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RESUMO 

 

O estudo buscou analisar a mulher cuidadora de pessoas com deficiência a luz da 

categoria de análise gênero, buscando compreender sócio historicamente o fato de a 

maioria ser do sexo feminino, as consequências disso para a vida dessas mulheres, a 

presença/ausência do pai nessa relação de cuidado e suas implicações. O trabalho é de 

cunho qualitativo, as pesquisadas foram sete familiares dos jovens e adultos com 

deficiência participantes do projeto “Cuidadoras que dançam”. Utilizamos como 

instrumentos de coleta de dados, entrevistas com questões semi-estruturadas e as 

interpretações se basearam na análise de conteúdos. Concluímos que as mães cuidadoras 

estão nesse lugar por uma construção sócio-histórica e cultural e que há uma sobrecarga 

de trabalho imputada a figura feminina que carece do desenvolvimento de políticas 

públicas para uma distribuição mais equitativa desse trabalho de cuidado entre o Estado 

e a família, nessa incluindo uma reconfiguração do papel do homem nesse processo. 

 

Palavras-chave: mulher, gênero, cuidado do deficiente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em fins do século passado uma forte movimentação social engendrou em nível 

internacional um reordenamento legal que culminou na Declaração de Salamanca, em 

1994. No Brasil, a recepção dessa declaração gerou um ordenamento próprio que fez a 

escola e a sociedade repensarem a inclusão da pessoa com deficiência, inclusive a partir 

de políticas públicas próprias. Nesse caminhar, o meio acadêmico se fortaleceu, 



ampliando as discussões a respeito da pessoa com deficiência e os processos inclusivos 

mediados pela escola. 

No entanto, a discussão sobre a família da pessoa com deficiência ainda é pouco 

explorada pelo meio acadêmico, em especial no que tange a figura da pessoa que cuida 

do deficiente – geralmente uma mulher. 

Para Blascovi-Assis (1997), o nascimento do filho com deficiência causa 

diversas complicações provenientes de sentimentos de culpa, negação, rejeição e, em 

consequência, mudanças tanto na relação quanto na estrutura dessa família. Essa 

mudança estrutural ocorre principalmente na vida da mãe, que é quem na maioria das 

vezes leva o compromisso e a responsabilidade de cuidar do filho com deficiência 

(OLIVEIRA, 2011). A mãe segundo Barbosa et al. (2007, p. 51): 

[...] vê-se diante da necessidade de deixar o trabalho para atender às 

demandas de cuidado do filho [com deficiência], e também devido à 

dificuldade inicial em lidar com os sentimentos e conflitos vividos. Sente-se 

incapaz de levar uma vida como tivera antes da chegada do filho e, assim, 

lança-se às exigências impostas pela situação vivenciada na família e no 

cuidado dele. 

 

A ideia de que a mulher tem esse compromisso pode ser mais bem entendida se 

pensarmos que mesmo após todas as conquistas das mulheres ao longo dos anos, na 

sociedade hodierna ainda percebemos resquícios da visão machista que imperava a 

séculos anteriores. Badinter (1985) nos fala que a sociedade ainda atribui a mulher à 

responsabilidade pelo filho, como se ela fosse a única que apresenta capacidade para a 

tarefa do cuidado deste filho, assim, as mães se sentem no dever de não se eximir de tal 

função.    

Se para a mulher que tem filhos que não apresentam deficiências a maternidade 

já se torna algo muito cobrado socialmente, para a mulher com filho deficiente, pela 

própria situação de dificuldade com o cuidado, isso se agudiza. Além do mais, a mulher 

já tem sobre si a responsabilidade dos afazeres domésticos e relacionados ao marido. 

Em consequência, essas mães abrem mão da sua própria vida, abdicando-se de uma vida 

anterior ao nascimento do filho. Essa situação de conflito constante, provoca 

sentimentos negativos como angústia e stresse, podendo influenciar diretamente em sua 

qualidade de vida.  

Em que pese os avanços na posição social da mulher, parcela das mulheres/mães 

deixam de viver a sua vida, de realizar os seus sonhos, de satisfazer os seus desejos para 

viver, quase que exclusivamente, para o cuidado do filho. Segundo Falkenbach et al. 



(2008), essa mudança no cotidiano, se dá pela necessidade constante de supervisão, de 

assistência e de cuidado para com este filho, especialmente, o filho com deficiência.  

Pressupomos que essa situação percebida acerca da família da pessoa com 

deficiência, em especial da mulher mãe, relaciona-se fundamentalmente pela posição de 

gênero assumida/imputada pela/na mulher na sociedade. Nesse sentido, pensamos ser 

importante compreender: 1) as relações existentes entre as posições de sujeito tomadas 

pelas mães de alunos com deficiência, privilegiadamente, com o cuidado em relação ao 

homem e; 2) a discussão mais geral de gênero, como forma de compreender as relações 

entre homens e mulheres não apenas biológicas, mas também constituídas a partir de 

um marco cultural.  

Assim, apoiamo-nos no conceito de gênero trazido por, Viezzer (1989 apud, 

SILVA, 2002, p. 30):  

[...] gênero é um conceito mais adequado para analisar a relação no sentido 

de perceber as mediações/ligações entre a subordinação das mulheres e a 

mudança social e política. O gênero de um ser humano é o significado social 

e político historicamente atribuído ao seu sexo. Nascemos macho ou fêmea. 

Somos feitos como um homem ou uma mulher. E o processo fazer homens e 

mulheres é então historicamente e culturalmente variável; consequentemente, 

pode ser potencialmente modificado através de luta política e das lutas 

públicas.  

 

Com base nesse conceito, pensamos nos papeis assumidos e os socialmente 

atribuído às mulheres, verificando as consequências a elas conferidas a partir dessa 

visão relacionada à divisão histórica. 

