem no interior do 

Estado de Pernambuco, na cidade de Limoeiro, agreste do Estado. Optou-se por escolher 

mulheres não adolescentes e sim mães maiores de 18 anos, uma vez que aquelas que não estão 

dentro dessa faixa etária trariam  para o contexto  da  pesquisa elementos implicados com a 

adolescência, o que escaparia do foco desta pesquisa.   
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 Participaram da pesquisa um total de 60 mães adultas, sendo 30 do interior e 30 da  

Região Metropolitana  do Recife.  Esse número se mostra adequado para os estudos com TRS, 

uma vez que os pressupostos teóricos da teoria chamam atenção para o caráter socialmente 

compartilhado das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978).  

Para os procedimentos da construção dos dados diretamente com as participantes foram 

acordados o local, os dias e os horários mais convenientes para elas, de maneira que estes 

momentos não implicassem em  nenhum tipo de prejuízo às suas vidas pessoais e/ou 

profissionais. Foi acordado também o resguardo do sigilo de suas identidades e das 

informações colhidas. 

Solicitamos então que, diante dos termos apresentados, um a um, elas escrevessem as 

cinco primeiras palavras que viessem à cabeça. Este procedimento de associação livre  nos 

possibilitou construir um corpus de palavras bastante rico em significados. As palavras 

evocadas foram lidas e relidas exaustivamente com a intenção de elencar as palavras mais 

evocadas e  identificar possíveis agrupamentos semânticos. 

A apreensão de diferentes palavras e expressões objetivou a composição dos 

elementos estruturantes da representação social da maternidade e da maternidade de crianças 

com deficiência. Na análise desta etapa, os sentidos que primeiro emergiram possibilitaram a 

apreensão dos campos semânticos associados às palavras/expressões indutoras.  

Em seguida agrupamos as palavras evocadas para cada termo indutor de acordo com a 

proximidade semântica. Isso significa que, primeiro, registramos cada palavra e, depois, 

reagrupamos as que apresentavam um significado aproximado de modo a formar um bloco 

relativamente homogêneo de palavras/termos que nos possibilitassem a construção de  

categorias temáticas. Estas categorias agregaram de forma mais resumida os sentidos 

construídos pelas participantes acerca das palavras/termos indutores e abriram a possibilidade 

de análises mais abrangentes no que diz respeito aos aspectos sócio-cognitivos do grupo 

estudado. 

No segundo momento, a etapa de hierarquização das associações, cada sujeito foi 

solicitado a enumerar por ordem de importância as palavras associadas na etapa 1. Para Abric 

(2008),  

um elemento central tem todas as chances de ser muito presente nas 

verbalizações dos sujeitos. Sua frequência de aparição (sua “saliência”) é, 

portanto, um indicador de centralidade na condição  de  ser  completada por 



63 

 

uma informação mais qualitativa, no caso a importância que o sujeito lhe 

atribui. Assim, o cruzamento das duas informações recolhidas permite uma 

primeira apreensão do status dos elementos da representação (p.3). 

Nessa etapa da pesquisa visualizamos as palavras que obtiveram maior número de 

frequência na hierarquização por termo indutor. O procedimento de análise da  hierarquização 

consistiu na contagem e verificação dos termos que apareceram em primeiro, segundo e 

terceiro  lugares nas evocações. Em seguida, reagrupamos estas palavras em tabelas de modo 

a visualizar quais foram as mais evocadas em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Esse 

procedimento possibilitou uma aproximação dos elementos nucleares das Representações. 

O segundo momento da segunda etapa consistiu na elaboração de um questionário a 

partir das palavras mais salientes da hierarquização. A hierarquização das palavras evocadas 

consistiu em solicitar às participantes a enumerarem as palavras respondidas aos 

termos/expressões indutores. Numa ordem de importância de 1 a 5, onde 1 significava mais 

importante e 5 menos importante, foi orientado que  escrevessem números entre  1 e 5 ao lado 

das palavras respondidas de acordo com o grau de importância que elas atribuíam ao termo. 

Com base nas palavras mais evocadas nas hierarquizações, fruto da análise da segunda 

fase, organizamos algumas perguntas que nos permitiram, na etapa 3 das entrevistas,  fazer  

uma aproximação do universo consensual das participantes por meio do relato verbal de suas 

experiências de maternagem. Foi, portanto,  empregada a entrevista semi-estruturada 

individual (BAUER; GASKELL, 2002).   Buscamos  com ela o objetivo de melhor apreender  

e aprofundar o significado de temas que emergiram da hierarquização acima descrita.  A 

entrevista semi-estruturada foi construída  a partir dos dados oriundos  das hierarquizações  e 

aplicadas em 8 participantes, sendo 4 do Grande Recife – JG e 4 em Limoeiro, interior do 

Estado. 

Nessa etapa fizemos o recrutamento aleatório de participantes nos horários  de 

atendimentos de seus filhos; o critério foi o contexto urbano e rural e a escolha dos 

participantes ocorreu pela  disponibilidade; na   realização  das entrevistas  foi utilizado um 

gravador de áudio, com a devida autorização das participantes, e uma sala reservada. Após o 

contato inicial com a entrevistada o pesquisador apresentava as perguntas compostas a partir 

das palavras mais recorrentes na segunda etapa de hierarquização, as quais serviram como 

estímulo para as falas das participantes. As perguntas eram apresentadas e se pedia para que  

as respondessem livremente 
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 Na etapa de análise dos dados o pesquisador procedeu à transcrição das entrevistas e 

análise do corpus do texto. A transcrição foi realizada pelo próprio  pesquisador, o que  em 

muito contribuiu para a apreensão dos sentidos expressos nas falas gravadas. Quanto à 

análise, este último passo  será melhor descrito  no tópico a seguir. 

6.3   Procedimentos  para Análise dos Dados 

O procedimento para análise dos dados  foi dividido em dois momentos 

complementares. No primeiro, trabalhamos a estruturação dos campos semânticos a partir de 

palavras indutoras apresentadas às participantes. Realizamos a  leitura exaustiva das palavras, 

separamos as mais frequentes e, em seguida, procedemos à hierarquização. No segundo 

momento,  com as palavras mais recorrentes obtidas da primeira etapa, realizamos uma 

entrevista semi-estruturada que nos permitiu uma aproximação em profundidade dos sentidos 

e significados  da maternidade. 

No primeiro momento da análise, com o objetivo de captar os primeiros elementos 

significativos do objeto estudado, elencamos algumas palavras  indutoras em função de suas 

possíveis relações  representacionais com  a maternidade e a questão da criança com 

deficiência. Em seguida procedemos à contagem e separação das palavras mais evocadas, o 

que nos serviu para a construção de tabelas com os campos semânticos para cada 

termo/expressão indutor, agrupados por cidade de coleta. Essas tabelas enumeraram as 

palavras partir das mais evocadas até as menos evocadas, nos dando assim uma ideia 

aproximada das palavras mais repetidas para o campo semântico. No ato de enumeração 

procedemos à fusão de palavras com o mesmo sentido semântico, fazendo emergir desse 

modo as palavras mais frequentes para cada termo/expressão indutor.  

 Após o procedimento de construção do campo semântico, organizamos as categorias 

semânticas. Neste momento da análise, realizamos novas leituras das palavras evocadas a fim 

de agrupar aquelas  de maior proximidade semântica. Procedemos, então, à separação e 

reagrupamento de palavras cujo significado estavam próximos e lhes atribuímos uma 

categorização, isto é, um nome que expressasse o sentido geral das palavras agrupadas. 

Obtevemos com isso  seis categorizações, com cada uma abrangendo um agrupamento 

semântico  composto por aquelas palavras anteriormente selecionadas pela proximidade de 

significado. Para cada categoria semântica, enfim, realizamos uma nova contagem  de seus 

elementos, o que nos serviu para hierarquizar as categorias pela ordem de frequência das 
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palavras. Desse modo, visualizamos as categorias semânticas, a começar pelas de maior 

frequência até as de menor frequência. 

 O recurso à elaboração de categorias semânticas possibilitou a identificação de 

referenciais de  análise das palavras/termos indutores. Essas categorias  nos aproximaram  dos 

sentidos mais amplos atribuídos à maternidade. A amplitude, isto é, o sentido geral que as 

categorias possibilitam visualizar, nos deram as primeiras impressões dos sentidos sócio 

históricos  e representacionais da maternidade e de como eles se articulam para formar uma 

rede  de sentidos que recobrem as experiências de maternagem.  Aqui percebemos que os 

dados da etapa anterior apresentavam similaridade com os desta etapa, nos fornecendo desse 

modo pistas mais seguras das representações sociais da maternidade. Essa similaridade nos 

indicou que os dados se  validavam mutuamente na medida em que esta etapa comprovou os 

achados da anterior. 

 Para a análise dessas etapas utilizamos os referenciais teóricos  de Abric (2008)  a 

partir de suas considerações  acerca das associações livres. Para ele a frequência de aparição, 

isto é, a “saliência” de um termo entre tantos outros, pode ser um indicador de  centralidade 

do termo na composição de uma representação social. Esta centralidade é, segundo Abric,  

forte candidata a núcleo central de uma representação.  De posse desses elementos  centrais, 

“salientes”,  foi realizado o procedimento de interpretação, o que nos foi possível  a partir do 

modelo sócio histórico de compreensão das representações sociais e das diretrizes teóricas 

fornecidas pela obra de Moscovici (1978) e Jodelet (2004) em interlocução com os aportes  

teóricos referenciados no corpo teórico da dissertação. 

 Na análise da etapa de hierarquização fizemos nova leitura  das palavras e, em 

seguida, construímos uma tabela contendo as palavras  mais frequentes para os três primeiros  

termos/expresões indutores. Isso nos permitiu, mais uma vez, visualizar o quadro de 

referência semântica das mães acerca da maternidade. 

 As palavras mais evocadas da hierarquização nos serviram de referência para a 

confecção de um questionário com três perguntas, as quais nos serviram de tópicos-guia para 

uma entrevista semi-estruturada (ANEXO 3) com 8 participantes,  sendo 4 do Grande Recife 

– JG e 4 de Limoeiro. A entrevistas foram gravadas em áudio para posterior transcrição e 

realizadas individualmente nas instituições de apoio à criança com deficiência  
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Para a análise das transcrições das entrevistas utilizamos os instrumentos  

referenciados por Bardin (2008), segundo a qual a análise de conteúdo constitui uma 

metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Essa análise, conduzindo as descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum. O procedimento metodológico da 

análise de conteúdo  foi dividido em cinco etapas. Na primeira etapa realizamos a preparação 

das informações, com a leitura de todo o  material coletado a fim de  verificar a sua 

pertinência aos objetivos da pesquisa. Após a leitura identificamos as diferentes amostras de 

informações a serem analisadas a partir dos espaços sociais de coleta e atribuímos um código 

específico (letras e números) para cada participante. 

Na segunda etapa realizamos a definição das unidades de análise. Aqui, destacamos 

frases dos textos que sintetizassem mensagens com sentido relativamente completos, 

fechados. O objetivo neste momento foi o de  produzir unidades que  pudessem ser tratadas 

fora do contexto da mensagem original, ao mesmo tempo em que mantivessem o sentido que 

tinham no seu contexto de produção original. Com as unidades de análise definidas, 

procedemos à classificação da unidades em categorias de análise. Realizamos, então, o 

agrupamento de unidades de análise, considerando o sentido  comum  presente em cada 

unidade. Por similaridade ou analogia, agrupamos as unidades de acordo com o critério 

semântico. Essas categorias são fundamentais para a análise e interpretação do material 

produzido porque representam a síntese de uma comunicação, o conteúdo central de uma 

mensagem. Essas categorias, portanto, nos abriram a oportunidade de identificar os sentidos e 

significados da experiência da maternidade numa profundidade que complementou os 

achados da etapa anterior da coleta (CRUZ, 2006). 

Para a eficácia deste procedimento  se fez necessário compreender que a análise do 

material  se processa de maneira cíclica e não de forma linear.  Foi preciso retornar 

seguidamente à releitura  dos textos, ouvir seguidas vezes os áudios a fim de extrair deles os 

significados das mensagens. Uma vez organizadas as categorias de análise, fizemos o trabalho 

de descrição do material processado. A descrição consiste na comunicação dos resultados 

obtidos  ao que se seguiu a interpretação na qual  buscamos compreender os conteúdos 

manifestos pelas participantes a partir do arcabouço teórico  que norteou a problemática 

levantada pela pesquisa. 
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7    ENTRADA NO CAMPO DE PESQUISA 

 

7.1  Locais da Coleta de Dados. 

Para atender aos objetivos da  pesquisa foram selecionados sujeitos que habitassem 

diferentes espaços geográficos. Nesta pesquisa, esta diferenciação se justifica na medida em 

que proporciona ao pesquisador a oportunidade de comparação de sentidos sobre um mesmo  

objeto, neste caso, a maternidade de crianças com deficiência,  produzidas em diferentes 

nichos culturais. É nesse sentido que  Abric (2008) chama a atenção para o fato de que, em  se 

tratando de Representações Sociais, dois conteúdos idênticos podem corresponder a duas 

Representações Sociais diferentes. A afirmação deste autor viabiliza a possibilidade  de 

observação da produção de sentidos a partir  de um mesmo agente (mães) sobre um mesmo 

objeto (filhos com deficiência), em espaços geográficos diferentes.  

Note-se que por “espaço geográfico” entendemos não apenas o território, 

concretamente falando, ocupado pelo homem, mas também tudo aquilo que  envolve  tal 

ocupação, em especial o ambiente sociocultural historicamente  estabelecido e que traz as 

marcas dos hábitos, crenças, atitudes, comportamentos e valores vigentes. Esta dimensão foi 

de especial importância para os objetivos desta pesquisa. 

Assim, foram escolhidos os municípios de Limoeiro, interior de Estado de 

Pernambuco e a região metropolitana do Grande  Recife, especificamente o município de 

Jaboatão dos Guararapes, como espaços adequados para o levantamento do corpus da 

pesquisa. 

 O município de Limoeiro fica a 81 Km do Recife. Sua atividade econômica é voltada 

para a área de serviços, os quais servem de referência para os municípios adjacentes. Sua 

população é de aproximadamente 55 mil habitantes (IBGE, 2010) distribuída pelas áreas 

urbana e rural, sendo a primeira a que concentra a maior parte desse contingente. No centro da 

cidade fica localizada uma GRE - Gerência Regional de Educação da Secretaria de Educação 
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do Estado de Pernambuco, responsável pela organização, monitoramento e fiscalização das 

atividades desenvolvidas pela rede estadual e particular  de ensino. No caso específico das  

mães que participaram da pesquisa é importante  ressaltar que, embora o Centro de 

Reabilitação e Educação Especial fique localizado na zona urbana da cidade, a escolha pelo 

Centro se deveu ao fato de que a maioria das mães que frequentam esse espaço residam em 

povoados rurais. 

 O setor de Educação Especial, da qual faço parte como psicólogo, integra a  GRE – 

Limoeiro que é a responsável pela elaboração, execução e fiscalização  das ações destinadas 

ao atendimento dos alunos da rede de ensino que apresentam algum tipo de deficiência. 

Dentre as atividades desenvolvidas está o atendimento psicológico nos CREE’s, Centro de 

Reabilitação e Educação Especial. O CREE – Limoeiro, local da pesquisa, desenvolve 

atividades junto às crianças com deficiência advindas  das escolas  que compõem a  Gerência 

Regional de Ensino (GRE) e têm o objetivo de proporcionar atendimento complementar em 

educação especial,  sem fazer restrições quanto aos tipos de deficiências. Seu quadro de 

funcionários é formado em sua maioria por professores de Ensino Médio com especialização 

em Educação Especial. Esses profissionais trabalham em salas de aula devidamente equipadas 

com material didático e mobiliário adaptado. Há também serviços oferecidos nas áreas de  

fisioterapia e de psicologia. 

Outra atividade desenvolvida  pelo setor de Educação Especial diz respeito ao 

processo de inclusão dessas crianças no contexto escolar. Nesse sentido, são realizadas 

formações e capacitações em Educação Especial do quadro de professores, assim como 

monitoramento de ações implementadas diretamente pelo MEC (Ministério da Educação). 

Tais ações incluem a fiscalização da implantação das SAE, Salas de Atendimento 

Especializado, em todas as escolas da rede pública. Essas salas são equipadas com material 

didático-pedagógico, computadores adaptados, impressoras Braile, entre outros equipamentos 

próprios para o trabalho com crianças com deficiência. 

 O serviço de psicologia, do qual faço parte, é composto por um psicólogo e são 

desenvolvidos trabalhos junto às crianças com deficiência e suas mães, assim como às 

professoras do CREE e de escolas regulares que tenham salas de atendimento especializado. 

O trabalho desenvolvido junto às crianças incluem a realização de psicodiagnóstico com 

vistas a encaminhamentos  para a  rede de saúde e também acompanhamento psicológico  

breve em casos específicos. Os trabalhos com as professoras são destinados à orientação 
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quanto ao aspecto psicológico dos seus alunos, às suas dificuldades pessoais no trato com 

crianças com deficiência e eventual apoio psicológico breve. 

Quanto aos trabalhos desenvolvidos com as mães, são realizadas atividades de apoio e 

orientação psicológicos em grupo e individual, com ênfase na relação mãe-bebê num contexto 

familiar.  O GOAP (Grupo de Orientação e Apoio Psicológico criado pelo psicólogo da 

instituição) se reúne uma vez por semana na biblioteca da instituição. Nos encontros são 

tratados os temas  que emergem espontaneamente, mas cujo foco é sempre redirecionado para 

o relacionamento mãe-filho com deficiência  nos contextos familiar e eventualmente 

comunitário. Os temas mais frequentemente levantados nas reuniões são os relacionados ao 

preconceito, à dificuldade  de aceitação do filho com deficiência, aos problemas familiares 

advindos da problemática da criança, à ansiedade e angústia sempre presentes quando da 

descoberta que o filho nasceu com deficiência, entre outros.  

