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Que a força do medo que tenho, 

Não me impeça de ver o que anseio; 

 

(...) 

 

Que a arte nos aponte uma resposta; 

Mesmo que ela não saiba; 

 

(...) 

 

E que a minha loucura seja perdoada; 

Porque metade de mim é amor; 

E a outra metade também. 

 

(Metade – Oswaldo Montenegro). 
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RESUMO 

Moreira-Silva, R. (2012). Um corpo que abriga uma Vida e um Vírus: O Significado 

da Maternidade para Mães Soropositivas para HIV.  Dissertação de Mestrado, 

Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador/BA. 

O estudo dos processos afetivos na psicologia é de grande importância e tem sido objeto 

de atenção crescente, em particular entre os pesquisadores na área da Psicologia 

Cultural. A maternidade e a soropositividade são contextos nos quais rupturas e 

transições ocorrem de forma impactante na vida dos indivíduos, contribuindo para a 

ocorrência de uma importante variedade de reações emocionalmente orientadas. O 

objetivo geral desse estudo foi analisar o significado da maternidade para mães 

soropositivas para HIV. Os objetivos específicos, por sua vez, foram (a) analisar os 

processos envolvidos na garantia de continuidade do self em condições de ruptura de 

mães soropositivas para HIV, e (b) caracterizar os recursos simbólicos disponíveis ou 

criados pelas mulheres que experienciam a maternidade sendo soropositivas para HIV. 

Para atingir os objetivos, foi realizado um estudo de casos, através de narrativas de 

histórias de vida com dez mães soropositivas para HIV, entrevistadas no CEDAP, na 

cidade de Salvador/Bahia. As entrevistas realizadas foram transcritas e submetidas à 

análise de entrevista narrativa. O conceito desenvolvido nesse estudo, o Ciclo de 

Isolamento, detalhou como ocorre o processo de retirada dos contextos de interação 

social, que envolve custo emocional e pode estar associado a processos de depressão. A 

existência de uma rede social de suporte mostrou-se como condição fundamental para 

uma melhor qualidade de vida na vivência da maternidade. As experiências de 

enfrentamento perante as dificuldades - seja a dor da descoberta do HIV, da traição, da 

impossibilidade da amamentação ou dos episódios de discriminação – são bastante 

diversificadas, a depender da presença ou ausência de outros importantes ao lado dessas 

mulheres. A participação da família na vida dessas mulheres é imprescindível para o seu 

bem estar e para seu fortalecimento físico, emocional, mental e social. O Ciclo de 

Isolamento é relevante enquanto construto teórico capaz de especificar processos em 

curso quando a pessoa experiência situações socialmente estigmatizadas e tem 

implicações para a prática profissional em diversas áreas. Destaque-se sua utilidade 

potencial para o planejamento de ações na promoção de saúde pública. 

Palavras chave: Maternidade; HIV/AIDS; Mediação Semiótica; Psicologia Cultural; 

Ciclo de Isolamento. 
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ABSTRACT 

 

Moreira-Silva, R. (2012). A body that holds a Life and a Virus: The Meaning of 

Motherhood to HIV seropositive mothers. Master's Thesis, Institute of Psychology, 

Federal University of Bahia, Salvador / BA. 

The study of affective processes in psychology is of great importance and has been the 

subject of increasing attention, particularly among researchers in the field of Cultural 

Psychology. Motherhood and seropositivity are contexts in which ruptures and 

transitions are striking in the lives of individuals, contributing to the occurrence of a 

variety of important reactions emotionally oriented. The general objective of this study 

was to analyze the meaning of motherhood for mothers infected with HIV. The specific 

objectives, in turn, were (a) analyze the processes involved in ensuring continuity of the 

self in terms of disruption to mothers seropositive for HIV, and (b) to characterize the 

symbolic resources available or created by women who are experiencing motherhood 

seropositive for HIV. To achieve the goals, we performed a case study, through 

narratives of life histories with ten HIV seropositive mothers, interviewed in the 

CEDAP, the city of Salvador / Bahia. The interviews were transcribed and analyzed for 

narrative interview. The concept developed in this study, the Isolation Cycle, detailed 

process of withdrawal of the contexts of social interaction, which involves emotional 

cost and can be associated with cases of depression. The existence of a network of 

social support proved to be a prerequisite for a better quality of life in the experience of 

motherhood. The experiences of coping with the difficulties - the pain of the discovery 

of HIV, betrayal, or the impossibility of breastfeeding episodes of discrimination - are 

quite diverse, depending on the presence or absence of important others alongside these 

women. Family participation in the lives of these women is essential to their well being 

and strengthening their physical, emotional, mental and social. The Isolation Cycle is 

relevant as theoretical construct able to specify processes in progress when the person 

experiences situations socially stigmatized and has implications for professional 

practice in various areas. Stand out from its potential usefulness for planning actions to 

promote public health. 

Keywords: Motherhood, HIV/AIDS; Semiotic Mediation, Cultural Psychology; 

Isolation Cycle. 
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 APRESENTAÇÃO 

 

A escolha do tema maternidade como foco de pesquisa, estudos e observações 

ocorreu cedo na minha vida profissional. Iniciei meu caminho enquanto orientanda da 

professora Ana Cecília de Sousa Bastos no segundo ano do curso de psicologia, quando 

tornei-me voluntária e posteriormente bolsista de Iniciação Científica do grupo de 

pesquisa Contextos e Trajetórias de Desenvolvimento (CONTRADES). A apresentação 

do pôster "A Rede Social de Apoio na Transição para a Maternidade", em 2007, no 

congresso da ABRASCO (Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva) 

e a possibilidade de participar, ver e ouvir o que está sendo produzido na interface entre 

a saúde e as ciências humanas foi um importante estímulo para a construção do presente 

estudo. 

O contato com os pacientes soropositivos para HIV – possibilitado pelo estágio 

na Unidade de Infectologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos 

(UDAI/HUPES) -  principalmente com as mães - foi mobilizador, intenso e possibilitou 

a percepção da influência da maternidade na adesão dessas mulheres ao tratamento para 

HIV/Aids. Era notável o aumento da adesão ao tratamento entre as mulheres que eram 

mães, elas declaravam a importância de seus filhos como norteadores das suas próprias 

vidas. Percebi naquele momento o impacto da maternidade na vida de uma mulher, ser 

mãe agregava importância às suas vidas. Elas não eram ‘apenas mulheres’, eram mães, 

logo, tinham uma importante missão em vida: cuidar de outras vidas. 

A partir de então, o interesse pelo tema transbordou em mim. Ingressei no 

mestrado logo após a graduação, movida pelo desejo de estudar a vivência da 

maternidade em uma mulher com doença crônica, especificamente com HIV/Aids.  

Decidi estudar com mais profundidade a interface das questões de gênero e da saúde 

coletiva a fim de poder contribuir para o empoderamento dessas mães soropositivas nas 

ações de prevenção da transmissão vertical do HIV e na promoção dos seus direitos. 

É importante referenciar aqui a Formação enquanto Gestalt-Terapeuta -- pelo   

Instituto de Gestalt-Terapia da Bahia – IGTBA – como uma contribuição fundamental 

para o meu desenvolvimento intelectual a partir de uma postura fenomenológica diante 

da psicologia e da vida. O contato com o pensamento fenomenológico de Franz 

Brentano (1838-1917) sem dúvida facilitou o aprendizado posterior dos conceitos 

principais da Psicologia Cultural. Foi no estudo das ideias de Brentano, e do seu 
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conceito de ‘Intencionalidade’ dos fenômenos psíquicos, que tive o primeiro contato 

com uma teoria dialógica, que prioriza o estudo do mundo subjetivo considerando a 

experiência do homem comum. Já nesse momento, com base nas concepções de 

Brentano, comecei a entender o ser humano enquanto uma totalidade de significados em 

contínua mudança construídos através da sua própria percepção de mundo. A 

aproximação que tive com as produções de alguns dos teóricos da Psicologia da Gestalt 

e das ideias de Kurt Lewin (1927) foram também imprescindíveis para uma melhor 

compreensão de muitos conceitos presentes nessa dissertação. 

Dois congressos/viagens marcaram definitivamente a minha aproximação com o 

campo da Psicologia Cultural: o 6th International Conference on the Dialogical Self 

(30/Setembro – 03/Outubro, 2010), em Atenas, Grécia; e o II Seminário Internacional 

de Psicologia Cultural (26 a 29/Fevereiro, 2012), em Itacimirim, Bahia, Brasil. Em 

Atenas pude dar o meu primeiro mergulho no oceano de conceitos e produções 

orientadas para uma psicologia sistêmica, qualitativa e idiográfica. Em Itacimirim 

aprendi a nadar nesse mar e entendi como posso contribuir para a construção de teoria 

em psicologia a partir da compreensão da generalidade dos processos particulares 

estudados nas análises dos casos. Foi uma experiência repleta pela generosa partilha de 

conhecimento por Jaan Valsiner, Kenneth Cabell, Tatsuya Sato, Nandita Chaudhary, 

Tania Zittoun, Maria Lyra, Elaine Rabinovich, Lívia Simão e Ângela Branco. Voltei 

desse incrível encontro transbordando de ideias e vontade de contribuir para a 

Psicologia Cultural, principalmente no que diz respeito às construções sobre a 

orientação afetiva dos processos psicológicos. 

A presente dissertação é fruto de toda essa trajetória e está organizada da 

seguinte maneira: (a) nos três capítulos iniciais faço uma contextualização histórica da 

feminização e pauperização do HIV; uma revisão de literatura a respeito da maternidade 

em contexto de soropositividade, seguido da formulação do problema de pesquisa; e 

uma discussão acerca da Psicologia Cultural, o referencial teórico dessa pesquisa; (b) o 

capítulo seguinte é composto pelo método; (c) nos próximos dois capítulos apresento os 

resultados e realizo as análises e a interpretação dos dados; (d) o capítulo final é a 

conclusão do trabalho em que são apontados os alcances e limitações da pesquisa, além 

de  sugestões para futuros estudos; por fim (e) seguem-se as referências e os anexos. 