Para tanto, definimos como objetivo analisar o ser mulher cuidadora de pessoas 

com deficiência a luz da categoria de análise gênero, buscando compreender sócio 

historicamente o fato de a maioria ser do sexo feminino, as consequências disso para a 

vida dessas mulheres, a presença/ausência do pai nessa relação de cuidado e suas 

implicações e a importância de políticas públicas para esse contexto.   

Essa discussão faz uso desse fator de diferenciação dos papeis de homem e de 

mulher na sociedade, porque percebemos que mesmo depois de todas as conquistas das 

mulheres após os movimentos feministas que se iniciaram na segunda metade da década 

de 1960, ainda existe enraizado socialmente uma diferenciação de papeis, fazendo com 

que a mulher que hoje já tem “liberdade” para sair de casa em busca de um trabalho, 

para ajudar no sustento da família, na maioria das vezes, ainda carrega como tarefa 

principal, o cuidado dos filhos e a organização da casa. Dessa forma, ocorre uma 

sobrecarga excessiva sobre essas mulheres, causando a elas diferentes consequências 

como veremos ao longo do desenvolvimento do texto.  



 

 

PERCURSOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

 Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa foi pensada de forma 

qualitativa por possuir um amplo foco de interesses, por buscar obtenção de dados 

descritivos a partir do contato direto do pesquisador com o objeto a ser estudado, por 

fazer uso de um quadro de análise que serve como base para as interpretações do 

pesquisador para o estudo do fenômeno em questão e não ter o foco voltado as questões 

estatísticas (NEVES, 1996)..  

Os sujeitos da pesquisa foram 7 mães das 15 participantes do projeto de extensão 

“Cuidadores que dançam”
1
 que tem além de mães, tias, avós, irmãs dos jovens e adultos 

com deficiência. Estas mães tem a idade entre 47 e 49 anos, das 7 , 3 são casadas, 3  são 

viúvas e 1 é separada.. 

As entrevistas foram feitas na UFES, individualmente, após as mães 

participarem das aulas do Projeto “Cuidadoras que Dançam”, todas elas foram gravadas 

e duraram em média 10 minutos. Antes da realização das entrevistas foi informado a 

cada uma sobre os objetivos da pesquisa e esclarecidas possíveis dúvidas, após o que o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por mim, pela professora 

orientadora, e posteriormente por elas. 

Quanto à análise dos dados optamos pela descrição, análise e interpretação dos 

depoimentos das mães participantes do estudo. Na modalidade de estudo escolhida, não 

há a preocupação em quantificar as informações e sim aprofundar os relatos e 

descrições da realidade dos fatos sem a necessidade de elaborar um juízo de valor e sim 

de poder através deles perceber quais são os pontos que sobressaem nessa situação. 

As perguntas iniciais foram referentes aos dados de identificação da mãe (nome, 

idade, estado civil e profissão) e os dados do/a filho/a (idade, sexo e tipo de deficiência). 

As demais perguntas foram estruturadas de forma a contemplar todos os nossos 

objetivos sendo direcionadas as questões de como foi recebida à notícia da deficiência 

do filho, quais os sentimentos que essa notícia gerou, se houve ou não orientações sobre 

                                                 
1
 Projeto de extensão desenvolvido na Universidade Federal do Espírito Santo, direcionado aos 

acompanhantes dos 40 adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual, matriculados no projeto 

de extensão desenvolvidos no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA). O projeto tem como 

objetivo propiciar um espaço/tempo a esses acompanhantes para que os mesmos tenham um momento de 

descontração voltado a si próprio através do aprendizado das diversas formas de dança.  

 



essa deficiência e se estas foram ou não suficientes, quem tem sido o responsável pelo 

cuidado do filho, se houve arranjos familiares decorrentes da deficiência, se existe a 

participação do pai no cuidado do/a filho/a, e se não, quais as consequências da não 

participação da figura paterna para essas mães e para os/as filhos/as; se têm outros 

filhos/as e como é a relação desses/as com o irmão deficiente, se essa mãe tinha um 

trabalho formal antes da maternidade, se ele se mantém na atualidade, como organiza o 

seu tempo em relação ao cuidado do/a filho/a e se ela faz algum tipo de atividade de 

lazer.  

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas de forma 

integral, fiel à fala das mães. Após a transcrição de todas as entrevistas foi produzido 

um quadro de análise referente a todas as perguntas, no qual selecionamos trechos da 

própria entrevista, e a partir destas, percebemos diversas questões referentes não só a 

deficiência como também a múltiplos temas que a perpassavam. Tendo como base esse 

quadro de análise foram pensadas categorias que buscassem contemplar da melhor 

forma os nossos objetivos, foram elas: Nascimento e “morte”de um ideal de filho; 

Sentimentos advindos da notícia da deficiência e a busca por si mesma; APAE como 

principal suporte; A mãe é quem cuida; O abandono por parte dos pais e suas 

implicações; O que resta para as mães? Um tempinho?.  

 Buscamos nos basear em diferentes autores que tratavam do tema como Amaral 

(1995), Banditer (1985), Sigaud e Reis (1999), Blascovi-Assis (1997), Silva (2002); 

Teixeira e Cerqueira (2013); Marcondes (2013).  

 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA MULHER COMO CUIDADORA À LUZ DA 

CATEGORIA DE ANÁLISE DE GÊNERO 

 

Como nosso objeto principal está em analisar o cuidado em relação ao gênero se 

faz necessário pensarmos primeiro sobre o que é gênero, qual a sua definição. 

Scott (1990) nos diz que o gênero é um elemento estabelecido nas relações 

sociais que tem como base as diferenças percebidas entre os sexos “[...] e é o primeiro 

modo de dar significado as relações de poder”, entre elas a relação de domínio e 

exploração da mulher ao homem, que ocorre em diferentes aspectos.  