No Grande Recife, Jaboatão dos Guararapes, o espaço escolhido para a construção do 

corpus foi a Fundação Giacomo e Lucia Perrone, mais conhecido por Fundação Perrone. 

Localizada no bairro de Piedade, esta instituição  foi criada no ano de 2002 pelo sacerdote e 

professor italiano D. Michele Perrone e tem por objetivos prestar assistência terapêutica e 

social a crianças  pobres com deficiência, bem como dar apoio às mães dessas crianças, 

visando oferecer-lhes uma melhor qualidade de vida. O público atingido é 

predominantemente da região metropolitana do Recife, mas também do  interior do Estado.  

Para atingir suas  metas, a Fundação Perrone oferece gratuitamente atendimentos nas 

áreas de saúde e educação, desenvolvendo atividades nos âmbitos da fisioterapia, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, pediatria, odontologia, assistência psicológica, assistência social 

e assistência psicopedagógica. A manutenção dessas atividades  se dá por meio de doações de 

empresas na forma de financiamento, serviços, materiais e equipamentos,  bem como da 

solidariedade e do empenho de doadores individuais. Esta instituição foi escolhida pela 

facilidade de acesso e por proporcionar atendimentos a crianças com diferentes tipos de 

deficiência. 

No âmbito da psicologia, o trabalho é desenvolvido junto às crianças e às suas mães. 

Às crianças são  oferecidos avaliações e acompanhamentos psicológicos. Elas permanecem 

durante determinado tempo na instituição, geralmente por meio período, e são atendidas por 

uma equipe interdisciplinar dentro da qual o psicólogo contribui com intervenções 

específicas. Para as mães são desenvolvidos trabalhos em grupo e individual: os trabalhos em 
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grupo têm como principal foco abordar questões relativas à interação mãe-filho com 

deficiência, a partir de uma perspectiva psicodinâmica.  O psicólogo da instituição entende 

que boa parte da problemática  emergente entre mãe-filho com deficiência é decorrente da não 

aceitação da criança, tanto por parte da mãe quanto de seus parentes mais próximos. Essa não 

aceitação pode se camuflar  em diferentes roupagens: superproteção, distanciamento afetivo, 

negligência com os cuidados da criança, uma eterna busca por médicos ou tratamentos que 

possam “curar” seus filhos, entre outras. 

A assistência psicológica em grupo, portanto, trabalha no sentido de oferecer àquelas 

mães oportunidade de uma maior e mais profunda compreensão de suas motivações  no trato 

com seus filhos. Nos casos em que o atendimento em grupo  é impossibilitado, há a 

possibilidade de acompanhamento individual breve. Nestes casos as sessões são direcionadas 

ao foco do problema apresentado, não se estendendo por muito tempo.  
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8   ANÁLISE DOS DADOS 

 

8.1  Caracterização  dos   Participantes  

Seguem-se organogramas que sintetizam  as informações  de natureza sócio-

demográficas das  participantes residentes em Limoeiro e na Região Metropolitana do Recife 

(Jaboatão dos Guararapes). 

 

Gráfico 1 

 

Gráfico 1A 

Como é   possível  se perceber  nos gráficos acima a maior  parte das participantes se 

encontra nas faixas etárias entre  22 e 31  e entre  32 e 41 anos, para as diferentes cidades.    
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Em relação ao estado civil, em suas maior parte, são mulheres  casadas ou solteiras (Gráficos  

2 e 2A, abaixo), sendo que  as que se consideram solteiras afirmam conviver com 

companheiros, entre os quais muitos não são  os pais biológicos  de seus filhos. 

 

 Gráfico 2 

  

 

 Gráfico 2A 

Nos gráficos 3 e 3A é possível notar  uma diferença significativa entre as mães do 

interior e as da Região Metropolitana do Recife no que se refere  ao quantitativo de filhos.   

Em Limoeiro,  83% das mães  afirmam ter filhos com e sem deficiência, enquanto que  em 

Jaboatão dos Guararapes,  apenas 33%  fazem a mesma afirmação, e as outras 67% afirmam 

ter apenas filhos com deficiência. A maioria das mães que reside no interior do Estado e boa 

parte das que vivem  na Região Metropolitana precisa dividir  seu tempo  no cuidado  de seus 

filhos.   

As demandas dos filhos com deficiência são mais cansativas e requerem mais esforço, 

pela dependência e cuidados especiais que estes requerem e, ao mesmo tempo,  colocam para 

ela uma outra experiência da maternidade, uma vez que tais filhos trazem nos seus corpos, de 
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forma visível ou não,  o avesso da expectativa  da maternidade confirmada pelos outros filhos 

sem deficiência (PANIAGUA, 2008). 

 

Gráfico 3 

 

Gráfico 3A 

   Outro dado diz respeito a escolaridade das participantes (Gráficos 4 e 4A). O nível de 

instrução predominante é fundamental incompleto e completo, tanto para Limoeiro quanto 

para o Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes. Tais indicadores podem sugerir uma 

associação entre nível de escolaridade e a incidência de filhos com deficiência, pois sabe-se 

que o esclarecimento que a escolaridade proporciona pode ajudar significativamente na 

prevenção de doenças e ou de algumas deficiências. Em muitos dos casos atendidos nos 

Centros de Reabilitação e no Instituto  Perrone as mães afirmam que não obtiveram qualquer 

tipo de orientação no período de gestação, ou não fizeram um pré-natal adequado e nem 

acompanhamento pós-natal. O acesso a uma rede de saúde que atenda adequadamente às 

demandas da saúde da gestante  parece ainda não existir.  
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Gráfico 4 

 

Gráfico 4A 

Essas mulheres de pouca escolaridade podem sugerir, erroneamente, que estariam 

completamente desprovidas de recursos sócio-cognitivos para o enfrentamento de uma 

gravidez. Na realidade, o universo cultural e social nos quais se inscrevem suas biografias 

lhes fornecem informações práticas, capazes de orientar  suas atitudes e comportamentos 

frente a tal desafio. Elas se apoiam, muitas vezes, em informações repassadas por seus 

familiares mais próximos o que  lhes assegura um terreno mínimo de referência.  

Diferentemente do grupo de mães acima citado, encontramos mães participantes com 

nível superior de escolarização. Este é o caso de algumas mães de Limoeiro e do Grande 

Recife - Jaboatão dos Guararapes, respectivamente  respondendo a  7%  e  3% . No caso da 

cidade de Limoeiro, uma participante  cursou pós-graduação. Estas mães em particular  

apresentam uma boa condição socioeconômica; trabalham  fora ao mesmo tempo em que 

cuidam de seus filhos; e acumulam, portanto, a função da maternidade com as demandas da 

vida social, em especial as relacionadas ao mundo do trabalho. 
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Cabe aqui chamar a atenção para a experiência de maternidade que é vivenciada por 

estas mães, pois têm de educar uma criança com demandas bem diferenciadas. Por exemplo, 

nestes casos, há necessidade de tratamentos adicionais relacionados à saúde, à educação e à 

vida familiar e social da criança. É exigido dos familiares mais atenção e dedicação, assim 

como maior investimento financeiro, além de mais tempo disponível.  

Como é possível conferir nos gráficos  5 e 5A,  a maior parte das participantes do 

interior (70%) afirma ter algum tipo de trabalho enquanto que a maioria da Região 

Metropolitana diz não trabalhar (73%). Estes dados podem aparentar uma contradição, mas 

podem ser melhor compreendidos quando se pensa  nos contextos em que as  respostas foram 

dadas. Na  Região Metropolitana do Recife,  considera-se trabalho  qualquer atividade formal 

ou informal que garanta uma remuneração periódica. Já no interior, há uma quantidade 

razoável de pessoas que trabalham na zona rural. É um trabalho de lavoura,  informal, para  

subsistência ou esporádica comercialização e em que o elemento remuneração periódica  não 

está presente.  

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 5A 
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No que se refere à composição da renda familiar (Gráficos 6 e 6A ), tanto  em 

Limoeiro quanto  em Jaboatão dos Guararapes  há uma predominância  significativa de 

participantes com renda familiar  de um salário mínimo e menos de um salário: 70% para 

Limoeiro e 50% para Jaboatão dos Guararapes. 

 

 

 Gráfico 6 

 

 Gráfico 6A 

Em função dos dados acima referidos é então possível se compreender o fato de que a 

maioria dessas mulheres recebe ajuda financeira do governo (Gráficos  7 e 7A). Esta ajuda 

consiste em auxílios concedidos pelos programas sociais tais como o Bolsa Família e em 

particular o Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido às pessoas   com deficiência 

(ou aos responsáveis quando se tratar de  menores de 18 anos)  em situação de vulnerabilidade 

social. 



77 

 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 7A 

Nota-se, portanto, que  parte das participantes desta pesquisa vive sob condições 

financeiras bastante difíceis, embora recebam auxílio dos sistemas públicos   de educação e  

saúde para atender suas necessidades. Foi considerando essa realidade  que Kassar (2000) 

levantou a questão  acerca da qualidade dos serviços  de educação especial no Brasil, 

afirmando que os serviços de educação especial estão profundamente marcados  pela visão  

liberal de organização social vigente  em nossa sociedade, no sentido de que  há uma 

interferência poderosa do setor privado nas decisões acerca das políticas de atendimento.    

Assim,  há instituições particulares que especializam os atendimentos destinados à 

população  mais comprometida  enquanto que o setor público tem se ocupado  exclusivamente 

com as redes regulares de ensino (classes especiais, salas de recursos, processos de inclusão 

escolar, etc.), geralmente oferecidos  à clientela  com comprometimentos  mais leves. A estas 

pessoas é geralmente negado  atendimento  adequado quando o grau de  comprometimento é 

elevado, deixando-as à própria sorte e  contribuindo  com os processos de exclusão social. 
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A seguir, atentos aos dados sócio-demográficos acima levantados, analisaremos os 

campos e categorias semânticas obtidos a partir das associações livres. 

8.2 Campos e Categorias Semânticas  

 Os sentidos que a experiência da maternidade reverbera para a mulher são revestidos 

de expectativas  socialmente  elaboradas.  Captar esses sentidos  não é tarefa fácil dada a sua 

natureza multifacetada. Tais sentidos são eivados de  valores e crenças  que se expressam nos 

comportamentos, nas falas e nas atitudes assumidas pelo sujeito  dentro de um contexto 

sociocultural.   

Uma maneira de  captar  esses sentidos é a técnica  da associação livre. A seguir, 

apresentamos as tabelas contendo as palavras que compõem o universo semântico associado 

às palavras/expressões indutoras. 

8.2.1 Campos Semânticos das Representações Sociais da Maternidade 

Tabela 1A: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - MÃE - 

participantes de Limoeiro. 

Amor 40 Tudo   5 Esperança 1 Tempo 1 

Cuidado 12 Bom 5 Estudo 1 Exemplar 1 

Conselheira   9 Respeito 4 Castigar     1 Quebra a cabeça  1 

Felicidade 9 Sacrifício 3 Vida   1 Presença    1 

Responsabilidade  8 Deus    3 Não sei definir 1 Compreensão   1 

Companheira 8 Proteção   3 Importante 1   

Dedicação    7 Privilégio 2 Melhor para o filho   1   

Educar 6 Atenção    2 Agilidade 1   

Preocupação 5 Paciência    2 Bonita 1 Total 147 

 

Tabela 1B: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - MÃE - 

participantes do Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes. 

Amor  38 Sabedoria    3 Determinação     2 Gratidão 1 

Paciência 11 Respeito 3 Corajosa   2 Preocupação 1 

Amiga    11 Firmeza   3 Insegura    1 Conforto   1 

Responsabilidade 9 Defensora     3 Exigente 1 Renúncia   1 

Afeto   7 Fé   2 Tudo 1 Força   1 

Dedicação     7 Gentileza     2 Família 1 Vida     1 

Compreensão   6 Educação 2 Conselheira 1 Vitória     1 

Alegria 6 Deus 2 Prazer       1   

Cuidado 5 Importante 2 Generosa    1   

Solidariedade 3 Paz    2 Trabalho 1 Total 146 

 

As tabelas acima dispostas apresentam os universos semânticos associados à palavra 

indutora MÃE  para as  participantes residentes nos municípios de Limoeiro, interior do 

Estado de Pernambuco, e  do município de Jaboatão dos Guararapes, respectivamente tabelas 
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1A e 1B. Para as participantes de ambos os municípios o significado da maternidade, do “ser 

mãe”, apresenta, na maioria das evocações, uma  atmosfera  sentimental e uma dimensão de 

praticidade. Das  quatro primeiras palavras mais associadas ao termo indutor, nos dois 

municípios, duas têm conotação afetiva  e duas têm conotação prática, o que sugere a relação 

da maternidade ao cotidiano dessas mulheres, atravessado por demandas afetivas e por ações 

práticas. 

A palavra amor apareceu nos dois municípios como a mais evocada e a mais 

imediatamente associada à palavra “mãe”. O termo “amor”, para estas mulheres, parece 

revestir  de afeto, carinho e ternura a áurea do “ser mãe” ratificando desse modo as crenças na 

maternidade  marcada pelo  amor incondicional à sua prole. Nota-se, a partir desses dados, a 

atualidade e perpetuação  de uma crença historicamente  construída e que, segundo Badinter 

(1985),   se esforça por afirmar  uma certa experiência de feminilidade   inapelavelmente 

atrelada à vivência da maternidade “naturalmente” amorosa e abnegada. A concepção de 

mulher subjacente à essa crença de que ser mãe é ser necessariamente  amorosa, dedicada, 

responsável e cuidadora expressa, a despeito de todas as conquistas da mulher no mundo 

público, a  exigência da sociedade contemporânea em marcar a identidade feminina  com 

valores  relacionados aos sentimentos e as emoções, em contraposição aos valores sociais, 

associados à masculinidade e à racionalidade. 

 Percebe-se, assim, que o campo semântico associado à palavra mãe valida as  

expectativas socioculturais projetadas para a mulher no sentido de atribuir-lhe  funções  de 

maternagem e de cuidado, exclusivos. No entanto, quando o termo indutor passa a ser “mãe 

de filhos com deficiência” (Tabelas 1A e 1B), notou-se uma diminuição significativa da 

freqüência da associação do termo mãe à palavra “amor”. Na realidade, o quantitativo caiu 

pela  metade, em ambos os municípios. O termo indutor “mãe”, quando  aparece isolado,  

evoca poucos termos ligados à sentimentos de ansiedade, como visto nas tabelas 1A e 1B. 

Diferentemente de que acontece quando se acrescenta  a ele  a expressão  “de filhos com 

deficiência” (tabelas 2A e 2B).  Neste caso, saltam aos olhos o decréscimo da associação da 

maternidade ao amor e percebeu-se o aparecimento de termos de afetividade permeada de 

ansiedade.  
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Tabela  2A: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - MÃE DE FILHOS 

COM DEFICIÊNCIA -  participantes de Limoeiro. 

Amor 22 Conselho   3 Vida     2 Merecimento 1 

Cuidado   12 Generosa 3 Importante 1 Eficiência 1 

Difícil 11 Preconceito 3 Esperança 1 Solidão 1 

Paciência   10 Obstáculo 2 Liberdade 1 Boa mãe 1 

Feliz 10 Orgulho 2 Não é difícil 1 Louca  1 

Responsabilidade 9 Medo 2 Meche tudo   1 Prazer 1 

Dedicação 8 Angústia 2 Preocupação...*   1 Incapaz     1 

Especial    4 Trabalho 2 Amiga    1 Abençoada   1 

Sofredora 3 Defender   2 Problema    1 Estresse    1 

Tristeza 3 Compreender 2 Educar 1 Vitoriosa 1 

Fé 3 Normal 2 Respeitar 1 Total 142 

*Preocupação depois que a mãe morrer 

Tabela 2B: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - MÃE DE FILHOS 

COM DEFICIÊNCIA -  participantes do Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes. 

Amor    19 Emoção   4 Amiga 2 Paz   1 

Paciência       9 Preocupação     3 Respeito 2 Sábia 1 

Cuidado    6 Determinação    3 Dar   1 Observação 1 

Responsabilidade 6 Trabalho   3 Dinâmica 1 Estressada 1 

Coragem    6 Preconceito    3 Desespero   1 Sacrifício 1 

Dedicação 6 Presente de Deus 3 Estrutura 1 Gentil 1 

Lutadora   6 Felicidade 3 Normal 1 Cansativo    1 

Fé 5 Benção    2 Educar 1 Ser mãe   1 

Difícil 5 Incapacidade    2 Vitória 1 Aceitar 1 

Ser forte                                                                         5 Informada 2 Não 1   

Especial 4 Tristeza 2 Calma   1   

Compreensão 4 Esperança 2 Tratamento 1   

Otimista 3 Privilegiada 2 Inteligente 1 Total 134 

 

As vivências da maternidade trazem, por si só, à mulher e aos seus familiares, não 

apenas os sentimentos positivos elencados na tabela 1A e 1B, mas também sentimentos de  

ansiedade e preocupações as mais diversas. Gerar e cuidar de um filho mobilizam na mulher 

expectativas, sonhos, frustrações  e ansiedades  comuns ao nascimento de um novo ser 

humano. Contudo, é comum  as famílias comportarem em seu interior  filhos   “normais” e 

filhos com deficiência.  A estes últimos é dispensada toda uma larga gama de cuidados 

especiais que obrigam aos  familiares um empenho  e dedicação muito mais acentuados. Estes 

filhos com deficiência  trazem em seus  corpos as marcas da maternidade associada à tristeza,  

preconceito, obstáculo,  solidão,  sacrifício e de tantos outros significados negativos (tabelas 

2A e 2B). 

