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RESUMO 
 
 

Nossa sociedade atribui sentidos ao modo de ser e agir das mulheres, e às práticas 
da maternidade em si. A politização essencialista desta temática ganha força 
especialmente por causa dos mitos que ainda permeiam esta experiência. O que 
está em jogo nessa questão é que a maternidade outorga um lugar, o de mãe, mas 
também o de mulher reprodutora, que independentemente das ordens colocadas, 
são construídas social e culturalmente sob diferentes formas, e que inevitavelmente 
passam pela linguagem. Desta feita, as atribuições e normas estabelecidas jamais 
poderão se aplicar a todas as mulheres, sobretudo por causa da complexidade desta 
temática, já que ela tanto se encontra circunscrita no plano biológico quanto no 
social, principalmente neste último. Destarte, reconhecendo a existência das 
dificuldades das mulheres, especialmente das mulheres com deficiência visual, esta 
investigação objetivou conhecer como a mulher com deficiência visual constrói 
discursivamente sua experiência da maternidade. Para tanto, fundamentou-se na 
perspectiva teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva, uma vez que 
trabalhar com a linguagem nesta perspectiva é trabalhar, portanto, com o discurso 
em si e com aquilo que ele produz, ou seja, as práticas sociais, pois ao mesmo 
tempo em que se constroem os discursos também se realizam construções da vida 
social. Assim, para ter acesso às falas dessas mulheres foi utilizada a entrevista 
não-dirigida, e o questionário sócio-demográfico para obter informações 
complementares sobre os dados pessoais e da maternidade. Foram entrevistadas 
sete mulheres com filhos/as em faixas etárias variadas, cuja idade mínima deles/as 
foi de um ano e três meses e a máxima de trinta e quatro anos. As participantes são 
vinculadas à Associação Pernambucana de Cegos – APEC, localizada na cidade do 
Recife, estado de Pernambuco, onde foi realizada a pesquisa. Os resultados 
apontaram cinco aspectos, que se destacaram, relacionados à experiência da 
maternidade: sentimentos ambivalentes; dificuldades nos cuidados com os/as 
filhos/as, sobretudo pelas questões socioeconômicas envolvidas e pelas posições de 
gênero implicadas neste arranjo social; ausência de apoio familiar e social; 
estigmatização de ser mãe com a ausência da visão, e finalmente; a idéia de amor 
materno sacrificial: uma posição de gênero e até de identidade, na qual a mulher 
com deficiência, com inúmeras barreiras sociais é levada a exercer os cuidados com 
os/as filhos/as e ainda assim não receber a legitimação social desta nova posição, 
limitando desta forma sua nova identidade como mãe. 
 
Palavras-chave: Maternidade; Deficiência visual; Estigma, Relatos; Experiência. 
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ABSTRACT 

 

Our society attributes meaning to the way of being and acting of women and 

maternity practices themselves. The essentialist politicization of this theme grows 

especially because of the myths that still permeate this experience. What is at stake 

in this matter is that maternity grants a place, as a mother, but also as a reproductive 

woman, that regardless the orders placed, are socially and culturally constructed 

under different ways and inevitably pass by language. This way, the established 

powers and rules can never be applied to all women, especially because of the 

complexity of this issue, once it is inserted both in the plan biological as in social, 

especially on the last. Thus, recognizing the existence of the difficulties of women, 

especially women with visual impairment, this research aimed to know how the 

women with visual impairment discursively build your experience of motherhood. For 

this, this research was based on the theoretical methodological perspective of 

Discursive Social Psychology, since working with the language in this perspective is 

to work with the speech itself and what it produces, that is the social practices, 

because at the same time the speeches are built, it also takes place in constructions 

of social life. So to have access to speech of these women, a non-directed interview 

and a socio-demographic questionnaire was used for further information on personal 

data and motherhood. Seven women with children from different ages, ranging from 

a year and three months to a maximum of thirty-four years old, were interviewed. The 

participants are linked to the Pernambuco Association for the Blind - APEC, located 

in the city of Recife, state of Pernambuco, where the survey was conducted. The 

results showed five aspects that stood out related to the experience of motherhood: 

ambivalent feelings, difficulties in taking care of the children, especially because of 

the socio-economic issues and the gender positions involved in this social 

arrangement; lack of family and social support; stigma of being a mother with the lack 

of vision; and finally, the idea of sacrificial maternal love: a gender position and even 

of identity, in which women with disabilities, with numerous social barriers, are taken 

to exercise the care of children and still not receive the social legitimization of this 

new position, thereby limiting their new identity as a mother. 

Keywords: Maternity; Visual Impairment; Stigma, Reports; Experience. 
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  INTRODUÇÃO  

Imagem 1: Mão esquerda 

 
“[...] penso que estamos cegos, Cegos que 

veem, Cegos que, vendo, não veem.”  
José Saramago1 

  

TATEANDO NO ESCURO: A ESCOLHA DO TEMA  

 

 Vários foram os motivos que me levaram a propor este trabalho, e se torna 

necessário conhecê-los a fim de melhor compreender como ocorreu a construção do 

meu objeto de pesquisa. Portanto, falar sobre o ponto de partida e o processo de 

construção torna-se, indispensável.  

 O interesse pela temática da deficiência visual surgiu na minha infância, pois 

aos seis anos apresentei problemas oculares que necessitaram de cuidados 

médicos. Passei parte considerável desta fase buscando entender o que tinha e a 

cada nova consulta uma enxurrada de perguntas eram feitas à oftalmologista que 

pacientemente me explicava.  

 Contudo, isolar-me dos meus colegas de classe tornou-se algo constante 

devido ao fato de não enxergar bem e ainda precisar usar tampões e óculos. Aos 

onze anos parei de usá-los na escola, escondida de minha mãe, e assim passei 

quase todo o semestre letivo. Na revisão realizada periodicamente, a médica notou 

que o astigmatismo havia aumentado de modo considerável e o estrabismo também. 

Assim, precisei de muito mais esforço pra continuar o tratamento e fui, logo que 

examinada, questionada quanto à participação no processo, aos exercícios de 

ortóptica, uso dos óculos, etc. 

                                                           
1
 Ensaio Sobre a Cegueira (2010, p. 310). 
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 Esta experiência difícil no início da minha vida trouxe muito mais do que 

alguma dor ou sofrimento, trouxe maturidade para perceber que o preconceito só me 

afetaria se eu permitisse. Eu não poderia depender da maneira como as pessoas 

encaravam as coisas, precisava “ver com meus próprios olhos”, foi o que escutei da 

oftalmologista e que só aprendi anos depois com uma delicada situação. 

 Tive a oportunidade de receber o cuidado e a atenção no momento certo para 

solucionar um problema simples, mas não é o que acontece sempre no nosso país. 

Mais do que sorte, tive o direito à saúde, respeitado. Não precisei perder a visão por 

complicações da deficiência de vitamina A, do astigmatismo, estrabismo ou de uma 

intensa conjuntivite. Não desenvolvi nenhum problema mais grave por falta de 

acesso aos meus direitos básicos como cidadã2. Por isso, decidi que de alguma 

forma contribuiria na vida das pessoas com deficiência visual, justamente para evitar 

que sofressem por algo que não era absurdo. Absurdo era o preconceito e a 

maneira cruel que julgavam alguém tido por “diferente”3.  

 Mesmo tendo convivido a vida toda com pessoas com deficiência, e por 

quase toda minha família ter problemas oftalmológicos, achava vergonhoso admitir 

que eu tinha dificuldades para enxergar e não queria ser percebida como “diferente”. 

Então, minha segurança somente era real quando eu estava no meio dos meus 

iguais, uma vez que as nossas dificuldades nos uniam. Exatamente por ter 

experimentado preconceito fora do meu âmbito familiar, compreendi: o melhor da 

vida acontece quando nada nos impede de seguir adiante.  

 A deficiência intelectual de uma prima nunca a impediu de sonhar, de desejar 

casar, ter filhos. A deficiência visual da minha avó nunca a impediu de ser mulher, 

esposa, mãe e trabalhadora. Então, eu jamais imaginei que a deficiência fosse ela 

qual fosse, seria um impeditivo para realizar sonhos e ideais, ou uma barreira para 

viver uma vida plena. Isso até sentir o olhar preconceituoso das pessoas.  

                                                           
2
 Segundo a World Health Organization - WHO (2007), 80% das causas de cegueira são ocasionadas 

pelo agravamento de doenças e problemas que poderiam ter sido evitados. O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia – CBO (2012, p. 27) afirma que “Na faixa etária entre 5 e 15 anos, muitos erros 
refrativos não são corrigidos devido à falta de triagem e à falta de disponibilidade e acessibilidade ao 
atendimento.” o que corrobora o argumento explicitado no parágrafo. Há ainda que se afirmar que a 
OMS (2010 apud CBO, 2012) “[...] estima em 153 milhões o número de pessoas com deficiência 
visual devido à erros de refração não corrigidos, dos quais oito milhões são cegos (essa estimativa 
não considera os portadores de presbiopia). Globalmente, os erros de refração não corrigidos são a 
principal causa de deficiência visual em crianças e adolescentes.”. 
3
 Coloco entre aspas este adjetivo para destacar o aspecto de que o diferente aí é retratado como 

anormalidade e não como característica comum a todos os seres humanos.  
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 Assim, quando entrei no curso de Psicologia não distinguia uma pessoa pela 

sua deficiência ou a destacava das demais por possuir uma limitação. A deficiência 

era apenas uma parte da sua história e não a definia. No entanto, penso que se eu 

não tivesse vivido essas experiências anteriores, talvez julgasse como o senso 

comum julga: de que uma deficiência é um grave impeditivo para uma vida saudável 

e feliz.  

 Todas essas questões perpassaram minha trajetória, e durante minha 

graduação em Psicologia se expressaram especialmente no desejo de estagiar no 

Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual – CAP4. Foi a partir desse estágio 

supervisionado que tive a oportunidade de me aproximar de um público diverso de 

pessoas com deficiência visual, fora do meu ambiente familiar, e que 

coincidentemente eram em sua maioria mulheres. O encontro com essas mulheres 

contribuiu substancialmente na minha formação profissional, ampliando as fronteiras 

entre minhas vivências, o saber, e o fazer de uma psicologia social interessada nos 

Direitos Sexuais e nos Direitos Reprodutivos das pessoas com deficiência visual, 

sem se limitar a uma categoria exclusiva de análise, como raça, por exemplo, muito 

embora o objetivo inicial seria se aprofundar nas várias categorias existentes e 

coletadas na pesquisa.  

 Diante destas, me aprofundei nos estudos sobre deficiência e o meu 

aprofundamento nessa área, sobretudo em relação à deficiência visual, me levaram 

a concluir que esta última ainda é pouco explorada pelas produções científicas 

brasileiras de modo geral5. Segundo a pesquisadora feminista e antropóloga Débora 

Diniz (2003, p. 1) “[...] praticamente inexiste produção intelectual sobre o tema no 

Brasil, sendo o tema da deficiência restrito a áreas técnicas da biomedicina, da 

psicologia do desenvolvimento ou da educação especial.”. 

 Sobre esses estudos na área de psicologia do desenvolvimento, existem 

trabalhos voltados para a reabilitação, a educação especial, o desenvolvimento da 

sexualidade e da autonomia da pessoa com deficiência visual, entre outros 

                                                           
4
 O CAP surgiu em 1994 e foi institucionalizado pelo Ministério da Educação funcionando como 

Centro de referência ao público com deficiência visual, em todas as federações do país. Nele são 
oferecidos serviços de apoio pedagógico, suplementação didática ao sistema de ensino e reabilitação 
visual. (PEREIRA, 2010). 
5
 Baseado numa pesquisa exploratória, realizada de abril a junho de 2008 que utilizou resumos das 

produções científicas das pós-graduações brasileiras (dissertações e teses) sobre promoção de 
saúde de pessoas com deficiência visual a partir do ano de 1998 até o ano de 2007 no portal de 
periódicos CAPES. Foram encontrados apenas 97 resumos sobre o tema, o que tem revelado um 
baixo índice de pesquisas na área durante a última década. (CEZARIO; et al, 2010). 
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esclarecidos mais adiante. Entretanto, é preciso salientar que ainda são 

inexpressivas as pesquisas em psicologia sobre a deficiência visual, principalmente 

relacionado à maternidade (AMIRALIAN, 2000). 

 A partir desta surpreendente descoberta, a idéia central de elaborar meu 

projeto de dissertação com o público feminino ganhou força. Ao final do primeiro 

semestre do mestrado, dois temas me chamaram a atenção para maiores reflexões: 

a deficiência visual e a maternidade. Então pensei, por que não problematizar essas 

duas temáticas? Diante deste quadro, algumas inquietações me sobressaltaram e 

me levaram o modificar a minha pesquisa inicial, motivada principalmente pelas 

provocações em sala de aula com o Professor Benedito Medrado, na disciplina 

Seminários de Dissertação, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia – PPG desta universidade.  

 Inicialmente, o objeto e o público deste estudo eram pessoas que adquiriram 

a deficiência visual na terceira idade, por minha pesquisa de Iniciação Científica ter 

versado sobre a temática da terceira idade6. Contudo, o acesso à informação da 

World Health Organization - WHO (2007) me intrigou. Segundo ela, dois terços da 

população mundial de pessoas com deficiência visual no mundo são mulheres, o 

que me levou a pensar este aspecto no contexto das relações de gênero.  

 Então decidi cursar a disciplina Teorias Feministas e de Gênero, ofertada pelo 

PPG, para ampliar as discussões sobre esta problemática e buscar possíveis 

respostas para a seguinte questão: como a mulher com deficiência visual constrói a 

maternidade e de que modo o feminismo se posiciona em relação a esta 

experiência. Meu ponto de partida para a pesquisa do mestrado então se 

estabeleceu, a pergunta norteadora agora era: como a mulher com deficiência visual 

constrói a maternidade e de que modo esta experiência se organiza nos seus 

discursos? Já que de fato não foram encontradas no Brasil, sob a perspectiva 

feminista, pesquisas relacionando as duas temáticas, maternidade e deficiência 

visual. Na realidade essas temáticas estão sempre dissociadas, e quando são 

encontradas pesquisas que envolvam uma das duas, elas estão concentradas no 

campo da saúde, nas áreas médica e de enfermagem, como os trabalhos de Jorge, 

                                                           
6
 Projeto de pesquisa com ações extensionistas realizado através do Programa de Fortalecimento 

Acadêmico - PFA na Universidade de Pernambuco – UPE, em parceria interinstitucional entre a 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE (Unidade de Garanhuns), Universidade de 
Pernambuco - UPE (Campus Garanhuns) e a Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns - AESGA, 
no ano de 2011, com o seguinte título: Universidade Aberta à Terceira Idade: Atenção e Cuidado nas 
Interações Sociais. 
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et al (2014); e Pagliuca, et al (2011) que tratam de modo estereotipado a condição 

de ser mulher com deficiência visual em relação à capacidade de exercer os 

cuidados com os/as filhos/as, assim, a deficiência permanece associada às 

disfunções e incapacidades. Já na área da educação, educação especial e inclusiva, 

os trabalhos de Montilha, et al. (2009) e de Amiralian (2000) versam sobre a inclusão 

escolar e os desafios da educação especial; e na sociologia, nos direitos das 

minorias; acessibilidade, e inclusão social são as temáticas mais difundidas 

(AMARAL; 1998; DINIZ, 2003; MELLO; NUERNBERG, 2012). Portanto acredito que 

esta pesquisa tem muito a acrescentar à ciência, à sociedade e também a minha 

vida profissional. 

Desta maneira, como objetivo geral me interessa analisar a construção da 

experiência da maternidade no discurso de mães com deficiência visual, e, como 

objetivos específicos: 1) Analisar as principais transformações biopsicossociais da 

maternidade dessas mulheres; 2) Identificar as possíveis relações de cuidado entre 

essas mães e seu/s/sua/s filho/a/s; 3) Investigar os repertórios interpretativos 

produzidos por essas mães sobre essa experiência. 

 Neste trabalho considera-se uma pessoa com deficiência visual àquela que 

possui uma  

 

[...] alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da 
visão que afeta de modo irremediável a capacidade de perceber cor, 
tamanho, distância, forma, posição ou movimento em um campo mais ou 
menos abrangente. (SÁ, CAMPOS, SILVA, 2007, p. 15). 

 
Podendo existir desde o nascimento, (cegueira congênita), ou vindo a ser adquirida 

posteriormente (cegueira adquirida) por fatores de saúde ou acidentais, lembrando 

que embora a visão monocular ainda não tenha sido reconhecida como deficiência 

visual em todo país, no estado de Pernambuco ela é considerada como tal, e, 

portanto, neste trabalho também sim.7 

                                                           
7
 Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado sua jurisprudência através da súmula de 

n°377 do STJ, desde 2009. Nessa súmula o entendimento é de que as pessoas com visão monocular 
possuem o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso 
público, uma vez que a percepção de profundidade e distância está severamente afetada na visão 
monocular em relação à visão binocular. Contudo, por causa da morosidade do legislativo em 
promulgar a lei de proteção a este grupo, alguns estados brasileiros promulgaram suas próprias leis 
assegurando que pessoas com visão monocular são sim consideradas pessoas com deficiência 
visual (BRASIL, 2009). Entre esses estados estão: Espírito Santo (pioneiro nesse sentido), Distrito 
Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Rondônia, e Minas Gerais.  
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 Assim, apresentarei como centro desta pesquisa, a maternidade de mulheres 

com deficiência visual, começando por uma leitura densa do pensamento feminista 

acerca dessa temática, pois a questão de gênero está duplamente imbricada e a 

deficiência faz parte da pauta do movimento feminista, que combate todo e qualquer 

tipo de opressão.  

 Diante disso, e da notoriedade das taxas sobre deficiência visual no Brasil8, 

iniciar esta dissertação expondo a conjuntura de um movimento social como o 

feminismo, no espaço político de debate sobre a deficiência, se fez imperativo a fim 

de possibilitar uma compreensão ampliada sobre a problemática aqui levantada. 

 Pensando assim, o primeiro capítulo abordará a questão da maternidade sob 

a ótica feminista, a partir da compreensão histórica dos principais avanços e 

retrocessos deste movimento no Brasil, recontando resumidamente seu percurso 

com o objetivo de saber, de acordo com revisão bibliográfica, o lugar que a mulher 

com deficiência vem ocupando e assumindo na história deste país. Além disso, 

também será apresentado neste capítulo, o modelo da deficiência que norteia e 

alicerça este trabalho: o modelo social da deficiência.   

 O segundo capítulo tratará a perspectiva teórico-metodológica, por meio da 

Psicologia Social Discursiva, e em seguida, no terceiro capítulo, serão apontados os 

caminhos metodológicos percorridos para inserção no campo de pesquisa, 

realização das entrevistas e questionários sócio-demográficos. Seguindo este 

percurso, foram transcritas e analisadas todas as entrevistas, nos dois capítulos 

subsequentes, conforme análise do discurso proposta por Potter e Wetherell (1987). 

Também serão analisados quais os repertórios interpretativos foram utilizados por 

essas mulheres para falar dessa experiência.  

 Por fim, tomando como apoio as elaborações dos capítulos anteriores, foram 

apresentadas as considerações finais pertinentes aos discursos colhidos nas 

entrevistas individuais, a respeito da maternidade, especialmente da construção 

desta e dos resultados encontrados sobre a problemática. Desta feita, poderemos 

também conhecer como esta experiência interferiu nas suas vidas, evidenciando 

ainda como o contexto social afetou-as nesta experiência.  

 

 

                                                           
8
 Todos os dados serão expostos no primeiro capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 1:  

 

Imagem 2: Mentalize 

 

MATERNIDADE PARA QUEM? O FEMINISMO E A MULHER COM DEFICIÊNCIA  

 

“A gente não conhece as coisas como elas são, nosso 
olhar é sempre mediado pela nossa experiência.” 

(Documentário Janela da alma) 
 

 

 A mulher enquanto categoria sócio-política vem sofrendo reformulações ao 

longo da história e diante destas alguns entraves reverberam na realidade social, 

entre eles as novas formas de ser mulher e também de ser mãe, especialmente por 

causa dos avanços feministas em relação à figura da mulher (BIRMAN, 1999). Em 

vista disso, as novas formas de ser mulher e ser mãe tem sido pauta das discussões 

teóricas e posicionamentos feministas desde a década de 70, com a inserção da 

concepção e contracepção como componentes do planejamento reprodutivo então 

regulamentados pelo Estado Brasileiro (BRASIL, 2010; COELHO, 2005).  

 Entretanto, somente no início da década de 90 é que o movimento feminista 

passou a tratar desta temática relacionada à mulher com deficiência. Vários foram 

os elementos que contribuíram para isto, dentre eles está o fato de que os estudos 

sobre a deficiência emergiram tardiamente, nos anos 70 na Europa, decorrente das 

lutas políticas ocorridas uma década antes nos Países do Norte, nos Estados Unidos 

e na Inglaterra (MELLO; NUERNBERG, 2012).  

 Diante desse contexto, a inserção da temática da deficiência no movimento 

feminista tornou-se determinante nas conquistas que vem acontecendo no Brasil e 

que são atribuídas também ao segmento das pessoas com deficiência. Várias 

esferas já foram alcançadas, como a da saúde, com a Política de Saúde da Pessoa 
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com Deficiência e de Direitos Sexuais e Reprodutivos (2009), a da educação e a do 

trabalho, com o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2013), 

dentre outras. Precursor nesse sentido, o movimento feminista luta contra quaisquer 

formas de opressão que restrinjam as possibilidades de direitos da mulher (ALVES; 

PINTANGUY, 2007). Afinal, ele está sempre em busca de: 

 

[...] repensar e recriar a identidade de sexo sob uma ótica em que o 
indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos 
hierarquizados, e onde as qualidades ‘ femininas’ ou ‘masculinas’ sejam 
atributos do ser humano em sua globalidade (ALVES; PINTANGUY, 2007, 
p. 9, aspas das autoras). 
 

 Por isso, se faz necessário refletir de forma crítica sobre a maternidade das 

mulheres com deficiência, para que essa escolha não traga consigo implicitamente 

uma série de preconceitos e discriminações. Desta forma, tal temática merece ser 

abordada sob a perspectiva feminista, pois trata-se de um objeto de pesquisa 

encoberto por pré-conceitos e velado por discursos excludentes, não somente pela 

problemática de gênero, mas sobretudo por causa dos mitos que envolvem a 

maternidade no contexto político-social. 

 Ser mulher numa sociedade que atribui sentidos inerentes a seu modo de ser 

e agir, e às práticas da maternidade em si, não é algo fácil de ser desenvolvido. Está 

cada dia mais evidente a politização9 essencialista desta temática, que vem sendo 

“incorporada e difundida pelas políticas de Estado, pelos manuais, revistas, jornais, 

televisão, cinema e publicidade. E o modelo da mãe cuidadosa – que cuida e se 

cuida – triunfa e, ao mesmo tempo, neles se democratiza e se impõe” (MEYER, 

2009, p. 83).  

 A dificuldade em seguir o modelo em torno desta politização torna-se ainda 

mais intensa quando levamos em conta as especificidades e alteridades de cada 

mulher e sua condição socioeconômica, em especial a da mulher com deficiência 

visual, dada a limitação que a mesma é submetida pela privação de um sentido tão 

valorizado no mundo (EMIDIO; HASHIMOTO, 2008).  

 São grandes os obstáculos enfrentados por essas mulheres no contexto 

brasileiro, onde pobreza, educação e acessibilidade ainda são problemas 

                                                           
9
 O termo faz referência ao ato de trazer para a esfera política a experiência de maternar, 

estabelecendo diretrizes para esta experiência. A Politização contemporânea da maternidade é 
amplamente abordada por Meyer (2005) em suas pesquisas e trata-se de uma temática importante a 
ser discutida neste trabalho, visto que aqui também se problematiza a díade “mulher-mãe”.  
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recorrentes, especialmente na região Nordeste (CARNEIRO, 2003) – lugar onde foi 

realizada esta pesquisa– cujo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no ano de 2000, diz que a quantidade de pessoas com deficiência visual no 

país já era muito alta.  

 Existiam 148 mil pessoas com amaurose10, desse total, 77. 900 eram 

mulheres, contra 70. 100 homens, lembrando que estes dados não estão 

englobando as pessoas com baixa visão, nem tampouco as pessoas com visão 

monocular, visto que este último grupo ainda não é reconhecido nacionalmente 

como pessoas com deficiência. Também é importante ressaltar que a região com 

maior número de pessoas cegas neste período era a Nordeste11, perdendo apenas 

para a Sudeste, a mais populosa (BRASIL, 2003).   

 Dez anos depois e os números só aumentaram. No último censo realizado no 

país, o IBGE informa que existiam 506. 377 pessoas com amaurose, e desse total, 

nas áreas urbanas 235.088 eram mulheres, contra 226.348 homens. Somente a 

região Nordeste possui quatro estados entre os 10 primeiros do ranking nacional de 

pessoas com cegueira total. O estado de Pernambuco lidera o oitavo lugar com 

19.950 pessoas cegas (BRASIL, 2013). 

 São números como esses que nos alertam para a necessidade de ações e 

pesquisas voltadas para esta problemática. Neste sentido, é importante considerar 

que as contribuições feministas no campo da deficiência merecem destaque. Foi 

através da segunda onda12 deste movimento que este campo veio se estruturando, 

rumo a sua consolidação (MELLO; NUERNBERG, 2012). Isso se deu por causa de 

alguns fatores, entre eles aqui estão os dois principais: 1) o pressuposto político e 

teórico do feminismo é o mesmo que o dos estudos sobre a deficiência, pois ambos 

combatem a opressão contra grupos que se encontram em vulnerabilidade; 2) a 

formação dos estudos sobre deficiência se deu com base no modelo analítico dos 

estudos de gênero, que segundo Diniz (2003, p.01): “[...] supunham a diferenciação 

                                                           
10

 Cegueira absoluta ou visão zero. 
11

 Os dados abaixo podem explicar a principal razão desses números. A cegueira em todo o mundo 
corresponde a “0,3% da população em regiões de boa economia e com bons serviços de saúde; 
0,6% da população em regiões de razoável economia e com pobres serviços de saúde; 0,9% da 
população em regiões de pobre economia e com pobres serviços de saúde; 1,2% da população em 
regiões de muito pobre economia e com muito pobres serviços de saúde.” (TALEB; FARIA; ÁVILLA; 
MELLO, 2012, p.20). 
12

 Segundo Meyer (2005, p. 85) a segunda onda do feminismo foi “Um movimento teórico, social e 
político que teve um profundo impacto sobre os modos pelos quais o sujeito e a identidade foram 
(são) conceptualizados na modernidade.”  
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entre sexo (natureza) e gênero (social), o que, no campo da deficiência passou a ser 

compreendido como a diferença entre lesão (natureza) e deficiência (social).”.  

  É importante lembrar que em todas as épocas e lugares a deficiência sempre 

ocupou espaço nas sociedades e atravessou gerações, perpassando as categorias 

étnicas, econômicas e sociais. Porém,  

 

Apesar da prevalência de deficiência na sociedade, as pessoas com 
deficiência tendem a ser invisíveis. Estimativas confiáveis indicam que a 
vida da maioria das pessoas vai ser tocada pela incapacidade, mas a 
comunidade evita o tema da mesma forma que evita encontros com 
pessoas que apresentem condições incapacitantes (ASCH; FINE, 1992, p. 
139).

13
 

 
 Essas estimativas revelam que apesar da deficiência não fazer distinção entre 

as categorias supracitadas, em algum momento da vida tais aspectos psicossociais 

terão um peso. Há entre esses, os de classe, etnia, e gênero, principalmente, em 

que a deficiência está mais atrelada e que somente a pouco mais de duas décadas 

vem sendo investigado no Brasil (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010). 

 Tratando-se exclusivamente de falar sobre a deficiência visual no Brasil, a 

literatura científica das últimas décadas é quase inexistente. Isso sem contar que os 

trabalhos relacionados a esta temática até algumas décadas atrás, consideravam 

predominantemente as perspectivas biomédicas da deficiência, nos informando 

assim sobre o lugar de invisibilidade ocupado por este objeto de estudo nas ciências 

humanas (GESSER, 2013).  

 A princípio, as pesquisas na área da deficiência surgiram no início dos anos 

1970 no Reino Unido e nos Estados Unidos e tinham homens brancos com lesão 

medular como pesquisadores precursores, sendo esta marca a mola propulsora das 

críticas feministas. Isto porque, as premissas teóricas adotadas por esse grupo de 

homens eram patriarcalistas, excludentes e reproduziam a situação privilegiada em 

que se encontravam, pondo em xeque as possibilidades de evidenciar as vozes das 

demais pessoas com deficiência, que não possuíam a devida representatividade por 

eles acreditada (DINIZ, 2003).  