 INTRODUÇÃO 
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 CAPÍTULO 1 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA FEMINIZAÇÃO 

E PAUPERIZAÇÃO DA EPIDEMIA HIV/AIDS: MULHER, 

CIDADANIA E FAMÍLIA BRASILEIRA 

 

A AIDS, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença crônica 

infecciosa, e o seu agente causativo é o vírus conhecido como Vírus da 

Imunodeficiência Humana, ou HIV, do inglês Human Immunodeficiency Vírus. A 

resposta brasileira para a contenção dessa epidemia é considerada a melhor do mundo e 

está orientada pelos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, 

integralidade, equidade, descentralização e participação social. Seu sucesso decorre de 

múltiplos elementos convergentes e sincrônicos, tais quais: (a) o desenvolvimento de 

um Programa Nacional de Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e AIDS, que define diretrizes e normatiza as ações de prevenção, 

controle, tratamento/assistência e apoio nos estados e municípios; (b) a estreita parceria 

estabelecida com outros setores governamentais e não governamentais; (c) a 

distribuição universal da terapia anti-retroviral – decisão que provocou declínio 

acentuado das taxas de mortalidade decorrentes da AIDS, como descrito no mais recente 

relatório do UNIAIDS de 2008. Mesmo assim, o número de casos de AIDS entre 

mulheres brasileiras adultas, adolescentes e jovens aumentou significamente desde o 

início da epidemia. Entre 1980 e junho de 2007, foram notificados 314.294 casos do 

sexo masculino e 159.793 do sexo feminino (EngenderHealth & Unfpa, 2008). Faz-se 

imprescindível, dessa forma, contextualizar  historicamente o desenvolvimento da 

família brasileira e da mulher, enquanto cidadã, mãe e sujeito de direitos.  

 

MATERNIDADE E PRÁTICAS DE CUIDADO NA FAMÍLIA 

O  lugar e a valorização da maternidade no âmbito sociocultural se modificaram 

e variaram ao longo de diferentes momentos históricos e contextos culturais – 

acompanhando as mudanças na família – respondendo a interesses sociais mais amplos, 

de ordem econômica, demográfica e política (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007). 

Observa-se na sociedade brasileira contemporânea que, “ao mesmo tempo em 

que há um incentivo à profissionalização das mulheres e uma cobrança por parte dos 
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pais e da sociedade para que as meninas estudem e invistam em uma carreira 

profissional, a expectativa de que um dia elas venham a cumprir seu “principal” papel, o 

de mãe” continua ocupando um lugar central (Barbosa & Rocha-Coutinho, 2007, 

p.165). O desejo de ter ou não filhos é, entretanto, complexo e inspira sentimentos 

contraditórios, envolvendo toda uma rede de fatores, tanto psicológicos quanto sociais. 

Diante da tarefa de cuidar dos filhos, as mulheres trabalhadoras da classe média 

buscam vários arranjos. Em busca de rede social de apoio, as soluções mais utilizadas 

são: avós, tias, babás, creches e escolas. Algumas, ocasionalmente, podem contar com o 

auxílio do marido. Entretanto, como o trabalho é organizado por gênero na nossa 

sociedade, ainda não foi significativamente absorvida a participação masculina em 

atividades familiares domésticas (Ridenti, 1998; Rocha-Coutinho, 2003) apud 

(Almeida, 2007).  

A rede social de apoio nas tarefas domésticas entre as famílias pobres é alargada 

pela participação de membros da rede familiar mais ampla e com vizinhos da 

comunidade (Sarti,1995).  A família pobre, dessa forma, não se constitui como núcleo, 

mas como uma rede com ramificações que envolvem o grupo de parentesco como um 

todo, configurando uma trama de obrigações morais que enreda os indivíduos em dois 

sentidos: ao dificultar sua individualização e ao viabilizar sua existência como apoio e 

sustentação básicos. Existe uma unidade de cooperação econômica e solidariedade entre 

os membros de uma família das camadas populares. Já na família de camadas médias, 

segundo Goldani (1993), os arranjos familiares alternativos estão relacionados com as 

opções individuais e com os estilos de vida. A incorporação de modalidades alternativas 

de conduta entre os gêneros - como participação feminina no mercado de trabalho e a 

redistribuição dos afazeres domésticos entre a esposa e o marido -  ocorre com mais 

frequência nas camadas médias, as quais possuem maior escolarização e maior abertura 

para inovações culturais (Romanelli, 2003). 

O conceito de família é complexo e a limitação da concepção do que seja família 

à realização da ‘família nuclear’ contribuiu para desencadear uma discussão 

amplamente veiculada pela mídia e estimulada pelos discursos políticos de que a 

instituição familiar estaria em falência. Entretanto, os grupos feministas e estudiosos da 

área, sustentam que as mudanças familiares são parte de um processo geral de 

transformações sócio-econômicas. A família, pois, e as outras instituições estão sempre 

passando por modificações, crises e reestruturações, o que não quer dizer que estejam 

necessariamente desaparecendo. Segundo Goldani (1993), ao falarmos em crise 
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familiar, acentua-se antes de tudo mudanças relacionadas ao modo de vida, aos valores e 

ao modo de reprodução da população. Reconhece-se, desse modo, que há uma 

modificação na família, mas não uma desestruturação. Ao invés de falência da família 

brasileira, destaca-se a emergência de um modelo menos hierárquico e mais 

democrático de família, com redefinições de prioridades e independência nas trajetórias 

individuais e um estímulo para contextos de vinculações autônomas relacionais. Sarti 

(2003) pontua que o problema da sociedade contemporânea está relacionado com o 

equilíbrio da individualidade e da reciprocidade familiar, pois as pessoas almejam ao 

mesmo tempo, privacidade e contato interpessoal. O fenômeno de modernização da 

família acima descrito, a partir de transformações sociais, também está relacionado a 

uma significativa redução da fecundidade e, consequentemente, do tamanho médio das 

famílias e a sua maior diferenciação, com a permanência, porém, de arranjos mais 

tradicionais, ao lado de outros emergentes (Carvalho e Almeida, 2003). 

O movimento feminista da década de 60 suscitou reflexões acerca das relações 

de gênero e discussões sobre temas, tais quais: a violência sexual, direitos de ter filhos, 

submissão no relacionamento conjugal, direito ao prazer, modificações nas atribuições 

domésticas, melhoria nas condições de vida e trabalho, novas responsabilidades para 

ambos os sexos e modificações dos papéis do pai e da mãe na estrutura familiar. O 

modelo familiar estava, então, sendo rediscutido e reconceitualizado e passando por 

grandes transformações. Com o surgimento da pílula anticoncepcional, tornou-se 

amplamente possível o controle da natalidade e a valorização do prazer sexual feminino 

– o sexo não apenas para a reprodução, mas também para proporcionar prazer e 

intimidade do casal; além disso, as mulheres começaram a ter acesso às universidades e 

o diálogo foi incorporado na educação dos filhos (Oliveira, 2005).  

Na década de 70 ocorrem modificações tanto no conceito de feminilidade quanto 

no de masculinidade. Genofre (2003) relata que, em 1977, mediante a aprovação da 

Emenda Constitucional número 9, instituiu-se o divórcio no Brasil, passando os 

divorciados a ter o direito de contrair um novo matrimônio. Com isto, o número de 

separações aumentou bastante e o divórcio passou a ser a saída para um relacionamento 

infeliz. A imagem social do que é ser mulher e do que é ser homem, dos papéis e 

funções de cada um na família estava aos poucos sofrendo grandes transformações, 

agora, ambos teriam direitos iguais quanto à felicidade pessoal. 

A partir de uma grande crise econômica ocorrida em 1980, as mulheres 

trabalhadoras, ligadas a sindicatos e a grupos feministas, começaram a repensar a 
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divisão sexual do trabalho. Giulani (2000) afirma que neste período surgiram muitas 

denuncias sobre discriminação e reivindicações a partir dos novos direitos da mulher. 

Ao longo dos anos 80, houve uma revisão da imagem social do feminino, do princípio 

da equidade entre os sexos na ordem cultural e jurídica. Esta ordem ou lei jurídica tem 

um papel importante para a organização social. Foi, entretanto, somente em 1988, que, 

segundo Genofre (2003), a Constituição Federal posicionou a mulher em condição de 

igualdade de direitos, deveres e obrigações em relação ao homem. 

Estas transformações históricas e familiares, de acordo com Goldani (1993), 

geraram diversas consequências,tais quais: (a) uma diminuição do tamanho das famílias, 

(b) um aumento das famílias monoparentais e de famílias apresentando arranjos 

diferentes daquele oferecido pela família nuclear, (c) um aumento também das uniões 

informais e consensuais como primeira opção de vida conjugal, uma espécie de 

casamento experimental, e (d) um aumento da proporção dos membros que trabalham – 

como mulheres e até mesmo crianças – principalmente  nas famílias brasileiras de 

camadas mais populares.  

 

A FEMINIZAÇÃO E A PAUPERIZAÇÃO DA EPIDEMIA HIV/AIDS 

Atualmente a epidemia da infecção pelo HIV atinge camadas sociais cada vez 

mais pobres, cujas condições de moradia são precárias, de escolaridade e atividade 

profissional restrita. Os pacientes soropositivos necessitam auxílio como vale-transporte 

e cesta-básica, muitas vezes oferecidos pelo próprio serviço de saúde para que possam 

comparecer às consultas médicas (Romanelli, et al, 2006). Uma população cada vez 

mais jovem e localizada fora dos grandes centros urbanos tem sido contaminada, 

fenômeno que também está relacionado com a infecção principalmente das mulheres em 

relacionamentos estáveis (Bellini, 2008). Considera-se que 40% das pessoas infectadas 

pelo HIV no mundo são mulheres em idade reprodutiva e que 25% poderão transmitir a 

infecção para seus filhos caso as intervenções preventivas não sejam adequadamente 

implementadas (Connor et al., UNAIDS, apud Bellini, 2008). 

O HIV disseminou-se rapidamente entre os segmentos da sociedade, embora 

inicialmente vinculado aos homens que fazem sexo com homens e a usuários de drogas, 

hoje o vírus está presente em crianças, mulheres, e em homens com prática 

heterossexual. Analisando-se os dados referentes ao sexo feminino, observamos três 

fases distintas de maior risco para a infecção por HIV. A primeira vai do início da 
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epidemia até 1986, quando a transmissão pela via sexual era a mais importante, além da 

transmissão pela transfusão sanguínea. Na segunda fase, de 1987 a 1990, a maior 

proporção de casos estava relacionada ao uso de drogas injetáveis, quer porque as 

mulheres fossem usuárias, ou porque fossem parceiras sexuais de usuários. Na terceira 

fase, de 1991 até o presente, a prática heterossexual voltou a ser a principal situação de 

risco apontada pelas mulheres com HIV/Aids, em decorrência da transmissão a partir de 

relações desprotegidas com homens que têm multiplicidade de parcerias sexuais (Brasil, 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2006).  