A experiência da maternidade, de filhos com e sem deficiência,  coloca em questão o 

próprio conceito de feminilidade. Se, como afirmado acima (BADINTER, 1985; COUTINHO 

E MENANDRO, 2009), a experiência psicossocial da feminilidade pressupõe  a necessidade  

de ser mãe, e não apenas mãe, mas mãe de filhos perfeitos, então aquelas mulheres que trazem 

em suas biografias   as vivências da  maternidade de filhos com e sem deficiência  carregam 

em si o conflito  da afirmação e da negação de sua  feminilidade. De um lado, sentimentos, 
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emoções, crenças e valores associados aos cuidados com o filho sem deficiência; e de outro 

lado, sentimentos de rejeição, reserva, desconfiança, frustração e até mesmo negação  

atravessam a relação mãe-bebê (BRUNHARA; PETEAN, 1999).  

Diante dessa experiência contraditória foi possível então  questionar  o sentimento de 

feminilidade diante de filhos com e sem deficiência. No que se refere aos cuidados  e afetos 

dispensados  a ambos, há diferenças significativas? No caso de haver diferenças,  como 

justificá-las? Responder a essas questões não é fácil, mas os dados abaixo podem nos fornecer 

algumas pistas para a sua compreensão.  

 Nas tabelas abaixo (3A e 3B) estão  organizados os campos semânticos  associados ao 

termo indutor FILHOS.  De forma semelhante ao que ocorreu com o termo indutor MÃE,  

respostas com um alto grau de idealização, tais como amor, alegria e vida, aparecem 

encabeçando a lista.  

Tabela 3A:  Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - FILHOS – 

participantes de Limoeiro. 

Alegria      20 Futuro 3 Adulto é filho 2 Tristeza   1 

Amor   19 Dificuldade 3 Coragem 2 Ajuda a mãe 1 

Vida 14 Tudo para mim   3 Especial      2 Paz    1 

Companheiro  7 Presente de Deus 3 Compreensão 1 Bondade 1 

Preocupação      6 Importante 3 Mimo 1 Tesouro 1 

Responsabilidade    4 Fé     3 Ensinar a vida 1 Atenção 1 

Luta 5 Cuidado 2 Esperança 1   

Educação   4 Trabalho 2 Orgulho 1   

Benção      4 Raiva 2 Solidária 1   

Sacrifício   4 Paciência 2 Respeito 1 Total 132 

 

Tabela 3B:  Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - FILHOS – 

participantes do  Grande Recife - Jaboatão dos Guararapes. 

Amor   29 Tudo 3 Sabedoria 1 Crescimento 1 

Alegria 18 Respeito 3 Calma   1 Paixão   1 

Amigo/a 8 Dedicação         3 Para sempre 1 Ser mãe 1 

Benção 7 Importante     3 Estudo 1 Orgulho 1 

Vida   5 Paciência   3 Protetor   1 Sinceridade     1 

Atenção    4 Família 3 Emoção   1 Realização 1 

Educação   4 Saúde 2 Trabalho       1 Brinca 1 

Cuidado 4 Limite       2 Casamento 1 Passar  1 

Responsabilidade 4 Presente 2 Aprendizagem 1 Esperança    1 

Conselho 4 Preocupação 2 Experiência          1   

Compreensão   4 Teimoso 2 Inseguro 1   

Quebra cabeça 3 Paz    1 Saudade 1   

Futuro 3 Semente   1 Sacrifício   1 Total 221 

 

As tabelas 3A e 3B, acima, trazem os campos semânticos  associados ao termo indutor 

“FILHOS”. Neles é possível visualizar a elevada frequência de palavras  de conotação 

positiva. Os termos amor e alegria apareceram nos dois municípios com uma frequência 

muito acima dos demais, mostrando desse modo o quanto tais sentimentos  tipificam  o 
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conceito de filhos para essas mulheres ao mesmo tempo em que imprimem uma face revestida 

de sentimentos nobres aos filhos. 

Em quais elementos socioculturais estas representações idealizadas da maternidade e 

de filhos se ancoram? Ariès (1981) diz que a construção da infância  no Ocidente encobriu a 

infância  de uma áurea idealizada, divina e intocável, no intuito de garantir sua sobrevivência, 

seja para o mundo do trabalho (BADINTER, 1985), seja para garantir um centro de gravidade 

em torno do qual a instituição família  pudesse se constituir (ARIÈS, 1981). 

Mas a expectativa deste filho vivo, alegre e digno de amor que foi tão amplamente 

difundido no mundo ocidental pode ser frustrada e a mãe que se vê no centro de tal frustração 

pode também ver a sua função materna fragilizada. Ser mãe, como vislumbrado no campo 

semântico das tabelas 1A e 1B, é ser amorosa,  amiga e feliz. As tabelas 4A e 4B, a seguir, 

elencam os campos semânticos associados   à experiência de se ter um filho com deficiência. 

Nota-se que houve uma diminuição significativa da freqüência da palavra amor e um aumento 

de termos de conotação negativa. 

Tabela 4A: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA – participantes de Limoeiro. 

Amor   14 Força de viver 3 Dor   2 Angústia 1 

Cuidado 11 Trabalho 3 Segredo   2 Surpresa 1 

Felicidade 7 Atenção   3 Gosto 1 Liberdade 1 

Benção de Deus 7 Impotência   3 De vagar 1 Bons filhos 1 

Tudo   6 Medo   3 Prazer 1 Fidelidade 1 

Paciência 5 Normal 3 Responsabilidade 1 Tesouro 1 

Preocupação 5 Vida   2 Criação 1 Companheira 1 

Especial   5 Superação   2 Importante    1 Ótimo 1 

Luta 4 Bem 2 Problema 1 Possibilidade   1 

Triste 4 Bravos 2 Cruz p/ carregar 1 Fé 1 

Presente   4 Educado 2 Proteção 1 Dedicação 1 

Discriminação 4 Evolução 2 Muito desempenho 1   

Difícil 3 Aprendizado 2 Paz   1 Total 137 

 

Tabela 4B: Campo semântico de palavras associadas ao termo indutor - FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA – participantes do Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes. 

Amor   26 Orgulho   2 Limite    1 Peso 1 

Alegria 10 Sacrifício 2 Respeito 1 Paz      1 

Difícil     9 Superação     2 Paixão     1 Vergonha 1 

Cuidado   7 Atenção      2 Doloroso 1 Proteção 1 

Dedicação      7 Especial   2 Tristeza 1 "Não aceitar eaceitar 1 

Paciência      4 Aprendizado 2 Contagioso   1 Conquistar   1 

Responsabilidade    3 Experiência   2 Aflição 1 Adoro 1 

Força   3 Saber 2 Não é diferente 1 Coragem   1 

Benção 3 Tratamento 2 Reconhecimento   1 Sortudo   1 

Trabalho 3 Insegura   1 Preocupação     1 Teimoso    1 

Desenvolvimento 3 Suporta 1 Importante 1 Verdade 1 

Compreensão 3 Educação     1 Médio    1 Ouvir 1 

Luta 3 Problema   1 Adaptação    1 Viver   1 

Amigo/a 3 Milagre 1 Preconceito    1 Fé 1 

Esperança 3 Vitória 1 Pena 1 Total 143 
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Nas tabelas acima (4A e 4B) é possível perceber que há uma quebra da expectativa do 

filho ideal que é substituída  pela frustração do filho real, com deficiência, que para essas 

mulheres é carregada de sentidos  e significados negativos.  Em ambos os municípios há uma 

frequência significativa de palavras  associadas ao estigma social da deficiência: peso, 

sacrifício, preconceito, contagioso, cruz para carregar, discriminação, dor e angústia. 

A realidade, no entanto, não é um dado bruto, externo ao indivíduo e diretamente 

acessível aos sentidos. Ela é uma construção social na qual o sujeito e o objeto se 

interestruturam. Nesse sentido, o sujeito, no caso as mães de filhos com deficiência, participa 

da edificação de discursos, crenças e comportamentos  que conferem ao objeto, no caso, os 

filhos com deficiência, uma marca estigmatizada (BERGER; LUKMANN, 1994). Elas trazem 

em seus repertórios sócio-cognitivos as diretrizes conceituais para interpretar a realidade de 

seus filhos e tais repertórios guiam suas relações, suas práticas e seus sentimentos. Assim, o 

significado subjetivo da criança com deficiência não difere do sentido sociocultural que lhe é 

atribuído e partilhado pelos membros do grupo social. 

Para Moscovici (2010), as Representações Sociais  

possibilitam que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 

fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os vários 

aspectos de seus mundos e de sua história individual e social (p.21). 

As Representações Sociais da criança com deficiência  instrumentalizam  àquelas  

mulheres para o contato com uma realidade percebida como “externa”, mas ao mesmo tempo 

toca em crenças e  práticas que constituem suas identidades e ordenam suas relações  com 

seus filhos e consigo mesmas. Entendemos que as oito tabelas  acima dispostas, de uma 

maneira geral, esboçam a Representação Social da maternidade da criança com deficiência 

atravessada por significados em contradição: amor e repulsa, que colocam em questão o 

significado do ser mãe para essas mulheres. 
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8.2.2 As Categorias Semânticas  

  Seguem-se as categorias semânticas e suas respectivas análises. 

Categorias semânticas associadas à palavra indutora MÃE. 

Tabela 5A - Limoeiro 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor (40); Felicidade (9); Companheira (8); Bom (5); 

Preocupação (5);  Tudo (5); Respeito (4); Privilégio (2); 

Vida (1); Importante (1); Bonita (1); Presença  (1); 

Esperança (1). 

 

             83 

Significado 

Prático-vivencial 

Cuidado (12); Conselheira  (9); Responsabilidade (8); 

Dedicação (7); Educar (6); Proteção  (3); Atenção (2); 

Melhor para o filho  (1); Compreensão  (1); Agilidade (1); 

Tempo (1); Estudo (1); Exemplar (1). 

 

            53 

Significado  

Afetivo Negativo 

Sacrifício (3); Paciência  (2); Castigar (1); Quebra a 

cabeça (1). 

 

               7    

Significado religioso Deus  (3).             3 

Outros significados Não sei definir (1).                1 

 

Tabela  5B - Grande Recife – Jaboatão dos  Guararapes 

 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor (38);  Amiga   (11);  Afeto  (7); Alegria (6);  

Respeito (3); Determinação (2); Gentileza (2); Importante 

(2); Paz   (2); Conforto   (1); Tudo (1); Vitória  (1); 

Prazer  (1); Generosa   (1); Gratidão (1); Preocupação (1); 

Vida   (1). 

           81 

Significado 

Prático-vivencial 

Responsabilidade (9); Dedicação  (7); Compreensão  (6); 

Cuidado (5); Solidariedade (3); Sabedoria    (3);    Firmeza  

(3);  Defensora    (3); Corajosa  (2);Educação (2); Exigente 

(1); Conselheira (1); Trabalho (1); Força  (1).   

 

           47 

Significado  

Afetivo Negativo 

Paciência (11);  Insegura   (1); Renúncia  (1).             13 

Significado religioso Fé  (2); Deus  (2).              4    

Outros significados Família (1);              1 
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As tabelas 5A e 5B agrupam as categorias temáticas relativas às  cidades de Limoeiro 

e do Grande Recife – JG. Nos dois municípios, o termo indutor MÃE foi revestido  de 

significado afetivo positivo. Há um reconhecimento claro de que  ser mãe  é valorizado 

positivamente e vinculado a palavras de forte conotação sentimental. Nas duas tabelas 

correspondentes aos dois municípios a frequência de evocação das palavras é bem parecida, 

indicando consenso para ambos os grupos pesquisados. Apesar de habitarem em espaços 

sociais relativamente distintos, um  espaço amplamente urbanizado (Jaboatão dos 

Guararapes), e outro, em um ambiente ainda marcado pelo caráter rural, os dois  grupos 

compartilham Representações Sociais da maternidade semelhantes. 

Essa distância geográfica e ao mesmo tempo a simultânea proximidade simbólica  se 

justifica pelo fato de que o processo de formação da cultura  brasileira implicou na 

implantação no território nacional de  padrões, normas e crenças  relativas ao modelo de 

família que deveria ser adotado na colônia. Este modelo implicava uma concepção de mulher 

“moderna”  que deveria ser educada para o papel de mãe (também educadora dos filhos) e de 

apoio  do homem para que este pudesse  enfrentar a labuta  do trabalho fora de casa. “A ‘boa 

mãe’ e ‘boa esposa’ deveria ser prendada  e deveria ir à escola, aprender a ler e a escrever  

para bem desempenhar  sua missão de educadora. Aí está o perfil da mulher-suporte...” 

(NEDER, 2004, p. 31). 

As crenças na “boa mãe” e na “mulher-suporte”, a que nutre afetos positivos para com 

seus filhos e lhes serve de suporte prático para a sua educação, respectivamente, são, portanto,  

os sentidos da maternidade compartilhados, como demonstram as tabelas 9A e 9B. 

Sobressaem o significado afetivo positivo e o significado  prático-vivencial, o que coloca em 

evidência um sentido de maternidade relacionado ao afeto e cuidados maternos que são 

profundamente enraizados na cultura nacional. Ao homem cabe a vida social, o mundo do 

trabalho, a provisão  do lar e cuja relação com os filhos é distante e superficial, não se envolve 

na criação e educação dos filhos, e ainda mais, quando estes são crianças com deficiência. 

Badinter (1985) denominou de “mito da maternidade”, esta referência criada e 

difundida pela Europa dos séc. XVIII e XIX, que preconiza a experiência da maternidade 

como naturalmente determinada a despertar  na mulher-mãe sentimentos, afeições e vínculos 

para com sua prole e que a coloca instintivamente à disposição dos filhos. Nesta construção 

social, a mulher-mãe estaria biologicamente  determinada a ser amorosa e dedicada. Este 

determinismo biológico eivado nas Representações Sociais, como observa Jodelet (2004), 
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serve de parâmetro sociocultural em torno do qual a concepção da maternidade se ancora e 

estabelece as bases para a construção de relações e interações entre as mulheres  que 

compartilham desse universo semântico e entre elas e seus filhos. 

Importa também destacar   a importância  das crenças religiosas acerca da  

maternidade nesse processo.  Estas instituições, notadamente a igreja católica, se  

empenharam  na disseminação de crenças relacionadas ao ser mulher e ao ser mãe 

amplamente comprometidas com  um determinismo biológico supostamente ordenado pela 

divindade (NEDER, 2004). Segundo estas crenças, à mulher caberia, por ordem divina, 

apenas a  procriação e a obediência   ao marido. Este traços se fazem notar nas evocações de 

significado religioso   das participantes de ambos os municípios, conferindo desse modo uma 

áurea sagrada à experiência da maternidade e  reafirmando o caráter histórico da construção 

das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2010). 

Categorias semânticas associadas à palavra/expressão indutora “MÃE DE FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA”. 

Tabela  6A - Limoeiro 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado 

Prático-vivencial 

Cuidado  (12);Difícil (11); Responsabilidade (9); 

Dedicação (8); Conselho  (3); Obstáculo(2); Trabalho (2); 

Defender  (2); Compreender (2); Problema   (1); Meche 

tudo  (1); Preocupação depois que a mãe morrer (1);  

Educar (1); Incapaz    (1);  Eficiência (1).  

 

            57     

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor  (22);  Feliz (10);  Especial   (4); Generosa (3);  

Orgulho (2); Vida   (2); Importante (1); Esperança (1); 

Amiga   (1);  Respeitar (1);  Merecimento (1); Boa mãe 

(1); Prazer (1). 

  

             50 

Significado  

Afetivo Negativo 

Paciência  (10); Sofredora (3); Tristeza (3); Preconceito 

(3); Medo (2); Angústia (2); Solidão (1); Estresse   (1);  

Louca (1). 

             26 

Significado religioso Fé (3); Abençoada  (1).                4 

Outros significados Normal (2); Não é difícil (1); Liberdade (1).                4 
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Tabela  6B - Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes 

 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor   (19); Coragem   (6); Especial (4); Emoção  (4); 

Preocupação    (3); Determinação   (3); Felicidade  (3); 

Otimista (3); Esperança (2); Amiga (2);  Respeito (2); 

Privilegiada (2); Vitória (1); Paz  (1); Gentil (1); Sábia (1); 

Ser mãe  (1); Inteligente (1); Aceitar (1). 

 

              60 

Significado 

Prático-vivencial 

Cuidado   (6); Responsabilidade (6); Dedicação (6); 

Lutadora  (6); Difícil (5); Ser forte  (5); Compreensão (4); 

Trabalho  (3); Incapacidade   (2); Informada (2); Estrutura 

(1); Educar (1); Calma  (1); Tratamento (1); Observação 

(1); Dinâmica (1);Sacrifício (1);Cansativo   (1); Dar  (1). 

 

              47 

Significado  

Afetivo Negativo 

Paciência      (9); Preconceito   (3); Tristeza (2);  

Desespero  (1); Estressada (1). 

 

              16     

Significado religioso Fé (5); Presente de Deus (3); Benção   (2).               10 

Outros significados Não (1); Normal (1).                2 

 

 As categorias temáticas  referentes à expressão indutora MÃE DE FILHO COM 

DEFICIÊNCIA, tabelas 10A  e 10B, desafiam a  consistência  das crenças acerca da 

maternidade enquanto fenômeno marcado pelo amor e carinho incondicionais à prole 

(BADINTER, 1985). Nos quadros acima é possível identificar, em ambos os espaços sociais 

de coleta de dados, uma diminuição das respostas positivas,  uma estabilidade das respostas 

prático-vivenciais e um aumento das respostas negativas e das relacionadas ao significado 

religioso. 