Dessa forma, gênero, mesmo não sendo a única área de articulação de poder, 

constitui-se como principal meio em que o domínio se articula. Domínio este que 

implica diretamente nas áreas de atuação de homens e mulheres, trazendo 



consequências relacionadas a valores, de representações e hierarquias. Todos esses 

fatores são resultantes de uma construção social da mulher que se estabeleceu ao longo 

da história.  

Silva (2002), baseada em autores como Engels (1984), Meillassoux (1978) e 

Reed (1975) chama-nos a atenção para o fato de que as relações das sociedades 

primitivas, eram de parentesco, onde todos trabalhavam em um mesmo espaço não 

havendo assim uma divisão de trabalho entre o público e o privado. Afirma-nos também 

que já existia uma divisão social em relação ao trabalho entre homens e mulheres, 

crianças e pessoas idosas, porém, essa divisão não criava uma relação de superioridade 

entre um/a e outro/a, desmitificando assim a ideia que se propagou pela filosofia do 

século XVIII, que afirmava que na origem da sociedade, a mulher teria sido escrava do 

homem, afirmação equivocada, visto que, a mulher primitiva era livre e tinha um papel 

forte dentro do clã.  

 Essa mulher na sociedade primitiva desempenhava funções fundamentais como 

o cultivo da terra, domesticação de animais, desenvolvimento da medicina caseira, entre 

outro (AQUINO, 1982 et al. apud SILVA, 2002, p. 51). Com o passar do tempo a 

produção da agricultura e da pecuária foi se desenvolvendo permitindo assim a troca de 

alimentos entre as comunidades. A função de sair para a troca desses alimentos era 

responsabilidade do homem, com isso este começou a ganhar mais importância social.  

 Além dessa atribuição de função, a evolução da sociedade, a nova organização 

social do trabalho, a criação de cidades (fruto do crescimento populacional) e das 

descobertas como a roda, a criação de moedas etc., fortaleceram o papel do homem na 

sociedade e enfraqueceram a figura feminina.  

 Engels (1984, p. 95) aponta o “desmoronamento do direito materno” como fato 

principal para a derrota histórica do sexo feminino. Fato esse atribuído a modificação do 

direito materno e criação do direito paterno, o que fez com que os bens antes ligados a 

comunidade passa a ser um bem privado, controlado pelo pai e posteriormente pelo 

filho, como fatos hereditário. Com isso, a mulher passa de grande força do clã a um 

mero instrumento de reprodução.  

 Com todas essas mudanças houve o surgimento e crescimento da propriedade 

privada, o que aumentou a desigualdade social, fazendo com que os donos de terras 

usassem os camponeses, que não tinham como pagar seus impostos, como escravos, ou 

seja, esses trabalhavam nos latifúndios em troca de comida e moradia. Houve ainda 

maior desigualdade relacionada a homens e mulheres, no ponto de vista político.  



 Exemplos fortes conforme nos expõe Silva (2002) são as civilizações clássicas, 

grega e romana. Na sociedade Grega dos séculos V e IV d. C., o casamento passou a ser 

usado como garantia de se ter um filho legítimo a quem seria passada a herança, 

fortalecendo a ideia da mulher como mera reprodutora. Já em Roma a mulher é 

confinada ao lar, tendo como principal papel o cuidado da casa e a o trabalho com a lã 

(EDWARD BURNS, 1986 apud SILVA, 2002).  

 No século IV, o cristianismo passa de perseguido a religião oficial do Estado 

Romano. A religião Cristã fortaleceu a ideia de que as mulheres deveriam ser submissas 

aos maridos, desta forma, não teriam voz durante as assembleias e a maternidade era 

tida como a sua salvação.  

 Na Idade Média como a família não tinha segundo as ideias cristãs um papel 

relacionado a afetividade, visto que esse sentimento não era fundamental a existência, o 

seu principal papel era o de desempenhar a produção e a reprodução uma vez que o 

senhor feudal exigia o trabalho de todos os membros da família. Sendo assim, as 

crianças não eram vistas como tal, portanto a partir do momento que estas já tivessem 

condições de viver sem o cuidado da ama ou das mães eles já passavam a desempenhar 

as mesmas funções dos adultos.  

 Durante esse período da Idade Média, até meados do século X, o ensino era 

controlado pela Igreja. Esta fundou escolas para a preparação para a carreira 

eclesiástica, havendo assim novamente uma exclusão da figura feminina. Com essa 

exclusão da educação desempenhada pelo processo de escolarização o seu único 

aprendizado era o doméstico. Desde muito cedo as mães já educavam as filhas para o 

exercício da maternidade.  

 Dando sequência às questões voltadas a educação e aos direitos cabíveis a 

homens e mulheres, temos como exemplo a exclusão feminina no processo de 

escolarização que se deu no século XVI e XVII. Neste período os meninos tinham a 

aritmética como matéria de ensino para lhes dar suporte nas funções relacionadas ao 

homem como o comércio. Seguindo esse pensamento, as mulheres aprendiam o 

bordado, a costura, o oficio de cozinhar, ou seja, elas eram educadas para as atividades 

do lar para que pudessem se tornar preparadas a serem boas mães e esposas.  

 Posteriormente a esses processo de escolarização veio o período de 

Industrialização, com ele o homem é chamado a ir trabalhar nas indústrias deixando 

assim por mais tempo a família. Com essa “ausência” paterna a mulher se torna ainda 



mais responsável pelo lar, pelo cuidado dos filhos e do trabalho doméstico. Dessa forma 

a sua concepção enquanto cuidadora é aguçada.  

 O cuidado, segundo Tronto (2007, apud MARCONDES, 2013, p. 257), é 

definido como:  

Uma atividade da própria espécie que inclui tudo o que podemos fazer para 

manter, continuar e reparar nosso “mundo” para que possamos viver nele da 

melhor maneira possível. Esse mundo inclui nossos corpos, nós mesmos e 

nosso meio ambiente, e tudo em que procuramos intervir de forma complexa 

e autossustentável. 