O primeiro registro de caso de Aids no Brasil, se deu em 1982, em São Paulo. 

Em 1983, uma equipe de profissionais de saúde inaugurou o Instituto de Saúde que viria 

posteriormente a ser o primeiro Programa de Atenção e Prevenção de Aids no país. Em 

1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), com a colaboração de representantes de grupos feministas, gestores 

estaduais e pesquisadores das universidades. Essas políticas tratavam sobre os direitos 

sexuais e reprodutivos associados às liberdades individuais reprodutivas e sexuais 

(Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2004). 

Um dos focos de ação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM) é o planejamento familiar. A PAISM garante, nos seus princípios, o 

acesso aos meios para evitar ou propiciar a gravidez, acompanhamento clínico-

ginecológico e ações educativas para que as escolhas se dêem de modo consciente e 

como exercício de liberdade. (Coelho et al, 2009). Quando se fala da pessoa com HIV, 

essa escolha deve ocorrer de forma consciente dos riscos e das possibilidades a fim de 

que ocorra uma concepção saudável. 

Em razão do crescente número de mulheres infectadas em idade fértil, as 

crianças vêm constituindo um grupo de risco também crescente para a infecção pelo 

HIV, com nítido aumento da incidência daquelas nascidas já infectadas por Transmissão 

Vertical. A Transmissão Vertical (TV) é a via de aquisição do HIV para 90,6% de todas 

as crianças com HIV/Aids. A Transmissão Vertical do HIV ocorre através da passagem 

do vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o trabalho de parto, o parto 

propriamente dito (contato com as secreções cérvico-vaginais e sangue materno) ou a 

amamentação, sendo que cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 

65% ocorre no peri-parto e há um risco acrescido de transmissão através da 

amamentação entre 7% e 22% por exposição (mamada). Com uma prevalência de 

0,41% de infecção pelo HIV em gestantes, estima-se que 12.456 recém-nascidos sejam 



19 

 

expostos ao HIV por ano (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, 2007). 

A Transmissão Vertical do HIV, quando não são realizadas intervenções de 

profilaxia, ocorre em cerca de 25% das gestações das mulheres infectadas. Entretanto, a 

administração da Zidovudina (AZT) na gestação e o uso de AZT no parto e no recém-

nascido, reduz a taxa de Transmissão Vertical para 8,3%, segundo um estudo 

multicêntrico realizado nos Estados Unidos e na França (Protocolo ACGT 076). A 

literatura mostra uma redução dessa taxa para níveis entre 1 a 2% com a aplicação de 

todas as intervenções preconizadas pelo Programa Nacional de DST e Aids (Brasil, 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2007). 

Dados epidemiológicos atuais têm demonstrado tendência para a notificação de 

Aids cada vez maior entre pessoas em condições de exclusão social, pobreza e baixa 

escolaridade no Brasil. Devido à complexidade de alguns regimes anti-retrovirais, 

estudos sugerem taxas de adesão ao tratamento mais baixas e tendência a uma menor 

sobrevida nessas populações. Um dos aspectos mais importantes na adesão ao 

tratamento anti-retroviral (TARV) é a aceitação do diagnóstico. Em todas as fases do 

acompanhamento, o profissional deve estar atento para possíveis variações de humor, às 

reações depressivas e ao medo de enfrentar o diagnóstico e de revelá-lo para a família 

ou para o (a) parceiro (a). O convívio diário com preconceitos ou discriminação gera 

grande ansiedade e pode contribuir para a baixa adesão ao tratamento (Brasil, Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2007). 

A adesão ao tratamento, a construção de uma rotina de vida o mais próximo 

possível da normalidade e o enfrentamento das intercorrências são desafios para 

pacientes e profissionais e que se colocam com frequência e importância variável 

durante todo o seguimento. Ouvir, acolher e construir, com o paciente e seus cuidadores, 

as melhores alternativas possíveis, costumam ser atitudes de grande ajuda na superação 

de tais desafios (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2009). 

Além do acolhimento e da escuta, é importante que outras medidas sejam 

garantidas, tais quais: a proteção e promoção dos direitos à saúde sexual e reprodutiva 

das mulheres adultas e jovens vivendo com HIV/Aids. As pessoas vivendo com 

HIV/Aids (PVHA) têm o direito de planejar livremente se querem ou não ter filhos (as), 

quantos e quando tê-los. Também têm o direito de ter acesso a serviços integrais de 

saúde e ações de promoção e atenção à saúde sexual e reprodutiva, incluindo 

planejamento familiar e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, do 
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HIV/Aids, para si e para seus parceiros. O direito à saúde sexual e reprodutiva aplica-se 

a todos os cidadãos e cidadãs, independente do estado sorológico para o HIV. 

Entretanto, os direitos das mulheres vivendo com HIV/Aids nem sempre são 

reconhecidos ou priorizados nas políticas e nos programas, sobretudo os direitos 

reprodutivos. As pessoas vivendo com HIV/Aids ainda enfrentam uma série de 

problemas, como:(a) revelação do seu status sorológico para o HIV/Aids a membros da 

família e a parceiros/as afetivo-sexuais; dificuldades na hora de negociar estratégias 

para o exercício seguro da sexualidade; (b) falta de acesso a métodos contraceptivos e à 

prevenção da Transmissão Vertical do HIV e da sífilis; (c) violência de gênero nas suas 

relações pessoais e na comunidade (EngenderHealth & Unfpa, 2008). 

Os desafios para a promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva (SSSR) e 

para a prevenção do HIV entre mulheres adultas e adolescentes são muitos e sofrem 

influência de fatores macroestruturais, a exemplo: da pobreza; da desigualdade de 

gênero; da discriminação racial; da estigmatização; além de outros mais diretamente 

relacionados à organização dos serviços, formação e qualificação dos profissionais que 

atuam nessa área. Esta situação é mais complexa ainda quando se pensa nas populações 

em contextos de maior vulnerabilidade como homens, mulheres e jovens em situação de 

miséria ou extrema pobreza; exploração sexual ou tráfico; usuários de drogas injetáveis; 

profissionais do sexo, e homens que fazem sexo com homens. Atualmente, já se 

percebe, que além de estar em consonância com os direitos e necessidades dos/as 

usuários/as dos serviços de saúde, é preciso integrar o atendimento em SSSR em HIV, 

como forma, inclusive, de usar melhor os recursos, frequentemente escassos. Este é um 

dos caminhos apontados para alcançar as metas pactuadas internacionalmente durante a 

Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNGASS), a 

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 1994) e nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Entre os objetivos, estão: a redução da 

mortalidade materna; o acesso universal à prevenção do HIV, ao planejamento familiar, 

ao tratamento e à diminuição dos casos de HIV/Aids (EngenderHealth & Unfpa, 2008). 

O olhar sobre as políticas voltadas para pessoas soropositivas e para a 

efetividade de seus direitos é a chave para o desenvolvimento de políticas eficazes e 

humanizadas, pautadas na dignidade da pessoa humana e no respeito aos Direitos 

Humanos. Compreender a maternidade em mulheres soropositivas sob a perspectiva de 

seus atores é fundamental para a análise mais clara de um quadro que, no plano das 

políticas públicas, tende a ser conceitualizado de forma simplista e homogeneizante. 
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Nesse sentido, a pesquisa e o aprofundamento do debate sobre maternidade, HIV e os 

direitos reprodutivos contribuem para o combate à transmissão do HIV, ao preconceito e 

à discriminação das pessoas soropositivas.  

A estigmatização, a desinformação e a violação dos direitos das pessoas com 

HIV estão presentes na conduta de profissionais de saúde e na normatização dos 

modelos assistenciais. Pesquisas têm revelado que as mulheres com HIV temem não 

receber apoio das pessoas que as cercam, incluindo seus médicos (Santos, 2002).  Esta 

situação de não acolhimento afasta o paciente dificultando a prevenção da Transmissão 

Vertical (TV), a continuidade e a integralidade do tratamento. Paiva (2002) pontua que 

para controlar a epidemia HIV/Aids é preciso que haja uma mudança radical de 

mentalidade e a superação da estigmatização da pessoa com HIV/Aids. 

A estigmatização social, reproduzida pelos profissionais de saúde, a 

desinformação generalizada e a frágil proteção estatal do direito à maternidade das 

mulheres soropositivas afastam as usuárias do serviço de saúde. Como consequência, há 

o enfraquecimento das políticas de prevenção e controle do HIV. A violação sistemática 

dos direitos humanos das mulheres soropositivas e o não acolhimento de suas 

demandas, sonhos e projetos de vida, é um desafio a ser superado. 

A saúde sexual e reprodutiva das mulheres soropositivas ainda não é tratada com 

o cuidado necessário no Brasil. O aconselhamento para o planejamento familiar dessas 

mulheres ainda não é uma ação sistemática ou mesmo prevista na maioria dos 

programas de Aids. Mesmo serviços considerados de boa qualidade de atendimento não 

atentaram para a questão de gênero de fundamental importância. Sabendo-se que a 

maioria dessas mulheres está em idade fértil e que o desejo de ter filhos é algo 

culturalmente cultivado, a estruturação de serviços, técnica e humanamente preparados 

para o aconselhamento sobre anticoncepção e planejamento familiar, faz-se fundamental 

(Santos, 2002). 
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DIREITO À CIDADANIA, À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA PARA AS 

MULHERES SOROPOSITIVAS PARA HIV. 

É na Constituição Federal de 1988 - em um contexto histórico-político de 

redemocratização brasileira - que o Sistema Único de Saúde (SUS) é inaugurado. A 

partir dos avanços trazidos pelo Movimento Sanitarista da década de 80, a CF/88 

enunciou a saúde como direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988, art. 196), 

além de indicar a relevância pública das ações e serviços de saúde. Dois anos depois, a 

Lei Orgânica da Saúde – 8.080/90 – regulamentou a organização e o funcionamento dos 

serviços de saúde, estabelecendo os princípios norteadores do SUS, com destaque para a 

universalidade do acesso, integralidade e igualdade na assistência. A saúde ganhou, 

então, escopo de direito de cidadania, passando por uma transformação de perspectiva: 

da mera noção de ausência de doenças à idéia de promoção de saúde. Este novo 

conceito abrange as ideias de prevenção, recuperação e qualidade de vida, observando-

se a realidade de cada indivíduo e o que este precisa para alcançar o seu estado de bem-

estar (Schuartz, 2001).  