  As tabelas 6A e 6B sugerem o quanto a maternidade de um filho com deficiência tem  

repercussões  negativas. Neste caso, seria possível se falar numa mudança das Representações 

Sociais acerca da maternidade quando se tem um filho com deficiência? As respostas à 

expressão indutora MÃE DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA conservam a positividade, no 

entanto, se percebe que houve um aumento de respostas negativas que  sugerem menos 

positividade e idealização em relação à maternidade. Em função dessa mudança é possível se 

pensar em modificações no sistema periférico das Representações. Segundo Abric (2003), as 

mudanças no núcleo central se iniciam com as mudanças na periferia, mas nem toda mudança 

na periferia implica mudanças no núcleo central.  

Nas tabelas 10A e 10B, os elementos negativos da Representação não chegam a causar 

grandes mudanças na Representação da maternidade, tal como é apresentada nas tabelas 9A e 
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9B. Tudo indica que o nascimento de uma criança com deficiência cause um impacto 

negativo na periferia da  Representação da maternidade, mas não chegue a abalar sua 

estabilidade. Em comparação com as tabelas 9A e 9B, as evocações para a expressão MÃE 

DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA comportam maior número de termos associados à 

dimensão prático-vivencial da maternidade e uma diminuição dos termos associados ao 

significado afetivo positivo. Então, para as participantes ser mãe de uma criança com 

deficiência  não é o mesmo que ser simplesmente mãe, tanto do ponto de vista afetivo quanto 

do ponto de vista prático. O filho com deficiência requer mais cuidados e dedicação 

(significado prático-vivencial), porém menos amor e afeição (significado afetivo positivo). 

Esta diminuição do amor e da afeição indica que tais sentimentos estão condicionados  pelo 

contexto sociocultural predominante, colocando em dúvida, junto com Badinter (1985), as 

proposições segundo as quais o amor à prole é uma característica natural e universal na 

mulher. 

  Nesse ponto, tocamos numa característica importante  de uma Representação Social: o 

fato de que no processo de objetivação, há uma tendência a o que Jodelet (2004) chamou de 

“biologização do social”. Neste processo, a biologização cola a construção social do objeto ao 

próprio objeto. Neste sentido,  a Representação Social da maternidade  amalgama, junta numa 

mesma entidade, as crenças socialmente construídas acerca do ser mãe (MOSCOVICI, 2010; 

BADINTER, 1985)   à  mulher enquanto tal. O mesmo pode ser  dito a respeito da criança 

com deficiência. A representação social  da criança com deficiência pode comportar  crenças 

de que toda criança assim é incapaz  de convivência social com outras crianças sem 

deficiência. Cola-se a crença de que a deficiência é algo incapacitante com a criança que 

carrega em si tal deficiência e o que sobressai é tão somente a deficiência em detrimento da 

pessoa que a carrega (PLAISANCE, 2005). Desse modo, a naturalização solidifica, cristaliza 

e estabiliza  a representação que faz do objeto, confundindo-o com ela.  

 

 

 

 

 

 



89 

 

Categorias semânticas associadas à palavra indutora “FILHOS”. 

Tabela  7A - Limoeiro 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Alegria   (20);  Amor   (19); Vida (14); Preocupação     

(6); Importante (3); Tudo para mim  (3); Paz (2);  Coragem 

(2); Tesouro (1);    Esperança (1);    Orgulho (1); Especial     

(1); Bondade (1); Respeito (1); Mimo (1). 

   

             76 

Significado 

Prático-vivencial 

Companheiro (7); Luta (5);  Responsabilidade   (4);  

Educação  (4); Futuro (3); Dificuldade (3); Cuidado (2); 

Trabalho (2); Ajuda a mãe (1); Ensinar a vida (1); 

Solidária (1); Atenção (1);Compreensão (1). 

 

             35 

Significado religioso Benção   (4); Presente de Deus (3); Fé    (3).              10 

Significado  

Afetivo Negativo 

Sacrifício  (4); Raiva (2); Paciência (2); Tristeza  (1).                9 

Outros significados Adulto é filho (2);                2 

 

Tabela   7B - Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes 

 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor  (29); Alegria (18);  Amigo/a (8); Vida   (5); Tudo 

(3); Respeito (3);  Importante    (3); Presente (2); Saúde 

(2);  Inseguro(1);  Sabedoria (1); Paixão  (1); Emoção  (1); 

Crescimento (1); Orgulho (1); Sinceridade    (1); 

Realização (1); Ser mãe (1); Saudade (1); Esperança   (1);  

Paz   (1). 

 

              83 

Significado 

Prático-vivencial 

Atenção   (4);  Educação (4); Cuidado (4); 

Responsabilidade (4); Conselho (4); Compreensão  (4); 

Dedicação        (3); Futuro (3); Preocupação (2);  Limite  

(2); Estudo (1); Para sempre (1); Protetor  (1); Trabalho  

(1); Calma  (1);  Aprendizagem (1); Brinca (1); 

Experiência    (1); Semente  (1); Passar (1). 

 

             44 

Significado  

Afetivo Negativo 

Quebra cabeça (3); Paciência   (3); Teimoso (2); 

Sacrifício  (1). 

 

               9 

Significado religioso Benção (7).                7 

Outros significados Família (3); Casamento (1).                 4 

 

 As categorias temáticas dispostas nas tabelas 11A e 11B referem-se  ao conceito de 

“FILHOS”. Como é possível se perceber, nos dois municípios  sobressaem os conceitos de 

significado afetivo positivo e significado prático-vivencial. A concepção  de filhos, portanto, 

para estas participantes,  se reveste de uma visão afetiva positiva e prática da prole que nos 
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remetem à função afetiva e prática da maternidade, acima discutidas. É como se à 

maternidade ideal correspondesse o filho ideal. No entanto, quais são as características desse 

filho ideal e em quais elementos socioculturais eles se enraízam historicamente? 

As categorias temáticas da concepção de filho ajudam a responder a esta questão. 

Nelas, vemos que o filho ideal remete a sentimentos de amor, alegria, vida, assim como 

requer atenção, cuidado, orientação, dedicação.  Este filho ideal também comporta aspectos 

negativos, mas são poucos (apenas 18 evocações, contra 159 evocações de aspectos positivos, 

nos dois municípios); e há resquícios  nele de uma dimensão religiosa (17 evocações nos dois 

municípios). 

 A representação de filho, portanto, parece estar assentada sob as bases do afeto 

predominantemente positivo, do cuidado e orientação como vimos na representação do ser 

mãe, porém, há ainda, certa aura sagrada. Ariès (1981), ao traçar a trajetória ocidental da 

construção da infância, diz que a criança tal como a concebemos atualmente, isto é, digna de 

afeto e necessitada de cuidados diferenciados, como os apontados nas tabelas 11A e 11B, não 

existia  até o advento das sociedades modernas, no séc. XVII. A transição da  sociedade 

feudal para a sociedade capitalista engendrou a necessidade de se organizar os núcleos 

familiares em torno da criança (ARIÈS, 1981), enquanto que esta passou a ser objeto de 

cuidados especiais, entre os quais o amor e carinho de suas mães, até então inexistentes,  no 

sentido de se garantir a sua sobrevivência para o mundo do trabalho (BADINTER 1985).  

Esta mesma criança da modernidade encontra ecos de sua diferenciação do mundo dos 

adultos na sociedade medieval, onde as primeiras representações pictóricas da infância estão 

vinculadas às personagens sagradas do mundo bíblico: o menino Jesus, a  infância de Maria, o 

menino João Batista, entre outros (ARIÈS, 1981). Temos aqui, então, as possíveis raízes 

históricas da concepção de infância idealizada que ainda hoje está presente no nosso  

imaginário sociocultural. É possível, desse modo, que as Representações Sociais da infância 

idealizada (tabelas 11A e 11B) se ancorem em crenças e comportamentos historicamente 

construídos, os quais servem de referência para as interpretações e  interações entre mãe e 

filho. O universo consensual  no qual o “aparelho” sócio-cognitivo (seu esquema “mental”  de 

interpretação dos objetos sociais) das mulheres pesquisadas se constitui,  traz em seu cerne as 

marcas de um passado que não está tão distante quanto se pensa. O que se “pensa”, na 

verdade, se constitui na tessitura das dinâmicas socioculturais para as quais a história 

estabelece as bases (MOSCOVICI, 2010; JODELET, 2001). 
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 O filho ideal só existe nas crenças sociais acerca da infância; a sociedade constrói um 

ideal de criança com vistas ao um determinado fim (ARIÈS, 1981; BADINTER, 1985) e, com 

base nele, engendra Representações Sociais (MOSCOVICI, 2010)  que  dirigem os olhares e 

as interpretações dos membros  que compõem o grupo social. Assim, toda mulher  que  

pertença a um grupo que percebe a criança dessa forma,  tende a  criar expectativas 

idealizadas  acerca de seus filhos, que em momento algum corresponderá a  realidade 

objetiva, o que causa frustrações. No entanto, a frustração que o nascimento de um FILHO 

COM DEFICIÊNCIA provoca parece  ter uma significação diferenciada. O desejo de um filho 

idealizado pode ser profundamente frustrado  e  gerar sentimentos   de rejeição,  revolta,  

negação, tristeza. (PANIAGUA, 2008; BRUNHARA; PETEAN, 1999). 

 As tabelas 12A e 12B, a seguir, sintetizam as evocações  para a  expressão FILHOS 

COM DEFICIÊNCIA. As categorias temáticas que emergiram colocam o significado afetivo 

positivo em primeiro lugar,  em Limoeiro, seguido  de perto pelo significado prático-vivencial 

(diferença de apenas 13 evocações); no Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes, os 

significados afetivo positivo e prático-vivencial  se equiparam (diferença de 0 evocações). No 

que se refere à dimensão negativa dos afetos, há um aumento em relação às evocações da 

palavra indutora FILHOS. Assim como o ser MÃE simplesmente  e o ser MÃE DE FILHOS 

COM DEFICIÊNCIA  não têm o mesmo sentido, também aqui os FILHOS não são os 

mesmos  quando são FILHO COM DEFICIÊNCIA. 

Categorias semânticas associadas à palavra/expressão indutora: “FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA”. 

Tabela  8A – Limoeiro 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor  (14); Felicidade (7); Tudo  (6); Especial  (5); 

Presente  (4); Força de viver (3); Vida  (2); Superação  (2); 

Bem (2); Evolução (2); Gosto (1); Prazer (1); Ótimo (1); 

Bons filhos (1); Fidelidade (1); Importante   (1); Tesouro 

(1); Companheira  (1); Paz  (1). 

 

             56 

Significado 

Prático-vivencial 

Cuidado (11); Preocupação (5); Luta (4); Difícil (3); 

Trabalho (3); Atenção  (3);Impotência  (3); Educado (2); 

Aprendizado (2); De vagar (1); Responsabilidade (1); 

Criação (1); Proteção (1); Muito desempenho (1); 

Dedicação(1); Possibilidade (1). 

 

             43 

Significado  

Afetivo Negativo 

Paciência (5); Triste (4); Discriminação (4); Medo   (3);  

Bravos (2); Dor  (2);  Angústia (1);  Problema (1). 

             22 
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Significado religioso Benção de Deus (7); Cruz p/ carregar (1); Fé (1).                9 

Outros significados Normal (3); Segredo  (2);  Liberdade (1); Surpresa (1). 

 
               7 

 

Tabela  8B - Grande Recife – Jaboatão dos Guararapes 

 

CATEGORIAS 

SEMÂNTICAS 

AGRUPAMENTOS SEMÂNTICOS                                

ASSOCIADOS 

FREQUÊNCIA 

Significado  

Afetivo Positivo 

Amor  (26); Alegria (10);  Amigo/a (3); Esperança (3);  

Orgulho  (2); Superação     (2); Especial  (2); Vitória (1);  

Respeito (1); Paixão (1); Reconhecimento  (1); Importante  

(1); Adoro (1); Sortudo  (1); Viver  (1); Paz  (1); 

Conquistar  (1); Coragem  (1). 

  

             59 

Significado 

Prático-vivencial 

Difícil   (9); Cuidado  (7); Dedicação  (7); 

Responsabilidade   (3); Força  (3); Trabalho (3); 

Desenvolvimento (3); Compreensão (3); Luta (3); Atenção    

(2); Aprendizado (2); Experiência  (2); Saber (2); 

Tratamento(2); Suporta (1);  Educação    (1); Preocupação    

(1); Limite   (1); Adaptação   (1); Proteção (1);  Ouvir (1); 

Não é diferente (1).  

 

             59 

Significado  

Afetivo Negativo 

Paciência     (4); Sacrifício (2); Insegura   (1); Problema  

(1); Doloroso (1); Tristeza (1); Contagioso  (1); Aflição(1); 

Preconceito   (1); Pena (1); Peso (1);Vergonha (1); "Não 

aceitar e aceitar (1); Teimoso   (1). 

 

             18 

Significado religioso Benção (3);  Milagre (1);  Fé (1).                4 

Outros significados Verdade (1); Médio   (1).                 2 

 

 Nas tabelas acima o significado afetivo negativo de ambas as cidades totalizam  40 

evocações, contra 18 evocações para a palavra indutora FILHOS. Fica claro assim que os 

filhos com deficiência são encobertos  por significados negativos  muito mais do que os filhos 

sem deficiência. A que se deve esta diferença? Se, como afirma o mito da maternidade, toda 

experiência de maternidade é biológica e instintivamente marcada pelo amor  e dedicação 

incondicionais à prole, como se justifica a presença acentuada  de sentimentos negativos  tão 

contraditórios, quando essa prole é marcada pela diferença? 

 A experiência de se ter um filho com deficiência não é das mais fáceis. Pelo contrário, 

ela é um desafio  não só aos sentimentos e crenças da genitora, mas  também a todo o seu 

entorno social: seu marido ou companheiro (quando os têm), seus familiares mais próximos, 

sua comunidade, enfim. O nascimento de uma criança com deficiência, portanto, é um desafio 

para toda a sociedade e para cada um de seus membros. Os sentidos negativos acima referidos 

expressam não só as percepções individuais, mas também as concepções da sociedade acerca 
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do diferente e, ambas, confluem para a construção de estigmas, de preconceitos, de rejeições. 

Como indivíduo e sociedade, sujeito e objeto, não são entendidos aqui como entes separados, 

porém interestruturados (MOSCOVICI, 2010), é possível então se pensar as percepções 

negativas da pessoa com deficiência enquanto possíveis elementos de uma  Representação 

Social da pessoa com deficiência. 

 Paniagua (2008)  chama a atenção para o fato histórico de que as crenças e práticas 

voltadas  para a  criança com deficiência passaram por uma evolução que vai da patologização 

à recente concepção inclusivista. A sociedade tem ensaiado uma relativa abertura à inclusão 

de seus membros com deficiência. Esta abertura, no entanto, esbarra no próprio modelo de 

sociedade cujas bases econômicas se assentam nos princípios do capitalismo neoliberal. Para 

a  lógica do  capitalismo neoliberal, a pessoa com deficiência não teria condições de  

contribuir nos processos produtivos e de consumo justamente por não se enquadrar  num 

modelo  de homem padronizado que sustenta o funcionamento do sistema. O sistema 

neoliberal se estrutura em torno do lucro. Para alcançar seus objetivos se organizou um 

modelo de sociedade dependente de pessoas capazes, intelectual e fisicamente, de 

desempenhar papéis nos diversos seguimentos do processo produtivo. Ela se estruturou em 

torno de pessoas sem deficiência e delas depende sua continuidade. O desafio da inclusão da 

pessoa com deficiência nesta estrutura social coloca  a necessidade de se criar novas funções e 

papéis  a serem desempenhados pela pessoa com deficiência, o que limita consideravelmente 

o espectro de oportunidades ou, numa outra direção, tal inclusão  implicaria uma modificação 

profunda nos valores e crenças  sociais que sustentam as ideias de que apenas as pessoas  sem 

deficiência são aptas a desempenhar funções sociais produtivas e de consumo. 

Outro aspecto a ressaltar diz respeito ao fato de que a sociedade capitalista organiza a 

vida de seus membros também em função da idade cronológica e de papéis ou funções sociais 

correspondentes: no caso da criança, espera-se que ela desempenhe determinados papéis 

dentro da família: brincar, estudar. Ariès (1981) nos fala do momento (séc. XIV ao XVIII) em 

que se  fez necessário delimitar melhor as idades da vida, em função das  demandas por 

exatidão do emergente Estado Moderno. Ele observa que às idades da vida correspondiam 

funções sociais: idade dos brinquedos, idade da escola, idade do amor, idades dos esportes, 

idades da guerra e idades sedentárias: 

A repetição dessas imagens, pregadas nas paredes ao lado dos calendários, alimentava 

a ideia de uma vida dividida em etapas bem delimitadas, correspondendo a modos de 

atividade, a tipos físicos, a funções, e a modas no vestir. A periodização  da vida tinha 
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a mesma fixidez que o ciclo da natureza ou a organização da sociedade.” (ARIÈS, 

1981, p.10) 

Em se tratando de uma criança com deficiência, cujo desempenho de determinados 

papéis sociais  é comprometido tanto pelos impedimentos físicos como pelas limitações 

impostas pela própria sociedade, a impossibilidade de adequação a determinadas funções 

sociais faz recair sobre ela a marginalização social e o estigma da exclusão (SASSAKI, 2006). 

Tanto a marginalização quanto a estigmatização advindas da conjuntura social reforçam as 

crenças de conotação negativa como as observadas nas tabelas 8A e 8B. 

8.3 As Hierarquizações  

A seguir apresentamos estas tabelas agrupadas em pares por termo indutor e por 

cidades de coleta. 