 

 Por ser considerado um ser delicado, carinhoso e sensível a mulher sempre foi 

considerada a pessoa apta a desenvolver tal função. Além dessas características 

relacionadas as qualidades inatas da mulher outro resultante  dessa ideia é a da divisão 

sexual do trabalho
2
, onde o homem desempenha um papel produtivo, que tem forte 

valor social, e as mulheres a reprodutiva (KERGOAT, 2009, apud MARCONDES, p. 

259). Isto reforça a figura feminina na posição de cuidadora.  

 Marcondes (2013) nos diz que essa separação social é resultante da ideia de que 

o destino biológico das fêmeas, é o de que cuidar é algo congênito, e da própria escolha 

feminina. Com isso, a sua definição sobre o cuidado é:  

 
[...] o atendimento das necessidades de uma pessoa por outra, no qual a 

interação face a face entre quem cuida e quem é cuidado é um elemento 

crucial para a atividade como um todo, sendo a necessidade de tal natureza 

que não pode, em regra, ser atendida por si mesmo (BUBECK, 2002, apud, 

MARCONDES, 2013, p. 258). 

  

 Baseado na ideia de que o cuidado é um destino biológico e um querer feminino 

e da necessidade da interação face a face para o desempenho de tal função, o homem se 

senti isento de exercer tal cargo, uma vez que por ser considerado pela mesma divisão 

social do trabalho como o responsável pelo papel produtivo seria impossível que o 

mesmo exercesse tal interação. 

 Sendo assim o cuidado de pessoas, sejam elas crianças, idosos e especialmente 

de pessoas que apresentam deficiência é fruto dessa separação social do trabalho, que 

constituiu o cuidado como responsabilidade social das mulheres, por elas possuírem 

                                                 
2
 Forma de divisão social do trabalho decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é historicamente 

adaptada a cada sociedade. Tem por característica a definição prioritária dos homens à esfera produtiva e 

das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte 

valor social agregado (políticas, religiosas, militares, etc.), conforme afirma KERGOAT (2009, apud, 

MARCONDES , 2013 p. 259). 

 



características consideradas como fundamentais para o cuidado como a docilidade, a 

paciência, o carinho, entre outras.   

 

NASCIMENTO E “MORTE” DE UM IDEAL DE FILHO/A 

 

A partir da gestação de uma criança o pai e a mãe, começam desde então a 

sonhar com este ser que está a caminho, idealizam a sua vida, o seu desenvolvimento, 

seu crescimento, independência, dentre outras coisas. Ao saberem que este filho 

apresenta algum tipo de deficiência, vários destes sonhos e ideais passam a dar lugar ao 

sentimento de “luto” advindo da “morte” do/a filho/a idealizado/a.  

A fala da mãe D nos chama a atenção para a reação do pai ao descobrir a 

deficiência do filho: “[...] a mãe assume mais rápido (o cuidado do filho)? O pai, ele fica 

numa certa resistência ? Achando que o filho não vai avançar, não vai andar, não vai 

correr? [...]”. Essa resistência que ocorre principalmente por uma sensação muito 

comum no pai e na mãe de crianças deficientes que é a sensação de “morte” do/a filho/a 

ideal. Segundo Sigaud (1999, apud, AMARAL, 1995, p. 77-78) esse luto referente ao 

filho ideal é essencial para conhecimento emocional de se ter um filho deficiente, visto 

que, a deficiência carrega consigo perdas reais ou fantasiosas. Essas perdas muitas vezes 

são consequências de imaginários do próprio pai e da mãe, que pensam a deficiência 

através do tripé - deficiência, incapacidade e impedimento (AMARAL,1995). 

Geralmente o pai e a mãe veem os filhos/as como dependentes totais, 

desencadeando dessa forma diversas situações tais como, o cuidado exacerbado, a 

renúncia de sua vida para o cuidado do/a filho/a, a ausência de tempo para si, problemas 

com os/as outros/as filhos/as (se houver), problemas conjugais, abandono do trabalho e 

das atividades de lazer, mudança de sonhos e planos futuros. E tudo isso é fruto da 

mudança significativa referente a valores, atitudes e estilos de vida que são resultantes 

da descoberta dessa deficiência (ASSUMPÇÃO JUNIOR, 1993 apud MOURA; 

VALÉRIO, 2003). 

Essas mudanças ocorrem principalmente na vida das mães, que devido à divisão 

sexual do trabalho são, na maioria das vezes, a responsável pelo cuidado do/a filho/a. 

Percebemos isso nas fala da Mãe “A” ao dizer sobre as mudanças recorrentes da 

deficiência do filho para a sua vida: “Éh, talvez eu abri um pouco mão de coisas que eu 

gostaria de ter feito na minha vida, eu abri mão mas não me arrependo em momento 



nenhum.”. E na fala da mãe “D” ao nos dizer sobre a relação de cuidado, de proteção 

como podemos perceber a seguir:  

Nós que é [sic] mãe assim com crianças com necessidades especiais, o filho a 

gente protege muito sabe? A gente acha que tudo vai machucar; então a gente 

quer assim tudo certinho né?   

 

 Percebemos nas respostas das participantes entrevistadas, que essa morte do 

filho ideal, faz com que diversos sentimentos passem a fazer parte da vida e do dia-a-dia 

dessas mães, sentimentos que se misturam a todo instante e que vem acompanhados de 

dúvidas e de medos. Dessa forma, essas mulheres, buscam diariamente, respostas para 

sanar suas angústias e transformar seus sentimentos.   

 Essa morte do filho ideal traz consequências que geralmente recai muito mais 

sobre a figura feminina, pois na esteira da divisão sexual do trabalho, como visto 

anteriormente, é a mulher que acaba assumindo o mundo doméstico e as suas tarefas de 

cuidado. 