                                                           
13

 Tradução nossa. Original em inglês: “Despite the prevalence of disability in this society, disabled 
persons tend to be invisible. Reliable estimates indicate that most people's lives will be touched by 
disability, but the community avoids the topic in much the same way as it avoids encounters with 
individuals who have disabling conditions.” 
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 Como consequência desse aspecto, as mulheres com deficiência chegaram 

inclusive a sofrer “[...] uma despersonalização e uma neutralização de gênero, o que 

às vezes ocorreu, lamentavelmente, até mesmo dentro dos círculos feministas” 

(LUBELSKA; MATHEWS, 1997 apud OLESEN, 2006, p. 225). Revelando que nem 

mesmo as integrantes do movimento escaparam do preconceito de gênero 

socialmente instaurado. 

 Diante deste quadro, a maternidade se apresenta como possibilidade a ser 

discutida, pois apesar de Gill, (1997 apud OLESEN, 2006, p.225) ter notado que as 

mulheres com deficiência “[...] são vistas como se não tivessem condições de ter 

filhos, ou interesse nesse assunto [...]”, sabemos que a deficiência, seja ela qual for, 

impõe limitações, mas que não impedem necessariamente à escolha e ao exercício 

da maternidade.  

 Na realidade, o que está em jogo nessa questão é que a maternidade 

comporta atribuições sociais, a de Ser-mãe, mas também a de Ser-mulher que 

independentemente das ordens colocadas, são construídas social e culturalmente 

sob diferentes formas, e que inevitavelmente passam pela linguagem. 

 Deste modo, ao considerar a conjuntura da época em que se iniciaram as 

pesquisas sobre mulheres com deficiência, em que prevalecia as visões 

essencialistas e determinantes de gênero, Asch e Fine (1992) revelaram que mesmo 

as pesquisas que simpatizaram e se engajaram com essa temática, voltavam 

tendenciosamente a olhar tais mulheres somente no aspecto da deficiência, pois o 

modelo biomédico prevalecia fortemente. Desta forma, se desconhecia e 

consequentemente se ignorava as identidades sociais dessas mulheres como 

trabalhadoras, mães, amantes, e, ativistas.  

 Torna-se oportuno dizer também que apesar da maternidade sempre ter feito 

parte da realidade de vida de milhares de mulheres, e até algumas décadas atrás de 

ter sido um dever inquestionável destinado a elas, foi somente após a centralização 

da mulher como sujeito de direitos que as críticas feministas tornaram-se mais 

contundentes a respeito deste lugar social a elas designado, já que antes suas 

vozes eram invalidadas pela forte cultura patriarcalista (SCAVONE, 2003). Não 

obstante, “Na história brasileira, passaram-se cinco séculos até que a mulher fosse 

considerada um ser humano.” (BLAY, 2009, p. 39). 14 

                                                           
14

 Entretanto é necessário considerar o atraso existente entre as conquistas feministas na América 
Latina em relação à Europa. 
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 A partir da crítica levantada por Simone de Beauvoir (1980), escritora e 

filósofa francesa, na obra o Segundo Sexo15, o movimento feminista passou a 

questionar fundamentadamente, o lugar social destinado às mulheres. Segundo 

Scavone (2001, p. 138) esta obra “[...] lançou as matrizes teóricas do feminismo 

contemporâneo.”.  Portanto, da década de 70 em diante houve uma ruptura 

epistemológica nas ciências sociais, e as mulheres, feministas, passaram a rejeitar o 

determinismo biológico como espaço único, esperado e reservado para elas. 

Contudo, questiono: Como pode se rejeitar algo que nunca antes foi lhe foi dado 

como possibilidade real?  

 As mulheres com deficiência ainda são excluídas da vida social, mas até 

poucas décadas atrás mantinham-se quase que exclusivamente sobre a tutela de 

seus familiares e não tinham a menor possibilidade de possuir as mesmas 

oportunidades que as mulheres sem deficiência (COURTINE, 2011). Uma vez que 

os mitos em torno da maternidade ainda são predominantes. Do contrário, não 

haveria um forte pensamento e “[...] significação cultural de que as mulheres com 

impedimentos de natureza física são incapazes de cumprir os papéis tradicionais de 

dona de casa, esposa, trabalhadora e mãe.” (DHUNGANA, 2006; JOSEPH, 2005-

2006; MCDONALD et al., 2007, apud GESSER; NUERNBERG; TONELI, 2013, p. 

558). 

 Posteriormente a esta crítica, em torno do destino social das mulheres, se 

deram as discussões sobre o corpo e os direitos delas sobre o mesmo, e o aborto 

também se tornou pauta das discussões políticas. A mulher ganhou ainda mais 

destaque, já que suas questões passaram de um problema meramente privado para 

um problema de esfera pública. Foi nesse período que o feminismo afirmou ser o 

espaço pessoal, algo político, trazendo assim 

 

[...] para o espaço da discussão política, as questões até então vistas e 
tratadas como específicas do privado, quebrando a dicotomia público-
privado, base de todo pensamento liberal sobre as especificidades da 
política e do poder político. (COSTA, 2005, p. 02).  
 

                                                           
15

 Este livro publicado em 1949 provocou uma grande celeuma, causando impacto na sociedade da 
época. Sua crítica principal está relacionada ao determinismo biológico imposto socialmente à 
mulher, o destino divino que cabia a ela no espaço social, o de ser mãe. A crítica levantada ficou 
conhecida e resumida na famosa frase (p.185): “não se nasce mulher, mas torna-se mulher.” Esta 
ideologia possibilitou a fundamentação da luta do movimento feminista acerca da maternidade, 
décadas depois, criando um antagonismo radical em relação ao feminismo igualitarista, passando 
então a ser um marco na nova fase, a da mulher como sujeito de direitos.   
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 Desta forma, a maternidade começou a ser percebida e compreendida como 

parte de uma construção social enraizada no contexto cultural (SCAVONE, 2001). 

Foi a recusa da maternidade que se tornou ponto nodal para explicar as 

desigualdades entre os sexos, a partir da efetivação de diretos políticos, por meio de 

tecnologias contraceptivas. O que possibilitou à mulher brasileira ter o direito de 

escolha sobre a maternidade e sobre o seu corpo, embora que de modo limitado, 

pois o aborto ainda não foi concebido como prática legal no Brasil16. 

 Muitos foram os ganhos conquistados através do movimento feminista, a 

mulher, agora sujeito de direitos, passa a ter livre escolha sobre vários aspectos da 

sua vida que antes se quer eram discutidos. Porém, apesar dos incontáveis avanços 

e do processo de ocupação dos espaços pela mulher na sociedade, na esfera 

trabalhista, política, dentre outras; a maternidade sempre lhe conferiu um lugar de 

diferença, desigualdade e também de poder. Esta diferença é expressa por Emidio; 

Hashimoto, (2008, p. 35) em dois aspectos:  

 

O poder feminino emancipa a mulher e faz dela cidadã, possibilita a 
abertura de novos espaços na sociedade e na luta de sua afirmação social 
enquanto que o poder materno dá continuidade à importância social da 
maternidade e reafirma o papel da mulher tanto no núcleo familiar quanto na 
sociedade. 

 
 Foi diante dessas circunstâncias que a identidade feminina se construiu ao 

longo dos tempos: “[...] com base em uma estratégia que passava pelo corpo e pela 

maternidade: tratava-se de fortalecer o poder das mulheres pelo resgate de uma 

história que as diferenciasse dos homens.” (SCAVONE, 2004, p.18). Portanto, torna-

se fundamental lembrar que o acesso à igualdade de direitos não requer 

necessariamente o acesso à identidade (COLLIN, 2009). Por trás de tudo isso, há na 

verdade, uma tentativa de reparar o erro da exclusão social das mulheres através de 

                                                           
16

 Salvo as hipóteses previstas no código penal brasileiro que seguem abaixo:  
“Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico  
Aborto necessário 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal.” 
Mais tardiamente, no ano de 2012, o Superior Tribunal Federal – STF julgou a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 54, garantindo a partir de então a interrupção 
terapêutica da gravidez de feto anencéfalo, diante do qual “Mostra-se inconstitucional interpretação 
de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, 
incisos I e II, do Código Penal.” (BRASIL, 2013).  
 



25 
 

representações que buscam fortalecer uma identidade feminina, que lhes atribuam 

um status que de outro modo não são facilmente alcançados no contexto social e 

cultural em que os mitos em torno da maternidade e da feminilidade ainda estão 

fortemente presentes (PORTO, 2011). 

 É frente a essas demandas emergentes no meio social que a psicologia 

precisa dar destaque, já que “Os estudos e as pesquisas feministas sobre a 

maternidade deram maior visibilidade à afirmação das diferenças e da igualdade 

entre homens e mulheres [...]” (SCAVONE, 2003, p. 19), fato este, que pode ser 

explicado pela complexidade da maternidade, já que ela tanto se encontra 

circunscrita no plano biológico quanto no social, e não somente por isso, mas por se 

tratar de uma questão que facilmente pode se tornar um problema inserido, 

principalmente, neste último plano. Lembrando também, que estes não estão 

dissociados do plano econômico, e que vivemos sob a égide da globalização, que 

fomenta um padrão de vida e estabelece modelos de uma falsa igualdade, 

violentando o direito às diferenças.  

 Deste modo, de acordo com Diniz; Medeiros; Squinca (2007, p.3), sabendo 

que “A variedade de interpretações e experiências em torno do corpo e da relação 

deste com o ambiente social perpassa grande parte das discussões 

contemporâneas sobre deficiência e justiça social” precisamos perseverar na 

desmistificação deste tema trabalhando em conjunto com as mais variadas fontes de 

saber. 

 Para tanto, conhecer as relações que a mulher com deficiência visual 

estabelece no contexto social, e como estas interferem na construção do seu modo 

de ser mulher e de ser mãe, investigando assim o lugar que ela ocupa e o que ela 

pensa sobre si mesma na sua experiência como mãe, e como desenvolveu a 

maternidade apesar das questões que perpassam a deficiência visual, torna-se 

importante à medida que lembramos que “A identidade social da mulher, assim 

como a do homem, é construída através da atribuição de distintos papéis, que a 

sociedade espera ver cumpridos pelas diferentes categorias de sexo.” (SAFFIOTI, 

1987, p. 08). 

 Diante dessas atribuições e normas, que jamais poderão se aplicar a todas as 

mulheres devemos lembrar que além das limitações socioeconômicas, há as da 

deficiência visual, e negar isso é o mesmo que negar a própria deficiência, 

discriminando a realidade. Minimizar as dificuldades vivenciadas por tais mulheres 
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não é, nem será nunca a solução, pois existem barreiras aí implicadas (físicas, 

culturais, sociais e educacionais) que precisam ser consideradas, uma vez que “[...] 

há desigualdades de poder no campo da deficiência que jamais serão resolvidas por 

ajustes arquitetônicos.” (QUEIROZ, 2007, p. 829). Tendo em vista que as questões 

relativas à essas barreiras poderão ser reduzidas, mas não serão suficientes diante 

de um grupo relegado socialmente durante séculos, especialmente nos aspectos 

relacionados à educação e a cultura, por exemplo.    

 Não obstante, é indispensável elucidar que a concepção de deficiência aqui 

trabalhada, parte do modelo social de deficiência, e que para compreendê-la, se faz 

necessário resgatar historicamente a sua origem, já que essa contribuiu 

positivamente para o desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre um velho 

tema. 

 

 

1.1 O modelo da deficiência ideal: biomédico ou social? 

 
        Imagem 3: Ferraz, (2006, p. 41) 

 

  

“Vemos em parte com os olhos, 
mas não exclusivamente.” 

(Documentário Janela da alma) 

 

 

 O modelo social da deficiência nasceu principalmente em contraposição ao 

modelo biomédico, não podendo ser compreendido de maneira satisfatória sem 

antes conhecermos a conjuntura da época em que se fundamentou nem tampouco 
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sem conhecer o modelo a que se opõe. Portanto, partirei de um importante marco: o 

surgimento da noção de indivíduo, que foi elemento chave de uma produção 

histórica e cultural resultante de um longo percurso consolidado na Modernidade, 

mas cuja origem pode ser evocada à Antiguidade Clássica (GARCIA; COUTINHO, 

2004).   

 Das voltas que o mundo deu até a modernidade, uma das mudanças 

paradigmáticas mais citadas e unanimementes aceitas como marco histórico 

decisório, sem dúvidas, foi a da concepção de indivíduo enquanto detentor de uma 

individualidade interior17 (FIGUEIREDO; SANTI, 2003). Em detrimento do 

emaranhado contexto político-social dessa época, a Revolução Francesa contribuiu 

para provocar uma reviravolta sociocultural nesse sentido, incitando a busca objetiva 

pelos direitos individuais do sujeito.  

 Diante disso, a ideologia liberal iluminista e o Romantismo18 exprimiram uma 

subjetividade privada que se desenvolveu na cultura ocidental nos séculos XVIII e 

XIX, em concordância com a Revolução Francesa, que afirmava ser o homem 

detentor de iguais direitos, entretanto ele deveria buscá-los. Nessa perspectiva, o 

Romantismo foi fundamental na chamada crise moderna, pois contribuiu 

substancialmente para que houvesse “[...] uma grande valorização da 

individualidade e da intimidade.” dos sujeitos. (FIGUEIREDO; SANTI, 2003, p. 36). 

 Assim, de acordo com Garcia & Coutinho (2004, p. 127) o processo de 

individuação culminou essencialmente nas “[...] questões da liberdade e da 

autonomia fundamentais para a emergência do individualismo.”, possibilitando 

consequentemente uma nova concepção acerca do homem, passando o mesmo a 

ser colocado em evidência como aquele “[...] que usufrui de autonomia do espírito, 

liberdade da razão e exercício da vontade [...]”.  

 Quando ficou inteiramente claro que a liberdade individual e que a busca 

incessante para a efetivação dos direitos através das crenças pessoais, dos próprios 

interesses, na experiência da interioridade individualizada, era de fato impossível, e 

que se tratava de uma ilusão: instalou-se então uma crise neste período histórico. 

Aquilo que outrora era o caminho para a modernidade, na realidade tornara-se o 

                                                           
17

 O conceito de indivíduo que existia nesse período estava fadado a seguinte circunstância: quando 
alguém (parte de um todo, de uma comunidade), cometia algum delito contra o Estado. Ou seja, o 
conceito de indivíduo como um ser dotado de individualidade de fato não existia antes desse período 
histórico (FIGUEIREDO; SANTI, 2003). 
18

 Evento sociocultural que surgiu no final do século XVIII como uma crítica e uma reação ao 
capitalismo nascente e à uniformidade da Razão iluminista (NUNES, 1978). 
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princípio de um caos advindo de uma situação social incontrolável, defrontando-se 

com a emergencial proposta de um regime que Michel Foucault (1979) nomeou 

como disciplinar.  

 Este regime funcionaria apoiado no poder disciplinar, cujo objetivo central era 

o de normatizar os indivíduos a fim de manter uma ordem, a ordem social. A busca 

desta ordem manifestou-se das mais variadas formas, através das instituições 

totalizadoras (hospitais, conventos, prisões, bem como das escolas e centros 

educacionais), onde a obediência a essas autoridades era na realidade parte de 

uma estrutura política extra-muros que Stanley Milgram (1983, p. 19), denominou 

como  “[...] o cimento que prende os homens aos sistemas [...]”.  

 Ante a esse controle, expresso nas relações, que é onde o poder se encontra, 

a medicina e também a psicologia, se ajustaram ao sistema disciplinar na esperança 

de produzir um conhecimento que pudesse ser aplicado para regular as ações do 

ser humano, servindo então a ordem social criada para este fim (FOUCAULT, 1979). 

 Diante disso, e da medicina como fonte de saber-poder, consequentemente o 

modelo biomédico da deficiência predominou como único modelo por um longo 

período de tempo (séculos XVIII, XIX), pois surgiu em meio a um processo de 

transição de poder, onde anteriormente a Igreja havia marcado seu domínio religioso 

nas questões humanas, atribuindo às causas da deficiência a castigo, punição 

divina, ou ainda tragédia pessoal, cujo destino da pessoa com deficiência era 

sempre o da mendicância e do assistencialismo oferecido pelos cristãos 

(COURTINE, 2011; GOFFMAN, 1988). 

 Torna-se oportuno afirmar ainda que essas questões produzidas contribuem 

também para a compreensão das descontinuidades que foram pré-condições tanto 

para a criação da psicologia como ciência, por exemplo, quanto para permissão do 

modelo biomédico da deficiência permanecer como modelo principal estabelecido 

durante séculos. Tal modelo, por sua vez, ancora-se na compreensão de deficiência 

como um corpo com impedimentos, cuja responsabilidade diante da vida estava 

limitada ao sujeito, eximindo o Estado e a sociedade de seu dever em incluí-la.  

 Nesse sentido, o cenário da época foi favorável para esta transição, já que se 

deu durante a Revolução Francesa, momento histórico singular, de importância 

inquestionável para as transformações no campo da saúde que ocorreram 

seguidamente a este período de poder da Igreja, de forma que:  
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Uma destas transformações aconteceu na instituição que conhecemos 
como hospital. O hospital, por mais estranho que isto possa nos parecer nos 
tempos atuais, não era uma instituição médica. Foi criado inicialmente na 
Idade Média como instituição de caridade, que tinha como objetivo oferecer 
abrigo, alimentação e assistência religiosa aos pobres, miseráveis, 
mendigos, desabrigados e doentes. [...] Por isso, para denominar tais 
instituições religiosas, utilizou-se a expressão ‘hospital’ que, em latim, 
significa hospedagem, hospedaria, hospitalidade. (AMARANTE, 2007, p. 22 
aspas do autor).  
 

 De acordo com Courtine (2011), em seu denso trabalho sobre a história do 

corpo, nesse período de dominação da Igreja a deficiência era atribuída às funções 

fisiológicas defeituosas do sujeito, cuja origem era de ordem sobrenatural, e 

impunha sempre a condição incapacitante a um estereótipo padrão. Isso circunscrito 

de tal modo, que referir-se à deficiência era unicamente referir-se a um 

“necessitado” que precisava de cuidado e assistência ofertados somente nas 

instituições fechadas (DINIZ, 2003). 

 Assim, a diferença trazida pela deficiência, foi facilmente conferida como 

anormalidade e compreendida como causa primeira da desigualdade social, 

devendo posteriormente ser tratada por meio da medicalização. O que veio a 

acontecer no século XVII, quando “[...] surgiu uma nova modalidade de hospitais, 

não mais exclusivamente filantrópicos, mas que passaram a cumprir uma função de 

ordem social e política mais explícita.” 19 (AMARANTE, 2007, p. 23). Por 

consequência, já ao final do século XVIII  

 

[...] tinha início uma grande transição, na qual o hospital de caridade sofria 
uma metamorfose e começava a assumir funções mais sociais e políticas. 
Foi nestas instituições que muitos médicos foram atuar no sentido de 
humanizá-las e adequá-las ao novo espírito moderno, principalmente após a 
Revolução Francesa, e acabaram por transformá-las em instituições 
médicas. Em uma palavra, o hospital foi medicalizado; foi transformado ‘na’ 
instituição médica por excelência. (AMARANTE, 2007, p. 24-25, aspas do 
autor). 

 
 Deste modo, o século XIX começou reconhecendo “[...] o direito à doença, 

assegurado pelo Estado providência” (MOULIN, 2011, p.15) e, o hospital “[...] foi 

perdendo cada vez mais suas funções de origem de caridade e depois de controle 

social; na mesma proporção, passou a assumir uma nova finalidade: a de tratar os 

enfermos.” (AMARANTE, 2007, p. 25). 

 Nessa conjuntura, como resposta às questões demandantes do novo século, 

o século XX que “[...] inventou teoricamente o corpo.” (COURTINE, 2011, p. 7), o 

                                                           
19

 Foi criado em 1656 pelo Rei da França, o Hospital Geral. 
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modelo social da deficiência emergiu em contrapartida às imensas desigualdades 

sociais encontradas numa Inglaterra em crise, cujo “[...] Partido Conservador, 

liderado por Margaret Thatcher, subiu ao poder em 1979 com o objetivo confesso de 

varrer todos os vestígios de socialismo do país.” (BILLIG, 2008, p.18). 

 Foi neste cenário político-social do final dos anos 70 que um grupo de 

homens brancos com lesão medular reproduzindo os discursos de gênero e classe 

dominantes na época, conseguiu mostrar que independente da maneira como a 

deficiência era expressa, ela sempre levava a uma experiência de opressão, e isto 

não era uma consequência natural de um corpo lesionado e sim de uma imposição 

social, cujo contexto despreparado para lidar com as diferenças impunha um modo 

de vida normatizado de acordo com a égide do sistema, nesse período mais do que 

em qualquer outro, capitalista (DINIZ, 2003). Segundo Billig (2008) a ordem era que:  

 

As instituições do Estado deveriam ser reduzidas e as forças do mercado 
reinar totalmente. Todos tinham que competir. Se as instituições estatais 
como serviços postais, hospitais e escolas (mas não forças armadas) 
quisessem sobreviver, era preciso que produzissem lucro. As estruturas do 
estado de bem-estar e, ainda mais importante, o ethos que as sustentava, 
foram desmantelados. Os valores capitalistas deveriam prevalecer em tudo 
(p. 18, aspas do autor). 
 

 Ironicamente nesse século, que como nunca contribuiu para o aumento da 

medicalização do corpo, uma vez que “[...] saudou um novo direito do homem, o 

direito a saúde” (MOULIN, 2011, p.15), e uma vez que também estava numa busca 

desenfreada por lucratividade, o modelo social da deficiência trouxe consigo um 

paradoxo. Ao mesmo tempo em que se saudava um novo direito humano, o direito à 

assistência médica, se iniciava um movimento de ruptura com as concepções de 

deficiência que reduziam a pessoa com deficiência a um corpo com impedimentos, 

lesado pela própria sorte e resumido a uma diferença que o confinaria ainda às 

instituições totais (GESSER, 2013).    

 Desse modo, as ações realizadas em nome das ciências médicas dentro 

dessas instituições passaram a ser questionadas. Até onde era possível comprovar 

a eficácia de atuação dessas instituições? O isolamento social era de fato positivo 

para essas pessoas? Os benefícios eram maiores do que os riscos e os prejuízos? 

Essas indagações subsidiaram uma série de investigações e possibilitaram reflexões 

sobre os Direitos Humanos e os Direitos das Minorias Sociais contribuindo assim 

para o desenvolvimento de pesquisas na área das ciências humanas, dentre as 
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quais se encontra a do psicólogo e professor russo, Lev Semenovitch Vygotsky 

(1989). 

 Na perspectiva deste autor (1989), as escolas especiais, por exemplo, da 

maneira como se organizavam (como instituições totalizadoras), só cooperavam 

para manter e agravar o problema da deficiência, impossibilitando a superação dos 

limites dessas pessoas. Assim, apesar do modelo biomédico prevalecer ainda na 

metade do século XX, e das pesquisas de Vygotsky não centralizarem o tema da 

inclusão social, ele não acreditava que a biologia e a avaliação quantitativa do 

desenvolvimento fossem os exclusivos meios para explicar a deficiência. Na 

realidade ele conseguiu ir além: atribuía justamente ao contexto social, a 

responsabilidade no processo do desenvolvimento, logo este não estava atrelado às 

condições biológicas do educando. Além disso, os pressupostos teóricos deste autor 

não estão centrados especificamente na deficiência. Isto é, para ele o 

desenvolvimento de uma criança com deficiência visual, por exemplo, não precisa 

estar centralizado na cegueira, mas no desenvolvimento que batalha para 

transcender a deficiência. 

  Logo, o que fica evidente na realidade é que a deficiência não deve se tornar 

fator determinante para impedir, ainda que minimamente, o desenvolvimento 

humano, muito menos ainda ser considerada como doença e causa motivadora para 

a exclusão social. Antes disso, para ele os processos humanos têm gênese no 

social, ou melhor, nas relações sociais, o que significa dizer, nas relações com o 

outro, em interações intersubjetivas. Deste modo, as limitações trazidas pela 

deficiência precisam ser trabalhadas de forma a possibilitar a essas pessoas o pleno 

desenvolvimento dos aspectos socioculturais, uma vez que significamos o mundo 

para nós, através do outro, pela mediação deste.    

 Nesse sentido, o modelo social, pressupõe então, que as pessoas com 

deficiência são excluídas socialmente como resultado de uma visão preconceituosa, 

que as mantém limitadas pelas barreiras físicas e institucionais existentes, as 

impedindo de ter acesso igualitário aos seus direitos como seres humanos e 

cidadãos. Para exemplificar de modo claro a diferença existente entre essas duas 

concepções, acompanhe a imagem atentamente. 
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Imagem 4: Ferraz (2006, p.41) 

 

 É neste contexto, que o modelo social da deficiência surge com a perspectiva 

contrária ao modelo biomédico existente, fomentando então a ideia de que o 

problema não está restritamente relacionado ao sujeito ou a sua estrutura física, e 

sim à estrutura social, transferindo “[...] a responsabilidade pelas desvantagens das 

limitações corporais do indivíduo para a incapacidade da sociedade em prever e se 

ajustar à diversidade.” (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010, p. 3).  

 Não obstante, esta questão emerge justamente no período em que ocorria o 

processo de individualização, no contexto de crise das sociedades tradicionais pré-

capitalistas, que através da economia mercantil contribuíram substancialmente para 

entendermos este processo, que era pautado nas normas da sociedade disciplinar, 

com suas mais variadas agências sociais, que definiam onde, quando e quem está 

autorizado a falar no regime. Regime esse, que pode ser representado pelas 

relações de poder a seguir:  

 

[...] a produção era diretamente social [...] a existência de cada um dependia 
fundamentalmente de sua vinculação com o grupo. Muitos dos meios de 
produção podiam ser de uso comunitário, como florestas e pastagens. Além 
dos vínculos com os meios de produção e da interdependência comunitária, 
havia relações entre senhores e servos ou escravos que se, por um lado 
continham um elemento de exploração de uns pelos outros, por outro lado, 
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estabeleciam obrigações de proteção, defesa e apoio dos fortes em relação 
aos fracos (FIGUEIREDO; SANTI, 2003, p. 42). 

 
 Já no regime dominante do século XX, onde a medicina se encontra como 

centralizadora e reguladora por excelência do corpo no processo mais amplo da 

medicalização social, é possível visibilizar os primeiros indícios do que poderia se 

tornar o modelo médico ou biomédio (MOULIN, 2011). Segundo Amarante (2007, p. 

26) afirma: 

 

A substituição da sociedade absolutista (monárquica, totalitária, clerical) 
pela sociedade disciplinar destinou um novo papel às instituições: a 
disciplina dos corpos, a introjeção das normas do pacto social construído 
entre pares, a normalização dos cidadãos e da própria noção de cidadania. 

 
 O que resultou na crise da estrutura disciplinar, onde as instituições fechadas 

que tão bem a representava, por serem extremamente opressoras, passaram a ser 

intensamente questionadas por um movimento que surgiu na Revolução Francesa, o 

movimento feminista, nascido sobretudo como contracorrente da ação androcêntrica 

na ciência.  

 Assim, o movimento feminista e o nascimento do modelo social da deficiência 

estão inevitavelmente entrelaçados na história, e, pautados numa visão mais 

humanista da deficiência, enfatizam a realidade social como parte indispensável do 

todo que completa a vida daquele que sofre pelo corpo lesado, e não obtêm o apoio 

social necessário para superar as limitações que lhe são impostas.  

 Foi a partir desta concepção sociológica da deficiência que se alargaram as 

fronteiras para compreender a deficiência não mais individualmente, como uma 

questão única de saúde, mas como um fruto do desenvolvimento das sociedades 

modernas (BARNES, 1998; BARNES; BARTON; OLIVER, 2002). Levando 

consequentemente à compreensão de que a maneira como uma sociedade se 

organiza é que a torna responsável por produzir corpos com deficiências, já que a 

maioria dessas tem sido gerada por fatores que vão dos socioambientais aos de 

pouco investimentos do Estado em áreas diversas como: segurança pública, 

prevenção e promoção de saúde, cuidado no aumento da expectativa de vida da 

população, conflitos armados, acidentes trabalhistas e de trânsito, dentre outros. 

(BARNES, 1998). 

 É importante lembrar que a concepção sociológica sobre a deficiência, que 

posteriormente passou a ser denominada de modelo social da deficiência, não 
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rejeita e nem ignora a medicina, tampouco os avanços biomédicos e tecnológicos. 

Apenas denuncia que essas não podem ser consideradas autossuficientes em meio 

ao contexto de diversidade existente, que acabam sendo fatalmente suprimido 

diante da cultura do saber médico e mais ainda, de um contexto social que se 

fomenta a cultura do belo, apelando para manutenção de subjetividades que 

rejeitem corpos não atléticos, superpotentes e sem impedimentos. 

 Portanto, torna-se oportuno informar que este modelo também surgiu da 

resistência da própria população de pessoas com deficiência, ao domínio e à 

autonomia absoluta da medicina, que com a propagação de suas intervenções 

passou a atingir “[...] a integridade da pessoa, seus modos de reprodução e sua 

maneira de morrer [...]” (MOULIN, 2011, p.15) de tal modo, que: 

 

O aumento do saber-poder dos médicos suscitou a inquietação ao mesmo 
tempo na corporação e no público, e alimentou a exigência que o indivíduo 
participe mais nas decisões que lhe dizem respeito (MOULIN, 2011, p. 80). 