Tabela 9A - MÃE - Limoeiro 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor                                      

Tudo                                           

Responsabilidade                       

Educar                                        

Deus                                           

Bonita                                         

Maravilhosa                                

Amiga                                         

Privilégio                                    

Cuidar                                         

Coisa boa                                    

 

15 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor    

Cuidado    

Educação    

Felicidade    

Companheira    

Conselheira  

Dedicação    

Não sabe    

Amparar   

Respeito    

Tudo   

Afeto    

Renúncia   

Preocupação    

 

8 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Carinho    

Dedicação    

Felicidade   

Companheira    

Cuidar   

Conselheira    

Responsabilidade    

Educadora   

Preocupação   

Conselho    

Vida   

Privilégio   

Protetora   

Saber criar   

Respeito   

Afeto    

Quebra a cabeça 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tabela  9B - MÃE – Grande Recife (JG) 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor    

Companheiro   

Educadora   

Alegria   

Responsabilidade   

Amiga    

Importante   

Prazer    

Deus    

Paciência   

Afeto    

Vida    

18 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Carinho    

Paciência    

Responsável    

Amiga   

Amor    

Felicidade    

Dedicação   

Coragem   

Compreensão   

Respeito    

Paz    

Companheiro    

8 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amiga   

Responsabilidade   

Afeto    

Carinho    

Companheira    

Amor    

Cuidado    

Liberdade    

Determinação   

Proteção     

Felicidade   

Confiança   

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Gentil    

Família    

1 

1 

 

Respeito    

Paciência   

Compreensão    

Ser firme   

Defensora   

Trabalho    

Protetora   

Filhos   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Nas tabelas  acima é possível visualizar que as palavras amor e carinho estão 

diretamente associadas ao temo indutor MÃE  nos dois espaços sociais estudados. As outras 

palavras que mais aparecem também são revestidas de um sentido vivencial positivo e 

mesclam termos de forte teor sentimental, como  felicidade, afeto, e outros de sentido  prático 

como responsabilidade, educar, conselheira. 

 Estas hierarquizações  possivelmente  expressam  os sentimentos associados à 

representação social da maternidade. É possível que o núcleo central comporte estes atributos. 

Assim,  ser mãe, no senso comum, significa ser amorosa e carinhosa. Estes atributos 

revestem  sua identidade maternal e delineiam os comportamentos correspondentes perante 

seus filhos.  Dela não se espera outra coisa que não seja amar sua prole e em decorrência disso 

garantir os cuidados necessários à sobrevivência destes. Estes cuidados incluem os afazeres 

domésticos e o zelo abnegado pelos filhos. Esta mãe ama incondicionalmente e devota toda a 

sua vida à família e aos filhos. Circunscreve desse modo toda a sua existência a um ideal de 

maternidade amplamente difundido em nossa sociedade. 

 Algo bem semelhante pode-se perceber nas tabelas abaixo (10A e 10B).  Ser mãe de 

um filho com deficiência, segundo as participantes de Limoeiro e do Grande Recife – JG,  não 

difere muito da representação social de ser mãe de uma criança sem deficiência. Nos dois 

municípios as palavras mais evocadas em primeiro lugar permaneceram sendo amor e 

carinho, acompanhadas de outras duas: responsabilidade e dedicação. Enquanto as primeiras 

expressam a idealização da maternidade, as seguintes apresentam o esforço prático que a 

maternidade de filhos com deficiência certamente requer nas práticas sociais.  
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Tabela 10A - MÃE DE FILHO COM DEFICIÊNCIA - Limoeiro 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor   

Cuidado   

Feliz   

Difícil    

Responsabilidade    

Problema   

Vitoriosa   

Acompanha    

Defensora   

Milagre    

Abençoada    

Presente  

Paciência    

Tristeza    

Acreditar    

 

9 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Carinho    

Cuidado   

Paciente   

Responsabilidade   

Especial    

Eficiência   

Trabalho   

Mexe tudo    

Preocupação*  

Difícil   

Alegre   

Defender    

Decidida    

Medo    

Gostei  

Tudo na vida    

Orgulho   

Boa mãe   

Tristeza    

Angústia    

Educar    

Quebra a cabeça    

5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor    

Responsabilidade   

Paciência    

Cuidado    

Amiga    

Complicado    

Prazer    

Atenção    

Generosa  

Orientação    

Medo   

Difícil    

Incapaz    

Sofredora   

Bom   

Especial    

Alegria   

Respeita    

Angústia   

Preconceito    

Trabalho    

Importante    

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*Preocupação depois que a mãe morrer. 

 

Tabela  10B - MÃE DE FILHO COM DEFICIÊNCIA – Grande Recife (JG) 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor   

Presente de Deus    

Paciência    

Fé    

Preconceito    

Carinho    

Dor    

Cuidar    

Lutadora   

Desespero   

Difícil    

Tristeza    

Normal    

Respeito    

Cansativo   

Coragem    

Especial   

Preocupação   

Trabalho   

Forte    

 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Responsável    

Paciência    

Amor    

Suportar    

Dedicação    

Especial    

Não    

Trabalho    

Determinação    

Respeito   

Coragem    

Culpa    

Tratamento    

Preocupação   

Cuidado   

Sem ação   

Informada   

Aceitar    

Maravilhoso    

Dificuldade   

Sábia    

Positivo    

Amiga    

Abençoada   

Lutadora   

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Dedicação    

Cuidado   

Carinho    

Amor   

Batalhadora    

Responsabilidade   

Dificuldade    

Paciência    

Emoção   

Felicidade    

Tristeza   

Ser mãe    

Permissão de Deus   

Corajosa   

Companheira   

Privilegiada   

Insistente   

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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É possível perceber, no entanto,  uma diminuição significativa da frequência  de 

termos de valoração positiva e um aumento de outros com valoração negativa.  Isso pode 

sugerir que ser mãe de filho com deficiência exige-se o amor e o carinho de uma mãe 

abnegada, mas estes atributos parecem perder força face a emergência de outras palavras com 

sentidos mais pragmáticos e ou negativos. Estas mães diferem das outras  essencialmente no 

quesito prático, são mais exigidas do ponto de vista dos cuidados com os filhos.  Seus filhos 

não são crianças como as outras, são diferentes, requerem mais responsabilidade, paciência, 

cuidados e, por isso mesmo, elas lutam, trabalham, são preocupadas e sentem medo, tristeza 

e angústia pelas incertezas  que acompanham  as deficiências de seus filhos. 

Os filhos com deficiência, como é possível se perceber nas tabelas acima (10A e 10B), 

dão mais trabalho às suas mães. Requerem mais cuidados médicos: idas e vindas a hospitais, 

frequente realização de exames, administração de medicamentos controlados, tratamentos 

adicionais como fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamentos psicológicos. 

Concomitante às preocupações com a saúde de seus filhos há as exigências educacionais, que 

requerem acompanhamentos pedagógicos especializados,  a luta pelos  processos de inclusão 

escolar, entre outros. 

Estas preocupações e cuidados adicionais, entretanto, parecem não abalar as crenças 

que cercam os ideais de maternidade acalentados por nossa sociedade. Espera-se que as mães 

sejam amorosas com seus filhos, mas estes, quanto tem deficiências, exigem mais que o amor 

de suas mães. 

Tabela  11A - FILHOS – Limoeiro 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Vida    

Carinho   

Benção de Deus   

Alegria    

Responsabilidade   

Tudo    

Cuidado    

Mimo   

Presente   

Educar bem    

Companheiro    

Raiva   

Fé em Deus    

 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor    

Felicidade    

Vida   

Amigo    

Luta   

Paz    

Bondade    

Filho   

Presente    

Presente de Deus    

Tudo   

Fé   

Ensinar a vida   

Benção    

Responsabilidade   

Paciência    

Companheiro   

Preocupação   

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor    

Tudo   

Vida  

Felicidade   

Preocupação    

Dádiva divina    

Tesouro    

Respeito    

Prazer    

Coragem   

Benção   

Importante   

Esperança    

Orgulho   

Solidário   

 

7 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tabela 11B - FILHOS – Grande Recife (JG) 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor   

Alegria    

Tudo  

Dádiva de Deus  

Vida    

Filho    

Aprendizagem   

Ser mãe    

Importante    

Saudável    

Respeito    

Emoção   

Companheiro   

Futuro    

Amigo    

 

9 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Felicidade   

Amor    

Cuidado    

Vida    

Dom de Deus   

Importante    

Responsabilidade    

É tudo   

Educação    

Conhecer    

Amigos    

Preocupação    

Ensino    

Teimoso   

7 

6 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor    

Alegria    

Benção   

Respeito    

Sabedoria    

Quebra a cabeça    

Importante    

Família    

Experiência    

Limites    

Paciência   

Responsabilidade    

Brincar   

Dedicação   

Saúde    

Semente    

Teimoso   

Conselho    

Companheiro    

Educação    

6 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Quando o termo indutor é FILHOS, a ordem de hierarquização também coloca a 

palavra amor em primeiro lugar nos dois espaços estudados (tabelas 11A e 11B). Também 

neste caso (o mesmo ocorreu com a hierarquização do termo MÃE) há uma predominância de 

palavras de valência positiva. Os filhos, para as participantes,  representam amor, alegria, 

felicidade, emoção, tudo; eles são vida, benção, dádiva de Deus, companheiros; e numa 

proporção menor, são preocupação e teimosia. 

Estes filhos  não são fonte de muitas preocupações e trabalhos adicionais.  A partir de 

uma determinada idade, eles começam a ter  uma relativa independência de seus cuidadores: 

realizam tarefas de limpeza sozinhos, se alimentam sem a ajuda de um adulto, na escola 

conseguem se enquadrar nos ritmos impostas pela dinâmica escolar e, quando adultos, 

seguem suas vidas independentes: trabalham, se casam, formam outras famílias, tudo enfim 

que é esperado de membro saudável da sociedade.   

As tabelas acima enfatizam o quanto estes filhos sem deficiência tem atributos  

socialmente desejáveis.  Na medida em que se adéquam aos padrões sociais, eles enchem suas 

mães de vida e alegria. De fato, a padronização das pessoas imposta por nossa sociedade 

estabelece determinadas características  físicas como indispensáveis ao reconhecimento de 

uma pessoa “normal”. Há um tipo físico ideal  que melhor se encaixa na estrutura de 

sociedade vigente: ele precisa ser “inteiro”,  sem “defeitos”, e tanto mais distante o sujeito 
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estiver deste ideal, mais é marginalizado e expulso do convívio social. Este é o caso da pessoa 

com deficiência.  

 As tabelas, a seguir,  (12A e 12B) elencam  as hierarquizações  referentes ao termo 

indutor FILHOS COM DEFICIÊNCIA, em Limoeiro e no Grande Recife – JG. Nelas é 

possível identificar que mais uma vez a palavra amor emergiu como a mais evocada. Para 

estas mães, no entanto, o amor aos filhos com deficiência  é acompanhado de outras palavras 

com sentidos menos positivos. Como se vê nas tabelas, este amor requer muito cuidado, 

preocupação e  paciência ao  mesmo  tempo em  que é uma  cruz para carregar,  um 

sofrimento e dá muito trabalho.  Estes filhos com deficiência proporcionam  para suas mães 

um aprendizado e uma experiência que estão sempre presentes nas suas relações cotidianas.  

Tabela  12A - FILHOS COM DEFICIÊNCIA – Limoeiro 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor                                     

Paciência                                    

Cuidar                                         

Tudo                                           

Especial                                      

Surpresa                                     

Preocupação                               

Discriminação                            

Trabalho   

Prazer   

Dedicação   

Tesouro  

Normal    

Felicidade   

Benção   

Força de vontade   

Problema   

 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor   

Cuidado    

Especial    

Deus quis   

Professora   

Medo    

Fé    

Cruz para carregar   

Discriminação    

Alegria    

Responsabilidade   

Preocupação   

Vida   

Aprendizado   

Benção de Deus   

Não é difícil   

Paciência   

Tudo na vida   

Luta   

Impotência   

Dedicação   

Atenção   

 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Presente   

Paciência   

Cuidado   

Carinho   

Paz   

Força de viver   

Segredo   

Sofrimento   

Trabalho    

Preocupação   

Abençoada   

Criação   

Felicidade   

Melhor s. deficiência   

Coragem   

Luta   

Eu gosto   

É tudo   

Bebê   

Brados   

Superação    

Fraca   

Educar   

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tabela  12B - FILHOS COM DEFICIÊNCIA – Grande Recife (JG) 

1º Nº 2º Nº 3º Nº 

Amor    

Difícil    

Trabalho    

Atenção   

Especial    

Não    

Milagre   

Experiência    

Cuidado    

Responsabilidade    

Renúncia    

Preconceito    

Benção    

Problema  

Suporta    

Verdade   

Viver    

Sacrifício    

Peso   

7 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Amor   

Alegria   

Dedicação    

Paciência    

Difícil    

Desenvolvimento    

Importante    

Limite     

Complicado    

Orgulho    

Batalha    

Preocupação    

Médico    

Pena   

Ver crescer    

Compreensão    

Experiência    

Deus quis assim    

Esperança    

Sortudo   

Não é diferente     

5 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Carinho    

Alegria    

Dedicação    

Paciência    

Cuidado    

Responsabilidade   

Jesus   

Doloroso   

Aprendizado    

Importante    

Paciência    

Esperança    

Amor    

Não aceitar e aceitar    

Não é ruim    

Superar   

Coragem   

Amigo    

Fé  

Insegurança    

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 Uma criança com deficiência é sempre fonte de preocupações.  Elas dão mais 

trabalho às mães e/ou cuidadores, pois precisam de maiores cuidados médicos e educacionais. 

O estilo de interação que se percebe entre mãe e filho com deficiência é mais diretivo, requer 

monitoramento permanente, o que coloca aos pais o desafio de ter que acompanhá-los em seu 

ritmo e limitações no desenvolvimento. 

 Em decorrência dos desafios colocados pela criança com deficiência não é incomum  

uma aproximação com a religiosidade. Esta recurso serve em muitas vezes para amenizar os 

impactos negativos da situação, mas pode também  servir de combustível para o preconceito 

na medida em que fomenta ideias de castigo divino e de punição por supostos pecados a 

serem expiados por meio dos cuidados  e preocupações adicionais. Nesse sentido, é fácil 

notar uma associação entre criança com deficiência e uma cruz que deve ser carregada ou 

como sendo a vontade de Deus que deve ser obedecida, como foi objetivado.  

 Esta mesma significação religiosa, entretanto, adquire para muitas das participantes 

uma valência positiva na medida em que seus filhos representam uma benção de Deus que as 

aproxima ainda mais  da religião. Nota-se, neste ponto, uma certa ambivalência da 

significação religiosa de um filho com deficiência: eles são, ao mesmo tempo, uma benção e 

um castigo, trazendo à discussão as implicações  do discurso religioso acerca da maternidade. 
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           Outro aspecto importante a destacar diz respeito à discriminação que estas  crianças 

sofrem. Segundo Paniagua (2004) é comum haver um retraimento dos pais frente ao 

comportamento preconceituoso de pessoas, muitas vezes parentes próximos, que habitam o 

mesmo espaço social que aquela família.  Para muitas famílias, o nascimento de uma criança 

com deficiência pode significar rupturas com uma parte da família ou comunidade, 

exacerbando assim tensões familiares pré-existentes e colocando a criança no centro das 

disputas familiares.  

8.4  Análise das Entrevistas 

Após o procedimento de hierarquização  acima exposto  elaboramos uma entrevista 

semi-estruturada (ver ANEXO 3)  a qual foi   aplicada individualmente em 8 participantes, 

sendo 4 para cada espaço social de coleta. 

 A seguir,  apresentamos as categorias que emergiram das análises. 

Cuidados maternos e a criança com deficiência 

 A experiência da maternidade mobiliza sentimentos, expectativas e crenças na 

gestante, assim como no seu entorno familiar. Quando a criança chega, toda a configuração 

familiar se vê muitas vezes forçada a modificações,  obrigando aos seus membros assumirem 

papéis e a ocuparem posições que antes não tinham. Estas mudanças, no entanto, não atingem 

à mulher no que se refere aos  cuidados maternos,  os quais  parecem ser exclusividade do 

papel feminino. Estes cuidados  parecem  estar cristalizados na figura feminina, como observa 

Santos (2001).   

Do ponto de vista  sócio histórico, entretanto, os cuidados maternos apresentam 

características  multifacetadas e circunstanciais. A análise histórica desses cuidados nos 

permite falar numa  desvinculação da mulher de uma suposto destino natural à maternidade 

(BADINTER, 1985).  Segundo Moura e Araújo (2004)  a crença de que a mulher é um ser 

naturalmente  destinado à maternidade não resistiria a uma revisão histórica e, no entanto, ela 

parece  tão óbvia  e evidente aos olhos contemporâneos que sequer  é objeto de 

questionamentos por parte das pessoas comuns.  Estas crenças  impregnam a atmosfera 

cultural da sociedade ocidental de maneira tão persuasiva que é difícil encontrar pessoas com 

ideias contrárias. Todos parecem concordar que a natureza feminina é essencialmente 



102 

 

maternal e essa maternidade deve assumir determinadas características  bem específicas, 

como o amor incondicional  e a entrega abnegada aos cuidados com o filho. 