Apenas em 2005 - através da Portaria 426/GMS - instituiu-se, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução 

Humana Assistida – PNAIRHA (BRASIL, 2005-b), que é voltada não só para casais 

inférteis, mas para controle da Transmissão Vertical (TV) e/ou horizontal de doenças 

(art. 2º, III). O reconhecimento e a garantia dos direitos reprodutivos das pessoas com 

HIV pelo Estado e através do SUS potencializam o tratamento integral e continuado, 

com atenção às normas sanitárias de segurança para evitar e  reduzir a TV além de 

resguardar a saúde da mãe e do nascituro.  

Em 1994, na Conferência Internacional da ONU sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), deu-se atenção primordial à saúde e aos direitos sexuais e 

reprodutivos. De acordo com a Plataforma de Ação do Cairo, os direitos reprodutivos se 

ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de 

decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter 

filhos; além do direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. 

Inclui também o direito que essas decisões sobre a reprodução ocorram em um contexto 

livre de discriminação, coerção ou violência. 

Essa concepção foi reforçada pelas cartas internacionais que se seguiram, a 

exemplo do documento resultante da IV Conferência Mundial da Mulher, que ocorreu 

em Pequim, em 1995. Nela os direitos sexuais foram definidos de maneira mais 
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autônoma em relação aos direitos reprodutivos e destacou-se a igualdade entre homens e 

mulheres, como requisito essencial para a conquista de melhores condições de saúde e 

de qualidade de vida para as mulheres (Brasil, 2005-a). 

Os direitos reprodutivos, segundo Piovesan (2009), é o conjunto de direitos 

básicos para o livre exercício da sexualidade e da reprodução humana, com acesso a 

serviços de saúde e informações que garantam a procriação saudável. Ela pontua que 

esta é uma construção recente que se comunica com a liberdade reprodutiva e com as 

conquistas femininas. 

O direito à maternidade é, pois, um desdobramento dos direitos reprodutivos. E 

tem fundamento axiológico na Dignidade da Pessoa Humana, dialogando com o núcleo 

central dos Direitos Humanos: liberdade, igualdade, vida e saúde. O direito à 

maternidade saudável emerge entrelaçado com o direito à saúde como direito humano 

fundamental, consagrado na Constituição Federal – art. 226, 7º – e na DUDH que, no 

seu artigo 25º, 1 e 2, dispõe que “toda pessoa deve ter protegida sua saúde e bem-estar, 

com direito a assistência médica e especial proteção à maternidade, com direito a ajuda 

e assistência especiais”. Os direitos à saúde da mulher e do nascituro implicam na 

obrigação do Estado de garantir que a maternidade não traga riscos à sua saúde e de 

outros envolvidos, tanto pela transmissão vertical, quanto entre parceiros soronegativos 

ou soropositivos, através da reinfecção.  
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CAPÍTULO 2 

 

O IMPACTO DAS QUESTÕES DE GÊNERO E PODER NA 

VULNERABILIDADE FEMININA AO HIV/AIDS E O 

DILEMA DA MATERNIDADE PARA AS MULHERES 

SOROPOSITIVAS 

 

É notável a predominância das mulheres nas tarefas de cuidados das crianças, 

dos idosos, da família, e nas questões relacionadas à alimentação, saúde e educação. São 

tarefas não remuneradas e que concorrem com aquelas ditas “produtivas”. Essa 

sobrecarga das mulheres em trabalhos de grande importância para a sociedade, mas não 

valorizados socialmente, contribui para o empobrecimento de muitas mulheres (Trad, 

2010). As desigualdades de gênero ficam ainda mais evidentes nas relações íntimas. A 

vulnerabilidade e os riscos por que passam muitas mulheres em seus relacionamentos 

são agora, mais do que nunca, explicitados não apenas pelos números de abusos e 

violências domésticas dos quais são vítimas, mas também pela crescente disseminação 

do HIV/AIDS entre mulheres em relacionamentos heterossexuais estáveis. A evolução 

da epidemia do HIV/AIDS demonstra com uma nitidez especial as dificuldades por que 

passam muitas mulheres: dificuldades de negociação da camisinha, resignação frente às 

traições do parceiro, opressão e exploração cotidiana (EngenderHealth & Unfpa, 2008). 

O IMPACTO DAS QUESTÕES DE GÊNERO E PODER NA VULNERABI-

LIDADE FEMININA AO HIV/AIDS 

 A discriminação de gênero, como qualquer outra discriminação, é pautada pelo 

problema das distorções do poder, sustentadas por discursos sociais que as legitimam e 

naturalizam as desigualdades que subordinam os sujeitos a determinados espaços 

sociais e subjetivos. O amor romântico, juntamente com o amor maternal, são exemplos 

de discursos e práticas produzidas socialmente, mas naturalizadas e mistificadas, o que 

outorga uma determinada posição às mulheres nas relações sociais e nos contratos entre 

gêneros. “Tais significados geram argumentos e estratégias sociais e institucionais 

produzidas e reproduzidas com tal profundidade que compõe um dos pilares da 

subjetividade feminina e do que é socialmente esperado da mulher: ser do outro. As três 

ordens imaginárias da família burguesa – mito da maternidade, passividade feminina e 

mito do amor romântico – instituem a legitimação de práticas de poder masculino, 
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através da figura social do marido, que posiciona a esposa em dependência econômica, 

erótica e subjetiva” (Saldanha, 2003, p.77). É verdade que no contexto atual de grandes 

conquistas das mulheres no domínio público, esta fragilidade feminina pode estar 

menos visível. Embora cada vez mais denunciada e combatida na esfera pública, é nas 

instituições do mundo privado que se localizam as estratégias centrais desta questão e 

onde a vulnerabilidade feminina torna-se mais evidente. 

 O avanço do HIV/AIDS entre mulheres aponta não apenas as dificuldades das 

respostas institucionais para a contenção da epidemia, mas remete principalmente para a 

forma como a assimetria nas relações entre gêneros contribui para a vulnerabilidade das 

mulheres à infecção. O tratamento desigual dado aos gêneros, em termos políticos, 

culturais e socioeconômicos é refletido pela não observância dos direitos fundamentais 

– através de relações desiguais de poder, organizados em sistemas de crenças e códigos 

de valores que dificultam o acesso homogêneo aos bens materiais e simbólicos – tanto 

nas famílias e parcerias, como na sociedade em geral (Saldanha, 2003). Torna-se, então, 

comum para “muitas mulheres assumirem uma posição submissa em seus 

relacionamentos amorosos, delegando aos homens a responsabilidade pela prática de 

sexo seguro e acreditando-se protegidas pelo fato de manterem relações estáveis e 

heterossexuais” (Praça & Gualda, 2003 apud Gonçalves & Piccinini, 2008, p.115). 

Além dos fatores sociais, históricos e relacionais acima citados, a 

vulnerabilidade feminina ao HIV/AIDS e a sua transmissão vertical envolve fatores 

também biológicos que adquirem especificidades no corpo feminino e nas relações 

sociais que a determinam. No debate acerca da contracepção em mulheres com HIV 

devem ser levadas em conta as dificuldades e implicações do uso dos diferentes 

métodos contraceptivos na evolução da AIDS. Segundo Sande et al. (2005) apud 

(Athaniel, 2006, p.68), “85% das mulheres com AIDS estão em idade fértil e certos 

contraceptivos podem representar risco para a sua saúde: a esterilização não protege 

contra o HIV, havendo risco de reinfecções; o contraceptivo oral pode aumentar a 

progressão da doença, pois são comuns interações medicamentosas que alteram o 

mecanismo de absorção das drogas; o emprego de espermicidas gel pode acentuar o 

risco de transmissão do HIV; o DIU (dispositivo intrauterino) pode ampliar o risco de 

Doença Inflamatória Pélvica (DIP); e a adoção do diafragma cervical ou de esponja 

pode provocar lesões vaginais que potencializam o surgimento de infecções”.  

O que torna a situação mais complexa ainda é o fato de que “a vulnerabilidade 

das mulheres frente ao HIV/AIDS e o impacto da epidemia nas suas vidas têm sido 
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colocados como uma questão secundária, cercada, quase sempre, pelo silêncio e descaso 

tradicionalmente associados com a sexualidade e a saúde feminina” (Feracin, 2002, 

p.55). 

 As mulheres também, em sua maioria, silenciam. Mesmo após a descoberta da 

infecção a contaminação em relações heterossexuais estáveis muitas vezes é encarada 

pelas mulheres como uma espécie de consequência do cumprimento do seu papel de 

esposa, sendo que a “culpa” do marido é minimizada pela idéia de que os 

comportamentos que levaram à sua infecção fazem parte da natureza masculina (Knauth 

apud Gonçalves & Piccinini, 2008). O silêncio é utilizado enquanto um mecanismo de 

proteção por essas mulheres, que pode apresentar-se de forma consciente ou 

inconsciente, em situações em que sua integridade é ameaçada. O medo do abandono, 

do preconceito, da discriminação e os estereótipos formados em torno da doença 

interferem diretamente nessa atitude frente ao diagnóstico através do silêncio como 

forma de proteção (Saldanha, 2003). 

O momento do diagnóstico soropositivo para o HIV, mais do que a descoberta do 

vírus, é a vivência por antecipação da doença e dos seus significados socialmente 

compartilhados: a exclusão, a solidão, a destruição dos seus vínculos afetivos e a morte. 

No momento do diagnóstico, as mulheres vivenciam por antecipação o sentimento da 

perda de tudo, inclusive de si mesmas. De acordo com Saldanha (2003, p.110),  “muitos 

depoimentos evidenciam que a coragem para a superação das incertezas trazidas pela 

soropositividade é dada pelos filhos” para aquelas que já são mães ou estão grávidas. Os 

filhos trouxeram a vontade para superação da crise, eles representam para essas 

mulheres a maior motivação para a vida. 