 

 Logo, sob a influência do modelo social de deficiência nas últimas décadas 

ocorreram várias mudanças nas nomenclaturas relacionadas às pessoas com 

alguma deficiência. Nesse sentido, o emprego da categoria “deficiência visual” em 

detrimento de outras nomenclaturas existentes, para nomear e descrever as 

experiências das mulheres participantes desta pesquisa revela inclusive, o 

posicionamento político aqui defendido. Haja vista, que segundo o artigo primeiro da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promovido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006 – a primeira convenção 

realizada neste século; são consideradas pessoas com deficiência: 

 

[...] aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2009). 

 

 Além disto, a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

aprovou pelo Congresso Nacional do Brasil no ano de 2008, e passou a recomendar 

o uso da terminologia “pessoas com deficiência” nos documentos e ações do 

governo, fora ainda há também as exigências estabelecidas pela atualização e 

acompanhamento dos movimentos sociais, que buscam a continuidade, e por fim, a 

efetivação dos seus direitos estabelecidos nessa convenção. 
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 Destarte, vale a pena ressaltar que no campo de estudos sobre deficiências, 

as mudanças no uso das nomenclaturas e o questionamento sobre o modelo médico 

nelas circunscritos trouxeram grandes avanços. Afinal é o modelo social que  

 

[...] aborda a deficiência por meio de um conjunto de teorias e práticas 
assistenciais em saúde que pressupõe relação de casualidade entre a lesão 
ou a doença e a experiência da deficiência. A deficiência nesse modelo, é a 
expressão de uma limitação corporal do indivíduo para interagir 
socialmente. (BAMPI; GUILHEM; ALVES, 2010, p.3) 

 

Algo que foi explicitado por Diniz (2007, p. 3) que alega ser o modelo social da 

deficiência o “[...] resultado de uma interação complexa das pessoas com a 

sociedade.”. Também Queiroz (2007, p. 829) complementando esta ideia, reafirma 

dizendo ser a deficiência resultante de:  

 

[...] um relacionamento complexo entre as condições de saúde de um 
indivíduo e os fatores pessoais e externos, sendo um conceito guarda-
chuva que associa a concepção médica de lesão aos aspectos negativos da 
interação entre sujeito e o contexto social. 

 

 Assim, este modelo acabou assumindo destaque nas últimas quatro décadas 

como paradigma da deficiência ao consolidar seu campo de estudos nos países 

europeus onde se originaram suas pesquisas, mas embora esteja prevalecendo 

como campo de saber, e a problemática do lugar ocupado pela mulher na sociedade 

e suas atribuições como mulher e mãe tenham sido amplamente discutidos pelo 

feminismo - mesmo após os ganhos políticos desta, sua liberdade expressa através 

da possibilidade de escolha da maternidade, e dos cuidados aos filhos -; permanece 

uma questão em aberto que não deve ser ignorada. A da maternidade como questão 

político-social, onde nem todas as mulheres estão habilitadas no imaginário social 

para exercer.  

 Nesta perspectiva, a deficiência atribuída a um único fator, o biológico, 

provoca sentimentos de inadequação nas mulheres - especialmente as mulheres 

com deficiência visual, pela supervalorização do sentido da visão (ELIAS, 1994) -, e 

que podem ser corroborados pelos discursos circulantes no contexto social, sendo 

ainda fundamentados pelos mitos que permeiam a maternidade, e por fim pelas 

políticas públicas ainda permeadas de desajustes20, podendo assim tornar esta 

                                                           
20

 As mulheres nas políticas públicas ainda “[...] continuam sendo responsabilizadas, de forma central, 
pelas ações de promoção da saúde reprodutiva, pela adoção de métodos anticonceptivos, pela 
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experiência natural e saudável em um problema de ordem emocional. Pois, a 

autonomia total não existe na realidade prática, todos nós dependemos em alguma 

medida do outro, uma vez que a interdependência é parte indissociável da condição 

humana (KITTAY, 1999).  

 Na verdade, o modelo médico e a cultura do belo ainda circulante fomentam 

uma opressão e um lugar de subalternidade a essas mulheres, pois “Deficiência é 

um fenômeno sociológico e lesão uma expressão da biologia humana isenta de 

sentido.” (DINIZ, 2003, p.2). Supervalorizar a autonomia desta maneira se torna um 

ideal “perverso” para todas as pessoas que jamais poderão alcançá-la. (DINIZ, 

2003) 

 Assim, não faz sentido falarmos de deficiência, gênero, classe e qualquer 

outra categoria psicossocial se não levarmos em consideração a que modelo de 

deficiência e sob que perspectiva teórico-metodológica estamos atentando, pois que 

elas servem de parâmetros para direcionar nosso olhar.  

 Portanto, ao pensar nas mulheres com deficiência visual, com uma limitação 

que a diferencia, mas não a desabilita à maternidade incapacitando-a de optar por 

ela e de exercê-la, como a mesma se percebe diante da diferença existente? Como 

esta mulher ocupa seu lugar como mulher e como mãe na sociedade? E tendo 

alcançado este lugar, quais os sentidos produzidos? Segundo ela, é possível obter o 

mesmo status de uma mulher-mãe sem deficiência? Qual a realidade cultural da 

mulher-mãe com deficiência visual na cidade do Recife? São essas muitas 

inquietações que me provocam a caminhar neste trabalho, visto que é negado um 

espaço social a esta mulher com deficiência, quanto mais então um espaço político? 

(DINIZ; SQUINCA; MEDEIROS, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
geração de crianças saudáveis e pela prevenção de doenças sexualmente transmissíveis”. Isso fora 
“[...] o pressuposto de que mulheres devem se encarregar de determinados cuidados e ações no que 
se refere à sexualidade e à reprodução; e isto, porque esses cuidados são concebidos como uma 
continuidade do que elas já fazem como parte de suas atribuições naturais, não somente em relação 
a elas mesmas (seus corpos), mas também em relação a todos os seus familiares.” (MEYER, 2005, 
p.95, grifos da autora). 
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CAPÍTULO 2: 

 

Imagem 5: The Ultimate Eye 
 

 
A PSICOLOGIA SOCIAL DISCURSIVA COMO PERSPECTIVA TEÓRICO-

METODOLÓGICA 
 

 
“A janela não olha, quem olha é um olho através da 

janela.” (Documentário Janela da alma) 
 

 

 Considerando as múltiplas possibilidades de pesquisar no campo da 

Psicologia, este capítulo tem interesse de esclarecer a razão pela qual se deu a 

escolha da perspectiva teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva21. Bem 

como trazer uma compreensão ampliada acerca da proposta desta, visto que para 

alcançar o objetivo geral deste trabalho, a saber: analisar a construção da 

experiência da maternidade no discurso de mães com deficiência visual; é 

necessário adotar uma perspectiva teórico-metodológica que compreenda a 

importância da linguagem na produção do conhecimento.     

 Trabalhar com a linguagem nesta perspectiva é trabalhar, portanto, com o 

discurso em si e com aquilo que ele produz. Tem-se na Psicologia Social Discursiva 

uma clara definição acerca da utilização do termo “discurso”. Esta utilização é 

realizada sempre para fazer referência a todas as maneiras, modos das falas e dos 

textos, que ocorrem no cotidiano e fora dele, e quando estes se apresentam em 

entrevistas, jornais, textos e materiais dos mais variados (POTTER, WETHERELL, 

                                                           
21

 Utilizarei a sigla PSD para me referir a esta. 
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1987). Isso porque, a PSD tem ideias bem definidas a respeito do papel e da 

relevância da linguagem na produção das práticas e dos saberes sociais e não 

descarta nenhum tipo de produção que comunica, descreve, e/ou informa algo a 

alguém ou por/para alguém. 

          Desta forma, é importante destacar também que por ser de base 

epistemológica construcionista, a PSD “[...] se opõe às posturas representacionistas, 

considerando a linguagem como forma de ação no mundo [...]” (MÉLLO; et al., 2007, 

p. 27). Assim:  

 

A linguagem não reflete um mundo independente, mas o constrói a todo 
momento. Esta construção da realidade através da utilização de 
determinadas descrições e explicações se dá a partir das condições sócio-
históricas concretas dos sistemas de significação. Assim, estudos 
sociológicos, antropológicos e históricos mostram de que maneira o que 
vem a ser entendido como, por exemplo, criança, beleza, maternidade pode 
variar conforme o tempo e o lugar. (RASERA; JAPUR, 2005, p. 23, 
destaque meu). 

 

 Destarte, a Psicologia Discursiva entende a importância de se utilizar todo o 

material discursivo para compreender como as práticas discursivas se compõem e 

se articulam (GILL, 2002), tendo em vista que há uma assertiva a respeito da 

linguagem que declara não haver nada desprovido de valor que a envolva, quer o 

material seja escrito por meio de (textos) ou falado (entrevistas, etc.). Pois, para a 

PSD “[...] falas e textos são práticas sociais, e até mesmo afirmações que parecem 

extremamente triviais, estão implicadas em vários tipos de atividades.” (GILL, 2002, 

p. 250, aspas da autora). 

 Isto, de tal maneira, que segundo Potter (2000, p. 98) reconhecer também a 

importância das práticas sociais e seus constructos implica inevitavelmente em 

compreender que: “A realidade adentra as práticas humanas pelas categorias e 

descrições que são parte daquelas práticas [...]. Ela [a realidade] é construída de 

uma forma ou outra à medida que as pessoas conversam, escrevem e discutem 

sobre ela”. Segundo Gill (2002) é isso que nos assegura acreditar que ao mesmo 

tempo em que se constroem os discursos também se realizam construções da vida 

social. Nesse sentido,  

 

A linguagem então, não é vista como um mero epifenômeno, mas como 
uma prática em si mesma. As pessoas empregam o discurso para fazer 
coisas – para acusar, para pedir desculpas, para se apresentar de uma 



39 
 

maneira aceitável, etc. Realçar isto é sublinhar o fato de que o discurso não 
ocorre em um vácuo social. (GILL, 2002, p. 248) 

 
 Partindo desses pressupostos, Potter e Wetherell (1998; 1987) propuseram a 

análise do discurso como método de análise de material discursivo na psicologia 

social, e em conjunto com um grupo de psicólogos sociais ingleses se 

contrapuseram ao modo de produção científica cunhado no positivismo (POTTER, 

1996; 2003; BILLIG, 2008; POTTER; EDWARDS, 1992; 1995; WETHERELL; GILL, 

2002) e,  

 

Como resultado desse processo existe hoje um conjunto de abordagens 
discursivas, ou discursivamente orientadas, na psicologia e na psicologia 
social lutando por espaço no meio acadêmico e se posicionando de maneira 
crítica em relação às abordagens tradicionais. Apoiadas 
epistemologicamente no construcionismo, todas elas têm em comum a 
crítica às tendências individualistas e universalistas da psicologia social 
estadunidense (OLIVEIRA FILHO, 2005, p. 2). 

  

 O modelo positivista de ciência ao qual a Psicologia precisou se adequar para 

se afirmar como disciplina científica foi severamente criticado por esse grupo diante 

das amplas possibilidades inerentes ao ato de pesquisar que eram limitadas ao 

então padrão estabelecido pelo cientificismo do século XIX. Partilhavam da mesma 

ideia segundo a qual a linguagem não é um meio neutro de expressar, refletir ou 

descrever o mundo (IBÁÑEZ, 2004; ÍÑIGUEZ, 2003). Essas questões também 

contribuíram com a “virada linguística”22, que ocorreu nas ciências humanas e 

sociais em decorrência das críticas levantadas pelo movimento construcionista 

(GERGEN, 1985) a respeito da linguagem e do seu uso nas ciências. 

 Desta maneira, ao avaliar a importância da linguagem e do discurso nesta 

abordagem, Wetherell (1996) sugere que ela não apenas reproduz ou descreve a 

realidade, mas a constrói à medida que essas descrições ou reproduções tem 

implicações reais na vida social. Também Gergen (1999) enfatiza seu duplo caráter 

de construção, como construída historicamente e construtora de realidades.  

 Seguindo então as premissas adotadas e aqui mencionadas, definir o que 

vem a ser o construcionismo social torna-se incoerente, já que esta é uma atitude 

que foge da perspectiva do próprio construcionismo como movimento. Isso porque, 

como movimento na Psicologia, o Construcionismo despontou de uma série de 
                                                           
22

  A “virada linguística” foi uma manifestação que se deu num contexto de intensas críticas ao 
positivismo, tendo sido motivada primariamente por estas críticas, seguida pelos embates e 
consequente repercussão dos estruturalistas, pós-estruturalistas e pós-modernistas que atacavam 
ferozmente a epistemologia da época. 
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críticas - detalhadas no desenvolvimento do texto mais adiante; aos modos de 

produção científica. Modos esses que buscavam definir, precisar e interpretar a fim 

de encaixar os objetos das ciências exatas e humanas aos padrões de pesquisa na 

ciência, produzindo verdades, não abarcando então as múltiplas possibilidades de 

produção dentro do campo psicológico. Portanto, buscaremos apenas expor alguns 

pontos fundamentais deste movimento teórico, e dizer parte da sua gênese a fim de 

fazer compreensível a perspectiva teórico-metodológica aqui utilizada.  

A princípio, para que se desenvolva uma compreensão clara acerca do 

construcionismo social, torna-se necessário saber que sua concepção está 

associada à data de publicação, no ano de 1973, do artigo do Psicólogo social 

Kenneth Gergen: A Psicologia social como história23 (GERGEN, 1973, 1985, 1997).  

O próprio Gergen (1973), porém, discute e indaga a respeito deste 

nascimento levando em consideração que a história deste movimento encontra-se 

incluída no processo do fazer científico ao longo das últimas décadas, estando 

relacionado a três críticas substanciais que colaboraram na formação de uma nova 

perspectiva em relação à aquisição do conhecimento como propriedade do 

indivíduo, são essas: a crítica social, a ideológica, e a retórico-literária (RASERA; 

JAPUR, 2005).  

 Ainda de acordo com Rasera e Japur (2005, p.21) os objetivos centrais das 

ideias propostas pelos construcionistas eram necessariamente os de procurar 

 

[...] ressaltar a especificidade cultural e histórica das formas de 
conhecermos o mundo, a primazia dos relacionamentos humanos na 
produção e sustentação do conhecimento, a interligação entre 
conhecimento e ação e a valorização de uma postura crítica e reflexiva. 
Essas propostas convidam assim a uma prática científica que se implique 
culturalmente e que promova a ampliação dos vocabulários relacionais. 

 
 Desta forma, o construcionismo surgiu não apenas com o objetivo de se 

contrapor a um método específico utilizado para se fazer ciência. Ele buscava 

transformar a realidade através do posicionamento crítico ao modo monárquico de 

produzir conhecimento, que elevado como padrão único de aquisição da verdade, 

prejudicava a ciência. Sobretudo porque, fazer ciência para o movimento 

construcionista ia além das ideias rígidas já postas. Por isso, com uma proposta 

inovadora de pesquisa, este movimento buscou evidenciar as implicações culturais 

                                                           
23

 “Social psychology as history”, artigo traduzido para o português em 2008, por Filipe M. Boechat no 
Rio de Janeiro - RJ. 
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na prática científica, já que consequentemente essas aprimorariam os vocabulários 

relacionais e os resultados sociais desta prática (RASERA; JAPUR, 2005; MÉLLO, 

et al., 2007).   

 Logo, isso nos traz à tona a história do construcionismo como movimento, 

uma vez que a crítica social pontualmente citada - como parte do processo de 

aquisição do conhecimento, afirmava que este (o conhecimento) era sempre cultural 

e historicamente localizado, independente da maneira como era produzido. Assim, 

Rasera, Japur (2005, p. 22) afirmam que relacionado a este assunto encontram-se 

especialmente em destaque os “[...] estudos dos processos micro-sociais presentes 

na produção científica, seja na construção do fato científico, nas práticas discursivas 

de autolegitimação, ou na influência do grupo na forma como os dados são 

interpretados.”.  

 Desta maneira, inicia-se a compreensão da segunda crítica pontuada, a 

crítica ideológica, que se fundamenta também a partir do pensamento anterior, que o 

conhecimento é sempre influenciado pela cultura do cientista-pesquisador e 

historicamente localizado, não podendo nunca existir uma ciência neutra, ou um 

pesquisador livre de juízos de valores, despretensioso em sua proposta de 

descrever objetiva e acuradamente o mundo à sua volta (IBÁÑEZ, 2001; ÍÑIGUEZ, 

2003). 

 Já em relação à última crítica, a crítica retórico-literária, os construcionistas 

acreditavam que os critérios de apresentação literários estabelecidos pela ciência 

para explicar e descrever os objetos, acabavam por limitar e consequentemente 

sentenciá-los a perder sua independência do processo descritivo, fazendo ruir sua 

autenticidade.  

 Logo, esta última crítica sinaliza os modos pelas quais o processo descritivo 

ganha destaque, através da utilização de metáforas para expressar a relação 

autor/leitor e do objeto então descrito, fazendo com que haja uma mudança na fonte 

de investigação. Antes a fonte era o objeto, a partir de então seus meios de 

apresentação. Foi também por meio desta crítica que todos os elementos textuais 

utilizados pela ciência ficaram disponíveis para análise, não sendo evidentemente 

provenientes da observação, mas servindo “[...] como estruturas retóricas através 

das quais o mundo observacional é construído.” (GERGEN, 1997, p.41).  

   Assim, ficam esclarecidas aqui que estas três críticas pontuadas não somente 

ampliam a dimensão das teorias científicas existentes, mas também as 
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redimensionam, a partir de uma postura crítica que enfraquece a visão determinista 

de ciência como uma ciência objetivada e capaz de descrever a realidade, tendo 

como fundamento de verdade a linguagem. Logo, Gergen (1997) nos ajuda a 

encerrar esta discussão acerca do percurso histórico do Construcionismo, nos 

mostrando que as cisões epistemológicas que adquiriram visibilidade no final do 

século XX, afetaram a produção científica e contribuíram sobretudo para os modos 

de fazer ciência em Psicologia, nos levando assim a compreender que para buscar a 

gênese do construcionismo é necessário apenas remontar à história de cada um 

desses movimentos críticos aqui citados, e como nosso objetivo central era o de 

apenas dizer parte dessa gênese a fim de tornar o movimento construcionista 

compreensivo ao leitor, creio que esta tarefa foi realizada.  

 No entanto, não se torna repetitivo dizer que seria impossível se o modelo 

positivista de ciência que a Psicologia precisou se adequar para se conceber como 

tal, não fosse severamente criticado diante das amplas possibilidades inerentes ao 

ato de pesquisar. Já que, paradigmaticamente, somente nos dias de hoje tornou-se 

consenso de que reduzir-se a um único modelo, teoria, ou modo específico de fazer 

ciência, em demérito de outros métodos, na realidade, foge da proposta da própria 

ciência em sua busca pelo conhecimento. Freixo (2011, p. 75) explica isso, dizendo 

que na verdade os autores não devem ser vistos como inimigos, porque: “[...] não se 

opõe entre si, muito pelo contrário, complementam-se e harmonizam-se [...]”. Na 

realidade é possível trabalhar em conjunto com mais de um autor, e até com mais de 

uma perspectiva, utilizando-se de métodos variados que se alinhem na busca do 

conhecimento. Do contrário, voltaremos para o tempo em que “[...] os experimentos 

eram idiossincráticos a cada cientista.” (SALSBURG, 2009, p. 19). 

 A história da Psicologia nos mostra que à medida que novas escolas teóricas 

surgiram também com elas as rupturas ocorreram e não somente, mas as 

desavenças epistemológicas seguiam adiante, criando entraves inclusive para as 

pesquisas, pois que, muitos pesquisadores não conseguiram facilmente dar 

continuidade às suas diferentes formas de pesquisar, construir, e elaborar teorias, 

dentro da própria ciência.   

 Assim, o problema central que caracterizou a ruptura com o modelo positivista 

consistiu no ponto chave para a escolha desta abordagem, visto que, ela ainda 

possui como diferencial o fato de considerar o conceito de repertórios interpretativos 

como parte de uma análise mais ampla do discurso, analisando tanto o discurso 
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quanto o contexto interpretativo em que o mesmo se dá. O que é fundamental se 

pensarmos que “Como atores sociais, nós estamos continuamente nos orientando 

pelo contexto interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso 

para nos ajustarmos a esse contexto.” (GILL, 2002, p. 248, grifos da autora).  

 Nesse sentido, torna-se oportuno ressaltar que o contexto interpretativo 

corresponde à circunstância vivenciada no momento e “[...] não varia simplesmente 

com respeito a com quem alguém fala: pode-se falar com a mesma pessoa – e até 

mesmo usar as mesmas palavras – e gerar muitas interpretações diferentes.” (GILL, 

2002, p. 249). 

 Isso pode ser atribuído ao fato da PSD ter sido influenciada pelo 

construcionismo, já que este pressupõe que quaisquer conhecimentos não são 

advindos de uma reflexão neutra, desprovida de interesses, imparcial, quer seja 

politicamente, quer esteja relacionado às questões afetivas da própria existência 

humana.  

 Na realidade, o conhecimento é de alguma forma, transpassado pelos valores 

que regem o contexto onde surgiu, e mais, é sempre ideológio e político (ROUSE, 

2001). Por isso que “[...] a ciência de orientação construcionista tem como um de 

seus objetivos mostrar que realidades consideradas naturais são construções 

sociais.” (BRUSCHI; GUARESCHI, 2007, p. 1). 

 Assim, acreditando que “Não construímos nossas interpretações 

isoladamente, mas contra um pano de fundo de compreensões, de práticas, de 

linguagem, etc, que temos em comum.” (SCHWANDT, 2006, p.201) Potter (1996, 

p.98) defende que “o mundo (...) forma-se de maneira ou de outra à medida que as 

pessoas o discutem, o escrevem e o contestam.”, estando obviamente estruturado 

na cultura sociopolítica em que as pessoas estão imersas. Já que “não há como 

vivenciarmos as “relações reais” de uma determinada sociedade fora das categorias 

culturais e ideológicas desta.” (HALL, 2008, p. 182). 

 Tanto que para Iñiguez (2003) se algo pudesse ser estabelecido como 

particular, próprio, do movimento construcionista, esse seria sem sombra de 

dúvidas, o posicionamento crítico constante de questionar tudo aquilo que é 

percebido como óbvio e/ou natural, tendo se enraizado como verdade sólida. 

Contudo, a ideia não é a de que  
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[...] se viva em um mundo sem “verdades”, apenas acredita-se que elas são 
versões, sempre específicas, negociadas, construídas, adequadas às 
finalidades designadas coletivamente como relevantes. É importante 
ressaltar também que o caráter histórico do conhecimento: a historicidade 
na construção do conhecimento se constitui como uma forma de questionar 
a objetividade dos saberes, considerando que estes são configurados na 
história da sua produção, nas tradições, nos modos de vida da sociedade e, 
portanto, não podem ser considerados naturais. (MÉLLO; et al, 2007, p. 28, 
aspas e destaque dos autores). 

 
 Por isso, as abordagens discursivas interessam-se não só pelo discurso, 

interessam-se também por aquilo que o discurso em si realiza. Já que à medida que 

eles são perpassados, as práticas sociais vão ocorrendo. Então, “Ao invés de ver o 

discurso como um caminho para outra realidade, os analistas de discurso estão 

interessados no conteúdo e na organização dos textos.” (GILL, 2002, p. 247) a fim 

de revelar não somente como se constroem as práticas sociais, mas sobretudo 

compreendê-las. Segundo Gill “os analistas de discurso estão interessados nos 

textos em si mesmos, em vez de considerá-los como um meio de “chegar a” alguma 

realidade que é pensada como existindo por detrás do discurso – seja ela social, 

psicológica ou material.” (2002, p. 247, aspas da autora). Tendo em vista que o 

discurso é construído pela linguagem, que “[...] não é algo que está entre as pessoas 

e o mundo; ela faz parte do mundo e das pessoas, que se constituem mutuamente.” 

(MÉLLO, et al., 2007, p. 28, destaque dos autores). Assim, podemos concluir que a 

linguagem não é mais percebida como um problema que delimita a interação entre 

as pessoas e o mundo, na realidade ela é um ângulo de um prisma que não 

aproxima e nem distancia, mas que compõe esta linha divisória.  

 Nessa perspectiva, se ouvimos uma mulher com deficiência visual (público 

alvo desta pesquisa) falar sobre a experiência da maternidade, tentamos identificar 

os repertórios que esta mulher fez uso para falar dessa experiência, as posições 

identitárias que construiu para si e para os outros neste contexto, e os recursos 

discursivos que utilizou para tornar seu discurso verdadeiro, factual, etc. Nesse 

sentido, “o que vai importar não é o que o enunciado ou as palavras significam, mas 

as circunstâncias de sua enunciação, a força e o efeito que ela provoca.” (OTTONI, 

2002, p.137, destaque do autor). 

 Desta maneira, os repertórios tornam-se um importante grupo de termos a 

serem analisados, pois são justamente os agrupamentos em torno de metáforas ou 

imagens, que demarcam as possibilidades das construções discursivas. Originam-se 

na comunidade linguística onde somos socializados e são transmitidos por meio das 
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nossas relações. São na verdade, os elementos que delimitam as possibilidades das 

construções discursivas. Pode-se identificá-los como parte de uma análise mais 

desenvolvida de discurso, mas que não é limitado por uma análise do discurso. 

Segundo Potter, 

 

Repertórios interpretativos são conjuntos de termos sistematicamente 
relacionados, frequentemente usados com coerência gramatical e estilística, 
e frequentemente organizados ao redor de uma ou mais metáforas centrais. 
Eles são historicamente desenvolvidos e compõe uma parte importante do 
senso comum de uma cultura, embora alguns possam ser específicos de 
certos domínios institucionais (1996, p. 131).

24
 

 

 É por meio da circulação desses repertórios, históricos e culturalmentes 

construídos, que nós damos sentido às nossas vivências, a nossa trajetória pelo 

mundo. Tudo isso conforme os recursos sociais e culturais que temos disponíveis 

para justificar nossas versões particulares dos acontecimentos. Desta forma, os 

repertórios constituem-se como recursos fundamentais para entendermos a 

variabilidade do discurso, tanto a sua estabilidade quanto a sua dinâmica, o que os 

torna “[...] um recurso infinitamente flexível” (POTTER; et al., 1990, p. 7). 

 Assim, utilizando esta perspectiva, buscaremos analisar o modo como as 

mulheres com deficiência visual constroem discursivamente a experiência da 

maternidade, analisando os repertórios interpretativos (termos, metáforas) presentes 

nos discursos sobre essa experiência. Quais os argumentos utilizam para falar sobre 

a experiência da maternidade? Como essas mulheres se compreendem e se 

mostram nesses discursos? Em outras palavras, que características mobilizam a 

construção discursiva das mulheres com deficiência visual sobre a maternidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Tradução livre. Original em inglês: “Interpretative repertoires are systematically related sets of 
terms, often used with stylistic and grammatical coherence, and often organized around one or more 
central metaphors. They are historically developed and make up an important part of the common 
sense of a culture; although some may be specific to certain institutional domains”. 
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CAPÍTULO 3:  

 

Imagem 6: Acervo da autora 

 
 

PISO TÁTIL DIRECIONAL25: O PERCURSO NO CAMPO DE PESQUISA 
 

“E é inútil procurar encurtar o caminho e querer 
começar já sabendo que a voz diz pouco, já começando 
por ser despessoal. Pois existe a trajetória, e a trajetória 

não é apenas um modo de ir. A trajetória somos nós 
mesmos.” Clarice Lispector26. 

 
 

3.1 A trajetória para a entrada no campo 

 

 O campo de pesquisa foi composto por uma única Organização Não-

Governamental e sem fins lucrativos, a Associação Pernambucana de Cegos – 

APEC, cuja sede está localizada numa casa na Rua Conselheiro Silveira e Souza, 

número 85, no bairro do Cordeiro, na capital do estado, Recife. A escolha de realizar 

a pesquisa em associações de pessoas com deficiência visual se deu sobretudo por 

causa do público desta pesquisa, uma vez que seria mais difícil contatar este grupo 

fora das organizações. 

 A princípio, a proposta deste trabalho era de realizar a pesquisa em pelo 

menos quatro ONGs, e esta proposição foi enviada tanto ao comitê de ética 

(estando em apreciação ética quando foi apresentada para a banca de qualificação) 

quanto à banca de qualificação. As quatro ONGs estavam distribuídas 

estrategicamente em quatro regiões: Região Metropolitana do Recife, Capital; 

Agreste; Agreste Meridional e Sertão. 