 Nas entrevistas tentamos apreender o significado da maternidade para mulheres  que 

vivem em diferentes espaços sociais (ambientes urbano e rural). Estas mulheres são mães de 

crianças com deficiência, mas o foco de nossos questionamentos, nesse momento da 

entrevista, era  apreender os sentidos que elas conferiam a  maternidade independentemente 

de ter ou não um filho com deficiência. As falas  a seguir expressam  claramente um sentido 

de maternidade, profundamente impregnado de naturalidade e destino,  diante dos quais não 

se tem muito controle. A representação de maternidade que emerge das entrevistas é 

necessariamente amorosa, como  se percebe nas seguintes falas: 

- Mãe, mãe... amor e carinho  já quer dizer mãe. Mãe, éé... já nasce, eu acho que pra 

isso mesmo [...] É um amor incomparável só sabe explicar de verdade quem é mãe. É 

imenso, é imenso. Nada pode ser comparado com o amor de mãe [...]. De modo geral, 

ser mãe é ter um amor incondicional, é incomparável, não existe limite para amar. A 

gente ama sem limites, sem cobrança, é incondicional, pra todos os filhos.  (P6, 

Limoeiro) 

Este mesmo amor  de mãe  se expressa: 

- No cuidado... no prazer de você tá todo o dia ali cuidando. A experiência da gente 

né... Tá sempre... como você convive,  primeiro você, primeiramente você... bom, na 

gravidez você espera assim uma criança dos sonhos né, como qualquer pai, mãe, um 

filho saudável, um filho que corra, que brinque. (P1, Grande Recife – JG) 

Estas falas expressam os sentidos de maternidade das participantes: amor 

incondicional e incomparável; a essência, a natureza do ser mulher; uma dádiva divina; um 

sonho a ser realizado e, quando realizado, proporciona prazer. Tal é o quadro apresentado 

pelas participantes de ambos os espaços de coleta de dados. Este quadro nos permite pensar 

que as expectativas idealizadas acerca do que é ser mãe, uma vez não realizadas,  podem ser 

fonte de sofrimento psíquico. O descompasso entre a realidade concreta de um filho com 

deficiência, por exemplo,  desperta sentimentos de rejeição, e a exigência de amá-lo  

incondicionalmente, é fonte de conflitos e insatisfações, como demonstram as tabelas 6A e 

6B. Mesmo expressando antigas e arraigadas crenças  de uma suposta naturalidade da função 

materna, o campo semântico  das entrevistadas  parece apresentar elementos  dissonantes do 

ideal de maternidade vigente. Este ideal pressupõe que o amor e os cuidados   maternos 

emergiriam espontaneamente na mulher, uma vez que ela  é por natureza destinada a isso,  a 

partir do momento em que estivesse grávida.  
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Para as entrevistadas, quando questionadas a respeito da maternidade de uma criança 

com deficiência, a idealização perdeu a força de convencimento uma vez que os seus filhos 

contradizem seus  sonhos e expectativas. Para estas mulheres o sentido de ser mãe é muito 

mais um aprendizado do que um dom natural. As falas, a seguir, expressam o aprendizado 

desse amor materno: 

- A gente... acho que durante a gravidez, a gente aprende a dar amor e carinho ao 

nosso filho desde que a gente tá grávida, sendo ele especial ou  não, mesmo eu não 

tendo outra experiência com um filho dito normal. Mas o amor e carinho é a relação 

toda. Acho que o que mais existe. (P7, Limoeiro) 

- Mãe não é aquela mãe que gera, que bota no mundo. É aquela que cuida, que 

compartilha os momentos bons  e os ruins, quanto tá triste,  tá feliz. É muito gostoso 

ser mãe de uma criança especial. Apesar de dar todo tipo de trabalho, o cuidado, mas 

olhando pelo lado bom, não tem nada, não tem dificuldade. (P5, Limoeiro) 

- Aí ela veio, né, pra eu ter contato com ela e com as outras crianças também, aprender 

a amar cada vez... com certeza. (P3, Grande Recife – JG) 

Uma variação qualitativa desse aprendizado emergiu quando dizem que mais que 

aprendizado, ser mãe é aceitar  o amor ao seu filho: 

- Eu tô aceitando o amor e eu muito me apeguei nesse menino (P2, Grande Recife – 

JG) 

O aprendizado  de  aceitar a criança com deficiência representa para  as participantes 

aprender também um amor concreto que se expressa em mais  cuidado e dedicação ao filho 

que destes necessitam. As demandas, no entanto, parecem ser experimentadas como maiores  

do que o tempo disponível lhes permite, pois os cuidados adicionais com a educação e a saúde 

requerem um esforço que, muitas vezes, não é fácil suportar sozinha. As mães, então, dizem 

do sentido da maternidade diferenciado da criança com deficiência, pois dizem da solidão que 

experimentam, das múltiplas demandas e das dificuldades de conciliar maternidade e 

profissão quando têm um filho com deficiência: 

- É assim, só eu pra fazer tudo. Você não tem nem como trabalhar. Eu até trabalho 

sábado e domingo ainda, mas é complicado (P4, Grande Recife – JG) 

- Eu criei muito ele só [...]. Foi muita luta, só eu: escola [...]... ele faz natação, ele faz 

faculdade católica, é piscina, equoterapia, cavalo, tudinho, aí foi muita dificuldade pra 

mim criar ele só. (P2, Grande Recife – JG) 

Elas, mesmo sentindo-se sós, enfrentam as adversidades cotidianas e quando não 

conseguem sozinhas recorrem com frequência ao auxílio da família, especialmente a outras 

mulheres, ou de redes sociais de apoio, como aparecem nas falas a seguir: 

- Então, a família teve um pouco de... assim, rejeitou um pouco. Sempre que falando 

que não tinha como até teve um pouco de rejeição. Mas, com o passar do tempo, fui 
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descobrindo... hoje a tecnologia tá mais avançada né... pra tratamento, essas coisa e 

tudo. E, assim o amor da família ajuda bastante. (P5, Limoeiro) 

- Ah, o amor da família, nossa! Que tem hora que, eu mesma que sou mãe e chego a 

pensar que a família tem mais amor por ela do que eu própria. Porque no início eu vi 

que as famílias tinham um pouco de rejeição por ele e com o passar da convivência, 

nada daquilo existia mais. Aí a gente divide, o carinho, o amor, a atenção, a 

convivência. Não tem mais indiferença. Éé... crescendo juntos com eles. (P5, 

Limoeiro) 

  Nas falas destas participantes identificamos  as maneiras pelas quais elas  enfrentam o 

desafio de cuidar de uma criança que demanda mais atenção. Estas falas são representativas  

da maior parte  das entrevistadas, de ambos os municípios estudados. O desafio de criar 

“sozinha” um filho com deficiência coloca à mostra o quanto elas perderam a independência, 

a liberdade. Sobretudo, nas mães muito jovens, as restrições impostas pela maternidade 

incidem  diretamente sobre os seus projetos de futuro. 

 No que se refere ao compartilhar da maternidade com outras mulheres, muitas 

participantes enfatizaram  a dificuldade que sentiram para cuidar de seus filhos, mas ao 

mesmo tempo expuseram  a importância que suas  famílias assumiram  nesse momento. 

Quando se pensa em família, as indicações sugeridas  pelas participantes abarcam uma 

variedade de organização familiar que é condizente com a formação da  realidade étnico 

social brasileira, como já comentado. 

 Também é próprio do modelo nuclear a ideia de que os vínculos biológicos 

fundamentem a relação  diádica mãe-filho, além da necessidade de que essa relação  diádica 

pressupõe um filho “normal”.  

 Nas entrevistas, elas afirmaram que  mãe não é aquela mãe que gera, que bota no 

mundo. É aquela que cuida, que compartilha os momentos bons  e os ruins, quanto tá triste,  

tá feliz (P5, Limoeiro).  Esta afirmação desloca o eixo  de vinculação  mãe-filho da dimensão 

biológica para a dimensão afetivo-relacional.  Nesse sentido, o que garante os cuidados 

maternos não seria necessariamente a vinculação biológica, mas a rede  de apoio que se 

estrutura em torno de um cuidador. O nascimento, portanto, de  uma criança com deficiência  

desmente à noção de vinculação biológica necessária  entre mãe-filho. 

 Maternidade e identidade, adiamento dos projetos de vida. 

Outro aspecto importante a ressaltar nas falas das participantes diz respeito às 

implicações dos cuidados adicionais na vida pessoal. Para duas das participantes, cuja fala 

expressa um sentido que foi uma constante nas entrevistas, os cuidados com a criança com 

deficiência  são múltiplos:  
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- O trabalho é dobrado. Não sei nem na verdade explicar, mas o trabalho  também é  

dobrado e é para o resto da vida (P4, Grande Recife – JG) 

- Com A. é diferente porque o cuidado já é um pouco mais delicado né... você já 

convive mais com ela, você trabalha mais com ela, então seu tempo é mais com eles. 

Então, há uma diferença nesse sentido, da criação e do cuidado né... que um pelo 

menos já sabe pegar, já sabe se defender. No caso de Vanessa eu que ainda...(risos)... 

então assim a diferença de amor não tem, mas o cuidado é sempre diferente. (P1, 

Grande Recife – JG) 

 O contexto social contemporâneo tem solicitado à mulher maior presença no mundo 

do trabalho e maior tempo dedicado aos estudos. Elas têm assumido papéis sociais antes  

delegados apenas aos homens sem, contudo, abandonar o ideário da maternidade amorosa e 

dedicada (SANTOS, 2001). Para muitas das entrevistadas, de ambos os espaços de coleta de 

dados,  a maternidade de uma criança com deficiência significou o adiamento de projetos e 

sonhos para o futuro, a quebra de expectativas de viverem a juventude livre e plena de 

experiências compartilhadas  com os pares. Nesse sentido, no lugar de alegria e prazer antes 

associados aos filhos, os filhos com deficiência evocaram nas mães, tristeza  e melancolia, 

como se apreende nas falas que se seguem:  

- E já foi uma grande surpresa pra mim descobrir que estava grávida, ali já mudou toda 

a minha vida, já mudou tudo que eu pensava assim ter que fazer com o meu futuro, já 

foi tipo assim, eu achei que eu ia só adiar por um tempo, até ter o filho crescer [...]. Aí 

foi que eu percebi que minha vida não foi adiada por um tempo, e que eu precisava de 

mais um tempo para retomar todo aquele, tudo aquilo que eu pensava em fazer ainda 

durante a minha vida né. E até hoje eu tô com esse, tô cuidando né de Alan e tenho 

assim minha vida mais pra ele eu não trabalho, parei meus estudos que eu tinha 

voltado a continuar estudando, mas até agora eu não voltei.  (P7, Limoeiro) 

- Porque na verdade eu  não acharia de ter essa responsabilidade tão grande que eu tô 

tendo agora. Porque eu me sentia uma menina, vamos dizer, brincava, gostava de ir 

pra shopping, gostava de me divertir. (P4, Grande Recife – JG) 

 Assim, as mães dizem que os estudos, o lazer, a diversão, e a própria projeção do 

futuro parecem embotados ou mesmo inexequíveis, diante da maternidade do filho com 

deficiência e a permanente e longeva dedicação que requerem. O conflito subjetivo que 

advém do descompasso entre as idealizações da maternidade e a realidade do dia a dia  se 

inscreve dentro de uma conjuntura social e histórica  que circunscreve tais experiências. 

Nesse sentido, o que hoje se espera de uma mãe diante de um filho não era o mesmo em 

outros contextos históricos (BADINTER, 1985) e as exigências de amor e carinho devotados 

ao filho articulam-se a vozes  e discursos  que representam interesses econômicos do Estado, 

como o discurso dos médicos, moralistas, administradores e chefes de polícia que reforçavam 

a necessidade de a mulher  ocupar-se integralmente  dos filhos. Tais discursos argumentavam   

essa seria a forma “natural” de cuidados com a criança e, por isso, a mais adequada uma vez 
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que  só a mulher era capaz  de  engravidar  e parir, seriam, pois, pertinentes apenas à 

“natureza feminina” a educação doméstica  e os cuidados  devotados com a prole. (MOURA; 

ARAÚJO, 2004, p.4)  

 A “natureza feminina” de que falam  Moura e Araújo (2004) implica, por 

consequência,  uma naturalização dos cuidados maternos e uma sobreposição  ou colagem 

das funções de maternagem ao ser  mulher. Os recortes de falas acima referidos demonstram 

como estas ideias  estão presentes nas subjetividades das participantes, configurando suas 

identidades e prescrevendo o desempenho de papéis sociais dos quais elas não teriam  opção 

de escolha dada seu caráter natural e biologicamente determinado. A chegada de uma criança 

com deficiência  desestabiliza  a própria noção de identidade, como se vê nesta fala: 

- E quando eu soube foi um baque tão grande, que, assim, quando eu saí da sala que 

nem sabia quem eu era mais; eu só chorava. (P1, Grande Recife – JG) 

 Segundo Menandro e Coutinho (2009), a identidade feminina se apoia, entre outras 

coisas,  no ideário de maternidade. Uma vez não alcançado este ideal é  de se supor que os 

alicerces dessa identidade sofram abalos repercutindo na configuração das  subjetividades. O 

sentimento de tristeza e de não reconhecimento de si, quando diz nem sabia quem eu era 

mais, expresso na fala acima demonstra  a intrínseca relação entre os processos psicológicos e 

sociais na configuração das identidades,  revelando assim que tristeza sentida individualmente 

tem implicações na dinâmica sociocultural dentro da qual as identidades se constituem. 

Nesse sentido, a chegada  de um filho com deficiência pode modificar  uma 

configuração identitária,  assim como toda uma trajetória de vida. Os sonhos, as perspectivas 

de futuro e os projetos acalentados sofrem uma reviravolta que é difícil não se supor que estas 

mães não vivenciem um luto por estas perdas significativas.  Na realidade, é possível que elas 

vivenciem o luto tanto pela frustração da não realização dos sonhos e projetos da juventude,  

assim como, o luto pela não chegada de um filho saudável, perfeito. 

Filho com deficiência: dedicação, trabalho árduo, preconceitos 

A realidade do cotidiano de uma mãe de filho com deficiência desafia não apenas os 

projetos para o futuro ou as bases da identidade da mulher. Segundo as mães participantes 

cuidar de uma criança assim requer muito mais cuidado e trabalho árdua, como se verifica nas 

falas a seguir: 

- Com A. é diferente porque o cuidado já é um pouco mais delicado né... você já 

convive mais com ela, você trabalha mais com ela, então seu tempo é mais com eles. 
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Então, há uma diferença nesse sentido, da criação e do cuidado né [...]. Assim, a 

diferença de amor não tem, mas o cuidado é sempre diferente. (P1, Grande Recife – 

JG) 

- Olha, eu mesma fui mãe nova aí eu fiquei muito com medo como eu ia criar filho e 

tal, que meu pai me botou pra fora, isso.. Ai pronto, ai eu fiquei pensando muito: meu 

Deus eu vou criar meu menino como? (P2, Grande Recife – JG) 

Estas falas ressaltam a importância da dedicação e do cuidado com a criança com deficiência. 

Para estas mulheres, às exigências do mundo  do trabalho somam-se as exigências da 

maternidade cujo dedicação ao filho deve ser dobrada. Segundo Moura e Araújo (2004) o 

papel da mulher no cuidado com os filhos tornou-se, no ultimo século, tanto mais exclusivo 

quanto menor se tornava a determinação biológica para a maternidade. Enquanto as taxas da 

natalidade caiam e as mulheres entravam o mercado de trabalho, tanto mais crescia a 

ideologia da ‘mãe moral’. 

 Compreende-se, desse modo, que no caso de se ter um filho diferente, com deficiência, 

o apelo à “mãe moral” se faz presente de forma mais contundente.  O sentido de maternidade 

é de um trabalho árduo  que é acompanhado por medos e anseios frente às padronizações 

sociais da infância. Estas padronizações, quando não devidamente satisfeitas, são fonte de 

mais sofrimento psíquico, como expressam as falas abaixo acerca dos preconceitos sociais 

que cercam a criança com deficiência: 

- Foi muita luta, só eu: escola, ele passou muito preconceito nos ônibus. (P2, Grande 

Recife – JG) 

- Mas foi muito difícil quando eu tive ele, muito difícil mesmo pra enfrentar... 

enfrentar a ruindade  dos outros, que é muito preconceito. E, ouxe  eu  já passei muita 

coisa, e olha com o meu principalmente que eu andava com o menino , o povo falava: 

o que é isso? Chamava o menino de mongolóide, chamava o menino de não sei o quê. 

(P2, Grande Recife – JG) 

- Aí quando nasce, aí descobre... assim, é perfeito pra nós mães, mas pra outras 

pessoas sempre tem o preconceito né... (P5, Limoeiro) 

A clareza de experimentar ser o alvo de preconceitos, aliado à precariedade no acesso 

à educação e transportes acessíveis dimensionam a dor que estas mães vivem. Seus filhos não 

apresentam a inteireza corporal indispensável para a sociedade moderna, caso contrário toda a 

sua estrutura de produção estaria em risco. É com base nesse corpo sem defeitos que a 

padronização imposta pela sociedade moderna parece encontrar sua primeira expressão. 

Àqueles que não se adéquam a esta primeira exigência, neste caso, crianças que nascem com 

algum tipo de deficiência, a sociedade reage de maneira aversiva e preconceituosa. 

Estas crenças, de fato,  parecem prescrever  atitudes e condutas às pessoas de maneira  

a estabelecer um padrão rigoroso  de normatização social em função do qual são estabelecidos 
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os papéis sociais.  Nesse sentido é possível, então, se pensar  a sociedade  ocidental 

historicamente produzida pelos e para os homens, e acrescente-se a isso, homens  fisicamente 

aptos a  exercer  funções sociais.  Neste mundo não  há espaço para a pessoa com deficiência. 