A possibilidade de transmissão do vírus da mulher em idade reprodutiva para o 

bebê, aliada à disponibilidade de intervenções terapêuticas que reduzem esse risco, têm 

contribuído para a eleição do pré-natal como o momento de detecção da infecção pelo 

HIV em mulheres. O que suscita discussões e confrontos de natureza política e ética tais 

quais: o direito sexual e reprodutivo das mulheres soropositivas e o direito à 

maternidade da mulher soropositiva. Saber-se portadora do HIV é, sem dúvida, um dos 

fatores a serem considerados nos processos de decisão reprodutiva, não só pelos riscos 

de infecção do bebê, como pela saúde da própria mulher  (Lago, 1999 apud Saldanha, 

2003). É inegável que o diagnóstico de soropositividade em meio a uma gestação – 

transformando-a em uma gestação de alto risco – dispara a vivência de uma situação 

limite entre a vida e a morte nessa mulher. A construção de representações próprias para 
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significar esse momento de crise – em que acontece a exacerbação dos sentimentos e 

dos medos – merece atenção especial por parte dos profissionais de saúde (Quevedo, 

2010).  O que se percebe, entretanto, é que os serviços de saúde, salvo raras exceções, 

estão cronicamente deficitários – tanto de recursos materiais quanto de corpo técnico 

preparado – e respondem com uma forte ênfase unilateral na prevenção da transmissão 

vertical do vírus – extremamente necessária – mas na medida em que desatende a 

mulher enquanto sujeito, reedita a histórica priorização da assistência pré-natal com a 

finalidade primeira de beneficiar o recém-nascido em detrimento da mulher (Saldanha, 

2003). 

A IMPORTÂNCIA SOCIALMENTE DEFINIDA DA MATERNIDADE EN-

QUANTO VALOR CONSTITUINTE DA IDENTIDADE FEMININA PARA 

MULHERES SOROPOSITIVAS 

Diversos estudos foram encontrados a respeito da temática da maternidade em 

contexto de infecção HIV/AIDS
1
. No entanto, poucos dentre eles abordam a questão 

dos significados para a mãe do tornar-se mãe nessa condição de soropositividade a 

partir de entrevistas narrativas e com o foco nas questões psicológicas advindas daí. 

Nessa perspectiva, os estudos que mais contribuíram para essa dissertação foram os 

trabalhos de Carvalho & Piccinini, (2006); Quevedo, (2010); Saldanha, (2003); e 

Athaniel, (2006). Os próximos parágrafos visam dialogar com os pesquisadores que 

publicaram estudos importantes para o presente trabalho.  

Os aspectos psicológicos da gestação e da maternidade no contexto da infecção 

pelo HIV/AIDS foram discutidos por Gonçalves e Piccinini em 2008 e, de acordo com 

eles, a experiência da gestação e da maternidade em contexto de infecção pelo 

HIV/AIDS é perpassada por uma sobrecarga psicológica relacionada ao estigma e ao 

risco de transmissão do vírus para a criança. Grande parte das mulheres portadoras do 

HIV/AIDS, entretanto, esforça-se para vivenciar uma identidade materna positiva e se 

preocupa intensamente com o futuro dos seus filhos. As dificuldades em aderir ao 

tratamento e a práticas sexuais seguras denotam a falta de atenção às demandas 

específicas dessas mães, sendo que o foco das políticas de saúde permanece, sobretudo, 

dirigido para a criança. Eles relatam que não encontraram muitos estudos brasileiros 

sobre aspectos psicológicos da maternidade nesse contexto, em especial a respeito da 

experiência da gestação, do parto e do puerpério.  

                                                 
1
 Em anexo Mapa da Revisão de Literatura. 
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A vivência da maternidade em situação de soropositividade é bastante próxima 

das experiências, percepções e significados da maternidade para mulheres com gestação 

de alto risco, e foi estudada por Quevedo, 2010. Com o objetivo foi identificar as 

representações sociais da maternidade em mulheres com gestação de alto risco, além 

dos sentimentos dessas mulheres, das suas famílias e companheiros, em relação à 

gestação de alto risco e ao bebê que esperam, Quevedo realizou uma análise qualitativa 

a partir da Teoria das Representações Sociais utilizando o Discurso do Sujeito Coletivo 

com uma coleta de 100 mulheres entre 18 e 42 anos com doenças crônicas. De acordo 

com ela, as representações construídas a partir da existência de uma doença no contexto 

gestacional (seja ela crônica ou adquirida) revelaram sentimentos de medo de que o 

bebê não venha a nascer perfeito; culpa por colocar o bebê em risco; angústia e 

ansiedade pela possibilidade de nascer prematuro ou pela possibilidade de morrer 

intrauterinamente, no parto, ou depois, em consequência dos problemas de saúde que as 

mães estivessem apresentando. Esse filho possui um significado especial por todas as 

dificuldades que esta mãe enfrenta em prol do seu nascimento. Ele não só simboliza 

vida, ele é a própria vida em renovação. Esse mesmo resultado foi encontrado na 

pesquisa de Lourenço e Afonso (2009 que, a partir de uma contextualização dos 

aspectos clínicos e epidemiológicos do HIV/AIDS, faz uma abordagem de vivência 

psicológica e das implicações da infecção com o Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

na mulher grávida. Segundo eles, o confronto entre a dor trazida pela perspectiva de ser 

mãe (que dá vida) e o perigo da transmissão vertical (portadora de morte) pode 

desencadear um conjunto de vivências negativas tais quais: sentimentos de culpa, 

negação, angústias, uma autoimagem de mãe e de mulher desvalorizada, e um 

sentimento de medo da morte enquanto pano de fundo para todos os seus atos, 

pensamentos e sentimentos. 

Em estudo a respeito da vulnerabilidade e construções de enfrentamento da 

soropositividade ao HIV por mulheres infectadas em relacionamento estável, 

Saldanha(2003) apresenta a história de risco para a infecção pelo HIV/AIDS e a 

experiência com a soropositividade entre mulheres que foram contaminadas no contexto 

de relacionamentos estáveis; a compreensão da atribuição do significado da 

soropositividade e de como influenciam na (re)construção da identidade e na construção 

de mundo dessas mulheres.  Saldanha entrevistou 10 mulheres soropositivas a partir de 

entrevistas de História de Vida e uma análise baseada na Teoria das Representações 

Sociais, com a construção de categorias temáticas, utilizando o conceito de 
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vulnerabilidade desenvolvido por Ayres et al (1999), em que ser vulnerável significa 

não ter meios para se proteger; não ter acesso aos cuidados com a saúde, à educação, 

trabalho, fonte de renda, moradia; é também não ter liberdade para escolher ou propor. 

O conceito de vulnerabilidade ajuda a entender melhor a relação crítica entre 

discriminação social e risco para o HIV, discriminação esta que é resultante de 

condições socioeconômicas e culturais. Esse conceito busca estabelecer uma síntese 

conceitual e prática das dimensões político – institucionais e comportamentos, associada 

a diferentes suscetibilidades de indivíduos, grupos populacionais e, até mesmo, reações 

à infecção pelo HIV e às suas consequências indesejáveis, tais quais doença e morte. 

Saldanha aponta que as pessoas que iniciaram sua vida sexual na “Era AIDS” têm 

incorporado em maior grau o preservativo como prática regular em suas relações 

sexuais, entretanto, abandonam o uso sistemático quando o relacionamento torna-se 

estável, momento em que passam às pílulas anticoncepcionais, desconsiderando o risco 

de infecção pelo HIV. Há uma negação do risco e, por amor e confiança, o uso da 

camisinha e de qualquer prevenção se torna ‘desnecessária’.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Feracin (2002), em estudo sobre 

as atitudes e sentimentos das mulheres que vivenciaram gravidez e a soropositividade ao 

vírus HIV que objetivou identificar o significado da soropositividade para mulheres 

grávidas HIV positivas que realizaram o pré-natal na rede básica de saúde, conduziu 

uma análise sob a perspectiva de vulnerabilidade e gênero com entrevistas semi-

estruturadas de 22 mulheres entre 17 e 32 anos. Feracin sustenta que apesar de todas as 

conquistas femininas, até hoje muitas mulheres não se sentem seguras o bastante para 

negociar com o parceiro o uso do preservativo, e é o que evidencia a crescente 

contaminação feminina através de relações sexuais. Demandar do companheiro o uso do 

preservativo exige um difícil processo de negociação principalmente quando se trata de 

companheiro fixo. “Se de um lado a responsabilidade da contracepção é 

tradicionalmente atribuída às mulheres, por outro, é inconcebível no imaginário popular 

que num relacionamento estável e de confiança necessite de ‘proteção’ contra o 

parceiro” (Feracin, 2002, p.91). 

Um estudo de Análise Fatorial de Correspondência de Castanha, Coutinho, 

Saldanha, & Ribeiro (2007), que teve como objetivo avaliar a percepção da Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida e da qualidade de vida por soropositivas para o HIV, foi 

realizado com 91 soropositivas de ambos os sexos. Esse trabalho atesta que os 

antirretrovirais apesar de propiciarem uma melhora global, não são suficientes, 
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havendo, ainda, a necessidade de uma abordagem dos transtornos psicológicos para que 

haja uma qualidade de vida para essas mulheres em um sentido mais amplo.  

As mulheres infectadas pelo HIV sentem-se em meio a uma grande contradição, 

pois se por um lado a sociedade identifica a maternidade enquanto um dos elementos 

fundamentais da identidade feminina, por outro condena algumas mulheres que desejam 

a maternidade. Diversas pesquisas alertam a respeito da questão dos direitos 

reprodutivos em pessoas vivendo com HIV/Aids, defendendo que o desejo de ter filhos 

em homens e em mulheres soropositivos permanece inalterado apesar da doença 

(Saldanha, 2003; Athaniel, 2006; Quevedo, 2010; Romanelli et al, 2006; Paiva et al, 

2002; Gonçalves & Piccinini, 2008)..  

As mulheres soropositivas são frequentemente rejeitadas e recriminadas quando 

apresentam sua vontade de serem mães ou quando engravidam, não só por parte de 

conhecidos, vizinhos e parentes, mas também por muitos profissionais de saúde. Grande 

parte dessas mulheres atribuem um valor à maternidade tão grande, a tal ponto que o 

desejo de ser mãe sobrepõe-se aos medos da transmissão do HIV e das consequências 

de serem portadoras da AIDS. Os sentimentos de culpa e medo – pela possibilidade de 

elas serem meios de transmissão da doença – e os sofrimentos pelas limitações que a 

doença provoca, mesmo presentes, ficam sublimados pela perspectiva, o desejo e o 

sonho de serem mães (Saldanha, 2003; Athaniel, 2006; Quevedo, 2010; Romanelli et al, 

2006; Paiva et al, 2002; Gonçalves & Piccinini, 2008).  