 Muitas mulheres acabam interrompendo sua trajetória feminina no mercado de 

trabalho conforme percebemos na fala da mãe “C” ao nos dizer que “não [trabalha], eu 

comecei mais quando eu casei eu parei e não pude mais trabalhar.”, a participação no 

mercado de trabalho que seria um dos fatores que poderiam quebrar a ideia da 

reprodução como função social apenas da mulher, se torna difícil após estas se casarem 

e terem filhos/as, no caso dos filhos/as deficientes isso se torna ainda mais frequente 

devido ao fato do cuidado ser essencial na vida dos/as mesmos/as, com isso, essa 

mulher que tanto buscou a sua independência, o seu valor social se vê “obrigada” a 

abandonar seus sonhos, suas idealizações e retornar ao mundo doméstico para o cuidado 

do/a filho/a.  

 

SENTIMENTOS ADVINDOS DA NOTÍCIA DA DEFICIÊNCIA E A BUSCA 

POR SI MESMA 

 

Um dos momentos mais delicados na vida da mãe de filhos/as deficientes é 

quando há constatação da deficiência e quais são os desafios que estarão por vir. A 

notícia da deficiência traz às mães sentimentos múltiplos como o medo, a angústia, a 

perda e o despreparo, sentimentos esses advindos do choque e do receio resultantes da 

própria notícia como também pela ansiedade de imaginar quais serão as futuras 

implicações dessa deficiência para a família e principalmente para o/a filho/a. Esse 



imaginário é ainda mais aguçado dependendo da forma como a notícia lhes é dada, 

percebemos este fato na fala da mãe “C” ao ser questionada sobre o que sentiu no 

momento em que soube da deficiência do filho: “Eu quase desmaiei porque o médico 

falou que ela não ia ser nada, ela ia ser um vegetal na cama, não ia andar, não ia falar, 

não ia enxergar, não ia ser nada”. 

Esse quase desmaio é resultante do susto e muitas vezes da difícil aceitação dos 

fatos. É resultante do medo que a partir daquele instante já se faz presente, medo do 

desconhecido, do não planejado e esperado. Outro fator preocupante é o despreparo 

dos/as profissionais no momento de dar a notícia. Muitas vezes a explicação sobre a 

deficiência é inadequada ou até mesmo inexistente. 

Com a realidade da deficiência já instaurada e com as dificuldades encontradas a 

mãe começa a buscar por ela mesma informações e soluções para as dúvidas que 

aparecem dia após dia. A mãe“C”ao ser questionada se houve orientações e explicações 

acerca da deficiência por parte dos/as médicos/as ou de outros/as profissionais afirma 

ter buscado as explicações referentes a deficiência do/a seu filho/a através de pesquisas, 

como podemos perceber na seguinte fala:  “[...] foi nos livros que eu vim saber o que 

que era, o que que eu podia tá fazendo, eu fui fazendo.” 

Essa busca que as mães e pais têm que realizar sozinhos/as revela, por outro 

lado, a ausência de políticas públicas e de espaços que possam dar suporte a essas 

famílias. Isso faz com que em muitas vezes os pais se deparem com situações em que, 

por não saberem como agir, acabem errando. E são através desses erros que eles 

encontram a resposta correta como nos diz Moura; Valério (2003, p. 49) em relação a 

essa falta de apoio as famílias:  

 

Após o nascimento da criança deficiente, praticamente inexiste um 

aconselhamento psicológico aos confusos pais e grande parte do que farão 

com as crianças basear-se-á em ensaio e erro. Nos períodos cruciais do 

nascimento, quando os pais mais precisam de ajuda, esta não existe ou é 

muito pequena. 

 

 A ausência de informações agregada aos medos faz com que a carência de 

políticas públicas se torne ainda mais agravante na medida em que eles precisam buscar 

informações convincentes e plausíveis para que os erros se tornem menores com o 

passar do tempo. Um grande aliado percebido ao longo das entrevistas e das conversas 

com as mães vem do trabalho realizado pela APAE.  

 

APAE COMO PRINCIPAL SUPORTE 



 

Decorrente dessa ausência de políticas públicas e da insuficiência de 

informações, desde o conhecimento da deficiência e durante o desenvolvimento do 

filho, notamos que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
3
 tem sido 

para as mães o principal suporte para sanar suas dúvidas. É na APAE que elas têm 

recebido os elementos que precisam ao descobrirem a deficiência, como nos fala a mãe 

“D” que teve nesta instituição o auxílio necessário: “Houve sim [orientações] na APAE, 

que eu morava no Rio então o pessoal da APAE, os profissionais me explicou muito 

bem do problema do „T‟”. 

Além de a própria instituição trazer a essas mães as informações necessárias, ela 

possibilita que durante uma espera de atendimento e outra, ocorra a troca de 

experiências, de dúvidas e descobertas conforme nos fala a mãe “C”: 

 
[...] na APAE, quando eu comecei [a frequentar], a gente fazia reuniões com 

os pais de 15 em 15 dias e perguntávamos se eles tinham dificuldades. 

Porque nós passamos por isso. Pra vê se eles tinham também. Aí, a gente 

pesquisava e passava pra eles o que era, porque muitos lá não tinham 

esclarecimento. 

 

Essa troca de experiência e de informações não só ajuda a sanar as dúvidas que 

estão sempre presentes como também possibilita uma aproximação dessas mães, 

favorecendo a construção de amizade, de cumplicidade e de afeto. Algo muito precário 

no dia a dia delas.  

Apesar de o Estado já adotar uma política de inclusão das crianças no ensino 

regular do sistema educacional, as mães sinalizam que ainda não vêem na escola regular 

esse lugar de apoio a sua situação e da própria criança. 