Aprendizagem: formal, pessoal, experiência 

A convivência diária com os filhos dão a estas mulheres a oportunidade de 

experimentarem as mais variadas situações e desafios. Os cuidados redobrados com saúde  e 

educação  que eles requerem  proporcionam a elas um tipo de aprendizado que se pode 

chamar de aprendizado formal. As falas,  a seguir, exemplificam esse tipo de aprendizado: 

- Então, eu fui aprendendo, fui conhecendo e pesquisando, procurando saber o que 

significava essa deficiência, o que era essa deficiência [...]. A gente aprende muito, pra 

quem não conhece, pra quem não sabe o que é uma criança especial, que valorize 

muito, porque é umas crianças que depende, mas também nos ensinam e que a gente 

venha a conhecer, o trabalho, o prazer de tá com as crianças, com as crianças 

especiais. (P1, Grande Recife – JG) 

- Eu sabia, mas não tinha contato com essas crianças, não sabia nem como falar com 

esse tipo de criança. Aí ela veio, né, pra eu ter contato com ela e com as outras 

crianças também, aprender amar cada vez... com certeza. E agora eu entendo como é 

que eles são, como é que ela, a gente sabe como tem que lidar com ela. Essas crianças, 

assim, eu não sabia nem como falar com criança assim. (P3, Grande Recife – JG) 

 

Este tipo de aprendizado diz respeito aos conhecimentos médicos  e educativos que 

vão sendo construídos na experiência da maternagem, e necessários ao manuseio adequado 

das necessidades e impedimentos das crianças. Elas requerem, em muitos casos, que seus 

cuidadores se apropriem de informações e conhecimentos indispensáveis à sua sobrevivência. 

As consultas médicas são oportunidades para a dissolução de dúvidas sobre a evolução, as 

características, os sintomas específicos da deficiência. Outras estratégias utilizadas são acesso 

a sites da internet especializados  em determinadas deficiências, no entanto, mesmo com essas 

possibilidades de acesso à informações, muitas mães ficam ansiosas  e preocupadas  a respeito 

do futuro de seus filhos justamente por não conseguirem decodificar adequadamente as 

explicações médicas disponíveis. 

No plano pessoal, muitas mães afirmaram que o nascimento de seus filhos lhes 

conferiram um sentimento de  maior responsabilidade, o que trouxe implicações importantes 

para suas vidas. Muitas tiveram seus filhos quando adolescentes e este evento mudou 

radicalmente  suas atitudes frente ao mundo, como se percebe na seguinte fala: 
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-A gente aprender assim a ficar mais caseira a ter mais responsabilidade que eu acho 

que não tive. Depois que ele nasceu a minha responsabilidade foi maior e tá sendo 

mais ainda. (P4, Grande Recife – JG)  

Estas demandas por mais conhecimento, por informações sobre o funcionamento das 

deficiências de seus filhos, perpassam as falas de quase todas as entrevistadas. Concomitante à 

esse tipo de  necessidade de conhecimento instrumental, muitas participantes relataram que 

além do aprendizado formal receberam aprendizado e crescimento humanos que de outro 

modo não teriam alcançado. Nas falas que se seguem esse aprendizado como crescimento 

humano é assim expresso: 

- E que assim... ela não só tão depende como também nos  ensinam o respeito, o 

cuidado [...]. E assim esse carinho, esse amor relacionado as crianças especiais, você 

vem crescendo junto né... não tem... Então é assim  com prazer, com carinho enorme 

que você tem. Aprendendo com ele. Eles passam isso né. Nossa, não sabia que era tão 

bom... (Risos)... (P1, Grande Recife – JG) 

- Não é fácil, mas a gente aprende. A gente com o dia a dia, o passar do tempo a gente 

aprende, mas é difícil. Tem que ter uma responsabilidade muito grande mesmo e isso 

nunca passou pela minha cabeça, de eu ter essa responsabilidade. (P4, Grande Recife – 

JG) 

- Porque passeia com eles, descobre coisas novas, vai aprendendo com ele. Não tem 

indiferença. É crescendo juntos, e descobrindo novos horizontes e cada dia que 

descobre alguma coisa que eu passo pra ele, que ele passa pra mim... nossa! É muito, 

muito, muito lucrativo mesmo. (P5, Limoeiro) 

- Significa compromisso, responsabilidade, acima de tudo crescimento, crescimento 

em todos os sentidos. Então a gente cresce à medida que a gente vai adaptando aquela 

situação. O que ela vai precisando da gente, a cobrança, tudo isso vai fazendo parte do 

processo. E crescimento assim também, porque... renúncia, renúncia também. A gente 

amadurece, e a gente cresce quando a gente amadurece, e o sofrimento faz parte do... 

ajuda o crescimento. (P6, Limoeiro) 

Estas falas expressam a ideia de que um filho  com deficiência não  representa apenas 

mais trabalho e responsabilidade, mas que é uma oportunidade  de desenvolvimento pessoal e 

humano que gratificam todo o esforço empreendido.  Estas experiências  pessoais, de 

aprendizado  instrumental  e crescimento humano, marcam significativamente a trajetória de 

vida dessas mulheres e selam um tipo de relacionamento com seus filhos repleto de 

experiências  inusitadas. Esta temática é de fato recorrente nas falas das participantes. 

Aprender e crescer com os filhos com deficiência  parece significar mais que uma ideia 

individual, pode indicar  sentidos de maternidade compartilhados que configuram  suas  

identidades  e cumprem assim a função  definidora, justificadora e diferenciadora das 

representações (SANTOS 2005), diferenciando este grupo de mulheres-mães de outras 

mulheres-mães. Nessa crença compartilhada que as diferenciam das outras mães, justamente 

no quesito dedicação (elas buscam mais informações, correm mais atrás, etc.), as mães de 
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crianças com deficiência radicalizam suas experiências maternais e respondem ao imperativo 

socialmente construído que exige das mães que sejam realmente  dedicadas à sua prole 

(COUTINHO; MENANDRO, 2009). 

Maternidade mundo privado x maternidade mundo público hospitalar 

 Uma preocupação constante para as participantes  diz respeito aos cuidados com a 

saúde de seus filhos. Em se tratando de crianças com deficiência, há uma necessidade 

constante de monitoramento e dependendo do tipo de deficiência que a criança apresentar, a 

frequência aos hospitais pode se tornar algo rotineiro, e assim, a representação da 

maternidade restrita ao espaço privado das mulheres rainhas do lar é ressignificada na 

ocupação do espaço público.  Para uma das entrevistadas, as idas aos hospitais se tornou algo 

tão  corriqueiro que ela chega a afirmar que morou dentro deles enquanto passeava em casa: 

- A gente morou dentro de um hospital, a gente passeou em casa. A gente passava três 

meses dentro de um hospital. A gente morou lá onde ele nasceu, no SISAM, aí de lá a 

gente foi pra casa 5 dias, voltou pro IMIP, do IMIP passou mais um mês voltou pra 

casa passou 5 dias. Não passava mais do que 5 não. Do IMIP ele foi pro Português. 

Pronto, do Português, meu filho, ali a gente morou mesmo. (P4, Grande Recife – JG) 

Outra mãe refere  que enquanto esteve no hospital com a sua filha não se sentiu bem  

até a saída dela  para casa. Em casa, no ambiente privado, onde a exposição pública do 

sofrimento  encontra seu limite, tudo se tornou uma maravilha, uma benção, como indica a 

fala que se segue: 

- O meu sofrimento foi só até quando ela ficou no hospital. Aí quando saiu, pedi todo 

dia meu Deus pra que ela saísse bem, graças a Deus, saí numa paz, numa benção, e tá 

aqui uma benção. Já vai fazer três anos. Dia três ela faz três anos já. É uma benção. 

Uma maravilha. (P3, Grande Recife – JG) 

Entendemos que além da exposição pública, a hospitalização da criança com 

deficiência  parece trazer à tona todos os medos e angústias que  seriam pertinentes ao mundo 

privado, e que acompanham o dia a dia dessas mães. Uma criança com deficiência, de certa 

forma,  remete suas mães a um estado permanente de vigília e observação de tudo que possa 

se relacionar à saúde dela. As preocupações parecem ser constantes e permanentes, mesmo 

quando o tipo de deficiência parece ser menos propício a complicações médicas, como no 

caso de crianças  cegas ou com baixa visão. Nestes casos, os cuidados com a educação 

doméstica e formal se sobrepõem aos cuidados médicos. 

Quando o tipo de deficiência é realmente comprometedor do ponto de vista da saúde, 

como no caso da Síndrome de Patau³, caracterizando-se como uma deficiência múltipla,  os 

níveis de preocupação  se elevam significativamente e o  hospital torna-se a segunda casa.



111 

 

 Em nossa sociedade, a instituição hospitalar assumiu um papel importante no 

escamoteamento  da doença e da morte. A morte parece ser um tabu a ser evitado de modo 

que se tornou um assunto proibido e  relegado  aos porões  dos hospitais. Ao reclamar para si  

o lugar da morte, essa instituição se revestiu de um significado simbólico marcadamente 

negativo. Vale lembrar que  esse significado negativo da morte não é inerente a este 

fenômeno. Ele é decorrente  do esforço da sociedade ocidental em valorizar a juventude, o 

corpo belo, perfeito e saudável como sinônimos  de status social a ser alcançado. Nesse 

contexto, a doença e a morte são indesejadas justamente por esvaziarem esses esforços.  O 

hospital  se configura, portanto, como  o espaço público por excelência, onde as duas das mais 

importantes inevitabilidades da existência humana, a doença e a morte,  são constantemente 

negadas, em prol de um ideal de eterna juventude (CAMON, 1995). 

 Os sentidos, portanto, que os hospitais  assumem  para estas mulheres  reforçam suas 

experiências de cuidados maternais, já marcadas pelos sentimentos  de frustração e incerteza,  

de uma valência negativa.  As idas e vindas aos hospitais representam para estas mulheres um 

reconhecimento público de que  seus filhos não estão bem. É como se no âmbito  privado eles 

estivessem  resguardados da possibilidade da doença e da perda que um hospital representa, 

dando às mães uma sensação de segurança e conforto que os hospitais lhes retiram. O 

sofrimento no âmbito publico parece doer mais que no privado. 

A criança com deficiência e o sentido de religiosidade 

O sofrimento psíquico decorrente dessas perdas e frustrações requer estratégias de 

enfrentamento.  Ter um filho com deficiência mobiliza sentimentos fortes e a dor aparece 

como uma experiência significativa.  Segundo Paniagua (2008),   essas mães precisam realizar 

um luto pela perda ou frustração  decorrente do nascimento de uma criança com deficiência. 

Elas precisam “enterrar” o filho ideal  que não nasceu e  realizar uma nova “gestação” do 

filho  real,  neste  caso,  com deficiência.  Este  processo  é doloroso e mobiliza os recursos de 

enfrentamento disponíveis.  Nesse sentido, a religiosidade se mostra muitas vezes eficaz  para  

 

____________________ 

³Sindrome de Patau: é uma anomalia cromossômica causada pela trissomia do cromossomo 13. 

Inclui as seguintes características: má formação do coração, retardo mental, palato fendido e fendas 

labiais, os olhos são pequenos e extremamente afastados ou ausentes, polidactilia. A expectativa de 

vida é  bastante curta (cerca de 6 meses), mas pode chegar a 10 anos. (Em: 
http://www.ghente.org/ciencia/genetica/trissomia13.htm.  Acesso em:07/08/2012) 

http://www.ghente.org/ciencia/genetica/trissomia13.htm
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o  apaziguamento  ou resignificação das dores e frustrações  sofridas. Em muitas ocasiões, as 

participantes  remetem à uma divindade as situações pelas quais passaram ou ainda estão 

passando: 

- Eu acho quando Deus manda né... tem um plano pra cada um na sua vida. Ele sabe 

que quando dá uma criança especial é para uma mãe especial, né isso? (P2, Grande 

Recife) 

- Eu, era um sonho meu ser mãe, graças  a Deus... então Deus me deu três, em vez de 

ser dois, nasceram três, e essa veio mais especial ainda  né, não sei, Deus é quem sabe, 

porque foi tudo enviado por Deus mesmo. Com o planejamento dele... fe (P3, Grande 

Recife) 

- Eu sou muito feliz por ser uma mãe escolhida pra ser, ter sido escolhida por Deus, 

porque eu acho que a gente é escolhida. (P6, Limoeiro) 

 

- Aí teve uma mãe mesmo que eu chorei no IMIP que disse: ééé... muita dor ter um 

filho assim, e eu disse: não, Deus me deu eu tô aceitando o amor e eu muito me 

apeguei nesse menino. (P2, Grande Recife) 

- Porque é uma benção que Deus botou na minha vida a minha filha, apesar de todos 

os dois, essa aqui parece que, não sei, veio pra dar uma paz dentro de casa, pra tudo. 

Uma benção ela. (P3, Grande Recife – JG) 

As falas acima  sugerem que o nascimento de uma criança com deficiência tem um 

sentido ambíguo para  suas mães: dor e benção  divina.  Elas afirmam serem escolhidas por 

Deus para viver esta dor, para receber esta benção divina, portanto, a dor integra um plano 

divino para as suas vidas. Nesse aspecto, parece que há um sentido compartilhado  por estas 

mães  que reveste seus filhos  de um significado simbólico, sagrado, diante dos quais elas 

devem se curvar e aceitar. 

O significado da chegada de uma criança com deficiência na vida de uma família nem 

sempre representou uma benção, uma graça de Deus, como indicam as palavras acima. 

Paniagua (2008) nos informa que até o começo do século XX o nascimento de um filho com 

deficiência representava para a família algum tipo de castigo decorrente da degeneração moral 

em algum dos seus membros. A criança trazia no seu corpo a marca de uma punição devida 

ao mau comportamento de seus familiares. Hoje, no entanto, nos parece que o castigo de 

outrora foi ressignificado e se transmutou em benção e dádiva divina. Cabe aqui, portanto, 

questionar as razões  dessa aparente mudança  de valência: de um sentido negativo ao seu 

oposto; de castigo (decorrente de alguma falta moral ) a uma benção, dádiva (o que pressupõe 

a gratificação por algum comportamento positivo). 

A resposta a este questionamento não parece ser algo fácil de responder. Contudo, é 

possível que o recurso às explicações religiosas de  acontecimentos inesperados  possa 
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representar para estas mães a única possibilidade de se familiarizarem ou integrarem em seus 

sistemas sócio-cognitivos os impactos  e consequências  negativas de um evento tão 

desestabilizador, como parece ser a profunda frustração de um desejo ou expectativa  não 

realizados. É possível que estas mães “ancorem” a novidade do desconhecido em seus 

sistemas  de crenças religiosas pré-existentes a fim de melhor familiarizarem-se  com o objeto 

causador de desconforto. Segundo Moscovici (2010), o processo de ancoragem introduz o 

novo objeto  num sistema de pensamentos pré-existentes, estabelecendo com ele uma rede de 

significações em torno do mesmo. Assim, a ancoragem  possibilita o enraizamento do objeto 

no sistema  de interpretação social do sujeito tornando familiar  o desconhecido, ao mesmo 

tempo em que transforma os conhecimentos anteriores. 

 A  partir  das contribuições de Moscovici (2010),  compreende-se que no processo de 

ancoragem de um filho com deficiência  as suas mães integrem o novo objeto em seus 

sistemas de crenças religiosas pré-existentes ao mesmo tempo em que tal sistema sofre 

modificações. Pensando em termos consensuais, é possível inferir que, se antes se pensava o 

advento de um filho com deficiência enquanto castigo por uma falta moral, hoje ele é 

reinterpretado enquanto uma benção divina,  correspondendo, assim, às modificações pelas 

quais a sociedade vem passando no sentido de conferir às  pessoas com deficiência maior 

visibilidade  e aceitação social.  Estas modificações incidem sobre os processos de 

subjetivação daquelas mães , agregando novos elementos aos antigos e reconfigurando seus  

olhares e interpretações direcionados aos seus filhos. 
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9   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esta pesquisa  teve por objetivo compreender  as representações  sociais da 

maternidade  em mães de crianças com deficiência a partir da  perspectiva  teórica 

psicossociológica. Especificamente, pretendemos  identificar os elementos constitutivos 

dessas representações,  buscando enfatizar  as concepções de maternidade e filho ideal dentro 

de contextos sociais urbano e  rural. A análise dos dados   nos  possibilitou  vislumbrar alguns 

resultados. De início, esclarecemos que os achados obtidos não são conclusivos, não fecham 

as questões levantadas pela pesquisa, mas antes incrementam a problemática  da maternidade 

e da criança com deficiência com novos questionamentos. 

 O questionamento fundamental desta pesquisa nos motivou, essencialmente, a 

compreender a representação da maternidade quando o filho esperado, marcado socialmente 

por um ideal de perfeição, não corresponde às aspirações psicossociologicamente   

acalentadas pela mãe-gestante.  

Para melhor abarcar a problemática  da relação mãe-filho realizamos a uma revisão 

bibliográfica  que nos possibilitou o contato com trabalhos importantes sobre o tema. 

Percebemos  que  a questão da maternidade  e dos cuidados maternos  se adequaram aos 

interesses desta pesquisa na medida em que  foram enfocados seus aspectos sócio-históricos. 

A compreensão da   mulher, da feminilidade e da maternidade  nos colocou diante  de uma 

realidade socialmente construída segundo a qual os papéis  desempenhados pela mulher 

englobam uma noção de feminilidade sensível  e dócil a qual se articula quase que 

indissociavelmente, ou naturalmente,   à experiência da maternidade. Nesse sentido, ser 

mulher é ser feminina e capaz de gerar e cuidar amorosamente de um filho saudável. 

Apesar do desmentido  histórico desse imperativo da sociedade moderna, ainda 

sobrevive na contemporaneidade crenças de cunho biologizante,  associando a mulher à 

maternidade amorosa e abnegada. Essa mesma maternidade  parece supor um filho 
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igualmente amável e digno de entrega  maternal, isto é, um filho “perfeito”, ideal e conforme 

as exigências sociais de padronização da infância. Quando, ao nascer, este filho não 

corresponde às expectativas da mãe, como no caso do nascimento de uma criança com algum 

tipo de deficiência, é de se esperar  que a frustração advinda desse evento seja causa de 

desconforto e até mesmo de sofrimento psíquico.  