 A fim de descrever experiência cotidiana do corpo e as questões de gênero em 

pessoas que vivem com HIV, Grimberg (2003) utiliza um estudo etnográfico - técnicas 

de entrevista em profundidade, observação participante e análises de narrativas 

biográficas - com 30 homens e mulheres. A análise por meio da identificação de núcleos 

de significados indicou que as mulheres apresentaram um discurso descritivo-emotivo e 

os homens tiveram um discurso de caráter informativo com referências mais gerais 

sobre os adoecimentos e relatos mais centrados em episódios críticos, a exemplo das 

internações. De acordo com Grimberg, existe a necessidade de estudos em profundidade 

que permitam uma compreensão contextual das práticas e dos sentidos que os sujeitos e 

os grupos sociais dão para as suas experiências de vida, assim como considerar as 

particularidades e as relações entre gênero e desigualdade social. A compreensão dos 

significados das experiências de vida das mulheres soropositivas é um dos objetivos 

principais do presente estudo. 

 Os significados e implicações de ser mãe no processo saúde-doença de mulheres 
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com AIDS foram estudados também por Athaniel (2006), com o objetivo de identificar 

além dos significados atribuídos à maternidade por mulheres com AIDS, as 

características sociodemográficas e as condições de vida e de trabalho dessas mulheres. 

A maternidade constituiu-se enquanto um evento protetor da vulnerabilidade ao 

adoecimento e morte por HIV. Athaniel entrevistou 16 mulheres portadoras do HIV que 

se tornaram mães após o diagnóstico da soropositividade a partir de um roteiro 

semiestruturado e uma  análise do tipo categorial-temática, na qual teve enquanto 

resultado três categorias empíricas: (a) A vivência da gravidez; (b) A expressão da 

maternidade; (c) As implicações da maternidade no cotidiano dessas mulheres. Outro 

estudo que revela a maternidade enquanto fator importante para maior adesão ao 

tratamento é o de Paiva (2000), ‘Vivenciando a gravidez e experienciando a 

soropositividade’. Também no artigo de Moura  e  Praça (2006), ‘Transmissão vertical 

do HIV: expectativas e ações da gestante soropositiva’ foi verificado que as gestantes 

acreditavam na soronegatividade do bebê e na efetividade do tratamento, a partir da 

análise fundamentada no Discurso do Sujeito Coletivo de 14 gestantes HIV positivo que 

conheciam a sua soropositividade antes da gravidez e que estavam no 3º trimestre da 

gestação.  

 A Compreensão do temor como modo de disposição da mulher com HIV/AIDS 

diante da impossibilidade de amamentar foi o foco do estudo de Padoin e Souza (2008), 

que, através de pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica com 12 

entrevistadas, apontam a revelação do diagnóstico que a impossibilidade de amamentar 

traz para esta mulher enquanto um momento muito difícil, em que o maior medo é a 

discriminação e o preconceito decorrentes dessa revelação. A privacidade e o sigilo é o 

tema do artigo ‘Abertura da privacidade e o sigilo das informações sobre o HIV/ AIDS 

das mulheres atendidas pelo Programa e Saúde da Família no município de São Paulo’  

de  Abdalla, T, & Nichiata (2008) que, com o objetivo de discutir situações que 

envolvem questões de privacidade e sigilo das informações nas experiências de 

assistência do Programa de Saúde da Família para mulheres portadoras do HIV, fizeram 

um estudo qualitativo, que utilizou grupos focais com agentes comunitários de saúde e 

entrevistas semiestruturadas com enfermeiros, médicos e auxiliares de enfermagem. 

Encontraram que as mulheres revelam seu diagnóstico quando há confiança e vínculo na 

relação usuária e profissional e que a abertura da privacidade da informação possibilita 

discussão das necessidades de saúde da usuária e o planejamento das ações pelo 

Programa de Saúda de Família. 
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 A utilização do silêncio, isolamento e do sigilo enquanto estratégias pelas 

mulheres soropositivas foi encontrada entre as mulheres soropositivas em estudo de 

Vieira; Padilha e Santos (2009). Segundo eles, a dificuldade em revelar o diagnóstico ao 

seu filho abala, sobretudo, o estado emocional dessas mulheres, causando-lhe estresse e 

angústia, visto que a AIDS é vista como uma doença de caráter moral e social que 

envolve dois grandes tabus da sociedade: o sexo e a morte. Neste sentido, eles concluem 

que é importante uma abordagem precoce para a criança quanto à sua condição de 

soropositividade para o HIV. 

A interpretação das significações psicossociais relatadas pelas mulheres no 

momento da descoberta da infecção pelo HIV na gestação é realizada por Bellini 

(2008), em ‘Significações psicossociais do diagnóstico de HIV e do impedimento da 

amamentação para as gestantes: um estudo clínico-qualitativo’, através da análise por 

categorização de entrevistas semiestruturadas com questões abertas. De acordo com 

Bellini, nas falas das mulheres ficou evidente que o momento da revelação do 

diagnóstico de HIV durante a gestação é carregado de intensas emoções, seguidas de 

fantasias e sentimentos conflitantes, com resistência da aceitação das mesmas e medo 

intenso de transmissão vertical.  

Com o objetivo de avaliar o atendimento das ações de controle da transmissão 

vertical do vírus do HIV, Barroso e Galvão (2007) realizaram uma pesquisa descritiva 

com 8 profissionais de saúde a partir de um Roteiro de Observação Estruturada. 

Observaram, então, que os profissionais deixaram de realizar a inibição de lactação; o 

aconselhamento e as orientações sobre preparo da fórmula infantil do recém-nascido, 

além da consulta puerperal e de adesão ao tratamento. Já Almeida e Noronha (2008), a 

fim de encontrar respostas para a seguinte pergunta: Quais as repercussões da condição 

sorológica nas práticas sexuais e reprodutivas de mulheres vivendo com HIV/AIDS? 

entrevistaram 15 mulheres vivendo com HIV/AIDS a partir de entrevistas 

semiestruturadas. Romanelli (2006) utilizou dados demográficos, a epidemiologia da 

infecção pelo HIV e a história obstetrícia, com o objetivo de identificar gestantes 

infectadas pelo HIV em centro de referência e investigar características referentes à 

infecção e paridade. Tanto Almeida e Noronha quanto Romanelli chegaram às mesmas 

conclusões: novas gestações em mulheres infectadas pelo HIV não são raras, apesar dos 

recursos de contracepção oferecidos, dessa forma outras investigações são necessárias 

para a identificação de dificuldades não abordadas durantes a assistência médica de 

rotina.  
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As percepções de mulheres e homens a respeito do tratamento ao HIV e das 

concepções a respeito da saúde sexual e reprodutiva foram descritas por London, Orner 

& Myer (2007). Para isso realizam quatro entrevistas em profundidade e quatro grupos 

focais com mulheres, além de quarto grupos de discussão com homens. A análise é 

baseada em ferramentas desenvolvidos para avaliar a pesquisa de equidade em saúde na 

África do Sul para defender um maior reconhecimento da agência das escolhas 

reprodutivas de pessoas afetadas pelo HIV/AIDS no desenvolvimento e conteúdo das 

políticas. De acordo com eles, o impacto dos valores e atitudes dos profissionais de 

saúde na eficácia das orientações não prescritivas a respeito da reprodução, 

especialmente quando as normas sociais e os estereótipos a respeito da reprodução e 

situação de doença são poderosos – caso do HIV. O estudo evidencia que os direitos 

reprodutivos devem integrar as políticas de saúde dos serviços responsáveis por dar 

suporte às pessoas soropositivas e as suas escolhas reprodutivas. 

O trabalho de Wilson (2007) afirma que ocorre uma reformulação na identidade 

das mulheres após a maternidade: a vontade de proteger os filhos gera o sentimento, 

dentre outros, da necessidade de sobrevivência. A autora analisa a inter-relação entre 

doenças crônicas tais quais: o HIV e a identidade das mães. Segundo ela, trabalhos 

recentes sublinham a importância do contexto para o entendimento dos efeitos da 

doença sobre a identidade.  

Foram encontrados quatro importantes estudos para a temática da presente 

dissertação na revista Aids Care, são eles: Nóbrega, Oliveira, Galvão, Mota, Barbosa, 

Dourado, Kendall, & Kerr-Pontes  (2007); Hebling & Hardy (2007); Kanniappan, 

Jeyapaul & Kalyanwala (2008); e Vissera, Neufeld, Villiers, Makin & Forsyth (2008).  

Com a finalidade de descrever o desejo reprodutivo das mulheres com HIV/Aids 

e identificar os fatores associados ao desejo de maternidade, os pesquisadores Nóbrega, 

Oliveira, Galvão, Mota, Barbosa, Dourado, Kendall, e Kerr-Pontes (2007) realizaram 

um estudo transversal no Hospital de Referência para Doenças Infecciosas no Estado do 

Ceará. Das 229 mulheres, com idade mediana de 32 anos, incluídas no estudo 49% 

estavam usando um método contraceptivo e 37% pretendiam submeter-se a laqueadura 

tubária. Quarenta por cento dos  participantes queriam ter uma criança e Sessenta e 

quatro por cento das mulheres afirmavam não quer mais filhos pelo medo de ter um 

filho soropositivo. Foi utilizada a análise de regressão multivariada, nas variáveis 

independentes associada ao desejo das mulheres de ter um filho esteve associada à 

idade. Ter um parceiro que não sabia sobre status sorológico positivo da mulher foi 
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negativamente associado com o desejo da mulher de um filho.  E nenhuma das variáveis 

relacionadas com o status clínico foi significativamente associado com o desejo à 

maternidade. Os dados mostram que muitas mulheres soropositivas no nordeste do 

Brasil, em qualquer fase da doença, têm o desejo da maternidade. Os autores 

recomendam que no aconselhamento às mulheres soropositivas a respeito da 

reprodução, sejam incluídas informações que ajudem as mulheres a avaliar seus 

próprios sentimentos, objetivos e necessidades no que diz respeito à maternidade. 