                                                           
25

 Criado no Japão, e difundido mundialmente, este piso é diferenciado tanto na sua textura quanto na 
sua cor, em relação ao restante do piso, e tem a função de auxiliar a pessoa com deficiência visual 
durante seu trajeto nos locais públicos, devendo indicar um caminho seguro para se andar. No Brasil 
ele está em uso desde a publicação da Norma de Acessibilidade NBR 9050/2004, porém sua 
observância tomou maiores proporções somente a partir de 2012, com a promulgação da lei nº 
12.587 de mobilidade urbana (BRASIL, 2012). 
26

 A paixão segundo G. H (2006, p. 176). 
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 Em relação aos critérios de inclusão para participação das ONGs, estabeleci 

apenas três: ter desejo de participar, assinar a carta de anuência e ceder um espaço 

na instituição para que as entrevistas fossem realizadas. Deste modo, entrei em 

contato com várias delas, mas somente quatro demonstraram interesse de contribuir 

com a pesquisa, aceitando todas as condições pré-estabelecidas. Dentre as 

instituições selecionadas se encontravam: a Associação Pernambucana de Cegos - 

APEC (Recife, Capital), a Associação Caruaruense de Cegos - ACACE (Caruaru - 

Agreste), a Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional de 

Pernambuco - ADVAMPE (Garanhuns - Agreste Meridional) e a Associação de 

Deficientes Visuais de Petrolina - ADVP (Petrolina - Sertão)27.  

 Contudo, por causa do tempo curto e da demanda que uma pesquisa desse 

nível exigiria, a banca de qualificação do mestrado realizada no dia 10 de abril de 

2014 e composta pelos Professores Jorge Lyra e Rafaella Asfora, sugeriu a 

modificação dessa proposta, a fim de que a pesquisa fosse realizada em uma única 

ONG, e escolhi a APEC por sua localização geográfica.28 

 Fundada em 05 de fevereiro de 1983, esta ONG contou com a iniciativa de 

um grupo de trinta e seis pessoas, dentre as quais estavam tanto pessoas com 

deficiência visual, quanto familiares e profissionais que já trabalhavam pela inclusão 

social. O objetivo da entidade é o de “[...] assegurar a todos os pernambucanos com 

cegueira, surdo-cegueira ou baixa visão o direito constitucionalmente garantido de 

determinar os rumos de suas próprias vidas.” (APEC, [?]). Para isso acontecer, a 

referida instituição busca trabalhar de maneira articulada com os associados, as 

entidades de e para pessoas com deficiência visual que há no estado de 

Pernambuco, com o objetivo de obter estrutura e representatividade política, além de 

apoio técnico, social e pedagógico29. 

                                                           
27

 Um dos objetivos desta pesquisa inicialmente era o de traçar um perfil das mulheres com 
deficiência visual que são mães em cada cidade onde a pesquisa seria realizada e depois, realizar 
uma análise comparativa dos dados sócio-demográficos coletado nas cidades do interior com os 
dados sócio-demográficos coletados na capital. É preciso também dizer que essas cidades foram 
escolhidas por serem as mais populosas do Estado de Pernambuco nas referidas regiões, segundos 
estimativas para 2014 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013) e que não há 
nenhuma pesquisa nesta área temática. 
28

 A título de informação, no período de qualificação deste trabalho já tinha em mãos a carta de 
anuência desta instituição assinada e carimbada, conforme protocolo exigido pelo CEP da UFPE. 
29

 Dados obtidos na página da internet da própria ONG, a saber: https< http://www.apecnet.com.br/>. 
A APEC realiza ensino profissionalizante (cursos de informática básica, áudiodescrição e 
massoterapia), além disto, sobrevive da mensalidade de seus membros (a maioria composta por 
mulheres acima dos 25 anos), da prestação de serviços a órgãos governamentais, como a prefeitura 
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 No primeiro contato realizado com a APEC, ainda por telefone, fui muito bem 

recepcionada. A secretária da instituição solicitou apenas que eu enviasse por e-mail 

a proposta da pesquisa a fim de que fosse encaminhada ao diretor, pois havia uma 

reunião já marcada em data próxima com os sócio-fundadores da mesma e a 

proposta poderia ser colocada na pauta desta reunião, para ser decidido se 

autorizariam ou não seu andamento.  

 Entretanto, para adiantar o processo eu pedi que se possível a secretária 

agendasse um encontro antecipado, informal, com o diretor da APEC, para que eu 

pudesse explicitar a razão e a temática da pesquisa. O meu pedido foi aceito e 

assim o agendamento realizado, dando-se de modo muito amistoso com o diretor 

que se mostrou aberto em contribuir com o trabalho.  

 Nessa primeira visita à instituição, o clima do ambiente era agradável e todos 

os funcionários foram solícitos comigo especialmente o diretor que me explicou um 

pouco da sua história na instituição ao longo de nossa conversa, enquanto eu, lhe 

expus a ideia central da pesquisa com mulheres. Ele por sua vez afirmou que era 

uma surpresa o número de mulheres com deficiência visual ser maior do que o de 

homens no Nordeste. Perguntou acerca da minha trajetória e por que o trabalho com 

pessoas com deficiência. Narrei uma parte do meu estágio no CAP ainda na 

graduação e citei os nomes d@s militantes que conheci durante este período. Senti 

que este foi o divisor de águas para que ele se oferecesse para contribuir direta e 

indiretamente no que fosse necessário para o andamento da pesquisa. Ele afirmou 

que apresentaria a proposta do trabalho à equipe, me tranquilizando de que assim 

que obtivesse resposta, a secretária da instituição entraria em contato comigo. 

Também neste dia firmei o compromisso de retornar à instituição ao final da defesa 

para apresentar os resultados da pesquisa já concluída, caso aceitassem participar.  

 Saí da instituição esperançosa, mas quase um mês depois desse encontro foi 

que se deu a reunião, pois tinha sido cancelada na data outrora marcada. Porém, o 

resultado foi positivo e a coordenação, a equipe técnica dos cursos e a direção da 

APEC aprovou minha proposta de pesquisa. Logo, solicitei que a carta de anuência 

fosse assinada e timbrada com o carimbo da instituição, a fim de que eu pudesse 

dar entrada na papelada para que o projeto de pesquisa fosse enviado ao comitê de 

                                                                                                                                                                                     
do Recife, e do comércio de materiais tiflológicos fundamentais para a autonomia e desenvolvimento 
educacional de pessoas com deficiência visual. 
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ética em pesquisa com seres humanos – CEP da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE.  

Entretanto, à obtenção da Carta de Anuência demorou mais que o previsto, 

uma vez que a secretária não enviou nos moldes exigidos, me impelindo a refazer o 

pedido, enfatizando, obviamente, a importância do cumprimento deste modelo, que 

precisou ser enviado por e-mail três vezes. Aguardando mais algumas semanas, 

entre idas e vindas, a secretária me concedeu a documentação com o papel 

timbrado, o carimbo da organização, e a assinatura do diretor, me possibilitando 

finalmente dar entrada do projeto no CEP. 

 Já na ocasião da primeira visita para realizar as entrevistas tive a 

oportunidade de apresentar, através de um diálogo, a proposta de pesquisa para um 

grande número de associadas presentes na APEC que no dia tinham ido fazer o 

curso de massoterapia. Para iniciar aguardei a finalização da aula e fui até a sala 

onde o curso havia sido ministrado, sendo então apresentada às mulheres pela 

assistente social da instituição. Elas pareciam apreensivas e por isso tentei o 

máximo possível ser clara, usando uma linguagem simples.  

 Desta forma, expus com cuidado as informações da pesquisa, para não 

influenciar ou induzir os dados a serem coletados. Neste dia ficou acordado que eu 

voltaria na próxima semana, mas dessa vez com o objetivo de fazer entrevista com 

três mulheres que garantiram sua participação, e também de apresentar a proposta 

para outras mulheres que não estavam presentes, caso se interessassem.  

 Reitero ainda que o presente trabalho atendeu aos princípios éticos de 

pesquisa com seres humanos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde 

através da resolução 196/9630, tendo sido devidamente encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (CEP/ CCS/ UFPE), obtendo sua aprovação e 

liberação para início da coleta no mês de julho de 2014. Lembrando que só após o 

recebimento do parecer favorável de número 708.682, que a coleta de dados no 

campo foi iniciada.  

 

 

                                                           
30

 Esta resolução afirma que “Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações 
variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-
los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes.”.  
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3.2 Participantes 

 

Participaram da pesquisa 07 mulheres com deficiência visual, adquirida ou 

congênita, associadas da APEC. 

Todas as participantes foram previamente indicadas pela equipe técnica da 

instituição, onde a pesquisa aconteceu. As entrevistas foram realizadas com a 

anuência da APEC, e após o consentimento formal das mulheres quanto à 

participação na pesquisa, sendo os áudios ao final das entrevistas enviados para 

meu e-mail a fim de serem posteriormente transcritos. Quanto aos critérios de 

exclusão, não poderiam participar mulheres que fossem menores de 18 anos, que 

não possuíssem deficiência visual, não residissem na Região Metropolitana do 

Recife - RMR, e não tivessem filhos (as) biológicos e/ou adotivos. Segue abaixo na 

tabela 01 algumas informações básicas das participantes: 

 

Tabela 01: Quadro de informações das participantes da pesquisa  

Fonte: Questionário Sociodemográfico aplicado às participantes da pesquisa, da autora, 2015. 

 
 

 Sobre a história da deficiência visual, a maioria delas foi adquirida. A 

deficiência visual de Isabel se deu após uma queda, no meio de uma suposta 

brincadeira entre amigos que apostando entre si se atiravam ou não com uma arma 

de fogo que tinham em punho, apontaram a arma disparando na direção do rosto de 

Isabel, que assustada caiu de rosto no chão, causando deslocamento de retina nos 

dois olhos, trazendo cegueira imediata. Noemi, por sua vez veio a perder a visão por 
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completo por causa de uma doença não tratada ainda na infância, o glaucoma. 

Quando a família veio perceber que ela possuía problemas visuais, era tarde 

demais. Já Rute, informou que a deficiência visual foi adquirida após um assalto a 

mão armada, onde a mesma foi vítima de um tiro de projétil na cabeça. Por fim, e 

não menos importante, Sara perdeu a visão num acidente com álcool, num 

churrasco em família, aos 19 anos. 

   Em relação à deficiência visual congênita, Ana nasceu com catarata 

congênita, buraco de mácula e alta miopia. Marta também nasceu com catarata 

congênita e Maria, me informou que perdeu a visão após uma cirurgia na cabeça, a 

que se submeteu para colocar uma válvula a fim de diminuir a pressão intracraniana, 

pois não sabia, mas havia nascido com toxoplasmose. Esses históricos todos foram 

informados durante o questionário sociodemográfico.   

 Em relação ao perfil social das participantes, de acordo com os marcadores 

sociais da diferença coletados através desse questionário, a primeira divisão se deu 

da seguinte forma: naturalidade, quantidade de filhos, idade, estado civil. Sobre o 

marcador naturalidade, apenas 01 mulher não era natural do estado de 

Pernambuco, sendo duas naturais do interior do estado e uma da região 

metropolitana, sendo 03 naturais da capital, Recife. Concernente ao estado civil, 04 

delas estavam divorciadas, duas solteiras e apenas uma numa união estável.  

 

 

3.3 Instrumentos e procedimentos  

  

 Neste trabalho foi utilizada a pesquisa qualitativa, já que esta forma de 

pesquisa em conjunto com a perspectiva teórica adotada, possibilita a compreensão 

dos dados como uma construção social, através da qual a realidade será produzida 

e/ou reproduzida, representada ou justificada por versões particulares dos 

acontecimentos de determinado grupo (BAUER; et al., 2008).  

 Como instrumentos de geração de dados foram utilizados: a entrevista não-

dirigida e o questionário sóciodemográfico, este último criado pela pesquisadora. 

Ambos foram empregados de modo que ambos se complementassem, a fim de 

acrescentar informações que implicassem nos objetivos deste trabalho. Primeiro foi 

realizada a entrevista e após a finalização da mesma, entregue o questionário 

sociodemográfico para registro dos dados. Composto por um roteiro organizado em 
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eixos temáticos relativos às informações sociodemográficas básicas das 

participantes e dos dados acerca da maternidade, foi montado com o objetivo de 

melhor compreender o contexto social em que estas mulheres estão inseridas. Os 

eixos temáticos utilizados foram: informações pessoais, familiares, escolar, 

profissão, renda, histórico da deficiência visual e da maternidade, entre outros dados 

importantes (Ver anexos). 

 Antes de iniciarmos as entrevistas, esclarecemos as dúvidas referentes aos 

procedimentos da pesquisa e os aspectos éticos e sigilosos envolvidos, sendo então 

informadas que poderiam desistir de participar, caso desejassem, em qualquer fase 

da pesquisa e de que suas identidades seriam mantidas em sigilo, salvaguardando 

os princípios éticos estabelecidos, garantindo assim que somente a pesquisadora e 

o professor orientador da pesquisa teriam acesso às informações, gravações e 

transcrições do conteúdo destas.  

 Também foi reforçada a condição voluntária da participação no estudo e que 

elas que não deveriam se preocupar em dar respostas “corretas”, pois não 

consideraríamos a experiência como certa ou errada, elas apenas precisavam falar 

o que pensavam e sentiam a respeito da maternidade e dos demais assuntos 

abordados.  

 Assim, todas as participantes deste trabalho foram informadas acerca dos 

objetivos deste e autorizaram sua participação mediante a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE, que estava com letra ampliada para as 

mulheres com baixa visão, e em braile para as “brailistas”.  

As entrevistas tiveram duração média de 15 minutos e foram registradas por 

um gravador digital e iniciavam com uma recapitulação da proposta da pesquisa. 

Neste momento, eu as convidava para me contarem suas histórias, a partir da 

primeira pergunta que seria realizada. Esta pergunta, disparadora, era referente à 

maternidade, a saber: “Como foi pra você se tornar mãe?”, e à medida que essas 

mulheres falavam acerca de suas experiências, eu pontuava e/ou questionava o que 

era dito, de acordo com a necessidade de compreensão, e dos objetivos da 

pesquisa, a fim de com isto contribuir no processo. Uma vez que o “Papel do 

entrevistador consiste simplesmente em facilitar, por suas atitudes e suas 

intervenções, a livre expressão dos pontos de vista.” (POUPART, 2008, p.224).  

A escolha da entrevista não-dirigida, se deu pelo fato de considerar as 

especificidades sócio-culturais das participantes, respeitando e se adequando à 
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realidade individual. Tendo em vista que esta mulher “[...] Gozando de um máximo 

de liberdade para se expressar sobre o ou os temas da pesquisa, [...] é mais capaz 

de fazê-la segundo suas próprias categorias e sua própria linguagem.” (POUPART, 

2008, p.224). 

 Além disto, por ser uma pesquisa qualitativa que “[...] nasceu de uma 

preocupação de entender o outro” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 15), existe dois 

argumentos que são empregados para defender a uso das entrevistas de cunho 

qualitativo, são eles: O epistemológico e o de ordem ética e política (POUPART, 

2008).   

 Este último associado sobretudo a esta pesquisa, já que, o grupo de pessoas 

com deficiência, especialmente as mulheres, usufruem de diversas políticas 

sociais31, mas continuam sofrendo com a exclusão e marginalização social causada 

pelo estigma de ser mãe com deficiência visual. Destarte, como esta 

 

[...] entrevista permite uma exploração em profundidade das condições de 
vida dos atores, ela é vista como um instrumento privilegiado para 
denunciar, de dentro, os preconceitos sociais, as práticas discriminatórias 
ou de exclusão, e as iniquidades, de que podem se tornar objeto certos 
grupos considerados como ‘diferentes’, ‘desviantes’, ou ‘marginais’ [...] 
(POUPART, 2008, p.220, aspas do autor). 

 
 Sendo assim, acreditamos que este tipo de entrevista proporciona uma maior 

co-participação, entre pesquisador e interlocutores, priorizando uma horizontalidade 

ao invés de uma relação de verticalidade. Uma vez que esse tipo de entrevista 

considera a pessoa capaz de descobrir por conta própria as dimensões da sua 

experiência, desde é claro, que ela “[...] aceite jogar o jogo, e a entrevista toque seu 

universo existencial e o entrevistador(a) saiba lhe fornecer a oportunidade para 

isso.” (POUPART, 2008, p.224). 

 

  

3.3.1 Intercorrências durante as entrevistas  

 

 No decorrer do processo de coleta algumas intercorrências aconteceram e 

valem a pena ser aqui mencionadas. Uma delas foi que algumas mulheres 

                                                           
31

 Entre essas políticas estão às de base econômica como a de Passe livre, Carteira Interestadual de 
Livre Acesso; às políticas de benefício assistencial, como a do BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), dentre outras. 



54 
 

apreensivas e desconfiadas chegaram a faltar às entrevistas, e eu reagendei com 

elas uma data mais distante até que pudesse estabelecer um vínculo de confiança 

para que as entrevistas acontecessem de fato. Percebi também que à medida que 

eu frequentava a instituição e conversava com algumas mulheres que se 

aproximavam, as outras pareciam me observar.  

 Essas questões ficaram evidentes já na primeira entrevista, que foi realizada 

antes mesmo de observar esses aspectos e me serviram de base para que eu 

pudesse realizar as demais. Igualmente me foi útil para que restringisse a 

participação de quaisquer pessoas na entrevista, posto que uma estagiária em 

serviço social da instituição pediu para assisti-las, com o consentimento das 

participantes.  

 Contudo, apesar da aceitação da primeira entrevistada, percebi que a mesma 

não ficou à vontade e embora não tenha admitido diretamente o desejo da não 

participação da estagiária, o clima da entrevista foi insatisfatório, revelando certo 

constrangimento e receio por parte da mesma. Porém, compreendi que uma recusa 

da parte dela poderia resultar em um desconforto para ambas.  

 Ainda sobre a questão acima e também em relação a um princípio 

fundamental para o êxito em quaisquer entrevistas de pesquisa qualitativa, Poupart 

(2008, p. 232) afirma que “[...] não basta convencer uma pessoa a participar da 

pesquisa, e nem criar um contexto que lhe permita estar à vontade na situação de 

entrevista. É ainda preciso que ela se sinta suficientemente confiante para aceitar 

‘verdadeiramente falar’ [...]”.  Quanto a isto, nesta primeira entrevista, ao ser 

informada sobre sua participação por intermédio da assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a entrevistada demonstrou apreensão e 

perguntou se poderia desistir de participar, tendo como devolutiva da minha parte, 

que sim, e seguido a esse momento, fiz uma breve explanação de que não haveria 

problemas caso ela quisesse desistir. Após um período de silêncio, a mesma 

resolveu continuar e assim finalizei o nosso encontro com as perguntas do 

questionário sócio-demográfico e o meu agradecimento.  

 Percebendo essa reação busquei ser mais cautelosa na apresentação do 

TCLE, uma vez que pareceu ser motivo de preocupação para algumas assinarem. 

Embora eu não tivesse compreendido de imediato o que motivava esta extrema 

desconfiança em assinar o documento, preferi ser ainda mais cuidadosa. Somente 

numa das últimas entrevistas a razão desta desconfiança foi por mim plenamente 
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compreendida. Após uma das mulheres ter se recusado a assinar o TCLE com 

veemência, e eu tentado explicar que sem assiná-lo ela não poderia participar da 

pesquisa a mesma, numa atitude exasperada ameaçou levantar-se e retirar-se sem 

me permitir explicar a necessidade do documento e diante dessa atitude pedi que 

ela me escutasse antes de tomar a decisão precipitada de sair. Foi então que 

expliquei detalhada e pausadamente a razão de existência do TCLE, que tanto me 

asseguraria quanto asseguraria a ela própria, afirmando a questão jurídica implicada 

caso o sigilo do processo fosse por mim quebrado, dentre as demais questões.  

 A partir daí ela foi se acalmando e mencionei que ela poderia ir embora, uma 

vez que agora já estava consciente da questão. Assim, deixei que decidisse e logo 

após, envergonhada, a mesma me pediu desculpas, e explicou em uma conversa 

mais íntima (com o gravador desligado, pois ao negar assinar o TCLE eu o 

desliguei), a entrevistada informou que o motivo pelo qual não queria assinar, 

embora quisesse participar da pesquisa, residia no fato de que ela perderia um dos 

benefícios do Governo que recebia, já que acreditava firmemente que por que seus 

dados eram mencionados na pesquisa, haveria o risco de perder sua carteira de 

acesso à passagens interestaduais de forma gratuita. Esta questão me deixou 

bastante reflexiva, pois no caso da primeira entrevistada, a presença da estagiária 

de Serviço Social me leva a crer que a resistência se deu pelos mesmos motivos só 

agora totalmente esclarecidos.  O medo de perder os benefícios do Governo 

amedrontava essas mulheres, uma vez que esse grupo possui um perfil semelhante 

como se verá no próximo capítulo.  

 

 

3.3.2 Transcrição das entrevistas e análise do material discursivo  

 

Após a finalização de todas as entrevistas foram realizadas as transcrições 

das mesmas, respeitando sempre a peculiaridade das falas e a singularidade de 

cada uma das participantes. Uma vez que “Uma boa transcrição deve ser um 

registro tão detalhado quanto possível do discurso a ser analisado.” (GILL, 2002, p. 

251).  

Também foram anotadas todas as reações e comportamentos das mulheres 

com base nas observações produzidas a partir das entrevistas. Nesta fase da 

pesquisa, os discursos e tudo o que o envolve, pausas, hesitações, entonação, 
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foram transcritos. O objetivo desta fase era o de classificar as observações feitas 

buscando o sentido mais explicativo possível para os dados obtidos segundo os 

alicerces da Psicologia Social Discursiva. Assim, ao transcrever todo o áudio das 

entrevistas, busquei analisá-las a partir de dois caminhos apontados por Potter e 

Wetherell (1987): 

 Codificação, que se refere a uma etapa precedente à análise propriamente 

dita. Ela tem o objetivo pragmático de agregar o maior número possível de 

dados baseado em categorias amplas e relacionadas às questões da 

pesquisa.  

 

 Análise, que envolve indispensavelmente uma leitura cuidadosa do material 

colhido, observando-se as minúcias do discurso, e o que está dito e/ou 

escrito. É importante lembrar que a análise do material envolve também a 

análise dos repertórios interpretativos sobre a experiência da maternidade 

nos discursos de mulheres com deficiência visual que são mães e que, de 

acordo com Potter e Wetherell (1995, p.89) esses nada mais são que “[...] um 

modo de entendimento do conteúdo do discurso e da forma em que esse 

conteúdo é organizado.” A análise compreende então duas importantes fases: 

A primeira procura pela categoria que mais se apresentar nos dados seja 

pelas diferenças apresentadas e identificadas (variabilidade) nos textos e 

falas, seja pela análise do que é compartilhado (a consistência) dos 

discursos, o que está em comum entre eles. A segunda consiste numa 

análise das funções e dos efeitos dos discursos, quais aspectos do discurso 

estão reiterando posições e são vistos como práticas sociais.   
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CAPÍTULO 4: 

 
Imagem 7: Cicatriz 

 

MATERNIDADE MARCADA: OS PERCALÇOS DA MULHER COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

  

“Quem sabe esta cegueira não é igual às outras, assim como 
veio, assim poderá desaparecer [...]” José Saramago.32 

 

 

4.1 Os sentimentos ambivalentes 

 

As referências aos sentimentos ambivalentes de alegria e medo, rejeição e 

realização, coragem e resignação, ansiedade e gratidão, foram frequentes nos 

relatos das entrevistadas. Expressões como “complicado”, “privilégio” e “eu não 

queria” surgiram quando descreviam a maternidade. Esta é representada como um 

período na vida de uma mulher marcado por várias alterações físicas e uma 

profusão de emoções na experiência de gerar, parir e cuidar de uma criança, como 

pode-se notar nos trechos das entrevistas abaixo33:   

  

                                                           
32

 Ensaio Sobre a Cegueira, (2010, p. 101). 
33

 Em todos os trechos das entrevistas eu destaco algumas palavras e expressões. Também ressalto 
que foram preservados exatamente da forma como foram faladas, respeitando as demarcações 
sociais e geográficas tanto das entrevistadas quanto da entrevistadora. Portanto, serão encontradas 
expressões regionais coloquiais, gírias e vícios de linguagem fora das normas cultas, que ferem o 
padrão linguístico. É importante também assinalar que a ausência de relatos foi a única causa de 
algumas participantes não serem incluídas em vários tópicos das análises.   
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Noemi: [...] foi assim um pouco complicado, porque eu não esperava, eu já 
estava com mais de 40 anos. Aí eu fiquei preocupada, que criança é uma 
responsabilidade muito grande né. Nas despesas também como é que ia 
ser, porque eu não convivo com o pai dela, o pai dela já tem outra família 
[...]. (49 anos, mãe de uma criança de 08 anos). 
Sara: [...] ser mãe sem enxergar é privilegio, ser mãe sem enxergar é muita 
coragem, é ter muita fé, muita fé em Deus. Só que quando eu engravidei eu 
não tive essa sensação, eu tive uma sensação de pânico. Eu disse assim 
para mim: “E agora como é que é que vai ser?!”. (51 anos, mãe de um 
adulto de 33 e de uma adolescente de 14 anos). 

 
Marta: Eu achei um pouco que meio difícil, que pela primeira vez eu não 
queria, eu não queria aceitar ser mãe, não queria a criança, tive pós parto, 
depressão...aí, eu não queria, não queria... é...concordar. Mas depois fui me 
acostumando, hoje em dia meu menino tem 06 anos e aí tá dando pra levar, 
ainda com um pouco de dificuldade, mas tá dando pra resolver. (40 anos, 
mãe de uma criança de 06 anos). 

 
 A maternidade seria, nesses relatos, uma experiência envolta por emoções 

ambivalentes e marcada, sobretudo, pelas dificuldades e pelas marcas de gênero 

nela implicadas. Uma experiência de intenso aprendizado e adaptações, onde a 

responsabilidade de nutrir e cuidar de uma criança com afeto, atenção e amor está 

culturalmente associado ao dever materno, como salienta Scavone (2004). 

 Por ser construída socialmente, independente ou não de ter uma ou mais 

deficiências, essa experiência requer compreensão e aceitação, além de apoio 

social e familiar, uma vez que estes contextos contribuem para um maior ou menor 

esforço elaborativo das mulheres no que tange às necessidades de adaptação a 

esta nova realidade (RODRIGUEZ; CARNEIRO, 2013).  

 Deste modo, é interessante assinalar que, na fala de Noemi, a preocupação é 

expressa na questão da ausência do pai da criança, uma vez que sua relação com 

este era extraconjugal da parte dele34, tornando compreensível sua preocupação 

acerca da responsabilidade no cuidado e provisão material da criança, já que essas 

também poderiam recair apenas sobre ela. Com a ausência dele, a insegurança da 

mãe parece tornar-se maior, em face do desafio a ser enfrentado. 

 Na mulher sem apoio familiar e social, esses sentimentos de ambivalência 

podem se agravar, tendo em vista que apesar de romanceada, a maternidade 

também traz consigo uma série de características próprias, que vão desde o período 

gestacional, ao parto e puerpério. Essas particularidades englobam sentimentos, 

transformações corporais e psicológicas, e ainda os novos posicionamentos sociais 

demarcados pela questão de gênero implícita no exercício da maternidade 

                                                           
34

 Informação obtida através de questionário sócio-demográfico. 
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(SCAVONE, 2004). Nesse contexto, o posicionamento do companheiro assume 

especial importância nos relatos de algumas mulheres, bem como o suporte familiar 

e social, uma vez que a ausência de uma rede de apoio implica diretamente numa 

barreira no acesso aos serviços de saúde (MCDONALD, et al., 2007). Em outros 

momentos de suas entrevistas, Marta e Noemi apresentam relatos em que a 

ambivalência de sentimentos em relação à maternidade se mostra de maneira mais 

explícita do que nos relatos anteriores, como se pode notar a seguir:  

 

Entrevistadora: Entendi. E hoje assim como é essa experiência pra tu de 
ser mãe?  
 
Marta: É...não é tão...dá pra ir resolvendo aos poucos, meio assim, mas dá 
pra ir resolvendo, num é tão bom, mas assim...é bom ser mãe, mas em 
compensação a pessoa tem muito trabalho, tem muito...dá aperreio...É 
menino adoece, é levar menino pra médico, despesa...e assim vai.  
_______________________________________________________ 
 
Entrevistadora: E aí no caso, essa experiência pra tu, o que é que tu 
podes falar, assim... dela? 
 
Noemi: Foi boa... assim, apesar de eu ter pouco contato com a menina. 
Tenho pouco, morando na mesma casa, mas não tenho, sabe? Mas... 
 
Entrevistadora: Como é que se dá esse contato com ela?  
 
Noemi: Não, ela me chama até pelo meu nome, nem de mãe ela chama. 
Porque o pessoal fica falando pra ela que a mãe dela é minha irmã, eles 
não dizem que sou eu. Eu que falo pra ela, sua mãe sou eu, porque eu que 
tive você. Aí disseram: “Você é mãe só porque teve!”. Ficam jogando na 
minha cara, falando sobre isso. E eu tive depressão quando tive ela, fiquei 
tão nervosa, tive depressão pós-parto, nem consegui amamentar, aí até 
hoje eles falam sobre isso, como se fosse eu que não quisesse... Mas não 
é! A doutora mesmo conversou comigo sobre isso. 
 