 

A MÃE É QUEM CUIDA 

 

A quarta categoria abordada durante as entrevistas é referente à legitimação da 

mulher como protagonista no cuidado do/a filho/a com deficiência. A mulher, segundo 

Sigaud e Reis (1999) é indicada pela sociedade como a única em condições ideais para 

atender as necessidades infantis, sendo assim, o cuidado do/a filho/a recai sobre ela.  

Percebemos essa questão quando questionamos às mães sobre quem é o 

responsável na maior parte do tempo pelo cuidado dos filhos e as falas delas reafirmam 

                                                 
3
 Instituição filantrópica que cuida de pessoas com deficiência e seus familiares (APAE BRASIL, 2011). 



essa função social. Isso está presente na fala da maioria das mães, como se observa nos 

depoimentos a seguir: 

Mãe F:  [...] Eu mesmo que cuido dele desde que ele nasceu. É com ele pra tudo quanto 

é canto [...]”,  

Mãe B: “Sempre fui eu, nunca ninguém cuidou dos meus filhos [...]”. 

A grande responsável pelo cuidado é mesmo a mãe. Em alguns casos esse 

cuidado é compartilhado, em pequenos momentos, com outros familiares, como a avó, a 

irmã, outra filha (quando se tem). E isso se dá por diversos fatores, tais como: a 

resistência gerada pela notícia da deficiência, o fator trabalho, a falta de tempo, dentre 

outros fatores. Percebemos essa questão quando a mãe “D” afirma:  

No caso é sempre a mãe [que cuida], porque a mãe assume mais rápido. O 

pai ele fica numa certa resistência. Achando que a criança não vai avançar, 

não vai andar, não vai correr.  Mais a mãe, a mãe na verdade ela tem muita 

força entende. Ela coloca o carinho e o amor primeiro. Então, com o carinho 

e o amor a pessoa vai desenvolvendo de forma correta.  

  

Esse cuidado quase que como um cargo das mulheres, ainda é na grande maioria 

das vezes, fruto de um pensamento enraizado na sociedade que ainda a vê como a 

principal responsável pelos cuidados dos/as filhos/as e da casa. Esse pensamento é 

consequência de uma estrutura social e organização social que ainda posiciona homens 

e mulheres em funções binárias: ora de produção, ora de reprodução.  

Os homens e as mulheres ainda são divididos socialmente, segundo Marcondes 

(2013), através da divisão sexual do trabalho. Essa divisão se configura da seguinte 

forma: homens como ser produtivo, desempenham funções de forte valor social 

(políticas, religiosas, militares) e as mulheres são seres reprodutivos que desempenham 

funções que mesmo sendo fundamentais à sobrevivência como a preparação da comida, 

a limpeza da casa e o cuidado de pessoas, são desvalorizadas socialmente.   

Engels (1984) entende que a igualdade de gênero se tornaria possível quando 

ambos tivessem equidade dos direitos. A inserção e valorização da mulher no mercado 

de trabalho seria o primeiro passo para a sua “libertação”. No entanto, historicamente 

percebemos que a participação no mercado de trabalho não foi suficiente para 

estabelecer igualdade entre os sexos. Primeiro, por que a mulher não conseguiu 

verdadeiramente a valorização que almejava, visto que ela desempenha os mesmos 

papeis dos homens, porém, a valorização financeira ainda é inferior.  

Mesmo com a Constituição Brasileira (1988) que afirma no Capítulo I – Dos 

direitos e Deveres Individuais e Coletivos -, art. 5º, parágrafo 1º, que homens e 



mulheres são iguais em direitos e obrigações, e garante a todos tratamento igual perante 

a lei, ocorre ainda uma diferenciação de gênero que tem uma raiz profunda social e 

estrutural. A sociedade historicamente vem determinando quais os papeis do homem e 

da mulher o que gera polos de dominação e submissão entre ambos.  

Saffioti (1987, apud WELTER et al. 2008, p. 103) destaca 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. A sociedade delimita, com bastante precisão, 

os campos em que pode operar a mulher, da mesma forma como escolhe o 

terreno em que pode atuar o homem.  

 

A partir dessas concepções e dessa definição de papeis a mulher ainda vive sobre 

uma posição subalterna na família e no lar onde, como dona-de-casa, continua a ser a 

única responsável pelas tarefas domésticas e ao cuidado que se refere ao marido e, 

principalmente, aos/as filhos/as.  

Seguindo esse pensamento social de que cabe à mulher a educação dos/as 

filhos/as e, principalmente e/ou preferencialmente, filhos/as ditos “normais” e 

saudáveis, o contrário traz a essa mulher/mãe uma responsabilidade ainda maior no que 

se refere às relações e condições familiares. Sendo assim, quando a mulher gera 

filhos/as com deficiência, a responsabilidade se amplia trazendo a essas mães um 

afastamento da sua vida em favor da vida do filho/a. Um fator agravante para essa 

situação é o abandono, direto e indireto, dos pais ao saberem da deficiência dos/as 

filhos/as. 

 

 

O ABANDONO POR PARTE DOS PAIS E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

 Como dito anteriormente na categoria “A mãe é quem cuida”, o cuidado dos/as 

filhos/as na grande maioria dos casos recai sobre as mães, em especial, o filho com 

deficiência. A partir do quadro de análise, percebemos através da fala da maioria das 

mães que, elas são as responsáveis pelo cuidado dos/as filhos/as na maior parte do 

tempo e que existem ainda casos de abandono e de descaso dos pais com seus filhos.  

 De acordo com as análises, os principais motivos estão ligados a não aceitação 

da deficiência, a falta de preparo que o homem tem para o cuidado do filho (o que 

fortalece a ideia de que a mulher é quem foi preparada para o cuidado do filho), o fato 

do homem ter que trabalhar e a questão relacionada à virilidade abalada por ter tido um 



filho deficiente. Essa última questão foi colocada pela mãe “A”, como podemos 

perceber em uma de suas falas: 

Isso [a deficiência] fere no caso do homem, eu acho que a virilidade, ele tem 

um filho especial, „mais eu, eu sou normal então como pode acontecer uma 

coisa dessa?‟. Então pra mim passa um pouco por ai. 