Neste momento da pesquisa nos ocupamos com a questão da criança com deficiência. 

A este respeito identificamos na bibliografia  crenças historicamente construídas que 

envolvem a concepção de criança vigente  na contemporaneidade. A padronização  da 

infância acima mencionada, assim como as crenças sociais relacionadas aos cuidados infantis, 

se articulam aos diferentes contextos sociais de desenvolvimento da infância. Comum a estes 

contextos, a questão dos estigmas e dos preconceitos  incrementam o sofrimento psíquico  

tanto para as crianças com deficiência quanto para as suas mães. 

Este estudo, portanto, se mostrou  oportuno enquanto possibilidade de reflexão crítica 

das instâncias sócio-históricas responsáveis pela construção  de crenças, valores, 

comportamentos e expectativas acerca da criança com deficiência e da mulher. Estas crenças, 

muitas vezes subjacentes às experiências negativas vividas por estes personagens,  trazem à 

reflexão a necessidade  de identificá-las e compreender seu funcionamento tanto ao nível 

pessoal quanto ao nível social. A identificação dessas representações sociais abre a 

perspectiva de aprofundamento do tema e possibilita a construção de novos subsídios teóricos 

eventualmente capazes  de ampliar o diálogo acerca do preconceito contra a criança com 

deficiência e das expectativas padronizadas da maternidade, ambos carregados  de  

sofrimento. 

Para a  construção dos dados nos foi  imprescindível  a participação das instituições de 

apoio à criança com deficiência e a disponibilidade de suas mães. Apesar das dificuldades de 

acesso a algumas participantes, no interior do Estado e na Região Metropolitana do Recife, 

este momento da pesquisa se mostrou particularmente significativo na medida em que 

proporcionou momentos de expressão emocional das suas experiências. Numa das entrevistas, 

a participante  afirma ter sido aquela a única oportunidade que tivera de falar abertamente 

sobre o sofrimento que representou o nascimento de seu filho com deficiência. Sua vida havia 

sido devotada ao filho e, no entanto, houve pouco reconhecimento de seus esforços e 

dedicação. A entrevista oportunizou a esta mãe reelaborar um pouco a sua história de vida.   
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Outra situação inusitada ocorreu quando da coleta de dados no CREE – Limoeiro. 

Durante  a hierarquização das associações livres, uma das participantes recebeu uma ligação  

no celular: a notícia era a de que sua mãe acabara de falecer. Imediatamente, ela deixa a 

entrevista e segue para a cidade onde mora sua mãe. Dias depois, encontrei-a nos corredores 

da CREE e ela se disponibilizou a terminar a entrevista. Não conseguindo achar palavras para 

os termos indutores, sua entrevista foi rápida. A impressão que ficou, no entanto, foi a de que 

a recente  morte se sua mãe afetou  suas crenças a respeito da maternidade, dificultando desse 

modo a livre expressão de suas ideias e sentimentos. 

 As informações  obtidas por meio dos entrevistas e da livre associação de palavras nos 

colocaram o desafio de identificar as características e possíveis modificações das 

representações da maternidade em mães de crianças com deficiência.  A seguir, apresentamos 

os achados mais importantes deste estudo, segundo a ordem de evocação aos termos 

indutores, a saber: mãe, mãe de filhos com deficiência, filhos e filhos com deficiência. 

a) A representação social da maternidade, do ser mãe, independentemente de 

se ter ou não filhos com deficiência, se revelou uma representação em que 

o amor e o carinho são partes indissociáveis da maternidade. 

Identificamos nesta representação da maternidade elementos de  uma biologização 

dessa experiência no sentido da naturalização dos cuidados maternos e do papel feminino. 

Entendemos que esta representação da mãe natural faz parte do cenário psicossocial  dentro 

do qual as participantes  constroem suas identidades.  Munidas  dessas crenças, estas mulheres 

idealizam uma experiência de ser mãe na qual o nascimento de filhos saudáveis desempenha 

um  papel importante. Nesse sentido, não basta ser simplesmente mãe, é preciso que a prole 

corresponda igualmente ao ideal de maternidade socialmente construído. 

b) As expectativas depositadas nos filhos  comportam elementos de 

idealização congruentes com as idealizações da maternidade. Estes filhos 

dos sonhos são perfeitos, saudáveis e independentes. 

Este tópico nos colocou diante de um ideário de maternidade  em que  se torna 

imprescindível  o nascimento de uma criança  perfeita e saudável. Entendemos, com isso, que 

a qualidade “amável” de uma criança requer uma  perfeição física e intelectual. Assim, de 

acordo com a perspectiva sócio-histórica, o desejo pessoal de uma criança perfeita reflete a 

necessidade sócio-produtiva de pessoas capazes de desempenhar determinadas tarefas sociais. 
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Nesse sentido é possível se pensar os ideais de filho perfeito, assim como a maternidade 

perfeita inseridos num contexto social  criador de demandas a serem prontamente respondidas 

pelos sujeitos sociais 

No entanto, algo ocorre com a representação social  dessa maternidade quando o filho 

não corresponde às expectativas. É o que percebemos quando investigamos a representação da 

maternidade de crianças com deficiência. 

c) A representação social da maternidade parece sofrer algumas alterações  

periféricas, porém conserva um núcleo resistente à modificações advindas 

das experiências concretas: ela continua sendo uma maternidade  

naturalmente  amorosa e dedicada, mas uma sombra de insatisfação 

originária do filho com deficiência parece fazer parte dessa experiência 

maternal. 

Neste ponto nos deparamos com a natureza resistente às mudanças das  

Representações  Sociais: as representações da maternidade atreladas  a uma determinação 

biológica, condicionante da feminilidade da mulher, sobrevivem ao nascimento do filho com 

deficiência, sendo este uma antítese do filho perfeito que confirmaria a tal feminilidade. Nesse 

sentido nos perguntamos sobre  o que faz uma representação social resistente às mudanças? 

Moscovici (2010) nos ajuda a compreender esta questão propondo  que o caráter  resistente 

das representações  se atrelam ao fato de que elas estão presentes nas configurações 

identitárias  dos membros  de determinado grupo social, garantido desse modo a coesão e 

perpetuação grupal. Como identidade e grupo social  são interestruturados,  a permanência da 

representação significa a continuidade do sujeito e do grupo social. 

Ser mãe de uma criança com deficiência parece não ser a mesma coisa que ser mãe de 

uma criança sem deficiência. A criança com deficiência parece não se encaixar  num ideal de 

maternidade amorosa e dedicada. As frustrações advindas da não realização/adiamento dos 

planos para o futuro e  das expectativas quanto aos filhos ocasionam  sentimentos de tristeza e 

melancolia que as distinguem das outras mães: 

d) Muito embora tenha aparecido  nas entrevistas algumas falas que reforçam 

o amor e o cuidado enquanto marcas da maternidade, esse essas 

características, no entanto, são revestidas de um ar melancólico e triste. 
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Estes sentimentos, ao nosso ver,  se justificam, entre outros motivos (como os 

advindos da própria realidade do filho com eficiência) pelo  fato de que cuidar de um filho 

com deficiência proporciona mudanças importantes nas  vidas  dessas mulheres.  

e) As mudanças dizem respeito principalmente às modificações nos projetos 

de   vida onde os planos para o futuro são frustrados ou indefinidamente 

adiados tendo em vista  as necessidades de cuidados adicionais que seus 

filhos requerem. 

Os projetos para o futuro são interrompidos, temporária ou permanentemente,  porque 

seus filhos requerem cuidados especiais. Estas mães precisam se apropriar de novos 

conhecimentos, principalmente os relacionados à natureza médica da deficiência de seus 

filhos, aos cuidados com higiene e  educação, entre outros.  

f) Aprendizado formal e aprendizado como crescimento humano fazem parte 

do cotidiano dessas mulheres. 

Os cuidados que estes filhos demandam não se restringem aos afazeres domésticos. 

Eles requerem das suas mães um tipo de  cuidado que pressupõe   conhecimentos  formais 

específicos  sobre as suas deficiências. Este tipo de aprendizado se refere  aos conhecimentos 

médicos  e educativos que vão sendo construídos na experiência da maternagem, e 

necessários ao manuseio adequado das necessidades e limitações das crianças. As consultas 

médicas são oportunidades para a dissolução de dúvidas sobre a evolução, as características, 

os sintomas específicos da deficiência, mas também o acesso a informação se dá pelas 

pesquisas na internet. 

Paralelo ao conhecimento formal que seus filhos requerem,  estas mães  referiram  

obter  com eles um crescimento pessoal  que  representa um aprendizado nas relações 

humanas e uma maturidade interior que não teriam se seus filhos fossem  sem deficiência. 

Elas parecem sentir suas vidas se tornaram mais humanizadas em decorrência dos cuidados 

com o filho com deficiência.  

g) Maternidade no espaço público e medos – simbolismo da morte que se 

antagoniza à alegria de ter filhos. 

As exigências cotidianas relativas à  saúde de seus filhos expõem estas mães a uma 

rotina  de idas  e vindas a hospitais  conferindo à experiência de se ter um filho com 

deficiência um dimensão pública na qual o medo do fracasso, representado pela possibilidade  
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de  morte iminente de seus filhos, adquire uma amplitude social   que extrapola o âmbito de 

suas vidas privadas.  O medo que advém desta situação se antagoniza à alegria de ter filhos, 

algo tão amplamente valorizado pela sociedade, fazendo da vida destas mães palco de um 

conflito de valores sociais  (hospital/possibilidade de morte x ter filhos/possibilidade de vida) 

diante do qual o recurso à esfera religiosa  se apresenta como estratégia legítima de 

enfrentamento desta contradição. 

h) Filho com deficiência enquanto dor e benção  divina - campo simbólico do 

sagrado. 

Os filhos com deficiência  adquirem, para as entrevistadas, um sentido simbólico que 

encontra a sua melhor expressão na experiência do sagrado.  Eles representam, 

simultaneamente, uma benção e uma dor, remetendo dessa forma a uma relação mãe-filho 

marcada pela ambiguidade. A sacralização do filho com deficiência parece  representar  uma 

estratégia de ressignificação da experiência da maternidade dentro de um quadro de referência 

religiosa que permite  dar um sentido último aos esforços  adicionais, às frustrações e aos 

medos  que comumente acompanham estas vivências. 

Temos, portanto, uma imagem aproximada  da Representação Social da maternidade 

de crianças com deficiência: tanto no espaço urbano quanto no rural, ela é revestida de 

crenças naturalizantes  sobre o ser mãe; sofre modificações periféricas, porém importantes,  

quando nasce um filho com deficiência; essas modificações dizem respeito à mudanças 

significativas nas biografias  dessas mulheres (planos adiados, mais trabalho com a 

educação e a saúde dos filhos, melancolia e tristeza); diante destas adversidades o recurso ao 

sagrado garante um sentido último a estas experiências. 

Um  questionamento suscitado por esta pesquisa diz respeito a periferia das 

representações. Como dito cima, os dados sugerem mudanças na periferia da representações 

sociais da maternidade, quando o filho que se tem apresenta algum tipo de deficiência. Nesse 

sentido, a pergunta que fazemos é: em que níveis estas mudanças periféricas acontecem, isto 

é, quais mães revelaram traços significativos de mudanças nas representações da maternidade: 

as que tem filhos com deficiências consideradas graves, como a síndrome de  Patau,  genética 

e altamente incapacitante, que requer mais cuidados e, portanto, proporciona mais frustrações; 

ou as que tem filhos com deficiências consideradas  menos incapacitantes, como a Síndrome 

de Down? O grau ou tipo de deficiência de seus filhos influenciaria a concepção de 

maternidade que compõem suas subjetividades? 
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No que se refere às representações sociais de natureza religiosa acerca da criança com 

deficiência, foi identificado um princípio de mudança ou  ambiguidade discursiva que reveste 

esta criança: ela é, ao mesmo tempo, um castigo (tal como a criança com deficiência do 

século XIX) e uma benção divina. Como explicar  sentidos tão contraditórios compartilhados 

por um grupo acerca de um mesmo objeto social? Qual a natureza desta ambiguidade? Talvez 

aqui  tenhamos um ponto de partida para uma nova pesquisa em Representação Sociais. 

 Os aportes teóricos deste estudo nos proporcionaram uma interessante aproximação 

sócio-histórica de nosso objeto de investigação.  No entanto, foi identificado uma limitação 

conceitual no sentido de que, em se tratando de cuidados com a criança, malgrado os 

contextos históricos de desenvolvimento e relacionamento entre mãe e filho, na sociedade 

contemporânea os cuidados com a criança  são garantidos perante a legislação uma vez que a 

não proteção da infância, fato comum em outros contextos históricos,  tem repercussões sérias 

no seu desenvolvimento físico e intelectual. Desse  modo, a compreensão puramente 

histórico-cultural, numa vertente  puramente relativista, da relação mãe-filho, abriria a 

possibilidade  de descuidos com a infância supostamente justificáveis em função dos 

contextos culturais em que estes  cuidados poderiam ou não ocorrer. 

 No mais, estamos cientes de que  a discussão que envolve a experiência da maternidade e da 

criança com deficiência abarcam muitos outros aspectos que este estudo não pôde contemplar.  

Esperamos, contudo,  ter podido contribuir com  as discussões a respeito de  temas tão caros à 

sociedade contemporânea. 
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11    ANEXOS 

 

Anexo  1 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UFPE 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa que tem por  finalidade 

principal investigar as representações sociais da maternidade em mães de crianças com 

deficiência. Fica acordado que as informações fornecidas não serão utilizadas para outro fim 

além deste. 

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária. Posso desistir a qualquer 

momento e minha participação não envolve nenhuma remuneração. Nestes termos, posso 

recusar e/ou retirar este consentimento, informando a pesquisadora, sem prejuízo para ambas 

as partes a qualquer momento que eu desejar. Tenho o direito também de determinar que 

sejam excluídas do material da pesquisa informações que já tenham sido dadas. 

Como possíveis benefícios, os resultados da pesquisa poderão subsidiar o trabalho de 

diversos profissionais que trabalham com a temática da maternidade e da criança com 

deficiência. Como possíveis riscos, o momento da entrevista poderá causar algum desconforto 

ou conflito para a participante, os quais, o entrevistador tentará minimizar. Além disso, a 

pesquisa será realizada em colaboração com a Clínica Psicológica da UFPE. Casos especiais, 

se necessários, poderão ser encaminhados para atendimento por profissionais desta 

instituição. A equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade e o anonimato. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com o 

pesquisador Fernando Antônio da Silva, autor do estudo, pelo endereço: Departamento de 

Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, localizada na s/n, Cidade Universitária; telefone: 

(81) 8721 4640 ou pelo e-mail: fernando_jung@hotmail.com. Para outros esclarecimentos, 

entrar em contato com o conselho de ética da UFPE sediado na Avenida da Engenharia s/n – 

1º Andar, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: 2126 8588. Os dados 

coletados  ficarão arquivados e em posse do pesquisador o qual garantirá sua segurança e 

armazenamento. 

mailto:fernando_jung@hotmail.com
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Minha participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste termo 

em duas vias, sendo uma retida por mim e a outra pelo pesquisador. Poderei deixar de 

participar a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à minha pessoa. 

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste consentimento 

esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta forma, com a 

pesquisa. A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos 

legais. 

 

 

Recife, ____/____/20_____.   

__________________________  _________________________ 

 Professor participante    Responsável pela pesquisa 

___________________________  __________________________ 

Testemunha 1     Testemunha 2 
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Anexo   2 

 

Perfil de Identificação: 

Idade_________                

Estado Civil____________  

Companheiro (  ) Sim       (  ) Não      Pai do(a) filho(a) (  ) Sim      (  ) Não 

Outros filhos (  ) Sim       (  ) Não Quantos?______  Mesmo pai  (  ) Sim () Não 

Escolarização  (  ) E. F. incompleto  

     (  ) E. F. completo   

     (  ) E. M. incompleto  

     (  ) E. M. completo  

     (  ) Superior incompleto  

     (  ) Superior completo  

     (  ) Pós-graduação 

Trabalha  (  ) Sim        (  ) Não 

Renda Familiar  (  ) Até um salário mínimo   

        (  ) Um salário mínimo  

        (  ) 1 a 2 salários mínimos  

        (  ) 2 a 4 salários mínimos  

        (  ) Mais de 4 salários mínimos. 

Recebe alguma ajuda do governo  (  ) Sim       (  ) Não 

Acompanhamento Psicológico  (  ) Sim       (  ) Não 
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Convidamos você a participar dessa pesquisa. Sua colaboração será de grande 

interesse para nós, pois sua opinião é muito importante. Pedimos que responda da forma mais 

livre que lhe for  possível, as primeiras 05 palavras ou expressões que lhe vêem a mente 

quando você ouve/lê as seguintes palavras:  

 

1- MÃE¹ 

_____________, _____________, _____________, ______________,_____________ 

 

2- MÃE DE FILHO(A) COM DEFICIÊNCIA 

_____________, _____________, _____________, ______________,_____________ 

 

3- FILHOS 

_____________, _____________, _____________, ______________,_____________ 

 

4. FILHO(A) COM DEFICIÊNCIA 

_____________, _____________, _____________, ______________,_____________ 

¹Observação: cada palavra/expressão indutora será apresentada aos participantes em folhas separadas. 
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Anexo   3 

 

Questionários das Entrevistas Individuais – Grande Recife (JG) e Limoeiro. 

 

1. Para você,  como o amor e o carinho estão relacionados ao ser mãe? 

2. O que significa ter um filho com deficiência? 

3. Como é amar um filho com deficiência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato: 

Fernando Antônio da Silva 

Fernando_jung@hotmail.com 