Entrevistadora: Que doutora? 
 
Noemi: A doutora que me atende, a doutora Josefa. Aí ela disse que eu não 
ficasse preocupada não que tem muitos casos de depressão pós-parto. 
 
Entrevistadora: Humm. Essa doutora no caso foi a obstetra que fez seu 
parto?  
 
Noemi: Foi foi, que fez meu parto.  
 
Entrevistadora: Hummm. 
 
Noemi: Aí ela... [pausa]. Eu não aguentava nem escutar o choro da menina, 
no começo, né. Depois eu fui me acostumando passando os meses. Aí as 
pessoas diziam: “Ah é porque ela não gosta dela!”, mas não era. Só eu 
sabia o que eu estava passando, né! 

 
 Quando perguntada sobre a experiência de ser mãe, Marta apresenta um 

relato marcado pela hesitação. No início de sua fala afirma: “É...não é tão...dá pra ir 
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resolvendo aos poucos”. Logo em seguida afirma: “... num é tão bom, mas assim... é 

bom ser mãe, mas em compensação a pessoa tem muito trabalho, tem muito...dá 

aperreio...”. Pode-se observar que, depois de afirmar em dois momentos que a 

experiência não é tão boa assim, Marta volta atrás e retifica o que disse. Esse 

movimento discursivo é muito comum quando falamos sobre temas polêmicos. Os 

falantes, ao perceberem que aquilo que dizem pode apresentá-los como pessoas 

preconceituosas, com falhas de caráter, etc., começam a gerenciar com excessivo 

cuidado aquilo que falam. Nesses contextos elaboram estratégias de auto-

apresentação positiva (ver POTTER, 1998). No caso em questão, a entrevistada 

sabe, como todo membro de sua cultura, que quando uma mãe dessa cultura afirma 

não ter apreciado a própria maternidade ela está construindo uma identidade 

negativa para si própria, apresentando-se como uma pessoa insensível, desumana, 

desviante. Por isso as hesitações de seu relato (SERENO; et al., 2012).   

Noemi inicia sua fala falando do pouco contato com a filha, apesar de 

morarem na mesma casa. Sua filha não a chama de mãe, mas Noemi faz questão 

de reiterar sua posição como mãe, apesar de não exercer os cuidados com a filha, 

pois para ela isso não a destituiria do lugar de mãe. No entanto, sua família não 

julgaria da mesma forma e justifica a atitude de alienar a criança por causa dos 

cuidados que foram delegados à tia da criança, irmã da entrevistada. Esta última, 

por sua vez, defende-se da acusação de negligência em relação à filha 

posicionando-se como uma mãe com depressão pós-parto. Relata que, durante seu 

puerpério, o choro da criança lhe era insuportável, e que a depressão pós-parto 

também a impossibilitou de amamentar. Diante disso, novamente, foi avaliada 

negativamente pelos familiares.  

 Em relação especialmente à amamentação, é necessário ressaltar que este 

campo se constitui num vasto território de inscrição de identidades, que são forjadas 

nos interesses culturais e socioeconômicos (MÉDICI; LABRA, 1989). Desta feita, 

Noemi, assim como as demais mulheres que não amamentaram seus/suas filhos/as, 

podem se tornar alvos de estigma e preconceito. Uma vez que foi “[...] legitimada em 

nosso meio como prática eminentemente biológica e instintiva, desconsiderando-se, 

ideologicamente, o caráter social e cultural do ato de amamentar.” (MOREIRA; 

NAKANO, 2002, p. 5).  

  Com o objetivo de dar credibilidade à versão que constrói sobre suas 

dificuldades com a família e com a filha, Noemi mobiliza recursos retóricos que 
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buscam torná-la factual. Um deles é o uso do discurso direto. Ao falar que sua 

família a deslegitima como mãe cita uma fala que teria disso dita de maneira literal 

pelos seus familiares: (“Você é mãe só porque teve!”). Uma expressão literal como 

essa, sem o uso de paráfrase, se constrói como uma expressão que só poderia ter 

sido pronunciada por alguém que estava presente na cena que está sendo descrita.  

Outro recurso utilizado é o uso da categoria de crédito (ver POTTER, 1998). 

Uma categoria de crédito é uma categoria de pessoas que é mobilizada quando 

queremos tornar factual uma determinada versão da realidade. Na passagem em 

questão, a categoria de crédito é a médica que, com o saber próprio de sua 

especialidade, teria assegurado que ela não era uma mãe má, que o seu problema 

era a depressão pós-parto: “E eu tive depressão quando tive ela, fiquei tão nervosa, 

tive depressão pós-parto, nem consegui amamentar, aí até hoje eles falam sobre 

isso, como se fosse eu que não quisesse... Mas não é! A doutora mesmo conversou 

comigo sobre isso..”.  

Este relato também evidencia o quanto a responsabilização pelo cuidado 

direto com a criança recai quase que exclusivamente para a mulher. Neste caso em 

específico vemos aí a substituição da mãe biológica no cuidado com a criança, por 

outra pessoa também mulher: a tia da criança.  A ausência do pai da menina neste 

relato acaba sinalizando desigualdades de gênero implícitas na ação de cuidar, 

apontada por Gilligan (1982) como a ética do cuidado, e discutida posteriormente, no 

próximo capítulo, no subtópico intitulado “O cuidado com os/as filhos/as”. 

 

 

4.2 O posicionamento familiar  

 

As alusões à falta de apoio familiar se repetiram nos relatos das participantes. 

Na fala a seguir, Maria descreve como o pai de sua filha se posicionou diante de sua 

maternidade:  

 

Maria: [...] engravidei, e aí ele [o pai da criança] queria que eu abortasse, 
mas eu não fiz isso, lógico né? [entonação forte]. Aí eu assumi minha filha 
é... depois que ela nasceu ele quis assumir, aí ele assumiu agora né?! Mas 
aí eu cuido dela sozinha, minha mãe mora sozinha nos Estados Unidos com 
minhas irmãs, mas ninguém me ajuda financeiramente só meu pai me ajuda 
assim...ajuda eu e ela no plano de saúde, mas assim, outras coisas não, 
entendeu? (36 anos, mãe de uma criança de 01 ano e 03 meses). 
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  Maria se posiciona como alguém que enfrentou o pai de sua filha, se 

recusando a abortar. Considerando o fato do aborto ainda ser criminalizado no Brasil 

e imerso numa cultura que culpabiliza a mulher, reiterada pela própria medicina 

(GESTEIRA; DINIZ; OLIVEIRA, 2008), a recusa para realizar este ato expresso no 

fragmento: “mas eu não fiz isso, lógico né?” torna-se compreensível, uma vez que 

Perelman (1979, p.138) afirma que: “Toda justificação pressupõe a existência ou 

eventualidade de uma avaliação desfavorável daquilo que justificamos”. 

 A entrevistada ainda destaca que continua lutando para criar a filha num 

contexto caracterizado pela quase ausência de ajuda familiar. Este relato nos lembra 

que as relações desiguais entre os sexos ainda estão associadas à uma cultura que 

responsabiliza essencialmente a mulher pelo cuidado com os filhos, o que acaba 

tornando esta experiência difícil. Em razão disso, Collin e Laborie (2009, p. 133) 

afirmam que a maternidade acaba se tornando “[...] ao mesmo tempo, uma 

especificidade valorizada – o poder de dar a vida -, uma função social em nome da 

qual se reivindica direitos políticos ou direitos sociais, e uma das fontes de 

opressão.”. 

 Também sobre a ausência de apoio familiar, podemos perceber a 

centralidade deste no relato de Isabel, a seguir: 

 

Entrevistadora: Como foi para a senhora se tornar mãe? 
 
Isabel: Assim... eu queria ser mãe aí me casei com 18 anos e o meu 
primeiro filho foi com 19 anos. Tive um pouco de dificuldade, porque eu sou 
do interior e tinha chegado aqui a pouco tempo, não conhecia a cidade e 
nem conhecia nenhuma pessoa com  deficiência. Ah pra mim foi difícil, foi 
um pouco difícil, porque tinha que me virar sozinha não tinha ninguém pra 
me ajudar. Fiz o meu pré- natal no IMIP [Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira] naquela época não tinha ônibus fácil, 
atravessava o rio, a maré de barco, na frente do IMIP ainda é duas mãos, 
mão e contramão. Aí era um pouco difícil, não usava bengala que também 
não conhecia, aí eu tive um pouco de dificuldade... Quando eu tive meu 
primeiro filho, meu marido também nunca se incomodou com nada, não 
se importava. Mas o desastre maior que eu fiz foi trocar os remédios, uma 
vez o de colocar no nariz eu coloquei no ouvido e o do ouvido coloquei na 
boca, mas outras coisas eu fiz só, eu desenrolei tudo sozinha, tinha que 
ser só né! Não podia pagar e não tinha ninguém que me ajudasse. (53 
anos, mãe de dois adultos de 34 e 32 anos). 
 
Entrevistadora: Quer dizer que a senhora não teve nenhuma rede de 
apoio? Assim algum parente próximo vizinho? Nada? 
 
Isabel: Tinha minha mãe, mas ela vivia de lavar roupa de ganho e dizia que 
não poderia deixar de fazer as coisas dela para me ajudar, ela dizia que eu 
me virasse sozinha, aí eu me virei sozinha. 
 



63 
 

Entrevistadora: Foi difícil para a senhora? 
 
Isabel: Olha dificuldade teve, mas graças a Deus eu nunca tive medo de 
dificuldade, sempre que eu quero fazer alguma coisa, faço. Não tenho medo 
das dificuldades da vida, não. Pior foi com 16 anos de idade ficar deficiente 
no interior sem ter uma ajuda de ninguém, assim.... Um dinheiro pra nada, 
nem de conversa eu não tive, nem um apoio psicológico, alguma coisa... eu 
não tive. A minha vida melhorou depois que eu conheci essas associações, 
meus meninos já era grande aí eu ao invés de ficar em casa eu vinha todos 
os dias para o instituto de cego e trabalhava lá, ai aprendi o que pude, 
depois comecei a trabalhar pela APEC. Trabalhei de telefonista, de câmara 
escura, quando aparece trabalho eu faço. A gente corre atrás. 

 
 Isabel relata que desejava ser mãe e casou-se jovem, tendo seu primeiro filho 

após um ano de casada. As dificuldades descritas por ela estariam relacionadas a 

várias questões: ser de uma cidade do interior do estado - aspecto que demandava 

adaptação ao novo local (VELHO, 2001); morar há pouco tempo na capital; não ter 

tido nenhuma rede de apoio, nem familiar, nem de amizade – a mesma fala também 

sobre o fato de não conhecer nenhuma pessoa com deficiência que pudesse lhe 

ajudar. 

 Esta mulher expressou com pesar em sua fala o fato de desconhecer alguém 

com deficiência na época em que engravidou pela primeira vez, nos levando a crer 

que a ausência de se reconhecer entre os seus pares, o grupo de pessoas com 

deficiência, pareceu ser motivo de sofrimento, uma vez que ela se percebe com 

deficiência e não pode contar com o apoio daqueles e daquelas que partilham da 

mesma experiência (de não enxergar). O aspecto da limitação física atribuída à 

deficiência visual, também é ressaltado, já que para ela as barreiras arquitetônicas 

eram maiores naquele período, pois a mesma não fazia uso da bengala35, em razão 

de desconhecê-la. 

 Em relação ao primeiro filho, Isabel conta que seu esposo não tinha uma 

participação ativa no cuidado com a criança, afirmando que seu “marido também 

nunca se incomodou com nada, não se importava.”.Entretanto, a ausência de apoio 

do seu marido e pai de seus filhos não foi razão para que ela se limitasse no 

exercício de sua maternidade e/ou acreditasse que a sua experiência fosse um 

insucesso, ao contrário, com muita propriedade ela afirma que o maior “desastre” 

cometido nesse exercício foi de ter trocado as medicações do filho, e que todas as 

atribuições e afazeres, que ela considera como próprios de uma mãe, ela realizou 

                                                           
35

 Ou ainda bastão de Hoover. Produto criado em 1948 por um oftalmologista americano, com o 
objetivo de transmitir com o toque da ponta da bengala todas as sensações táteis detectadas por ela, 
a fim de facilitar a orientação e a mobilidade das pessoas com deficiência visual (HOFFMANN, 2009). 
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sozinha, já que não podia contar com ninguém nesse sentido, e que suas condições 

socioeconômicas não lhe permitiam contratar os serviços de alguém. Esse aspecto 

nos lembra o que Scavone (2004, p.156) fala acerca do “caráter ideológico” da 

maternidade, pois,  

 

[...] por um lado, ela é valorizada, por outro não são dadas condições 
materiais para sua realização, e, em consequência desta falta, a 
maternidade como prazer torna-se privilégio de classe. Entretanto, tal 
privilégio apoia-se numa desigualdade profunda, que perpassa todas as 
classes sociais: a que desfavorece as mulheres em benefício dos homens 
no conjunto das relações sociais.    
 

 Ao ser interrogada sobre a possível rede de apoio existente na sua vida, 

Isabel afirma que tinha a mãe, mas que a mesma possuía como principal fonte de 

sustento o trabalho de lavadeira, não podendo deixar sua fonte para auxiliá-la. Logo, 

a entrevistada parece resignada ao fato, afirmando com parcimônia que conforme a 

mãe lhe dissera, ela fez: “aí eu me virei sozinha.”. Diante da afirmação da 

entrevistadora segundo a qual a sua gravidez teria sido difícil, a entrevistada 

responde com intrepidez que de fato as dificuldades existiram, mas que nunca teve 

medo de enfrentá-las, que sempre que necessita realizar algo, ela realiza, 

corroborando sua fala pela experiência dolorosa de ter se tornado uma pessoa com 

deficiência visual aos 16 anos de idade. 

 Em seu relato, as associações de pessoas com deficiência visual aparecem 

como responsáveis pelo seu crescimento profissional. Nas últimas duas décadas 

essas associações, em parceria com o Estado, têm sido responsáveis por realizar 

aquilo que é dever exclusivo deste último: o de oferecer ensino profissionalizante de 

qualidade, habilitando as pessoas com deficiência de modo geral (MONTAÑO, 

2010).36 Nessas associações Isabel afirma ter desenvolvido várias habilidades com 

o aprendizado adquirido por meio dos cursos oferecidos, e nelas teria se tornado 

mais autônoma e autoconfiante. Segundo a entrevistada, sempre que surgem novas 

oportunidades de emprego: “A gente corre atrás.”.  

 

 

4.3 O período gestacional  

 

                                                           
36

 Para obter mais informações sobre a questão do Terceiro Setor (Organizações Não-
Governamentais – ONG), ver Montaño (2010). 
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 As alterações físicas próprias da maternidade e que culminam no nascimento 

da criança, deflagram dois momentos: o primeiro que ocorre durante toda a 

gestação e encerra-se no parto; e o segundo, com a chegada da criança e do novo 

que se instaura, na reorganização corporal, psicológica e social da mulher, agora 

mãe (MALDONATO, 1997). Essas transformações aparecem nas entrevistas, sendo 

referenciadas especialmente por três entrevistadas, como podemos ver nos trechos 

a seguir:  

 

Entrevistadora: Aí como foi esse processo, que tu falou que a tua gravidez 
foi de alto risco, como foi isso pra tu? 
 
Marta: Porque eu tive diabetes gestacional, aí... Só vivia sendo socorrida, 
só vivia com a pressão alta, aí eu...é...sofri um bocado né?! Fiquei 
internada, tomava insulina, todo dia tinha que ir pra lá pro hospital pra tomar 
ou então pra uma das minhas cunhadas tinha que ir pra aprender pra 
aplicar em mim. 

 

 Em relação ao período gravídico, a entrevistada menciona que teve várias 

intercorrências e que sua gestação foi considerada de alto risco especialmente por 

causa da diabetes desenvolvida na ocasião, que a levou inclusive a ser 

hospitalizada. A situação era delicada e a mesma necessitava tomar a medicação 

necessária (insulina) para o controle da doença todos os dias, medicação esta que 

às vezes ficava a cargo de uma de suas cunhadas aplicarem. Este período Marta 

resume como um período de intenso sofrimento afirmando: “eu sofri um bocado”. 

 A entrevistada Priscila, ao ser questionada sobre como foi para ela se tornar 

mãe, responde narrando suas aspirações e motivações em relação a esta 

experiência, conforme podemos perceber logo abaixo:   

 

Priscila: Como foi pra mim me tornar mãe? 
 
Entrevistadora: Isso. 
 
Priscila: Assim, eu sempre sonhei em ser mãe... Eu enxergava na época, 
perdi com 16 anos [se referindo à perda da visão], mas eu sempre sonhei 
em ser mãe [ênfase na entonação], sempre quis ter um casal, mas Deus me 
concedeu dois, dois meninos. E assim, quando eu tive meu primeiro filho eu 
não quis ter mais.  
Entrevistadora: Hum. 
 
Priscila: Não, foi... 
 
Entrevistadora: Por quê? 
 
Priscila: Sim, a gravidez inteira eu enjoei, a gravidez inteira deu problema, 
entendesse? 
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Entrevistadora: Hunrum. 
 
Priscila: E assim, quando eu fui ter eu sofri muito... Sofri dois dias e uma 
noite pra ter ele. 
 
Entrevistadora: Foi parto normal foi? 
 
Priscila: Foi parto normal. Aí... Aí depois disso eu não quis mais ter filhos, 
mas com um ano seguinte eu engravidei novamente, aí foi pra mim... 
Graças a Deus eu, Deus me concedeu e eu acabei fazendo uma ligação. 
 
Entrevistadora: Hunrum. 
 
Priscila: Fiz uma laqueadura né. E assim, dificuldade vem eu acho que pra 
todo mundo. 
 
Entrevistadora: Hunrum. 
 
Priscila: E não é fácil realmente, não é fácil pra mim, nem pra qualquer 
outra mulher na face dessa terra [ênfase na afirmação] você criar um filho, 
educar, poder dar de tudo e você ter e não poder ...eu acho difícil... mas foi 
um sonho e hoje eu sou feliz por isso, muito, muito mesmo...é uma parte de 
mim que ... ave maria, nem imagina... Só sonho e realidade mesmo!  

 
 Priscila fala que a maternidade fazia parte do seu projeto de vida desde cedo, 

pois durante a sua adolescência já “sonhava em ser mãe”. Desejava ter “um casal” 

de filhos mesmo antes de perder o sentido da visão – aos dezesseis anos -, 

mostrando que o fato de ter passado por essa “perda” não a fez desistir do seu 

sonho. Em contrapartida, após ter seu primeiro filho, não desejou mais prosseguir 

com a concretização do seu objetivo de ter um casal de filhos. 

  Questionada sobre o que motivou a sua decisão, a entrevistada justifica-se 

afirmando ter passado toda a gravidez com enjoos e com problemas de saúde. 

Priscila ainda reitera sua fala acerca dos sofrimentos para parir, de forma natural, 

seu primeiro filho. Uma vez que seu trabalho de parto durou “dois dias e uma noite”. 

Depois de mencionadas estas questões, ela afirmou ter decidido não ter mais filhos. 

Porém foi surpreendida por outra gravidez um ano depois, tendo a chance de 

posteriormente se submeter a um procedimento cirúrgico de esterilização, a “ligação 

ou laqueadura” que afirmou ter recebido como presente de Deus, demonstrando 

pela entonação de sua fala sentir-se agradecida e aliviada.  

 Em dois momentos Priscila procura construir as dificuldades dela na gravidez 

como dificuldades que não se diferenciam daquelas de qualquer mãe, com ou sem 

deficiência (“dificuldade vem eu acho que pra todo mundo”; “E não é fácil realmente, 

não é fácil pra mim, nem pra qualquer outra mulher na face dessa terra”). Essa 

reiteração é uma maneira de recusar para si mesma e para as mães com deficiência 
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visual a posição nada confortável de pessoas que passariam por dificuldades 

excepcionais na maternidade, que teriam uma trajetória marcada pelo dor e 

sofrimento.  

 Sara, outra entrevistada, menciona abaixo mais detalhes sobre o processo de 

gestação, parto e puerpério pelo qual passou:  

 

Sara: A gravidez de Joana foi uma gravidez de alto risco. Dei à luz a Joana 
com sete meses e vinte e oito dias na maternidade Barão de Lucena 
[hospital público da cidade do Recife]. Ficamos trinta e três dias lá no 
neonatal, na incubadora, teve o processo de mãe canguru... Tudo isso eu 
passei sem ver. Ela tomava dieta de três em três horas na mangueirinha e 
ao sair dali começou a minha luta [...]. 
 

 Esta entrevistada por sua vez traz detalhes da gestação, que além de ser 

também de alto risco, teve como agravante o parto precoce de sua filha, com menos 

de 37 semanas. Sara conta que permaneceu durante um mês e alguns dias no 

hospital, e reitera a situação pela qual passou com sua filha - inclusive como 

participante do Programa Canguru37, do Ministério da Saúde -, ressaltando que 

passou “sem ver”.  

 Há neste relato a explícita condição de ser pessoa com deficiência visual, 

que possui certa vulnerabilidade. Nesta condição, Sara parece tentar mostrar que 

apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelas quais ela passou“ sem ver”, ela 

conseguiu sair do hospital com sua filha viva, que se alimentava por meio de sonda, 

descrita como “mangueirinha”, dada a sua pequena espessura, adaptada as 

especificidades da criança prematura.  

 Entretanto, entendemos também que o recurso utilizado no diminutivo 

parecia minimizar o impacto emocional da experiência descrita, uma vez que a 

entrevistada suspira e pausa sua fala em momentos específicos, onde foi possível 

notar uma carga emocional forte neste processo. Depois desse trecho torna-se 

interessante notar também o termo utilizado por ela para se referir à experiência 

pós-alta hospitalar: “minha luta”, luta que segundo ela parece ter se iniciado somente 

após a saída do ambiente hospitalar, no cuidado com a criança - que veremos mais 

                                                           
37

 O Programa ou Método Canguru se insere num conjunto de intervenções à saúde materno-infantil, 
criado na América Latina e adotado como ação do Estado para melhorar a assistência ao público de 
mulheres puérperas com bebês prematuros. Segundo o Ministério da Saúde (2012) o procedimento 
central deste programa denominado “posição canguru”, consiste basicamente em “manter o recém-
nascido de baixo peso ligeiramente vestido, em decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do 
adulto” com o objetivo de manter a temperatura corporal da criança e de contribuir no 
estabelecimento de vínculos desta com o seu/sua cuidador(a). 
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adiante -, uma vez que não somente ela, mas todas as demais mulheres se 

concentraram especialmente nas dificuldades enfrentadas neste processo. A mesma 

entrevistada fala acerca desta experiência no trecho a seguir:  

 

Sara: Não vou dizer a vocês que foi fácil, e não é! Tomei muita sopa de 
prego! Quando ela tinha febre eu tinha que pedir aos vizinhos para colocar a 
medida do remédio. Para ela ir ao colégio, pra ir pra o maternal, tudo 
aquilo... a vizinha me ajudava a levar ela a escola. Quando ela foi começar 
a entender o que era letra, o que era palavrinha, eu tive que colocar ela no 
reforço, ao invés de eu levar ela ao reforço quem me levava era ela, que ela 
já estava andando com três anos de idade... Então gente é difícil! 
[Entonação forte]. 

 
 Sara resume a difícil experiência em uma expressão “tomei muita sopa de 

prego”, enfatizando a questão da dependência em aspectos simples da vida, onde 

necessitava da ajuda dos vizinhos para colocar a medida correta do remédio da filha 

quando a mesma desenvolvia algum problema de saúde. Esse contexto de 

dependência é contrário a um dos princípios gerais que nortearam a construção do 

texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante o 

respeito ontológico à dignidade humana, autonomia individual - incluindo a liberdade 

de realizar suas escolhas - e a independência das pessoas, fato que está ausente 

no relato desta entrevistada (BRASIL, 2008).  

 Esta mesma entrevistada menciona a questão da acessibilidade e da 

mobilidade. Primeiro ao falar da vizinha que a ajudava a levar sua filha para escola, 

e, segundo sobre a própria filha levá-la até o reforço escolar, apresentando sua 

limitação sensorial neste aspecto como uma experiência dolorosa, pois enfatiza em 

sua fala a inversão de papéis. A deficiência visual trouxe limitações que marcaram 

esta experiência, sobretudo em relação à educação de sua filha, na realização 

tarefas escolares da criança, por exemplo. Já que não podia contribuir no 

aprendizado da criança nesse sentido, Sara fala que buscou meios de suprir as 

necessidades da filha ainda que para isso precisasse inverter os papéis, sendo 

levada pela criança aos três anos de idade até o local onde a mesma receberia os 

ensinamentos os quais a mãe com deficiência visual não podia lhe oferecer. 

 É indispensável ressaltar que todas as modificações biopsicossociais da 

maternidade destacadas, foram justamente trazidas pelas mulheres que mais foram 

surpreendidas com as limitações de uma gravidez de alto risco38. Acredito que esta 

                                                           
38

 Este conceito é advindo do saber médico e tem o objetivo central de identificar a vulnerabilidade 
materno-infantil em seus diferentes níveis e em todas as principais fases: gestação, parto, puerpério e 
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questão esteja fundamentada exatamente pelo fato das três participantes, que 

mencionaram essas modificações, terem tido complicações durante a gestação e o 

parto - pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, e parto prematuro. Nota-se também que 

duas dessas mulheres tinham idade superior a 34 anos no período em que 

engravidaram, o que a ciência médica denomina como gravidez tardia 

(GONÇALVES; MONTEIRO, 2012).  

 

 

4.4 O estigma 

 

Estigma é considerado uma marca, um rótulo que perpassa a identidade, cuja 

etimologia remete-nos aos sinônimos de sinal, marca corporal considerada 

desonrosa, ou ainda, marca corporal provocada com uma finalidade (GOFFMAN, 

1988). Resumidamente, podemos afirmar que o termo estigma foi criado na Grécia 

Antiga com objetivo de fazer menção justamente aos  

 

[...] sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de 
extraordinário ou mau sobre o status moral de quem os apresentava. Os 
sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador 
era um escravo, um criminoso ou traidor, uma pessoa marcada, ritualmente 
poluída, que devia ser evitada; especialmente em lugares públicos 
(GOFFMAN, 1988, p.5).  

 
 A descrição acima nos ajuda a compreender algumas das razões pelas quais 

o estigma esteve tanto tempo associado à história das pessoas com deficiência. 

Schwarz e Haber (2006) nos lembram que durante a antiguidade as pessoas com 

deficiência eram eliminadas da sociedade, pois havia uma crença de que eram 

amaldiçoadas. Somente na Idade Média este pensamento começou a mudar, em 

decorrência da influência religiosa que assegurava serem todos os seres humanos 

criaturas divinas, independente de suas características anatômicas. No entanto, as 

pessoas com deficiência deixaram de ser exterminadas para serem largadas à 

própria sorte ou a depender da caridade alheia. Assim, passaram a ser destinadas à 

                                                                                                                                                                                     
primeiro ano de vida da criança (CESAR, 1998). Segundo Caldeyro-Barcia (1973), gestação de alto 
risco é “aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores 
chances de serem atingidas que as da média da população considerada”. Para maiores informações 
acerca desse assunto, ver o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde 
(2012). Todos os dados sobre a maternidade que englobam gestação, parto e puerpério das 
entrevistadas podem ser encontrados no questionário sócio-demográfico nos apêndices deste 
trabalho. 
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mendicância, sendo legalmente privadas do convívio social, nos grandes hospitais, 

esperando benevolência da Igreja (AMARANTE, 2007). 

 Em meados da década de 70, Goffman (1988) publicou um de seus trabalhos 

mais notáveis sobre o assunto, a obra “Estigma – Notas sobre a manipulação da 

identidade deteriorada”. Nela, Goffman assinala que uma pessoa é estigmatizada 

quando “[...] deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma 

pessoa estragada e diminuída.”.  

 De acordo com este sociólogo (1988), as exigências e as características que 

damos aos outros formam a identidade social virtual das pessoas, e essas 

características não correspondem sempre as nossas expectativas e fantasias, 

podendo corresponder na verdade à realidade de vida que nós desconhecemos do 

outro, formando então suas identidades sociais reais. Desta maneira, essas duas 

questões básicas são indispensáveis para compreendermos como se constrói o 

processo de estigmatização, uma vez que os estereótipos são responsáveis diretos 

neste processo. Posto que, é quando os estereótipos que criamos e damos a esse 

outro - baseados na cultura, nas nossas expectativas, etc. -, divergem com a 

realidade, que ocorre o processo de estigmatização. Siqueira; Cardoso (2013, p.1, 

destaque dos autores) afirmam que este processo: 

 

[...] não ocorre devido à existência do atributo em si, mas, pela relação 
incongruente entre os atributos e os estereótipos que os normais criam para 
um determinado tipo de pessoa. Todos aqueles atributos não proporcionais 
com o estereótipo que os normais criam para um determinado tipo de 
indivíduo caracterizam o processo de estigmatização por gerar identidades 
deterioradas. 
 