A descrição dos sentimentos sobre a maternidade entre mulheres brasileira 

soropositivas para HIV foi realizada por Hebling e Hardy (2007). A maternidade é vista 

como um atributo essencial da mulher e uma razão de viver, e a amamentação foi 

considerada um componente fundamental da função materna. Algumas mulheres 

fizeram arranjos em suas famílias para contribuir no cuidado de suas crianças. De 

acordo com a pesquisa, as mulheres sentem-se impotentes e culpadas ao pensar na 

possibilidade de seus filhos se tornarem órfãos. Esses sentimentos dolorosos foram 

minimizados por meio de mecanismos de defesa, como compensação, negação, 

racionalização e projeção. Os autores destacam a importância da assistência clínica e da 

distribuição gratuita de medicamentos, no entanto defendem que estes não são 

suficientes no cuidado às mulheres soropositivas, pois essas mulheres precisam de apoio 

contínuo e orientação com relação ao seu desenvolvimento físico, mental e a sua saúde 

emocional, bem como a de seus filhos. 

Apesar da terapia anti-retroviral e da prevenção à transmissão vertical do HIV 

para as mulheres, ainda é limitada a compreensão das necessidades de saúde reprodutiva 

e o impacto da infecção nos desejos de fertilidade das mulheres vivendo com HIV / 

AIDS, essa é uma conclusão de Kanniappana, Jeyapaula e Kalyanwalab (2008). A 

investigação sobre a relação entre maternidade e HIV / AIDS tem sido amplamente 

clínica, focalizando a habilidade das mulheres vivendo com HIV / AIDS para conceber 

ou os resultados de sua gravidez. Os principais fatores distintivos das mulheres que 

queriam ter filhos e aquelas que não queriam eram os seus níveis de ansiedade sobre o 

apoio que teriam da família. As mulheres que indicaram não ter apoio familiar, que 

foram estigmatizadas pela família, estavam relutantes a optar por uma gravidez, pois 

não tinham certeza do futuro da criança em caso de morte dos pais. Em contraste, as 

mulheres que decidiram ter filhos o fizeram com base no apoio da família. 

Sensibilização e acesso aos programas de prevenção à transmissão vertical e aos 

medicamentos anti-retrovirais foram também importantes na decisão final em relação à 
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maternidade. Os autores destacam a necessidade de novas pesquisas sobre os problemas 

enfrentados pelas mulheres vivendo com HIV no cumprimento de seus desejos e 

intenções referentes à maternidade. Além de programas que sensibilizem os 

profissionais de saúde sobre essas necessidades para que haja a inclusão e o 

empoderamento das mulheres soropositivas nas tomadas de decisões a respeito da 

maternidade. 

As razões das mulheres soropositivas grávidas para divulgação ou não 

divulgação da sua soropositividade para os membros de suas redes sociais, bem como as 

consequências das suas divulgações foram descridas por Vissera, Neufeld, Villiers, 

Makin e Forsyth (2008). Os dados desse estudo foram coletados através de perguntas 

abertas, como parte de uma entrevista semi-estruturado com 293 mulheres soropositivas 

grávidas recrutadas das clínicas pré-natal em dois municípios de Tshwane, África do 

Sul. Como resultados encontraram que as gestantes HIV positivas, muitas vezes não 

revelam o seu estado sorológico aos seus parceiros, familiares e amigos, criando 

barreiras potenciais para prevenir a transmissão sexual entre parceiros e de mãe para 

filho através da amamentação. A análise de conteúdo das respostas mostrou que o medo 

do abandono e da discriminação pesou mais que a consciência dos riscos de transmissão 

do vírus e sua necessidade de apoio. Os resultados desse estudo podem ajudar os 

profissionais de cuidado à saúde na compreensão da complexidade nas decisões das 

mulheres grávidas para divulgar aos membros de suas redes sociais sua condição de 

portadora de HIV, além de enfatizar a necessidade de aconselhamento e apoio contínuo. 

As mulheres pesavam o medo do abandono e da discriminação e sua necessidade de 

apoio. Os parceiros, na maioria das vezes,  responderam à revelação da soropositividade 

de suas mulheres com descrença e choque, enquanto que os pais freqüentemente 

sentiam-se expostos ao sofrimento emocional, contudo ainda eram favoráveis e 

apoiadores. Dentre as razões para a não revelação da soropositividade encontram-se: o 

medo de acusações de infidelidade, abandono, rejeição, discriminação e violência, a 

ruptura do relacionamento familiar, abuso físico e emocional e, o medo da perda do 

apoio econômico de um parceiro. 

A pesquisa na área, embora ainda seja incipiente e não contemple todas as 

dimensões relevantes para compreender a experiência da mulher soropositiva, 

especialmente diante da maternidade, já traz muitas informações relevantes. Os 

significados atribuídos à maternidade pelas mulheres soropositivas revelam que ser mãe 

agrega valor afirmativo de viver com AIDS, “a condição de ‘ser mãe’ é definida como 
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‘algo maravilhoso’, ‘um privilégio’, ‘um dom de Deus’, ‘muito gratificante’, ‘é tudo’ e 

‘a realização de um sonho’. Um filho ‘saudável e perfeito’ garantiria a ‘superação’ dos 

malefícios de ser portadora de HIV, a mãe, espelhando-se no filho, vê a si própria como 

uma mulher saudável e como ‘uma mulher de respeito’, cujo comportamento não pode 

ser questionado” (Athaniel, 2006; Saldanha, 2003; Quevedo, 2010). 

A maternidade reflete expectativas sociais e culturais muito amplas,  ligadas à 

saúde, felicidade, construção da família e à continuidade da espécie. Ser mãe contribui 

para que a mulher soropositiva ao HIV atribua um novo significado a sua vida. A 

maternidade não constitui um determinante da vulnerabilidade ao adoecimento e morte 

em mulheres com HIV, pelo contrário, o exercício da maternidade em mulheres 

soropositivas ao HIV melhora o cuidado consigo própria e fortalece o seu 

enfrentamento do processo saúde-doença (Athaniel, 2006; Saldanha, 2003; Quevedo, 

2010).  

As mulheres com HIV que decidem pela maternidade convivem, desde a 

gravidez, com um combate entre as a vida, a esperança, o futuro e a discriminação, a 

doença, o isolamento, o sofrimento, e medo da morte. É um combate que vai 

acompanhar sempre tanto a mãe como a criança (Lourenço & Afonso, 2009). Existe 

entre essas mulheres uma sobrecarga física, social, psicológica e emocional relativa à 

infecção pelo HIV/AIDS; ao enfrentamento do diagnóstico; ao seu estado de saúde; à 

revelação ou à manutenção do segredo; sobre a doença e à incerteza quanto ao seu 

futuro e o dos filhos (Gonçalves & Piccinini, 2008). 

As mães portadoras do HIV/AIDS estariam desafiando e até violando o discurso 

canônico, pois se enquadraram em uma situação em que ocorre a perda do 

reconhecimento social da maternidade enquanto algo favorável, elas vão de encontro às 

crenças sociais a respeito de uma maternidade aceitável. As mulheres portadoras do 

HIV/AIDS que escolhem ter um filho são, muitas vezes, consideradas irresponsáveis e 

descuidadas por colocar a criança em risco. Nas circunstâncias de soropositividade 

existe uma tendência a negar o fato de que a vida sexual e reprodutiva dessas mulheres 

continua após a infecção, e culpá-las quando ocorre uma gravidez. O que ocorre nesses 

casos, entretanto, é que a maternidade proporciona para essas mulheres portadoras de 

HIV um maior senso de competência, elas centralizam sua vida no papel materno, sendo 

a criança um símbolo da continuidade de seu legado pessoal e cultural, além da 

esperança de superar os próprios erros. Muitas vezes os filhos são referidos como a 

principal fonte de apoio para as essas mães, o que confirma o forte vínculo mantido 
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entre mães e filhos e, também, a solidão e isolamento social que elas se encontram 

(Gonçalves & Piccinini, 2008). 

A infecção pelo HIV/AIDS acresce ao processo subjetivo da gestação e da 

maternidade uma complexidade muito maior. Estar grávida na presença da infecção 

HIV/AIDS exige um duplo trabalho de redefinição subjetiva, visto que a mulher precisa 

se reconhecer como mãe e como portadora do HIV/AIDS com todas as consequências 

dessas condições. Apesar da grande quantidade de estudos citados a respeito da 

maternidade em situação de soropositividade, Gonçalves & Piccinini (2008, p.133) em 

um importante trabalho de revisão de literatura na área afirmam que “não se sabe como 

o nascimento do bebê influencia o processo de tornar-se mãe quando este é perpassado 

pelo temor de infectá-lo, pela realização das medidas de prevenção e pela incerteza 

quanto ao diagnóstico da criança”. E ainda, segundo Selwyn (1989) apud Paiva (2000, 

p.17), “entre todos os dilemas pessoais e éticos que acompanham as pessoas 

soropositivas, aqueles relativos à gravidez e à maternidade estão entre os mais difíceis”. 

O´Leary & Cheney (1993, p.61) apud Paiva (2000, p.18), ao relatarem depoimentos de 

suas entrevistas destacam: “Para mim, uma das coisas mais difíceis de aceitar tem sido o 

fato de não poder ter filhos, (...) a perda da possibilidade de ter um filho é muito 

semelhante à perda de um membro da família, (...) estou experimentando a perda de 

alguém que nunca existiu, mas se trata de alguém que sempre sonhei conhecer um dia”.  

 Existe uma enorme ambivalência e complexidade em torno do desejo de uma 

mulher soropositiva em ter filhos. Muitas questões têm que ser consideradas, dentre 

elas: o direito da própria mulher de realizar plenamente os seus projetos de vida; os 

direitos da criança que vai nascer de ter condições de vida que garantam sua saúde, de 

ter o suporte dos pais, alimentação, qualidade de vida; além das questões relativas à rede 

social de apoio dessas mulheres portadoras de HIV/AIDS - que muitas vezes é escassa-, 

seja por já terem antes do diagnóstico relações conjugais e familiares instáveis e não-

apoiadoras, ou por terem se distanciado dos mesmos em razão da manutenção do sigilo 

do diagnóstico por medo de discriminação e rejeição; ou por relações de perda, 

abandono ou abuso por parte das figuras parentais. Nesse contexto, muitas vezes as 

mães portadoras do HIV/AIDS estão sozinhas em sua tarefa de criar os filhos e planejar 

o futuro da família. A falta de acolhimento e receptividade por parte dos familiares e 

amigos para as mulheres infectadas pelo HIV pode aumentar a sua vulnerabilidade ao 

adoecimento. Para estas, resistir à doença apresenta-se enquanto uma forma de garantir 

o cuidado do filho até que ele atinja a independência financeira(Saldanha, 2003; 
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Carvalho & Piccinini, 2006; Athaniel, 2006; Quevedo, 2010). 