 

Muitos homens não aceitam essa realidade por terem idealizado um/a filho/a 

saudável e ter feito vários planos que não poderão se realizar pelo nascimento do filho/a 

com deficiência. Em conseqüência, acabam abandonando a esposa e o/a filho/a para que 

não tenham que conviver com aquela realidade.  

 Além do abandono de forma direta, ainda ocorre o abandono indireto que é 

quando muitos pais, por não saberem como agir em relação aquele quadro, preferem se 

eximir do cuidado, deixando essa responsabilidade para as mães. 

 Essa atitude ocorre porque ainda existe uma ideia social muito forte, baseada na 

relação da divisão do cuidado explicitada por Marcondes (2013), na qual o homem tem 

a responsabilidade e características voltadas para a questão da produção, fazendo com 

que este se sinta despreparado e isento de situações que fujam desse contexto como, o 

cuidado do filho.  

 A mãe “C” nos fala que, inicialmente o pai não participava do cuidado do filho 

por entender que o filho com deficiência intelectual não tem capacidade de se 

desenvolver. Imaginário esse fortalecido pela avó da criança, conforme percebemos nos 

seguintes dizeres: 

Ele [pai], agora tá sentindo essa preocupação. Porque antigamente ele não 

tinha essa preocupação. Porque a mãe dele falava: meu filho! Problema de 

cabeça não tem jeito, pode ficar dentro de casa, pode prender ela dentro de 

casa que não tem condições. E ele ia muito pela cabeça da mãe dele.  

 

 Esse imaginário relacionado a incapacidade é muito presente quando se pensa 

em um filho/a com deficiência. Muitos dos pais por não terem as informações 

necessárias e pelo cuidado exacerbado acabam preferencialmente se afastando dos/as 

filhos/as por medo e por não saberem como agir diante daquela situação. Essa ausência 

da figura do pai trás consequências para a mãe que fica sobrecarregada pelo cuidado 

do/a filho/a como percebemos na fala da mãe B: 

Eu acho que haveria uma pessoa pra me ajudar um pouquinho, pra me tirar 

um pouquinho deles, pra poder dá mais atenção a eles. Porque eles não tem, 

assim, afeto de ninguém. A não ser de mim mesma 

 

Como percebemos na fala da mãe “B”, além da ajuda no cuidado do filho, a 

presença do pai também é muito importante para os filhos na questão afetiva. Além da 



questão afetiva, uma das implicações desse abandono paterno é a ausência de uma 

figura masculina, principalmente, nos casos de filhos homens, que tem apenas como 

referência, a mãe. A mãe “A” ao falar dessa questão, assim se expressa:   

Olha para mim. Toda família é constituída de pai, mãe e filhos. Se ela é 

constituída dessa forma, cada um tem o seu papel. Principalmente no caso de 

um rapaz, um homem. Ele tem que ter um referencial masculino.  

 

Atualmente as famílias vêm tomando novas configurações e nelas é possível que 

a criança seja cuidada por dois pais ou duas mães. Essa situação, coloca mais um ponto 

de discussão sobre esse cuidado, visto que nessa família não haveria diferenciação 

quanto ao gênero (feminino/masculino). No entanto, a fala da mãe é resultante da visão 

de separação de papeis referentes a homens e mulheres, dando a estes funções 

diferenciadas. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção na fala da mãe A, se remete a pouca 

presença masculina nos locais de referência ao cuidado das pessoas com deficiência. 

Isso pode ser percebido na seguinte fala:  

[...] a maioria das pessoas que atenderam meu filho, ao longo desse tempo, 

foram quase sempre mulheres. Nessas profissões eu via mais mulheres. 

Então, Chicon
4
, por exemplo, uma pessoa que acompanhou meu filho desde 4 

anos de idade. Então ele via no Chicon aquela figura do homem. 

 

Sem dúvida a ausência da figura paterna traz diversas consequências para o filho 

com deficiência, mas não apenas para ele, as mães também sofrem por terem que cuidar 

sozinhas desse filho e ainda buscar, muitas vezes, o sustento da casa. É com certeza um 

“trabalho” árduo, cansativa e desgastante.  

 Para agravar ainda mais a situação, essas mulheres não conseguem encontrar em 

meio a todas as suas “obrigações sociais” um tempo para si mesmas, um tempo para o 

seu lazer.  

 

O QUE RESTA PARA AS MÃES? UM TEMPINHO?  

 

 Estamos no século XXI e ainda percebemos a nossa sociedade com a mesma 

mentalidade de séculos atrás, em que a mulher é vista como responsável principal dos 

afazeres domésticos e do cuidado dos/as filhos/as. A mulher/mãe de um/a filho/a com 

deficiência traz consigo esse papel social ainda mais fortalecido, ainda mais 

internalizado.  
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 Teixeira e Cerqueira (2013) sinalizam para a questão referente ao tempo fazendo 

um paralelo com a sua função social. Com as mudanças ocorridas a partir do modelo 

neoliberal, a responsabilidade que antes era do Estado passa agora para a sociedade, 

mais especificamente para as famílias que se tornam responsáveis pelo bem estar social.  

Meyer (2005, apud TEIXEIRA; CERQUEIRA, 2013, p. 223) destaca ainda que, 

devido ao fato da família ter a “[...] mulher, como mãe, no centro das políticas de gestão 

da vida”, esse cuidado oriundo do neoliberalismo recai mais uma vez no colo dessa 

mulher.  

A responsabilidade social da mulher enquanto mãe e dona de casa, faz com que 

ela tenha que abdicar de seus sonhos e planos, antes presentes, para criar possibilidades 

de um futuro para o/a filho/a que agora tanto precisa de seus cuidados e atenção. Além 

da perda desses sonhos, a mulher perde parte da sua vida e do seu tempo “para si 

própria”, o que gera ainda mais cansaço, estresse e frustação.  