Em relação ao problema do estigma, Sara, como outras entrevistadas, fala 

primeiramente da falta de apoio familiar e social, mas menciona explicitamente que 

esta falta de apoio foi decorrente do preconceito causado pelo estigma social de ser 

mãe com deficiência visual, como se pode notar no trecho abaixo:  

 

Sara: Joana saiu da maternidade pesando apenas 1kg e 900g, quando a 
enfermeira colocou-a em minhas mãos eu disse: “Deus e agora como é que 
eu vou fazer?” Ao chegar em casa, meu esposo também deficiente visual... 
não tivemos ajuda de parentes nem amigos, por quê? Porque na 
mentalidade deles... é um povo sem informação do interior, num é nem sem 
informação acho que isso é humanidade mesmo. Ao chegar em casa eles 
relataram o seguinte: “Que era uma invenção de dois cegos, inventar de 
engravidar, né!” Porque não podia, eu acho que na cabeça deles só 
quem pode ter filhos é quem enxerga né? 

 



71 
 

 Sara posiciona seus familiares e amigos como pessoas que a estigmatizam, 

não reconhecendo nela, em razão de sua deficiência, a capacidade de ser mãe. 

Segundo ela, seus parentes achavam absurda a ideia de um casal de cegos 

exercerem a maternidade e a paternidade. Para essa entrevistada, não se tratava de 

falta de informação, mas de desumanidade (“é um povo sem informação do interior, 

num é nem sem informação acho que isso é humanidade mesmo.”). Prosseguindo 

em sua fala, a entrevistada descreve mais uma dolorosa experiência marcada 

novamente pela estigmatização: 

 

Sara: Ah, o pai dela [pai da sua filha] logo no inicio ainda ficou ali tal, aquela 
coisa, e houve muita influência, e colocaram na mente dele que seria bem 
melhor ele ser casado com uma mulher que enxergasse, e não continuar 
com uma pessoa que não vê. E hoje... 
 
Entrevistadora: E como foi isso para a senhora? 
 
Sara: Isso pra mim foi doloroso demais, houve a separação. [Entonação de 
tristeza]. Hoje ele continua lá morando lá no interior onde nós morávamos. 
Hoje eu moro em [cidade omitida para salvaguardar a identidade] crio minha 
filha só... Eu e Deus. E ela numa fase muito difícil que é adolescência, mas 
sempre explicando a ela... “Olhe não precisa mentir para mainha, para onde 
for, com quem for, me diga! Quando chegar a fase de namorar não precisa 
esconder, porque não adianta esconder porque eu já não vejo! Você vai 
esconder de quem já não vê? Não precisa!” Então hoje minha filha é minha 
amiga, ele como pai é ausente de tudo de tudo de tudo, parece que não 
valeu nada pra ele todo o sofrimento que a nossa filha passou na época, 
que era para ter muito amor de ambos, era para eu e ele estar juntos hoje 
assim, regozijados, cheios de orgulhos pela filha que temos. Hoje ela 
passou de ano, está no nono ano, só com notas oito, nove e dez. Filha de 
cego que poderia dizer assim: “Ah eu vou estudar se eu quiser, ela não está 
vendo!” Mas não foi isso que eu passei para minha filha, você tem que ser 
uma pessoas digna, você tem que ser uma pessoa sincera, certo!?”. E eu 
falei para ela... “olhe o ser humano ele tem que procurar suas melhoras, seu 
pai achou melhor uma mulher que enxerga, então que ele seja feliz com a 
opção dele.” Nem por isso eu passei para ela trauma, nem revolta não!  Ao 
contrário, eu digo para ela: “A vida continua filha!” Entendeu? Mesmo ele 
ignorando você, desprezando você, mas ele vai continuar sendo seu pai 
não vai mudar a história. Então um dia lá na frente quem sabe, quando ele 
se deparar com a realidade ele vai dizer: “Por que que eu perdi o bem mais 
precioso que Deus me deu aqui na terra que foi minha filha, tá 
entendendo?”. Aí eu não sei se vai ser tarde, eu não sei se ela vai abraçá-lo 
ou se ela vai ignorar, essa opção vai ficar a critério dela, mas que é uma 
coisa muito dolorosa para gente é, porque quando houve a separação ela já 
estava com 8 anos de idade. Então já estava bastante crescidinha. E hoje 
ele está lá feliz com a opção dele, uma pessoa que enxerga né?  Que 
dirige, que faz e que acontece. Até uma amiga minha disse: “Sara olha eu 
encontrei fulano com a mulher dele e ela dirigindo né?”. Eu digo... “é minha 
querida: porque se ele for dirigir ele vai bater porque ele é cego!”. Pensando 
ela que ia me deixar triste, porque ele pode ser o que for viu querida? Mas 
ele é cego igual a mim! Ele pode ser o bam-bam-bam, a última bolacha do 
pacote, a última coca-cola do deserto, mas no frigi dos ovos somos cegos! 
Por isso que quando eu perdi a visão eu optei por uma pessoa deficiente 
visual igual a mim, porque se houvesse qualquer desencontro, qualquer 
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coisa entre a gente, ele não ia ter o direito de me menosprezar, de me 
chamar de cega, porque eu ia dizer simplesmente a ele: “A recíproca é 
verdadeira, meu amigo!”. Você pode pegar a bengala, mas lá na frente: 
“Eita você me ajuda aqui?”. Porque a vida do deficiente visual, por mais 
independente que seja, é cruel demais! ... E para mim eu digo assim, não foi 
tão terrível ter ela sem ver, nem criar ela sem ver. Foi na hora que a gente 
mais precisou do ombro dele, do apoio dele como pai, como marido, ele 
abandonou a gente por uma opção melhor que ele mesmo sendo cego tinha 
preconceito de ser cego. Por isso que ele optou por uma pessoa que 
enxerga. 

 
Sara descreve a opinião de seu ex-marido “[...] que seria bem melhor ele ser casado 

com uma mulher que enxergasse [...]”, como forjada pela influência alheia. 

Questionada sobre como foi para ela este processo, ela desabafa: “Isso pra mim foi 

doloroso demais”. Em seguida confirma, de fato “houve a separação” do casal. A 

partir de então, a entrevistada constrói seu argumento afirmando que enfrentou a 

situação passando a residir em outra cidade, diferente da do seu ex-marido, para 

criar sua filha sozinha com o auxílio apenas de “Deus”. Nota-se que durante todo o 

relato de Sara foi possível encontrar diversas vezes termos que parecem demonstrar 

uma experiência religiosa. Entretanto, se observarmos bem, esta relação com o 

divino também está presente no relato de outras entrevistadas.  

 Ainda na fala de Sara é possível perceber um misto de sentimentos em 

relação ao ex-marido - tristeza, decepção, mágoa -, principalmente quando se refere 

ao momento atual vivido pela filha, a adolescência. Nesse sentido, para dar mais 

credibilidade ao que busca mostrar, Sara reproduz os argumentos que utiliza com a 

adolescente, fazendo uso do discurso direto, como é possível observar a seguir: 

“Olhe não precisa mentir para mainha, para onde for, com quem for, me diga! 

Quando chegar a fase de namorar não precisa esconder, porque não adianta 

esconder porque eu já não vejo! Você vai esconder de quem já não vê? Não 

precisa!”. É interessante notar que em sua fala, Sara parece buscar sua reafirmação 

como mãe, com deficiência visual, e amiga para sua filha. Posto que, enfatizando 

duas vezes o aspecto da incapacidade para enxergar, expressa desta forma 

insegurança neste lugar. O que se sobressai na fala dessa entrevistada é que ser 

mãe com deficiência visual foi um caro desafio – todavia considerado válido, 

especialmente pela relação de amizade estabelecida com a filha. Para esta 

entrevistada, o desafio se acentuou pela total ausência do ex-marido, ao que ela 

afirma “[...] parece que não valeu nada pra ele todo o sofrimento que a nossa filha 

passou na época [...]”, visto que para Sara se essa experiência dolorosa da criança 
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tivesse realmente sido importante para ele também, como pai ele ofertaria muito 

amor à menina, assim como ela enquanto mãe tem ofertado. Também vale a pena 

destacar que esse amor paterno, essa valorização da vida da filha, teria sido 

demonstrada com a presença física dele, devendo a relação matrimonial ter 

perdurado para que unidos pudessem estar realizados pela filha. 

 Em relação aos sentimentos que tem acerca de Joana, Sara destaca seu 

prestígio: “Hoje ela passou de ano, está no nono ano, só com notas oito, nove e dez. 

Filha de cego que poderia dizer assim: ‘Ah, eu vou estudar se eu quiser ela não está 

vendo!’ Mas não foi isso que eu passei para minha filha, você tem que ser uma 

pessoa digna, você tem que ser uma pessoa sincera, certo!?”. Com este último 

fragmento acerca da educação que a filha recebeu, Sara busca legitimar que sua 

responsabilidade como mãe tem sido cumprida mesmo diante da limitação causada 

pela deficiência, que a impede de enxergar, mas não de educar bem uma criança, 

ensinando-lhe os princípios éticos e morais.  

 Interessa ainda mostrar que todo o relato acerca da experiência de separação 

e abandono da família, pelo ex-marido de Sara, é retomado após os fragmentos 

supracitados. No entanto, o discurso agora é completamente voltado para a filha. 

Nessa perspectiva ela descreve suas versões acerca do fato: “[...] eu falei para ela... 

Olhe, o ser humano ele tem que procurar suas melhoras, seu pai achou melhor uma 

mulher que enxerga, então, que ele seja feliz com a opção dele.”. Há neste trecho 

elementos discursivos organizados, de modo a deixar claro, que a entrevistada 

procura não incitar na filha ódio por seu genitor, o que configuraria alienação 

parental 39. Todavia, ao se observar o contexto interpretativo e os termos utilizados 

para construir esse argumento, a entrevistada fala que o seu ex-marido procurou 

melhorias para si, denotando que estar ao seu lado traria o oposto, afinal por que 

então as melhorias seriam longe dela? E ao mesmo tempo em que Sara parece 

tentar explicar para a filha as motivações desse pai, ela expõe justificativas 

controversas. Pois, divorciar-se pela razão da deficiência visual, parece perverso, 

muito embora seu ex-marido também seja uma pessoa com o mesmo tipo de 

deficiência, conforme ela mesmo descreve no final da entrevista. Prosseguindo 

nesta compreensão percebe-se pela entonação de sua fala que ela reprova a atitude 

                                                           
39

 Configura-se como alienação parental o ato de denegrir a imagem ou figura do pai e/ou da mãe 

para o(a) filho(a) com o objetivo de obter vantagens na guarda da criança e/ou criar barreiras 
emocionais na criança para indispor a relação afetiva saudável entre o alienado e a criança, sendo 
motivada por mágoa, ódio e/ou ressentimento do alienante (SOUZA, 2010).  
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do pai de sua filha, e não somente isto, ela reitera novamente seu lugar de “boa 

mãe” e ainda o lugar de pai ausente ocupado por seu ex-marido, dizendo: “Nem por 

isso eu passei para ela trauma, nem revolta não! Ao contrário, eu digo para ela: “A 

vida continua filha!” Entendeu? Mesmo ele ignorando você, desprezando você, mas 

ele vai continuar sendo seu pai não vai mudar a história.”.  

 Os termos “melhorias”, “não minta para mim”, “eu já sou cega”, mostram uma 

condição de reconhecimento da própria vulnerabilidade, mas também o de uma 

pessoa vítima dessa própria condição, num jogo de palavras que deixa implícito a 

manipulação e o controle, onde o que parece estar implícito é um discurso do tipo 

“eu não posso fazer nada”, “eu sempre estou sujeita a você que enxerga”, deixando 

claro a condição de insegurança da entrevistada.  Em linhas gerais, evidencia-se aí 

a postura alienante desta entrevistada para com sua filha em relação ao pai da 

mesma. Entretanto, tal posicionamento está amparado, segunda a entrevistada, por 

um contexto legítimo de abandono do pai. Adiante, ela fala sobre o futuro e a 

possibilidade de que seu ex-conjuge e pai de sua filha, venha a reconhecer o erro 

cometido, considerando esse afastamento uma perda.  

 Desta feita a mesma adianta que a opção de perdoar o pai vai ficar a critério 

exclusivo da filha, justificando na idade da menina a influência para esta tomada de 

decisão, uma vez que o divórcio e o afastamento do pai aconteceram quando Joana 

tinha oito anos, idade que para Sara é suficiente para julgar com senso crítico as 

atitudes do pai. No entanto, é preciso destacar que a mesma traz à tona seu 

sentimento de abandono e também de vítima, pois ao afirmar a dor como sua 

também, ela faz questão de dizer que não vai interferir na relação da filha com o pai, 

caso ele um dia venha reconhecer as próprias falhas. Em seguida, Sara reafirma o 

lugar de estigmatizada, dizendo inclusive que o ex-conjuge está “[...] feliz com a 

opção dele, uma pessoa que enxerga né? Que dirige, que faz e que acontece.”, 

trazendo ainda para o relato uma situação em que uma amiga sua afirma ter 

encontrado com seu ex-esposo e percebido que a atual companheira dele dirige, 

algo que parece ter afetado Sara, já que abruptamente responde: “é minha querida: 

porque se ele for dirigir ele vai bater porque ele é cego!”. A condição de ser pessoa 

com deficiência visual é ressaltada durante todo o relato, mas especialmente ao 

final, fica evidenciado que foi uma experiência estigmatizadora, sobretudo quando 

Sara afirma: “Pensando ela que ia me deixar triste, porque ele pode ser o que for viu 

querida? Mas ele é cego igual a mim! Ele pode ser o bam-bam-bam, a última 
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bolacha do pacote, a última coca cola do deserto, mas no frigi dos ovos somos 

cegos!”. Este fragmento, construído com repertórios interpretativos que expressam 

superioridade (“última bolacha do pacote”, “última coca-cola do deserto”) são 

utilizados consecutivamente para enfatizar o sentimento de repulsa que Sara 

demonstra pela sensação de ser humilhada por sua condição de pessoa com 

deficiência visual. Tanto que logo em seguida explica a razão de ter escolhido se 

relacionar com uma pessoa com o mesmo tipo de deficiência que a sua, “igual a 

ela”. Quanto a esta questão especialmente, Paugam (2009, p.74) explica: “Como a 

desclassificação social é uma experiência humilhante, ela desestabiliza as relações 

com o outro, levando o indivíduo a fechar-se sobre si mesmo.” e neste caso sobre 

um mesmo grupo, o grupo de pessoas com deficiência, seus pares iguais. Assim, 

esta entrevistada finaliza seu relato explicando que sob a possibilidade de haver 

separação, ela ao menos não seria humilhada, ou “menosprezada” pelo simples fato 

de ambos terem a mesma condição de pessoa sem a visão. Quanto a essa 

possibilidade, ela argumenta: “A recíproca é verdadeira, meu amigo!” Você pode 

pegar a bengala, mas lá na frente: “Eita você me ajuda aqui?” Porque a vida do 

deficiente visual, por mais independente que seja, é cruel demais!”. O resumo desta 

experiência de estigmatização pode ser extraído especialmente do seguinte trecho: 

“E para mim eu digo assim, não foi tão terrível ter ela sem ver, nem criar ela sem ver. 

Foi na hora que a gente mais precisou do ombro dele, do apoio dele como pai, como 

marido, ele abandonou a gente por uma opção melhor que ele mesmo sendo cego 

tinha preconceito de ser cego. Por isso que ele optou por uma pessoa que 

enxerga.”. 

 A estigmatização acontece porque a sociedade normatiza e estabelece 

padrões - de família, de beleza, de saúde, de cuidado, de maternidade, de 

paternidade, de como as pessoas devem ser, agir e se comportar -, tornando essas 

normas, inclusive, verdadeiras marcas de gênero, e, obviamente, um dever social 

que deve ser encarado como natural, do contrário haverá o estranhamento social, 

marcado, sobretudo, pelo preconceito. Assim, os padrões estabelecidos acabam se 

tornando modelos, que vão se estruturando nas expectativas esperadas e almejadas 

socialmente. De tal modo que aqueles que se desviam do padrão são discriminados, 

conforme podemos ver também no relato a seguir: 
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Priscila: [...] logo que eu me separei, meus filhos tinha três e o outro tinha 
dois anos e foi difícil porque assim... muita gente ficou contra mim, 
porque eu era cega e eu não ia conseguir... a família dele, a minha 
também...“não, você não pode!” Posso! Eu posso... Porque assim, eu 
acreditava em mim, eu acreditava na minha força de vontade, e... Foi 
quando eu consegui mesmo! [Ênfase na fala]. 

 
 Priscila relata que se divorciar de seu cônjuge e pai de seus filhos “foi difícil” e 

acrescenta a este fato um agravante: as críticas que a mesma recebeu se 

basearam, segundo ela, na sua condição de ser mãe sem a visão, uma vez que 

muitas pessoas da sua família e da família do pai de seus filhos ficaram contra ela 

por causa da sua deficiência. Ou seja, o processo de estigmatização aconteceu 

gerando o preconceito que a colocava num lugar de incapaz.  

Diante deste contexto, torna-se importante destacar aqui que a entrevistada já 

possuía deficiência visual antes de ter os filhos, tendo cuidado deles até o momento 

que antecedia o divórcio, então qual a razão de seus familiares se oporem a sua 

decisão? O que podemos inferir a partir dessa questão é que existe ainda uma 

discriminação de gênero implícita nesta recusa, já que seu esposo também era uma 

pessoa com deficiência visual40. Além deste aspecto é preciso ainda relembrar que 

esse discurso pode estar baseado na premissa conservadora de que “a mulher não 

tem estatuto sozinha, ou seja, fora do casamento.” (PORTO, 2002, p. 69) e muito 

menos ainda se for uma mulher com deficiência.  

Seja por ser mulher divorciada, seja por ser mulher divorciada com deficiência 

visual sozinha na responsabilidade direta com os filhos, a entrevistada suportou o 

preconceito decorrente do estigma, enfrentando a situação e se reafirmando 

enquanto mulher e mãe capaz de sozinha cuidar de si e dos seus filhos, afirmando, 

e, em seguida justificando sua decisão pela autoconfiança que tinha (“Posso! Eu 

posso... Porque assim, eu acreditava em mim, eu acreditava na minha força de 

vontade, e... Foi quando eu consegui mesmo!”).  

 Após extrapolar os estereótipos mais comuns criados para as mulheres com 

deficiência visual – de passiva, coitadinha, vítima -, outra entrevistada também já 

citada, passa a ser alvo de preconceito da sua família, conforme pode-se ler abaixo:  

 

Sara: Houve até um relato sobre isso que eu andava, eu ia muito para casa 
da minha família, em [bairro omitido para salvaguardar a identidade], pegava 
ela no canguru com a bengala, a bolsa... Sempre pedindo ajuda para ir, 

                                                           
40

 Esta Informação foi obtida através de questionário sócio-demográfico aplicado no segundo 
momento da entrevista. 
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chegou ao ponto do avô dela dizer assim: “Essa menina só vive gripada 
porque Sara vive pra cima e pra baixo com ela! Se o conselho tutelar 
pega Sara com essa menina na rua ela vai presa e tal!” Aí eu disse: “Poxa 
gente vocês não avisaram o que tinha na placa do Barão de Lucena!” 
[Hospital localizado na cidade do Recife, onde Sara teve sua filha] Aí 
disseram assim pra mim: “O que é que tinha na placa?” “Cega não pode parir, 
cega não pode levar filha dela pra cima e pra baixo porque é proibido!” Não 
existe isso!!! [Entonação de revolta]. E foi nessa preparação de levar minha 
filha dias, meses, anos pra cima e pra baixo, sem ajuda de ninguém, que hoje 
a minha filha é o meu braço direito. Com Joana eu vou ao banco, vou ao 
Hiper [supermercado], vou à praia, vou à piscina. Ela comigo atravessa a 
Caxangá [segunda maior avenida em linha reta do país] comigo ali, por quê? 
Porque desde quando ela saiu do meu ventre eu comecei a passar para 
Joana a coragem do que é ser um filho de uma mãe cega. Porque mãe que 
enxerga, a gente vê crianças atropeladas, mães displicentes. E no meu caso 
não, eu tinha vigilância dobrada com minha filha, porque se acontecesse 
qualquer coisa com ela as pessoas que me condenaram por não ter o direito 
de engravidar, iam dizer: “Eu não disse que cega não pode engravidar?!” É 
um erro gente! 

 
 Sara relata que o comentário do avô de sua filha surgiu a partir de um 

contexto de enfermidade da neta. Segundo ele, Joana ficava constantemente 

gripada por causa da mãe, que parecia não ter o devido cuidado com a saúde da 

criança, e seu argumento estava baseado no fato de que a menina ainda pequena 

era levada para todos os locais com a mãe. Tal fragmento, destacado em negrito, é 

um discurso direto trazido pela entrevistada com objetivo de reiterar que sua 

maternidade foi frequentemente marcada pelo preconceito, sobretudo advindos de 

sua família. Todavia, o que foi extraído deste é que a doença está aqui atrelada ao 

cuidado, e que este cuidado está relacionado exclusivamente à mãe, que no caso de 

Sara, por ser uma mulher com deficiência visual, poderia redundar na perda da 

guarda da filha por negligência à saúde da mesma. É necessário ressaltar ainda, 

que segundo Souza; Teixeira; Silva (2003) o Conselho Tutelar é um órgão 

responsável pela avaliação de famílias notificadas por maus tratos à criança ou ao 

adolescente, uma vez que sua responsabilidade direta é com a manutenção dos 

direitos legais dessas crianças e desses adolescentes em seus mais diversas 

âmbitos (físico, psicológico e social), o que nos leva a inferir que o argumento deste 

avô seria então equivocado, posto que essas esferas não se encontravam em risco 

pelo simples fato da criança desenvolver problemas de saúde comuns, como um 

resfriado ou uma gripe.  

 Sobre a afirmativa do avô de sua filha, Sara responde expondo o preconceito 

a que esteve sujeita por sua condição de mãe com deficiência visual: “‘Cega não 

pode parir, cega não pode levar filha dela pra cima e pra baixo porque é proibido!’ 
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Não existe isso!!! [Entonação de revolta].”. A maneira como foi verbalizada a frase: 

“Não existe isso!!!”, deixa explícito o sentimento de revolta de Sara, o que pareceu a 

mover para devolver a ofensa, já que fez uso de inteligente recurso argumentativo, a 

ironia, para deixar claro o preconceito do avô da sua filha. Seguido a este 

argumento, que parece expor a fragilidade da qual ela reitera sempre em sua fala, a 

da ausência da visão, Sara contradiz sua primeira fala deste trecho, a de que estava 

sempre pedindo ajuda no caminho para onde quer que fosse, e faz uma nova 

afirmação, desta vez alega que mesmo sem o apoio ou “ajuda de ninguém”, esta 

iniciativa de andar com sua filha desde pequena para todos os lugares, fez sua filha 

ser hoje sua fonte de apoio, seu “braço direito”, pois com a filha ela pode contar para 

realizar qualquer tarefa, desde as mais complexas, de atravessar uma avenida 

movimentada; às mais simples, de ir às compras ou ao banco. Segundo relato, 

Joana, é presença constante para Sara, e ambas tem uma relação de proximidade. 

O que as levou a isso? A própria entrevistada indaga e traz a resposta: o motivo da 

relação entre elas se dar desta forma foi a educação oferecida à filha desde 

pequena, como podemos observar no fragmento: “Porque desde quando ela saiu do 

meu ventre eu comecei a passar para Joana a coragem do que é ser um filho de 

uma mãe cega.”. Mais uma vez, Sara reitera seu lugar de mãe com deficiência visual 

que foi estigmatizada e sofreu preconceito, e que em decorrência desse preconceito 

tentava provar sua capacidade de exercer a maternidade, com uma “vigilância 

dobrada” com a filha, evidenciado a seguir: “[...] porque se acontecesse qualquer 

coisa com ela as pessoas que me condenaram por não ter o direito de engravidar, 

iam dizer: “Eu não disse que cega não pode engravidar?!””.  Pelos termos utilizados 

no relato, a maneira como a entrevistada articulada sua experiência, pelos exemplos 

dados, evidencia-se que seu movimento de resistência contra o preconceito é 

marcado sobretudo pelo receio de sofrer mais uma vez a exclusão social, e por essa 

razão Sara parece viver em função de evitar quaisquer atitudes que possam trazer 

essa amarga experiência à tona mais uma vez, colocando-a consequentemente num 

círculo vicioso em par de desigualdade com as demais mães sem deficiência.   
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CAPÍTULO 5: 

 

Imagem 8: Maternidade 
 

DO TATO AO TOQUE: DESAFIOS E PRAZERES DA MATERNIDADE DA MULHER 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 

5.1 O cuidado com os/as filhos/as 

  

 A maternidade geralmente está associada à idéia de cuidado, principalmente 

pelas demarcações de gênero construídas socialmente. Sobre esta questão 

relacionada aos cuidados de mães com deficiência visual, Jorge; et al. (2014) 

realizou uma vasta pesquisa nas bases de dados online da Pubmed, Scielo e 

Medline no mês de junho de 2012 utilizando os seguintes descritores: educação de 

pessoas com deficiência visual, cuidado, mães e filhos. 

 Dos trabalhos encontrados, 247 eram artigos que tiveram seus resumos 

analisados. Dentre esse número apenas 20 trabalhos eram relacionados de fato ao 

assunto (como descrito anteriormente), tendo sido publicados no período de 2008 a 

2012. Por meio deste levantamento de dados ficou evidenciado que não há de fato 

nenhum trabalho publicado (dissertações/teses) focalizando a temática específica da 

maternidade de mulheres com deficiência visual, especialmente em relação ao 

cuidado com os/as seus/suas filhos/as.  

 Sabendo que o lugar ocupado pelo homem e pela mulher na relação e na 

responsabilização com um/a filho/a ainda é bastante distinto, era de se esperar que 

as transformações na vida de cada mulher, a recusa da maternidade, a 

preocupação, as renúncias e os sacrifícios em prol dos/as filhos/as, acabassem 
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sendo falas recorrentes das entrevistadas quando questionadas acerca do cuidar. 

Questionada sobre sua experiência nesse sentido, Maria relata: 

 

Entrevistadora: Como foi pra tu logo no início cuidar dela... sozinha? 
 

Maria: Não, eu pensei em dar minha filha quando eu tava grávida, assim 
que eu engravidei, eu não queria realmente ela, eu procurei até o conselho 
tutelar pra dar né a criança, mas minha mãe, minha mãe...era a primeira 
neta, minha família não aceitou aí também depois que ela nasceu eu 
também eu não tive coragem. 

 
 A entrevistada menciona que ainda durante a gravidez pensou em doar a 

criança. Para isso procurou um órgão público a fim de concretizar sua recusa pela 

maternidade. Prosseguindo na entrevista, Maria diz ter elaborado sua aceitação da 

maternidade a partir da história de vida de uma outra entrevistada, Priscila, conforme 

veremos a seguir:  

 

Entrevistadora: Mas tu pensou nisso durante toda gestação? Como foi 
esse processo?  

 
Maria: Não, durante a gestação é...eu conheci Priscila. Aí eu conheci 
assim... Eu acho que foi algo de Deus, aí Priscila me disse que... mostrou 
né?! Que ela tem dois filhos, mora sozinha e cuida dos dois filhos, e aí eu ... 
por conta disso, que eu acho que foi algo de Deus mesmo, aí fez com que 
eu tocasse no meu coração e eu disse...“Não, eu sou capaz de criar minha 
filha sozinha também, se ela que é cega totalmente e tem dois filhos 
consegue por que que eu não posso conseguir?”. 

    
Entrevistadora: Ela serviu como exemplo no caso?  

 
Maria: É... 
 
Entrevistadora: E aí isso foi a motivação pra que tu não desistisse? 

 
Maria: Também, também... [risos]. 
 

   Nesse relato, a partir do encontro com Priscila, Maria teria compreendido que 

para ser mãe e exercer a maternidade, não importa ter ou não o sentido da visão, 

evidenciando assim a compreensão de que a deficiência visual não é 

necessariamente um impeditivo para se escolher pela maternidade e exercê-la, pois 

a competência para gestar e cuidar de uma criança não está diretamente ligada a 

esta limitação sensorial, nem ao fato de ser mulher e mãe, pois os homens também 

possuem competência para cuidar. Ao ser questionada novamente sobre o cuidado 

com sua filha, a entrevistada relata:  

   

Entrevistadora: E pra tu assim, o cuidado com ela como é? 



81 
 

Maria: O cuidado... [risos]. Ixe, ela dorme até comigo [risos], é totalmente... 
Quando ela fica gripada eu já fico preocupada, já levo no médico [risos] é 
assim, até quando alguém pega e toca nela eu já fico com medo de tocar e 
pegar alguma doença [risos], pegar alguma bactéria entendeu? [risos] às 
vezes eu sou assim, eu acho que eu sou extremo mesmo né?  

 
A fala de Maria destaca sua atuação como cuidadora. Nesta ação ela se assume 

como alguém de zelo excessivo, superprotetora, e que compreende o cuidado 

relacionado à saúde-doença. Tanto que, em toda sua fala sobre o assunto, ela 

descreve as atitudes que considera como parte integrante do ato de cuidar, e nelas 

vemos claramente a associação com a saúde da sua filha, chegando inclusive, no 

final do relato, a se nomear como “extrema” neste cuidar, uma vez que tem medo 

que a filha pegue alguma doença ao simples toque de uma pessoa. Questionada 

sobre a possível rede de apoio para o desenvolvimento desta tarefa, ela responde:  

 

Entrevistadora: Em relação a questão assim, além desses cuidados 
básicos que tu teve com ela, em relação à apoio, tu tem uma pessoa que tu 
possas contar e tal?  
 
Maria: Não... Assim eu pago uma pessoa pra ficar com ela, sempre procuro 
alguém né, eu deixo na creche também. Na creche do governo. Eu procuro 
ver se eles estão cuidando bem, a menina que cuida também procuro ver se 
ela ta cuidando direitinho. É a maneira... Eu procuro ver da maneira que eu 
posso né? Nas minhas condições. 

 
 Maria à princípio nega receber apoio, porém hesita e em seguida descreve 

que para receber quaisquer auxílios precisa contratar os serviços de babá para 

dispensar os cuidados que sua filha necessita na sua ausência. Desta feita, ela paga 

uma babá durante o turno em que a criança não está na creche, posto que sua 

jornada de trabalho totaliza oito horas diárias (ver anexo). Também é interessante 

notar que há uma expressão repetida pela entrevistada três vezes consecutivas, 

“procuro ver”. O cuidado também está atrelado à visão, a observação, à atenção 

dispensada às demandas de sua filha, razão esta que parece também ter implicado 

pela recusa inicial da maternidade. Na última afirmativa a entrevistada reitera: “Eu 

procuro ver da maneira que eu posso né? Nas minhas condições.”, justificando que 

embora tenha a limitação da deficiência visual, ainda assim ela faz o que é possível 

dentro dos seus limites pessoais.  

 Outra entrevistada já citada, Ana, também fala sobre os cuidados com os 

filha/os, e descreve como foi desenvolvendo esta relação, a despeito das suas 

limitações físicas:  
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Entrevistadora: E no caso...Como foi pra tu assim cuidar dela?  
 
Ana: Ah, pra cuidar eu tive alguns obstáculos, porque eu não podia pegar 
peso por conta do descolamento de retina, mas a gente sempre dá um 
jeito, eu pegava ela nos momentos pra dar banho, pra passear, quando ela 
estava num obstáculo eu ainda tentava tirar, puxava, mas assim evitava 
andar com ela de braço por conta do descolamento de retina e fui criando 
todos os três filhos informando que eu tinha essa deficiência e eles 
entendiam, me ajudavam, até então quando começaram a entender aí me 
ajudavam também na criação deles é...“mainha”...às vezes informavam que 
tinha um deles fazendo uma coisa errada, sabe assim? E eles me 
auxiliavam também e usavam muito assim, carinho, toque, conversa, é... 
Muito amor, acima de tudo muito amor, alimentação na hora certa, 
medicação, tudo... Pra médico, tudo. Eu resolvo tudo com meus filhos 
sozinha até hoje.  
 

 Ana revela que por ter desenvolvido um grave deslocamento de retina não 

poderia fazer esforços que demandassem levantar ou carregar pesos, porém ao 

mesmo tempo em que mostra ter conhecimento desta limitação, faz questão de frisar 

que “sempre dava um jeito” para desenvolver suas atividades com a filha em 

diversas situações: “pra dar banho, pra passear” e para livrar a criança quando esta 

enfrentava algum obstáculo.  

 É interessante ressaltar que a entrevistada não fala da deficiência visual em si 

como limitação, apenas cita como obstáculo o problema do deslocamento de retina, 

cujo impedimento maior estava relacionado ao esforço de levantar pesos e que pela 

entonação dada ao relato, ela tenta legitimar sua maternidade ilustrando que apesar 

de não poder carregar a criança nos braços, dá pequenos exemplos do cotidiano 

que demonstram que ela exerceu sua maternidade de forma satisfatória. Pois 

seguindo este argumento no mesmo trecho Ana mostra que sua estratégia de 

educar os filhos informando acerca da sua deficiência deu certo, e justifica isto 

ressaltando que obteve deles a compreensão, o amor e a contribuição no processo 

de educação e formação dos mesmos, embora fossem ainda pequenos. Esta 

legitimação está centralmente descrita no seguinte fragmento: “[...] eles me 

auxiliavam também e usavam muito assim, carinho, toque, conversa, é... Muito 

amor, acima de tudo muito amor, alimentação na hora certa, medicação, tudo... Pra 

médico, tudo. Eu resolvo tudo com meus filhos sozinha até hoje.”. Após esse relato, 

questiono sobre a participação do pai de seus filhos no processo, ao que Ana 

responde:  

 

Entrevistadora: Mas tu teve a participação do pai deles? 
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Ana: Bem pouco né?! Só a questão de manter a alimentação, mas a 
educação foi totalmente minha...inclusive teve um filho que é...ele 
apresentou uma doença na infância e como eu...o pessoal ia muito visitar 
me visitar e visitar as crianças me informavam como era que surgiam as 
doenças e tudo e o meu filho apresentou um problema de dores no corpo, 
dores nas panturrilhas e eu levei ao médico e eles deram o diagnóstico de 
febre reumática e pediu que numa segunda-feira, e isso era numa sexta e 
eu levasse ele pra fazer esse exame pra poder concluir e quando foi no 
sábado ele piorou e disse “minha mãe eu não tô conseguindo mais andar e 
as dores é na panturrilha eu tô entrevado” aí como a menina que era agente 
de saúde passava muito na minha casa e me informava os sintomas das 
doenças eu deduzi que fosse uma leptospirose aí foi ao “Barro Lima” 
[Hospital público da cidade do Recife] e levei ele pra consultar com uma 
médica e a médica com um pouco de...me desculpe a expressão 
[expressão omitida pela entrevistada], mas com uma certa ironia perguntou 
se eu era médica e eu informei pra ela não, que eu era mãe e que 
acreditava que ele estava com a leptospirose. Então por muito insistir ela 
fez o exame e constatou realmente a leptospirose, e de início e ele foi 
transferido pro Oswaldo Cruz [Hospital público do Recife]... é ...Chegando lá 
eu pedi aos médicos pra não deixarem meu filho no isolamento que eu tinha 
como cuidar dele e ele me deu a dosagem me dizia mais ou menos ... Eu 
colocava o dedo assim pra colocar o.... Ele foi tratado com amoxicilina de 08 
em 08 horas e mais ou menos eu sabia é... sentia no copinho onde ficava a 
medicação porque eu colocava o dedo e dava pra ele e eu cuidei do meu 
filho de uma leptospirose em casa...eles me deram credibilidade pra cuidar 
dele em casa ele não ficou no isolamento e graças a Deus ele ficou sem 
nenhuma sequela, graças aos cuidados de uma mãe que é cega, mas 
que percebe muita coisa. 

 
 Ana descreve que a participação do pai de seus filhos no processo se 

resumia à provisão material e financeira da família, restrita basicamente à 

alimentação. Diante deste contexto, é importante lembrar acerca da ética do cuidado 

tratada por Gilligan (1982), principalmente por que esta diz respeito às 

desigualdades de gênero implícitas na ação de cuidar.  

 Segundo esta autora (2011, p. 22), em um contexto de uma cultura patriarcal, 

o cuidado é atribuído a uma ética eminentemente feminina, entretanto, “Em meio a 

uma estrutura democrática, o cuidado é uma ética humana.”, e sobre este aspecto, 

somos orientados/as a pensar a ética do cuidado não sobre a divisão de gênero, 

com seus estereótipos, mas sobre a realidade de que todos/todas nós somos seres 

interdependentes.  

 Kuhnen (2014, p. 214) sustenta que se todos/as forem guiados pela ética do 

cuidado, não será necessário a nenhum homem “mais esconder sua vulnerabilidade, 

ternura, sua sensibilidade emocional em nome de tornarem-se super-heróis – 

indivíduos masculinos de sucesso no mercado.”, como parece ser o caso do ex-

marido de Ana, que assumiu a corresponsabilidade apenas da provisão da família, 

enquanto a mãe cuida da casa e dos filhos. Segundo esta autora, todas as pessoas 
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podem ser ensinadas a exercerem o cuidado durante o percurso de suas vidas, no 

entanto, será necessário que paralelo a isso a sociedade não seja pautada pelo 

paradigma patriarcal.  

 A despeito da ênfase dada por Ana no fragmento a seguir “mas a educação 

foi totalmente minha...” é interessante notar que a pergunta realizada para ela foi a 

respeito da participação do pai a algo que já havia sido relatado, o cuidado com 

o/a/s filho/a/s. Entretanto, a resposta dada por Ana mostra que sua compreensão 

sobre cuidado abrange também a educação. Tanto que enfatizou sua participação 

exclusiva neste processo, e em seguida reitera também a mesma posição de Maria 

acerca da relação saúde-doença na ação de cuidar, descrevendo especialmente um 

episódio em que um de seus filhos apresentou uma enfermidade grave na infância, a 

leptospirose.  

 Torna-se oportuno mencionar que em sua argumentação sobre a doença do 

filho, a entrevistada reitera a importância do conhecimento acerca da enfermidade 

(leptospirose) e atribui o conhecimento ao fato dos agentes de saúde terem 

realizado as visitas domiciliares em sua casa, informando-a do desenvolvimento das 

enfermidades mais comuns. Assim, Ana mostra que aprendeu as informações, pois 

ao perceber os sintomas da doença, buscou logo auxílio médico. Contudo, o 

diagnóstico recebido foi errado e a doença se agravou, piorando os sintomas ao 

ponto do seu filho não conseguir andar.  

 Diante do quadro acima descrito, ela novamente procura ajuda, levando o 

filho ao pronto-socorro. Desta vez se depara com uma médica que a interroga com 

“ironia” acerca da sua formação profissional, indicando uma resistência ao ouvir o 

seu relato. Ana destaca que mesmo a contragosto, a médica realiza seu pedido e o 

exame confirma não somente a doença, mas a certeza de uma mãe, que ao final de 

sua fala busca legitimar sua maternidade: “graças aos cuidados de uma mãe que é 

cega, mas que percebe muita coisa.”.  

 A descrição de Ana sobre todo o processo que passou com o filho com 

leptospirose, desde o momento do diagnóstico até sua cura, retrata a necessidade 

de legitimação de seu lugar de “boa mãe”, mostrando também que apesar da 

resistência inicial da médica em acreditar nela, ela embora não sendo médica havia 

estado correta em sua hipótese acerca do diagnóstico, e já em outro hospital, 

conquistou a confiança da equipe médica a ponto de seu filho não ser colocado no 

isolamento hospitalar - procedimento comum nesses casos, dando-lhe total 
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confiança para realizar o tratamento da criança em casa, afinal ela apesar de cega, 

é “uma mãe que percebe muita coisa.”. Prosseguindo na entrevista, ela explica a 

dimensão do cuidar relacionada à educação:  

 

Entrevistadora: Hunrum, Bom, é... Se tu quiser falar mais alguma coisa 
pode ficar à vontade.  
 
Ana: A questão da educação né? A educação eu acho que pra uma mãe 
que tem deficiência visual, a questão da educação não é difícil, é fácil 
porque a gente educa com conversas, com gestos, com... com sinceridade, 
com clareza e mostrando a ele como é a vida lá fora, o que é que ele 
precisa pra poder chegar a ser alguém. Hoje graças a Deus eu tenho três 
filhos né?! É, tem dois, um tá fazendo engenharia da computação, a mais 
velha tá fazendo administração e a caçula é...ainda ...terminou o ensino 
médio e tá fazendo o técnico. E criei meus filhos todos é... em área de risco, 
risco de um dia ele poder usar droga, essas coisas, e graças a Deus eles 
nunca usaram isso porque a conversa é muito importante, a conversa e o 
amor né? Eu sempre usei isso com meus filhos e a qualidade de dizer “olhe 
você só vai ser alguém se você estudar, você só segue por esse caminho 
se você quiser, se o caminho é torto você vai, você vai, mas nunca vai 
chegar num lugar melhor” então eu graças a Deus conseguir educar meus 
filhos praticamente sozinha, porque o pai era ausente, era caminhoneiro e 
eu consegui educá-los, hoje tenho um na federal estudando na...e a outra 
na Nassau, duas na Nassau e eu também, ainda continuo.  
 
Entrevistadora: Que bom que continua...   
 
Ana: Eu acho muito bom você fazer essa entrevista comigo, porque existe 
mães né assim, perfeita, que tem saúde, tem visão, tem tudo, e... é relapsa 
com os filhos, num tem aquele cuidado, a gente tem mais cuidado, a gente 
se aproxima...tipo parque, geralmente eu levava meus filhos pra o parque, 
pra o parque de diversão e assim eu imaginava ‘meu Deus eu acho...O que 
é que eu faço pra não perder meu filho?’ E tinha até uma idéia de pegar 
uma cordinha assim sabe? “E segura essa cordinha e não solte” e ele ficar 
com um pedaço e eu com outro, de tanto cuidado que eu tinha, mas mesmo 
assim não precisou isso não, porque assim também nem ia dar certo né? 
mas assim é muito cuidado que a gente tem nos nossos filhos, o cuidado da 
mãe com deficiência é o dobro, acho que triplica em relação à mãe que ... 
que, que não tem nenhum problema e inclusive aquela aquela tal, é...morte 
súbita de berço eu tinha muito cuidado, eu tocava nos meus filhos pra 
perceber se eles estavam respirando sabe? Aí foi muito bom eu amei 
também fazer essa entrevista, porque é...ser mãe é divino, é divino, é 
bom demais!  

 

 Ana fala que a educação para uma mãe com deficiência visual não é algo 

difícil de ser ofertado, e explica a razão: “[...] porque a gente educa com conversas, 

com gestos, com... com sinceridade, com clareza e mostrando a ele como é a vida lá 

fora, o que é que ele precisa pra poder chegar a ser alguém.”. Desta feita, podemos 

concluir também que para esta entrevistada, “ser alguém” está vinculado a status 

social, ou seja, você só é considerado uma pessoa de valor, se possuir uma 

formação profissional. Adiante ela traz esta idéia acima citada, informando acerca do 
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nível educacional de cada um dos sua/seus filha/os, como identidade e também 

como sinal da educação que ela ofertou. Além disso, a entrevistada enfatiza o 

aspecto social em que vivia com sua/seus filha/os, destacando o fato de tê-la/os 

criado em uma área que ela considerava de risco, por causa da ameaça constante 

de sua/seus filha/os fazerem uso de drogas ilícitas. Neste sentido, Ana tenta mostrar 

que a educação que ela ofereceu, superou inclusive os problemas sociais 

emergentes em seu contexto. Assim, a entrevistada reafirma que sempre dialogou 

com sua/seus filhos e reafirma a formação profissional como o caminho a se trilhar 

para ascender socialmente, de maneira tal que chega a afirmar: “olhe você só vai 

ser alguém se você estudar, você só segue por esse caminho se você quiser, se o 

caminho é torto você vai, você vai, mas nunca vai chegar num lugar melhor”. Ao final 

deste trecho ela repete sua importante participação no processo de educar os filhos, 

afirmando “[...] então eu graças a Deus conseguir educar meus filhos, praticamente 

sozinha, porque o pai era ausente, era caminhoneiro, e eu consegui educá-los [...].”. 

 A entrevistada destaca ainda a relevância que esta entrevista teve para si, e 

justifica: “[...] porque existe mães né assim, perfeita, que tem saúde, tem visão, tem 

tudo, e... é relapsa com os filhos [...]”. O conjunto de termos utilizados para 

descrever a mulher sem deficiência visual merece ser destacado na mesma ordem 

em que foram organizados retoricamente: “perfeita, tem saúde, tem visão, tem tudo”. 

Tais repertórios são baseados num modelo médico de deficiência centrado na 

deficiência como imperfeição, como anormalidade, e a ênfase dada à expressão 

“tem tudo”, expressa que quem não possui a visão, de fato nada possui. Afinal, a 

visão é de todos os sentidos perceptivos, o mais valorizado (ELIAS, 1994).  Também 

neste mesmo trecho da entrevista é interessante ressaltar que Ana argumenta 

acerca da sua maternidade estabelecendo uma comparação com as mães sem 

deficiência visual chegando a afirmar que o cuidado dela como mãe é maior do que 

de uma mãe sem deficiência visual, conforme segue no relato: “[...] tem visão, tem 

tudo, e... é relapsa com os filhos, num tem aquele cuidado, a gente tem mais 

cuidado, a gente se aproxima... [...]”. E continua sua argumentação descrevendo 

inclusive uma idéia que teve sobre como poderia levar seu filho ao parque sem o 

perder no espaço público: “[...] eu imaginava ‘meu Deus eu acho... O que é que eu 

faço pra não perder meu filho?’ E tinha até uma idéia de pegar uma cordinha assim 

sabe? “E segura essa cordinha e não solte” e ele ficar com um pedaço e eu com 
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outro, de tanto cuidado que eu tinha [...]”. A preocupação dessa entrevistada a levou 

a pensar na possibilidade de colocar uma corda, descrita como “cordinha”. 

 A parte em destaque no fragmento a seguir expõe a opinião de Ana em 

relação ao cuidado de uma mãe com deficiência visual: “[...] mas assim é muito 

cuidado que a gente tem nos nossos filhos, o cuidado da mãe com deficiência é o 

dobro, acho que triplica em relação à mãe que ... que, que não tem nenhum 

problema.”. Ela generaliza seu ponto de vista, e atribui essa preocupação 

aumentada significativamente – três vezes maior -, ao fato da falta de visão ser um 

“problema”, pelo menos em relação aos cuidados com os filhos.  

 Ainda sobre o assunto do cuidado, a entrevistada relata que sua preocupação 

era intensa sobretudo quando seus filhos eram bebês, afirmando que sempre 

“tocava” neles para verificar se estavam respirando, por causa da possibilidade de 

terem a temida morte súbita de berço41. 

 Outra entrevistada já citada, Priscila, questionada sobre como foi para ela o 

cuidado com os filhos, aparentemente se contradiz, como podemos observar a 

seguir: 

 

Entrevistadora: E como foi pra tu é... Cuidar dos teus filhos? 
 
Priscila: Foi difícil. Foi fácil assim porque... Graças a Deus eles eram 
crianças muito assim...Não era aquelas criança trelosa...entendesse?  
 
Entrevistadora: Hunrum.  
 
Priscila: Foi depois que ele foi ficando, mas logo no começo não. Era um 
menino que... Eu acho que quando é filho de cego [risos] eu acho que a 
luz é maior. Porque assim, tudo que ele achava ele me dava entendesse? 
Ele não era aquele menino que mexia onde não devia... Sempre que eu 
colocava ele num cantinho ele ficava... E assim... E o mais novo sempre 
andava atrás de mim calado, a minha maior dificuldade com ele foi essa, 
assim, eu andava ele assim atrás de mim... Era o tempo todo, o tempo todo, 
o tempo todo, e não falava... Até que um dia assim, eu subi pra casa da 
minha irmã aí ele subiu atrás de mim e quando eu virei, foi Deus mesmo 
que, acho que Deus botou a mão nele por atrás de mim que fez com que eu 
segurasse ele, senão ele tinha caído da escada... aí pronto, desse dia pra 
cá eu sempre andava com ele segurando a mãozinha dele pra ir procurando 
saber o tempo todo se ele tava perto de mim ou não...pra não machucar, 
mas a minha maior dificuldade mesmo era no período da doença, que eu 
não conseguia ver o que ele tinha, nem as coisas, mas o tempo foi 
passando e eu fui começando a entender, fui começando a aprender, a 

                                                           
41

 A morte súbita de berço se configura na morte do bebê até um de idade sem explicações que 
evidenciem as possíveis causas.  É mais comum em países de clima frio, e alguns estudos apontam 
para fatores de riscos que podem contribuir neste tipo de morte, entre eles estão: cobertores e 
mantas acima das axilas do bebê, superaquecimento por excesso de roupas, fumaça de cigarro, e 
principalmente dormir em decúbito ventral (NEVES, 2011). 
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desenvolver técnicas com eles e consegui, hoje meus filhos tem 10 e 11 
anos e graças a Deus, eu acho que a maior dificuldade vai ser agora... 
 

 Priscila responde de primeira que “foi difícil” o cuidado com os filhos, mas em 

seguida altera sua resposta, afirmando que “foi fácil”, sob a justificativa de que seus 

filhos inicialmente eram crianças calmas. Pela entonação do relato, sua explicação é 

coerente, uma vez que ela responde à pergunta acerca do cuidado com os filhos se 

reportando ao tempo presente – como se pode perceber no decorrer da entrevista -, 

e, portanto, afirma que o cuidado passou a se tornar difícil à medida que eles foram 

crescendo, e se tornando peraltas, conforme ela retifica neste trecho: “Foi depois 

que ele foi ficando, mas logo no começo não.”. Em seguida, a entrevistada afirma 

“Era um menino que... Eu acho que quando é filho de cego [risos] eu acho que a 

luz é maior. Porque assim, tudo que ele achava ele me dava entendesse? Ele não 

era aquele menino que mexia onde não devia... Sempre que eu colocava ele num 

cantinho ele ficava...”. Sobre este fragmento é interessante notar que Priscila se 

reporta ao filho como “filho de cego”, assumindo então sua condição de mãe cega, e 

acrescentando ainda que acredita que os filhos de mães com deficiência visual 

possuem como distintivo uma “luz maior”, reportando essa condição, ao auxílio 

divino recebido. Já que em seguida, o exemplo que a entrevistada traz é relacionado 

à educação da criança, ao fato da mesma contribuir com a mãe, que não poderia 

enxergar, e que por isso recebeu ajuda “maior” com seus filhos, neste processo de 

educá-los e protegê-los.  

 Após a entrevistada afirmar que os desafios com a maternidade serão 

maiores agora, eu questiono:  

 
Entrevistadora: Por que tu acha isso? 
 
Priscila: Porque assim, eles estão crescendo, tão tendo outros 
desenvolvimentos, tá conhecendo gente, tá tendo seus direitos que eu não 
posso tirar, entendesse? eu só tenho mesmo é que respeitar e confiar em 
Deus né... e neles também, principalmente, e entregar a Deus porque assim 
...a gente não cria o filho pra gente, infelizmente a gente cria o filho pro 
mundo...e o mundo hoje não é aquele mundo de ...há 15, 20 anos atrás...é 
um mundo de muita violência, de muitas drogas, muitas coisas erradas, 
muitas influências com as crianças....então, eu acho muito difícil no mundo 
de hoje.  
 
Entrevistadora: Hunrum 
 
Priscila: E eu falo pra todo mundo que eu conheço “quer ter, só tenha só 
um, e tenha certeza realmente daquilo que você quer”... Porque não há 
pobre nem rico pra mim não, acho que educação é fundamental...e nunca 
tirar assim, educar com autoridade, nunca se educa uma criança sem 
autoridade.   
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  Quanto as suas principais dificuldades, a entrevistada se refere 

primeiramente às questões de saúde dos filhos, e assim como a entrevistada Maria 

associou o cuidado também a relação saúde-doença. Entretanto, Priscila enfatiza o 

aspecto da limitação, de não poder enxergar o que os filhos tinham, e que em 

decorrência deste fato, precisou desenvolver técnicas que lhe dessem condições de 

descobrir as enfermidades deles, o que conseguiu realizar, posto que seus filhos 

estão bem, com idades respectivas de dez e onze anos, conforme a mesma relata e 

também atribui à dádiva divina.  

 Ainda sobre as dificuldades, ela enfatiza uma crença: “[...] eu acho que a 

maior dificuldade vai ser agora...”, relacionando a intensidade das dificuldades à 

entrada dos filhos na adolescência. Questionada sobre o que a leva a pensar desta 

maneira, ela discorre acerca do desenvolvimento dos filhos, que obviamente os 

levarão até a sua independência, e que tudo que o pode fazer está limitado a 

respeitar e confiar neles, e em Deus. Ela também utiliza em sua argumentação o 

aspecto do amadurecimento dos filhos e sua consequência social, a independência, 

então apresentada no fragmento “a gente cria filho pro mundo”. A entrevistada 

afirma que precisa “confiar em Deus” tanto por acreditar que este julga com justiça – 

pois seu dever como mãe foi cumprido e desta maneira é justo receber por aquilo 

que realizou -, quanto por crer que Deus pode trazer proteção para os seus filhos 

neste mundo violento. Ela descreve ainda que a violência e as drogas estão 

fortemente presentes no mundo atual, comparando este cenário ao cenário dos 

últimos quinze ou vinte anos atrás. Em relação a isso, Priscila não somente 

menciona, mas culpabiliza a deturpação dos valores éticos e morais, como principal 

motivo da educação das crianças ter se tornado uma tarefa mais árdua.  

 Baseada na sua experiência individual sobre a maternidade, ela busca 

aconselhar as pessoas a sua volta dizendo “quer ter, só tenha só um, e tenha 

certeza realmente daquilo que você quer”, e justifica na problemática da educação, 

como ela própria mencionou anteriormente. Uma vez que acredita ser hoje muito 

mais difícil educar uma criança, quanto mais então duas? Nesse sentido, se a mãe 

ou o pai não estiverem convictos da decisão de gestar e/ou cuidar de uma criança, 

assumindo as responsabilidades por esta decisão, em meio a tantas adversidades 

não será uma tarefa fácil, e uma criança não pode ser relegada socialmente por 

causa das dificuldades. Adiante, Priscila menciona que para ela o ato de educar 
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independe de classe social “Porque não há pobre nem rico” nessa questão, e 

recomenda o modo como uma criança deve ser educada, “nunca sem autoridade.”.    

 Interrogada sobre as técnicas que desenvolveu com os filhos, a entrevistada 

responde:  

 

Entrevistadora: Certo. É...tu falasse pra mim que fosse desenvolvendo 
algumas técnicas, com relação a questão de quando eles ficavam doentes. 
Que técnicas foram essas que tu...?  
 
Priscila: Sim...é...Como é que se diz...Sempre, ele ficava muito quietinho, 
os dois, ou quando ele chorava demais. Eu fui desenvolvendo assim as 
técnicas de....ele tava com uma dorzinha de cabeça, uma dor na barriga, 
entendesse? ou ele tá com algum problema com afta, principalmente...aí eu 
sempre procurava mostrar pra ele onde era a dor, então assim, eu apertava 
e colocava meu dedo aí pedia pra ele apertar, entendesse? Aí eu falava 
“dói?” aí ele sentia assim, eu sentia que ele puxava um pouquinho, a gente 
mesmo quando sente uma dor quando a gente aperta, a gente não se 
afasta...? 
 
Entrevistadora: Hunrum. 
 
Priscila: Aí era onde eu descobria onde tava sentindo as dores... E assim 
quando eu pegava na mãozinha dele pedia pra ele me mostrar onde doía, 
onde se tinha machucado ou não, e assim a gente foi se entendendo, eu 
conversava muito, muito, muito mesmo. Eu comecei a conversar com meus 
filhos desde a minha barriga, eu achava muito interessante assim, às vezes 
eu me sentia muito enjoada ... aí eu começava a alisar minha barriga, 
começava a conversar e....ou senão eles ficavam muito agitados, ele 
começou a se acalmar, se acalmar..foi quando eu aprendi a conversar com 
meus filhos. 
 
Entrevistadora: Hunrum. É...tu quer falar mais alguma coisa? 
 
Priscila: Eu acho que tá bom, tem mais alguma pergunta? 
 
Entrevistadora: Não, só em relação a essa questão mesmo e com relação 
ao cuidado deles que tu já falou um pouco.  
 
Priscila: É em relação aos cuidados deles, eu tenho o máximo sabe... eu 
tento mostrar o máximo de tudo...assim, na escola, eu tento mostrar em 
casa, eu tento mostrar as amizades, eu não proíbo a amizade deles, mas eu 
tento alertar o tempo todo porque assim... é onde eu me preocupo mais com 
eles é amizade, porque assim, é uma influência, porque assim...eu crio da 
minha maneira, tem outras pessoas que educa de outra maneira né, 
ninguém educa da mesma forma, então assim as crianças aprende as 
coisas dentro de casa, eu acredito assim se você ensina de dentro de casa, 
você vai botar lá fora pessoas que...do bem, agora se você ensina violência, 
ensina guerra, ensina outras coisas, lógico o que a criança vai mostrar lá 
fora? O que aprendeu dentro de casa. 