 Com todos os afazeres domésticos e funções maternas, perguntamos: o que resta 

para essas mulheres? Um tempinho? Percebemos, por meio das falas das mães, que 

além da falta de tempo “em si”, existe ainda cansaço, fazendo com que elas não se 

sintam dispostas a fazer nem mesmo o que lhes faz bem. A mãe “E” afirma: “Participo 

de nada mais ultimamente. Eu tô tão desanimada que nem indo pra igreja eu tô indo 

mais. Eu tô cansada quando eu chego em casa”. Essa fala mostra que o cansaço é na 

maioria das vezes, mais forte do que o desejo de fazer algo para si.  

Outro fator que faz com que o tempo para o lazer seja precarizado é a 

preocupação em como o/a filho/a vai ficar, como ele será cuidado na sua ausência ou 

em casos mais graves, com quem deixá-lo(s). 

 O momento dito pelas mães em que  podem fazer atividades voltadas para elas 

sem se preocuparem é quando estão no projeto na UFES, porque neste momento elas 

não têm a preocupação com os/as filhos/as por saberem que estes estão sendo bem 

cuidados e porque é neste espaço que elas encontram no Projeto Cuidadoras que 

Dançam o momento de extravasar, de se distrair, de se sentir mulher.  

A mãe “A” retrata bem essa realidade quando fala sobre seus sentimentos e 

sensações advindas desse momento voltado e pensado para elas. Ela nos diz: 

Essa aula que a gente tem aqui enquanto os meninos estão fazendo as 

atividades deles é uma coisa maravilhosa que vocês fazem. Porque a gente 

tem um momento de descontração.  

 



Para essas mães, nesse momento elas podem se distrair, sorrir, descontrair e 

podem, mesmo que por um curto momento de 1h30min, deixar a vida de mãe em 

segundo plano e pensar na sua vida como mulher, para além do ser social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação oriunda de todas as discussões nos faz perceber que a função de 

cuidadora atribuída a mulher é fruto de uma visão histórica que tem como um dos 

principais enraizamentos, a questão da diferenciação relacionado ao gênero, como 

aspecto divisor de atribuições destinadas a homens e mulheres (masculino e feminino).  

Percebemos através das entrevistas com as mães e das pesquisas baseadas em 

autores tais como: Marcondes (2013), Silva (2002) e Sigaud e Reis (1999) que mesmo 

com todas as vitórias femininas ligadas à diferenciação quanto ao gênero, este ser social 

ainda se vê amarrado a sua origem social como ser reprodutora. Com isso a mulher 

alcançou o direito de sair de casa em busca de novas oportunidades de emprego, de 

cargos e de funções, porém, a mesma ao alcançar tais objetivos não conseguiu 

desvencilhar da sua imagem de doméstica (dona de casa, cuidadora dos filhos, dos 

maridos, do lar).  

A mulher é vista socialmente como a principal responsável pelos afazeres 

domésticos e pelo cuidado dos/as filhos/as, sendo assim, ela continua tendo que 

organizar-se ou em outros casos abdicar de outras funções sociais que hoje lhe são 

conferidas.  

O cuidado no caso das mães com filhos com deficiência faz com que essa 

renúncia enquanto ser social livre da figura reprodutora se torne ainda mais difícil de 

acontecer. A mãe do filho com deficiência vê a sua vida através da vida do filho porque 

ela deixa de viver a sua vida em prol do cuidado, quase que ininterrupto, do mesmo.  

A partir do nascimento desse filho/a a mãe decorrente do susto e da “morte do/a 

filho/a idealizado” ocasionado pela descoberta da deficiência não pode nem viver a 

angústia resultante dessa descoberta, ela precisa quase que imediatamente se posicionar 

para o cuidado, porque, muitas vezes, será somente dela que o filho terá o carinho, o 

amor e, principalmente, o “cuidado face a face”. 

Muitas vezes esse cuidado se torna ainda mais árduo quando a mãe se vê 

sozinha, sem a presença do marido ocasionada pelo abandono do lar ou mesmo do 



abandono de funções, uma vez que muitos pais preferem ignorar os filhos por não 

verem neles o que foi sonhado. Além disso, outro fator é a dificuldade de se encontrar 

políticas públicas que deem subsídios a essas mães e seus/suas filhos/as.  

A ausência de locais que deem assistências aos seus filhos deficientes é um fator 

agravante na vida das cuidadoras porque elas não conseguem achar respostas para as 

suas dúvidas, suas angustias e seus medos, causando em certos momentos, desespero, 

stress e uma sensação de desamparo.  

Com a ausência de instituições, de profissionais que possam orientá-las, da 

presença de outro alguém que possa lhe auxiliar no cuidado, as mães acabam ficando 

sobrecarregas e perdendo a sua vida enquanto ser social, passando a se constituir apenas 

como cuidadora. Dessa forma, essa mulher se vê totalmente pressa as questões voltadas 

ao cuidado e não conseguem enxergar a sua própria vida, perdendo assim a sua própria 

história.  

Elas perdem os seus sonhos, abrem mão dos seus desejos e da sua própria vida 

em prol da vida e do cuidado do/a filho/a fazendo com que o tempo para si se torne cada 

vez mais escasso.  

Pensando a partir de toda essa situação relacionada a vida da mulher se faz 

necessário pensar em políticas públicas que possam vir a auxiliá-las, buscando soluções 

para diminuir a sobrecarga atribuída a elas enquanto cuidadoras de filhos com 

deficiência. Essas politicas públicas seriam importantes para que essa mãe/cuidadora 

pudesse viver pelo menos em alguns momentos a sua própria vida e pudesse assim se 

tornar uma mulher realmente desvencilhada da sua imagem enquanto somente ser 

reprodutor. 
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