 
 Priscila descreve como se deu seu processo de aprendizado em relação ao 

cuidado com a saúde dos filhos, afirmando que quando notava que os filhos estava 

muito quietos, ou choravam além do comum, ela se aproximava com o objetivo de 

saber qual era o problema. A entrevistada afirma que sua maior dificuldade no 
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cuidado com os filhos foi durante os períodos em que eles eram menores e estavam 

enfermos, justamente por causa da ausência da visão. A partir do seu desejo de 

cuidar bem deles, esta mãe foi sozinha “desenvolvendo técnicas” para descobrir 

onde estava localizada a dor que eles sentiam, procurando primeiramente com suas 

mãos fazer com que os mesmos mostrassem em qual parte do corpo exatamente 

estava doendo. Desta forma, ela aprendeu a lidar com o sofrimento dos filhos e 

ajudá-los, pois à medida que desenvolveu esses meios de comunicar-se com eles, 

também os ensinava a falar acerca de sua própria dor, como podemos perceber 

neste trecho do seu relato “[...] quando eu pegava na mãozinha dele pedia pra ele 

me mostrar onde doía, onde se tinha machucado ou não, e assim a gente foi se 

entendendo [...]”. Torna-se importante destacar aqui que toda criança em seus anos 

iniciais não consegue informar com exatidão a dor que está sentindo e precisa ser 

ensinado, o que a entrevistada parece ter realizado bem.  

 A entrevistada ainda informa acerca do seu período gestacional e afirma que 

já durante este período conversava com os filhos, achando interessante a relação 

desenvolvida, pois quando ela se sentia muito enjoada ou quando a criança estava 

muito agitada, ela através do diálogo, contornava a situação e foi por meio dessa 

experiência inicial que ela aprendeu a conversar com eles.    

 Priscila se apresenta como uma mãe cuidadosa, que se preocupa e está 

diretamente envolvida com tudo que se refere ao cotidiano dos filhos. Ela descreve 

seu envolvimento na educação deles em casa, seja em relação à escola, ou as 

amizades, e demonstra estar constantemente atenta ao desenvolvimento deles, os 

alertando em relação ao mundo, e às influências negativas que podem trazer 

consequências desagradáveis. Destacando especialmente sua preocupação com as 

interferências externas, a influência das amizades – nas diferentes formações que 

os amigos de seus filhos podem ter, ela expõe que pela formação que é dada à 

criança, se saberá que tipo de cidadão está se formando.   

 Ainda em relação aos cuidados com os filhos, outra entrevistada relata sua 

experiência, se posicionando claramente como mãe com deficiência visual e 

também distinguindo a sua maternidade da maternidade de uma mulher sem 

deficiência.  

Sara: [...] tem tantos exemplos por aí de aberrações de mães que enxergam 
e maltratam seus filhos, não dão amor, não dão carinho, não dão atenção! 
[Fala exaltada] Se você for na Restauração [hospital público referência no 
Estado de Pernambuco] emergência do Barão, da Restauração você 
encontra lá crianças com cabeça quebrada, braço, perna... e mães que 
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enxergam! E graças a Deus eu tive esse privilégio de criar minha filha, eu 
nunca bati a cabeça dela na parede, a Joana sempre foi criada ali 
pertinho de mim, e ela foi se criando, criando, crescendo, crescendo, dormia 
em cima de mim, porque eu sabia onde ela estava. Para fazer as coisas eu 
colocava os travesseiros em volta dela...Para dar banho nessa criança meu 
esposo esquentava a água e colocava a banheira na beira da cama, 
emborcava ela no meu braço, começava a passar água bem delicadamente, 
colocava na cama enxugava com a toalhinha, nunca bati nos olhos dela, 
nunca bati na boquinha dela, nunca ela foi socorrida por negligência da 
mãe que não enxerga. 

 
 Sara faz questão de destacar que cuidou da filha da melhor forma possível 

tendo a ajuda somente do seu esposo, e enfatiza ainda que a criança nunca foi 

socorrida por “negligência da mãe que não enxerga”. Para esta entrevistada, a 

maternidade extrapola as questões físicas, pois mesmo com deficiência visual ela 

acredita ter exercido uma maternagem satisfatória dentro do que considera ideal, 

entendendo que a maternidade é mais uma questão de se apropriar e se 

responsabilizar do que apenas ser aceita como uma mãe dentro dos padrões de 

normalidade criados pela sociedade, argumentando que embora muitas mulheres se 

encaixem neste padrão, de nada adianta se os cuidados exercidos por elas na 

maternagem não corresponderem ao esperado por uma “boa mãe”.  

Ficou evidenciado que, para esta entrevistada, ter deficiência visual não 

significava que ela teria necessariamente de ser uma mãe negligente. Na verdade, 

Sara coloca em contraste muitos aspectos da sua maternidade com a maternidade 

da mulher sem deficiência, com o objetivo de mostrar que o impedimento sensorial 

não a desabilitou a ser uma mãe responsável e a corresponder aos padrões de “boa 

maternidade”, estabelecidos socialmente. Por isso, expressa sem delongas a 

compreensão de que exerce uma melhor maternagem com sua filha em relação à 

mãe sem deficiência.  

 

 

5.2 Os prazeres da maternidade 

 

 Dentre todas as entrevistadas, Ana e Sara foram as únicas que mencionaram 

e trouxeram exemplos dos aspectos prazerosos envolvidos na experiência da 

maternidade. As demais entrevistadas que chegaram a falar sobre essa questão, a 

fizeram superficialmente, e mesmo assim suas falas foram trazidas e analisadas, 

como no caso de Priscila que resume sua experiência como “sonho e realidade”. 
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Portanto, neste tópico estão destacadas apenas as falas de Ana e Sara, como se 

pode notar a seguir:  

 

Entrevistadora: Como foi pra tu se tornar mãe? 
 
Ana: Pra me tornar mãe? Eu fui mãe aos 19 anos e foi magnífico né? Muito 
feliz, quando eu ganhei minha primeira bebê, eu tenho três né? Foi bom 
demais assim, o cuidado que eu tive com ela, o amor. Ela nasceu pesando 
3,5kg, não dava pra ver muito bem o rostinho dela, mas eu ia sentindo né?! 
Perguntava como era que tava a visão dela, porque a minha preocupação 
era que ela tivesse saúde. E assim tinha noites até que eu nem dormia só 
observando os movimentos dela e acredito que pra mim foi bom, foi assim, 
me senti realizada como mulher, a maior alegria da minha vida foi ser 
mãe. [...] Hoje a minha filha né com trinta e dois anos né? Os três, mas a 
com trinta e dois anos é que fala mais, que hoje ela já é mãe né? Eu já sou 
vó... Ela fala “Poxa mainha, olhe, tal coisa que eu fazia, olhe, se não fosse a 
senhora sei não onde tinha chegado né?”. Porque o primeiro estágio eu 
conversando com as pessoas, aí ela conseguiu um estágio no ministério 
público né? Aí eu incentivei “você vai, você vai”, aí ela foi ficou, chegou lá 
no meio de quê? De advogados, de tudo, e ela tava fazendo ensino médio 
ainda, aí foi quando ela chegou no meio desse pessoal todo, aí sentiu 
vontade, aí foi fazendo, aí fez o que? Aí começou a fazer faculdade sabe 
e... Ela diz “Mainha se não fosse você na minha vida eu não sei o que seria” 
e todos eles dizem a mesma coisa, assim os três, assim... É muito amor que 
eu dei e hoje que eles é... tão me retribuindo né... Mas eu acho que o meu é 
bem maior do que o deles. Rum [risos] nem se compara! 
_____________________________________________________________ 
 
Sara: Hoje eu me sinto um exemplo de superação. Ela diz mãe: “Eu te 
amo!” E isso é gratificante e muito importante para mim.[...] E eu hoje eu me 
sinto privilegiada, eu me sinto feliz por ser mãe sem ver. Em casa eu faço 
café, almoço, janta, trabalho, no momento eu estou desempregada, mas 
minha função é telefonista. Tô fazendo atualmente um curso de informática 
com gestão administrativa aqui na APEC, na associação. E tudo isso eu só 
agradeço a Deus por essa grande e rica oportunidade de ter perdido a visão 
aos 19 anos, mas ele mostrou para mim que a vida continua que se a gente 
acreditar na nossa potencialidade a gente chega lá onde a gente quer. [...] 
Tenho um casal de filhos, o primeiro filho chama Pedro, hoje ele é bombeiro 
faz o terceiro período de Direito. Quando ele estava comigo, eu perdi a 
visão... Ele estava com 01 ano de idade, então foram duas crianças que eu 
criei sem ver. E hoje eles dizem: “Mãe obrigada mãe porque a senhora não 
enxerga, mas tudo que nós somos hoje devemos a senhora!” Então é isso 
que eu tenho para falar para vocês, entendeu? Que ser mãe sem visão 
não é fácil, mas também não é impossível a missão, é só a gente 
acreditar no melhor...é só a gente acreditar que Deus esta ali com a gente 
e que ele nunca vai nos desamparar. 

 
 A entrevistada Ana fala da sua primeira experiência como mãe, no auge da 

sua juventude, e descreve os sentimentos envolvidos. Os termos utilizados para se 

referir à maternidade foram “magnífico”, “muito feliz”, “bom demais”, “cuidado”, 

“amor”, “me senti realizada como mulher”, “maior alegria da minha vida”. Pelos 

repertórios mencionados acima, é possível notar que para esta entrevistada ser mãe 
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foi uma experiência positiva, prazerosa, caracterizada sobretudo por uma intensa 

alegria.  

 É interessante destacar que Ana fala do cuidado e em seguida do amor pela 

filha, descrevendo os detalhes dessa experiência. Sobre o primeiro contato com a 

filha ela relembra: “não dava pra ver muito bem o rostinho dela, mas eu ia sentido 

né?”. Na sequência ela diz que sua maior preocupação estava relacionada com a 

saúde da filha, e reitera que ter saúde está associado a enxergar, conforme já havia 

afirmado no relato apresentado na página oito. 

 Ana reforça sua fala inicial sobre a experiência da maternidade, afirmando 

com uma entonação de encantamento, que passava, inclusive, noites sem dormir 

admirando sua filha, observando os movimentos dela. Nota-se também um discurso 

hegemônico acerca da maternidade, onde há uma sacralização envolvida nessa 

experiência como algo que transpassa o gênero, no se sentir plena como mulher, 

através desta nova demarcação social, posto que a entrevistada afirma ter se 

sentido “realizada como mulher” após esta experiência, e resume-a no seguinte 

fragmento: “a maior alegria da minha vida foi ser mãe.”. 

 Em outro momento da entrevista, Ana fala de sua primeira filha e explica que 

hoje pelo fato dessa filha já ser mãe, consegue discernir com mais clareza todo o 

empenho que se faz pelo bem dos filhos. Desta feita, Ana traz como exemplo a 

construção da carreira profissional dessa filha, já que foi através dos seus contatos e 

do seu incentivo, que a mesma conseguiu realizar um estágio no Ministério Público. 

Diante disto ela expõe o ambiente profissional onde a filha se inseriu, e que a 

motivou a posteriormente a entrar numa faculdade. A formação educacional dos 

filhos parece ter sido motivo de grande orgulho para esta mãe, sobretudo quando ela 

menciona que a filha “[...] chegou lá no meio de quê? De advogados, de tudo [...]”.  

De modo geral, a filha e os outros dois filhos são agradecidos a Ana por seu 

empenho em educá-la/os, e afirmam que sem os esforços da mãe não seriam o que 

são hoje. Quanto a esta questão, Ana não somente aceita essa retribuição dela e 

deles, como também afirma que o seu amor “[...] é bem maior do que o deles. Rum 

[risos] nem se compara!”. 

 A entrevistada Sara, por sua vez, enfatiza o aspecto de superação que a 

maternidade trouxe para si mesma, já que ela faz questão de afirmar: “me sinto 

privilegiada por ser mãe sem ver”. Destaca que seus sentimentos são de 

contentamento e satisfação em relação à filha, e cita como um dos exemplos a 
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demonstração de afeto da filha ao dizer que a ama. Esses sentimentos estão 

especialmente ligados ao reconhecimento de seus esforços por parte do seu filho e 

da sua filha, uma vez que a entrevistada na sequência de sua fala descreve suas 

atividades diárias, em seguida reitera a problemática da perda da visão, que foi 

marcante, mas que não a impediu de continuar vivendo, pois Deus a ajudou nesse 

processo, como ela explica a seguir: “[...] ele mostrou para mim que a vida continua 

que se a gente acreditar na nossa potencialidade a gente chega lá onde a gente 

quer.”. Desta maneira, a entrevistada diz ter entendido que tudo depende da 

autoconfiança, da fé que se tem em si mesmo/a.  

 Em seu relato, Sara assim como Ana, informa sobre o nível educacional do 

filho, talvez como forma de identificá-lo e por que não também de apresentá-lo como 

resultado de sua boa educação? Também explica que quando perdeu a visão tinha 

dezenove anos, tendo seu primeiro filho apenas um ano de idade quando este fato 

ocorreu. Razão esta que a faz reafirmar sua identidade como mãe com deficiência 

visual, que educou duas crianças mesmo “sem ver.”. Torna-se necessário lembrar 

apenas que a concepção de identidade aqui é a de Stuart Hall (1987) que afirma ser 

esta especialmente “[...] formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam.”. 

 Nesta parte do relato de Sara é possível perceber até pela entonação dada, a 

deficiência visual perpassa uma questão de identidade para esta entrevistada, 

sobretudo quando faz uso do discurso direto para tornar factual sua fala, conforme 

expresso no trecho a seguir: “E hoje eles dizem: ‘Mãe obrigada mãe, porque a 

senhora não enxerga, mas tudo que nós somos hoje devemos a senhora!’”. Pela 

entonação é notável o sentimento de dever cumprido da entrevistada, especialmente 

quando ao final ela reitera: “Então é isso que eu tenho para falar para vocês, 

entendeu? Que ser mãe sem visão não é fácil, mas também não é impossível a 

missão, é só a gente acreditar no melhor...é só a gente acreditar que Deus esta 

ali com a gente e que ele nunca vai nos desamparar.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 A maternidade ainda é uma temática de investigação pouco explorada pela 

perspectiva feminista, e quando é suas demarcações teóricas estão quase sempre 

atreladas aos extremos. Isto é, ou se tem uma visão pessimista sobre a 

maternidade, ou quando se tem uma defesa dessa experiência, ela está marcada 

sobretudo pela beleza da gravidez e do parto, colocando-a ao lado do corpo. No 

entanto, no que diz respeito à maternidade de mulheres com deficiência, 

especialmente com deficiência visual, não foram encontrados no Brasil trabalhos 

que dessem visibilidade a esse grupo. 

 A partir dessas questões, pode-se inferir então que apesar das mulheres com 

deficiência visual, estarem amparadas no Brasil por várias políticas públicas, de 

promoção à saúde, de Direitos Sexuais e de Direitos Reprodutivos, dentre outras, 

elas continuam relegadas quando o assunto é maternidade. Nesse sentido, este 

trabalho buscou através de seus relatos, questionar de que modo a maternidade é 

construída por essas mulheres. Assim, com base nas entrevistas realizadas com 

essas mães foi possível levantar algumas considerações. Dentre elas, percebemos 

que o período inicial da maternidade – que vai desde a aceitação da gravidez até o 

puerpério, é representado, como uma fase “complicada”, marcada sobretudo por 

sentimentos ambivalentes, problemas na gestação e /ou parto, e pelas dificuldades 

que esta construção social demanda, especialmente pelas questões 

socioeconômicas envolvidas e pelas posições de gênero implicadas neste arranjo 

social. Além, disso há a estigmatização de ser mãe com a ausência da visão e a 

falta de apoio familiar e social. 

 Observou-se em alguns relatos a recusa pela maternidade, desembocando 

em sofrimento psíquico, instaurado na depressão pós-parto, na rejeição da criança e 

também na alienação do lugar materno. Além disso, também foram encontradas 

denúncias do estigma pelo fato de serem mães com deficiência visual, estigma esse 

que levou à discriminação e consequente exclusão social.  Em face disto, pode-se 

apreender a relevância social desta pesquisa, uma vez que evidencia uma 

problemática pouco discutida e até invisibilizada no cenário político e científico do 

Brasil, tendo em vista tanto ausência de políticas públicas que amparem a demanda 

social não somente de contracepção e controle da natalidade, mas as que deem 
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subsídios para o exercício da maternidade, uma vez que os números escassos de 

produções científicas denotam justamente o pouco interesse político-social nesta 

temática.  

 Em relação a isso, algumas mulheres que foram estigmatizadas por causa da 

deficiência, mostraram que tanto a cegueira quanto a maternidade extrapolam os 

limites da maternidade e chegam, inclusive, a se tornar uma questão de identidade. 

Entretanto, diante do preconceito existente, a mulher com deficiência visual que não 

corresponde aos estereótipos da maternidade em si – aparentemente inerente 

apenas para quem enxerga, sofre uma deslegitimação desta experiência. Segundo 

elas, a mãe que não possui a visão “perfeita” não é legitimada socialmente.  

 Numa cultura que fomenta o culto ao belo, ao perfeito, onde predominam 

estereótipos relacionados principalmente à mulher, torna-se difícil desenvolver uma 

maternidade amparada socialmente. Logo, esta experiência foi marcada sobretudo 

por uma acentuada exigência por parte destas mulheres no cuidado com os/as 

filhos/as, exigências tanto sociais quanto pessoais. Pessoais por causa da 

insegurança decorrente da ausência da visão, e sociais pelos motivos já citados.  

 Ainda em relação aos cuidados maternos, as participantes que se 

aprofundaram no relato acerca deste assunto, associaram-no à relação saúde-

doença, e também, foram unânimes em afirmar que as mães com deficiência visual 

tem maior cuidado com o/a/s filho/a/s do que as mães sem nenhuma deficiência. Os 

estereótipos de boa mãe foram trazidos de forma a mostrar que elas correspondiam 

às expectativas sociais nas atribuições maternas. Desta feita, evidencia-se aí que há 

uma cobrança maior delas, especialmente no que diz respeito à saúde do/a/s 

filho/a/s, até como uma forma de evitação do preconceito.  

 Sobre a responsabilidade neste cuidado, os pais/esposos/companheiros 

dessas mulheres eram quase sempre ausentes neste sentido e sua participação 

quando citada estava estritamente relacionada ao aspecto da provisão financeira, à 

alimentação da família, ou ainda à pensão alimentícia para a criança. Também é 

interessante lembrar que das sete entrevistadas, quatro tinham 

parceiros/companheiros com deficiência visual42e que essa escolha se deu 

consciente, para evitar novas discriminações, como a entrevistada Sara pontua.  A 

ausência de apoio do pai de seu/sua filho/a/s/ e da família de ambos foi marcante 

                                                           
42

 Este aspecto não era o foco do trabalho, razão pela qual não foi dado destaque ao mesmo. 
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para todas as mulheres, e o abandono social era frequente, tendo uma delas 

especialmente destacado que a experiência de abandono havia sido muito mais 

dolorosa do que ter gestado e parido a filha “sem ver”.   

 As questões socioeconômicas que estiveram presentes nas falas das 

participantes, mostraram que a exclusão social está demarcada não apenas no 

corpo materno com deficiência, mas o perpassa pelas questões de direitos 

educacionais, e do trabalho, que foram relegados pelo Estado durante tempo 

considerável. Tal discussão não foi explorada por não fazer parte dos objetivos 

desta pesquisa, surgindo no decorrer dos relatos como pano de fundo, já que 

compõe suas histórias. Apesar de terem sido sinalizadas nos relatos das 

participantes e não terem sido utilizadas neste trabalho, não significam que possuem 

menos valor, elas apenas indicam um caminho para estudos futuros, uma vez que 

uma pesquisa possui seus limites.  

 Sobre a questão educacional e do trabalho, percebemos nas mulheres 

participantes, uma tentativa de por meio dos cursos oferecidos na Associação 

Pernambucana de Cegos - APEC, alcançar uma profissionalização e 

consequentemente uma fonte de renda fixa. Os filhos também surgem nestes relatos 

como detentores de uma possibilidade de ascender socialmente para tornar-se 

“alguém de valor”, e nesse sentido melhorarem suas vidas. Para essas mães, o 

caminho para sair da vida de pobreza está intrinsecamente associada à educação.   

 Também foram mencionadas as dificuldades para se educar nos tempos 

atuais, sobretudo por causa da deturpação dos valores éticos e morais, e uma das 

entrevistadas inclusive cita seu contexto social como sendo de risco por causa da 

possibilidade do/a/s seu/sua/s filho/a/s fazerem uso de drogas ilícitas. A maioria das 

mulheres entrevistadas viveu parte considerável de suas vidas em um contexto 

demarcado pela pobreza.  

 As questões de cuidado para as entrevistadas que se aprofundaram no relato, 

perpassam também a formação profissional (escola, faculdade) educação básica 

(limites e autoridade), amizade com o/a/s filho/a/s (conselhos, orientações) e 

especialmente o respeito, a consideração e o afeto envolvido em todas estas 

dimensões. 

 A idealização da mãe que protege, cuida, incentiva, educa que assume a 

maternidade com amor, é destacada nas falas de boa parte das participantes, porém 

apenas três delas falaram sobre os prazeres da maternidade, e, dessas três, 
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somente duas chegaram a se aprofundar sobre este sentimento, mencionando a 

sensação de dever cumprido e o prazer pelo reconhecimento dos esforços por parte 

do/a/s filho/a/s.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  

  
DADOS PESSOAIS: 

Nome: __________________________________________________. 

 

1. Naturalidade: (  ) Recife (  ) Outras__________________________. 

2. Raça/Etnia: ___________________. 

3. Idade:_______________________ . 

4. Escolaridade: __________________________. 

5. Profissão: _____________________________. 

6. Ocupação: (  ) Pensionista; (  )Assalariada; (  ) Autônoma; (  ) Informal; ( ) 

Desempregada. ( ) Beneficiário do INSS; ( ) Beneficiário de algum programa social 

do Governo? Qual? _____________. 

7. Estado Civil: (  ) Solteira;  (  ) Casada;  (  ) Divorciada; (  ) Viúva. 

8. Religião: _______________________________. 

9. Renda familiar: (  ) Até 1 salário mínimo; (  ) De 1 a 2 salários mínimos; (  ) De 2 

a 4 salários mínimos; (  ) Acima de 4 salários mínimos. 

10. Quantas pessoas, contando com você, residem na sua casa? Qual o grau 

de parentesco? ______________________________________.  

11. A sua deficiência é congênita ou adquira? Se adquirida, qual a causa? 

_________________________________________________________. 

12. O seu companheiro e/ou o pai de seu/sua(s) filho(a)(s) tem alguma tipo de 

deficiência? (  ) Sim  (  ) Não  

Se sim, qual(is)? _____________________________________________. 

 

 

DADOS SOBRE A MATERNIDADE: 

1. Quantas vezes você ficou grávida? ____________. 

2. Você já sofreu algum aborto? (  ) Sim  (  ) Não. 

3. Sua(s) gravidez(es) foi(ram) de risco? (  ) Sim  (  ) Não.  

4. Qual o tipo de parto? (  ) Normal  (  ) Cesárea  

5. Esse tipo de parto foi uma escolha sua? (  ) Sim (  ) Não 

Se não foi sua a escolha, de quem foi? ___________________. 

6. O parto foi realizado em casa ou no hospital? ________________. 
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7. Teve acompanhante no momento do parto? (  ) Sim (  ) Não 

Se sim, quem a acompanhou? ______________________. 

8. O pré-natal e o parto foram realizados na rede pública ou particular de 

saude? E aconteceram em que cidade? 

_____________________________________________. 

9. Realizou o pré-natal completo? (Seis consultas com a enfermeira no Posto de 

saude e três com o médico – Rede Pública).  (  ) Sim (  ) Não 

10. Você era acompanhada por alguém nas consultas de pré-natal?  

(  ) Sim    (  ) Não. Se sim, quem a acompanhava? _______________.  

11. O pré-natal foi acompanhado por qual profissional?  

(  ) Médico(a) obstetra  (  ) Enfermeiro(a) obstetra   

(  ) Enfermeiro(a)   (  ) Médico(a) 

12. Você teve alguma complicação durante o parto? (  ) Sim      (  ) Não 

Se sim, qual (is)? ___________________________________________. 

13. Com qual idade você teve o primeiro filho(a)? _________________. 

14. Quanto(a)(s) filho(a)(s) você tem?____________________________. 

15. Qual a idade do(a)(s) seu/sua(s) filho(a)(s)? ________________________. 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B - TCLE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 
Convidamos a Sra. para participar como voluntária da pesquisa “DAR À LUZ 

QUANDO NÃO SE VÊ: Relatos de mulheres com deficiência visual sobre a 

experiência da maternidade” sob responsabilidade da pesquisadora Léa Carla 

Oliveira Belo, residente na Rua Três, nº 120, Janga - Paulista/PE, Cep: 53439-520, 

Fone: 81/9670 7693, e-mail: lea.cob@gmail.com, estando sob a orientação do Prof. 

Dr. Pedro de Oliveira Filho, e-mail: deoliveirafilhopedro@gmail.com 

 
Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que a senhora não 
entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe 
entrevistando, para que a senhora esteja bem esclarecida sobre tudo que está 
respondendo. Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite fazer 
parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em 
duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de 
recusa, a senhora não será penalizada de forma alguma. Também garantimos que a 
senhora tem o direito de retirar o consentimento da sua participação em qualquer 
fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
� Descrição da pesquisa: Esta pesquisa tem por objetivo geral: analisar a 
construção da experiência da maternidade no discurso de mães deficientes visuais.  
  
 Para a realização desta investigação será utilizada como método de pesquisa: 
a entrevista semi-estruturada, com as mulheres deficientes visuais que são mães. 
Esta partirá de um roteiro com algumas perguntas, que deverão ser realizadas após 
a explicação do objetivo da pesquisa e com a devida autorização das participantes 
que serão informadas que a mesma será gravada em áudio. Após a conclusão da 
pesquisa, o material gravado, em formato de mp3, permanecerá em sigilo ético, 
garantindo o total anonimato das participantes, não restando nada que venha a 
comprometê-las agora ou futuramente.  
 
� Quanto aos riscos e desconfortos, pode haver o risco de constrangimento diante 
da situação de entrevista e da coleta de dados. Contudo, a qualquer sinal de 
incômodo, nossa estratégia será revista a fim de não causar transtornos às pessoas 
entrevistadas, garantindo-lhes o direito de desistir de sua participação na pesquisa, 
sem qualquer ônus e a qualquer tempo. Caso você venha a sentir algo dentro 
desses padrões, comunicar imediatamente a pesquisadora para que sejam tomadas 
as devidas providências. Como estratégia para minimizar os riscos decorrentes da 
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pesquisa, no que se refere ao procedimento de entrevista, e preenchimento do 
questionário socioeconômico, os mesmos serão realizados de forma individualizada 
em ambiente reservado. Também combinaremos com as participantes da pesquisa 
para agendar este procedimento de acordo com sua disponibilidade, visando não 
interferir em sua rotina. 
 
� Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são: ampliar o debate 
acerca dos estudos sobre as mulheres deficientes visuais que são mães, bem como 
expandir essa discussão para a realidade de outras áreas, para além da Psicologia 
(área em que esse trabalho está inserido) como a sociologia, a antropologia, a 
medicina, etc.  
 
� A senhora terá os seguintes direitos: a garantia de esclarecimento e resposta a 
qualquer pergunta; a liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento sem 
prejuízo para si; a garantia de privacidade à sua identidade e do sigilo de suas 
informações; a garantia de que caso haja algum dano a sua pessoa (ou o 
dependente), os prejuízos serão assumidos pela pesquisadora ou pela instituição 
responsável inclusive acompanhamento médico e hospitalar. Caso haja gastos 
adicionais serão absorvidos pela pesquisadora.  
 
� Nos casos de dúvidas e esclarecimentos relacionadas aos aspectos éticos 
desta pesquisa, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 
Seres Humanos da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE no endereço: 
Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 – Cidade Universitária, Recife-PE, 
CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 –  
e-mail: cepccs@ufpe.br. 
 
As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 
eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não 
ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua 
participação. Os dados coletados nesta pesquisa (gravações das entrevistas) ficarão 
armazenados em arquivo através do CD ROM, sob a responsabilidade da 
pesquisadora, no endereço (acima informado), pelo período de (mínimo 05 anos). A 
senhora não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as 
despesas para a sua participação serão assumidas pela pesquisadora 
(ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em 
casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 
conforme decisão judicial ou extra-judicial.  
 
 
 
 
_____________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIA 
 
 
 
Eu, _____________________________________, CPF _________________, 
abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter 
tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o 
pesquisador responsável, concordo em participar do estudo “DAR À LUZ QUANDO 
NÃO SE VÊ: Relatos de mulheres com deficiência visual sobre a experiência da 
maternidade”, como voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida pela 
pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 
que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a 
qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ 
assistência/tratamento). 
 
 
 
 
 
Local e data ______________________________________ 
 
 
Assinatura do participante: __________________________ 
 
A rogo de: _______________________________________ 
 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o 
aceite da voluntária em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de 
pesquisadores): 
 
Nome:___________________________________________________ 
Assinatura:________________________________________________ 
 
Nome:____________________________________________________ 
Assinatura:_______________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