As mulheres e mães portadoras de HIV/AIDS apesar de se encontrarem em 

situação crítica, apresentam o papel de “cuidadora” como o seu maior referencial; para 

elas, enquanto tiverem de quem cuidar vai existir razão para lutar e sobreviver. A 

melhora na adesão ao tratamento - efeito observado nos relatos e comprovado pelos 

registros nos prontuários – é uma das mais significativas mudanças que a gravidez 

provoca no cotidiano dessas mulheres soropositivas (Athaniel, 2006, p. 92). Mesmo 

quando procuram o serviço médico, isso se deve mais por estar gestante – cuidado com 

o bebê – ou pela necessidade de se manter bem de saúde para cuidar dos filhos. Sua 

aspiração de tempo de vida passa a ser o que for necessário até que seus filhos estejam 

“criados” e independentes (Saldanha, 2003, p.100).  

 A epidemia do HIV/AIDS, portanto, além de atualizar questões referentes ao 

conteúdo dos direitos, evidencia o problema do sujeito de direito; da importância de que 

os indivíduos conheçam seus direitos, os desejem, os reivindiquem e sejam capazes de 

exercê-los. Não basta, então, que existam direitos formulados, leis aprovadas e 

condições materiais que permitam a sua realização. É necessário educação para a 

cidadania, conscientização, treinamento e informação de todos – tanto das próprias 

mulheres portadoras do vírus, quanto da sociedade em torno da mesma, sejam eles os 

seus parceiros, sua família ou os profissionais e instituições de saúde que os assistem 

(Portella, 2002 apud Saldanha, 2003). 

 Ao mesmo tempo, as gestantes e mães portadoras de HIV/AIDS sentem-se 

culpadas pela possibilidade de colocar o filho em risco; têm medo de que possam 

infectá-lo; medo de que não possam estar presentes na vida dos filhos em consequência 

do agravamento da doença e de sua morte; receio dos preconceitos e discriminações que 

tanto elas quanto os seus filhos possam sofrer durante a vida – desde as dificuldades nos 

atendimentos e no parto, até os afastamentos e violências sofridas na vizinhança, pela 

família ou nas instituições que frequentam, a exemplo da escola dos filhos. Contrasta-

se, dessa forma, a perspectiva de vida, os sentimentos de realização, saúde e felicidade 

de poder gerar uma criança, uma vida, com os sentimentos de culpa, medo, tristeza, 

depressão, ansiedade e dor gerados pela doença HIV/AIDS e suas consequências na 

vida dessas mulheres (Gonçalves & Piccinini, 2008; Saldanha, 2003). 

Uma das principais dificuldades para a realização do pré-natal para as gestantes 

soropositivas diz respeito ao receio das mesmas em relação às atitudes discriminatórias, 

culpabilizantes e moralistas por parte dos profissionais de saúde, mesmo em um 
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momento tão frágil quanto em uma gravidez de alto risco, como é o caso das gestantes 

soropositivas (Gonçalves & Piccinini, 2008). 

Considerando todas essas particularidades e ambivalências no que diz respeito à 

gravidez e maternidade para as mulheres soropositivas, acrescente-se ainda o fato de 

que, antevendo a posição dos profissionais de saúde em relação à gravidez, esse assunto 

geralmente não é discutido nas consultas. É direito dessas mulheres serem informadas a 

respeito de todos os aspectos referentes às tecnologias disponíveis, às estatísticas e aos 

estudos na área, a fim de que as mesmas possam ter uma escolha reprodutiva consciente 

e participante. Entretanto, o desestímulo e a condenação por parte dos profissionais de 

saúde contribuem para que estas mulheres se calem a respeito dos seus desejos e 

decisões e só retornem aos serviços de saúde durante a gestação, na esperança de que, 

uma vez em curso a gravidez, os profissionais tenderiam a acolher a situação sem 

maiores embates e questionamentos (Silva, Alvarenga & Ayres, 2006, p.480). 

Dentre as maiores dificuldades enfrentadas pelas mães soropositivas após o 

nascimento da criança destacam-se: (a) a manutenção do sigilo sobre os diagnósticos 

materno e infantil, a proibição de amamentar a criança; (b) aceitar a restrição de não 

amamentar a criança; (c)  a convivência com o diagnóstico temporário da sorologia ao 

HIV da criança; (d) a insuficiência de recursos financeiros para possibilitar uma vida 

digna; (e) o abandono, a separação ou a morte do companheiro; (f)  as preocupações 

com o futuro das crianças se a mãe adoecer; (g) o enfrentamento do preconceito e da 

discriminação; (h) além do desemprego e da falta de recursos para sustentar a família. 

Nesse contexto, a religião frequentemente surge como apoio – a fé na cura se assenta na 

crença num poder superior, que lhes dá esperança e crédito – representando uma 

importante rede de suporte emocional, psicológico e algumas vezes também social 

(Athaniel, 2006; Saldanha, 2003; Carvalho & Piccinini, 2006; Quevedo, 2010). 

Nota-se, a partir dos trabalhos encontrados que já existem na literatura muitas 

descrições sobre a experiência da maternidade em contexto de soropositividade, há, 

entretanto, uma falta de aprofundamento no estudo dos processos psicológicos 

vivenciados pela mulher que realiza a escolha pela maternidade na condição não 

normativa de ser mãe soropositiva para HIV. A maior parte dos estudos encontrados 

focam nos contextos macrogenéticos, tais quais: o estudo dos Direitos Reprodutivos da 

mulher soropositiva; das Representações Sociais do HIV para mães e mulheres, 

soropositivas ou não; das questões de gênero relacionadas à situação de 

soropositividade; estudos e publicações do Programa Nacional de DST e AIDS do 
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Ministério da Saúde. Outras tantas pesquisa aprofundam nos contextos mesogenéticos, 

como: o estudo das práticas sexuais de mulheres com HIV/AIDS; sobre o preconceito e 

discriminação de mulheres com HIV/AIDS; da qualidade de vida e vulnerabilidade em 

mulheres soropositivas para HIV; sobre a prevenção à transmissão vertical em mulheres 

com HIV/AIDS; a respeito da avaliação do atendimento e do sigilo das informações nos 

serviços de saúde para mulheres soropositivas para HIV.  

Muitos estudos utilizaram a pesquisa qualitativa e a análise a partir de categorias 

temáticas, entretanto, nenhum dentre eles com o objetivo construir conceitos teóricos e 

generalizações para a psicologia, a partir do aprofundamento no contexto 

microgenético, analisando o significado da maternidade para mães soropositivas para 

HIV a partir do foco nos processos psicológicos envolvidos nessa transição/ruptura.  

 

 

O PROBLEMA DE PESQUISA 

Ao refletir acerca do contexto experienciado pelas mães soropositivas para HIV, 

frente ao complexo quadro atual da epidemia Aids, bem como aos desafios que 

emergem no cuidado à criança na sociedade contemporânea; tem-se a justificativa desse 

projeto na necessidade e relevância de estudos que se desenvolvam com o intuito de 

compreender as vivências e os significados da maternidade no convívio com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), vislumbrando uma vida com melhor qualidade para 

aqueles que convivem com o vírus HIV e com a Aids. Este projeto está de acordo com a 

missão do Programa Nacional de DST e AIDS: Redução da incidência do HIV/AIDS, e 

Melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS.  

O estudo da maternidade em situação de soropositividade implica em uma 

melhor compreensão das mudanças em curso no âmbito das crenças e práticas no que 

diz respeito à gravidez e ao parto em mulheres que vivenciam o HIV; com implicações 

significativas para o planejamento de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde 

da família. Além disso, o estudo pode esclarecer, a partir da perspectiva da mãe, 

dimensões importantes do processo de  gravidez e maternidade em situação de 

soropositividade para HIV na Bahia. 

A partir do contexto de feminização e pauperização da epidemia HIV, em que 

cada vez mais mulheres com parceiro fixo são infectadas, questiona-se:  
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 Como se caracteriza a experiência subjetiva da mulher que realiza a escolha pela 

maternidade mesmo quando inserida em um cenário composto por uma doença 

crônica, sem cura, estigmatizada e transmissível de mãe para filho? 

 Quais os significados da maternidade para mães soropositivas para HIV? 

O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar o significado da maternidade 

para mães soropositivas para HIV.  

Os objetivos específicos, por sua vez, são: 

(a) Analisar os processos envolvidos na garantia de continuidade do self 

em condições de ruptura de mães soropositivas para HIV. 

(b) Caracterizar os recursos simbólicos disponíveis ou criados pelas 

mulheres que experienciam a maternidade sendo soropositivas para 

HIV. 
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 CAPÍTULO 3 

 A PSICOLOGIA CULTURAL: UM GUIA PARA UMA 

PSICOLOGIA SISTÊMICA, QUALITATIVA E 

IDIOGRÁFICA 

 

Este trabalho está imerso na perspectiva teórica da Psicologia Cultural do 

Desenvolvimento, que foi escolhido enquanto referencial teórico e metodológico por 

compreender a importância do tempo e espaço em que os eventos ocorrem na vida do 

ser humano. A noção do tempo enquanto irreversível e a consideração do momento de 

vida e do contexto cultural em que as experiências são vivenciadas pelo indivíduo são 

fundamentais para a Psicologia Cultural do Desenvolvimento, assim como para o 

presente estudo. A Psicologia Cultural dialoga com diversas disciplinas – a ciência 

desenvolvimental, a antropologia, a sociologia, a história, a semiótica, a filosofia – e 

tem como fundamento a noção de signo enfatizada por Charles Pierce e a tradição 

cultural-histórica de Lev Vigotski. Esse aporte teórico contribui para alcançar os 

objetivos dessa pesquisa por evidenciar as ambivalências e tensões existentes durante a 

trajetória de vida dos seres humanos.  

O Self é compreendido enquanto dialógico e relacional, é a partir das teias de 

interlocução com os “outros significativos” e com as reflexões advindas daí, que a 

definição de si mesmo vai sendo construída. A identidade é fruto dos posicionamentos e 

papéis assumidos no âmbito familiar e social e no horizonte de orientação moral e 

espiritual. De acordo com essa perspectiva teórica, as pessoas funcionam a partir de dois 

processos dialógicos: o heterodiálogo (com outros, incluindo outros imaginários) e 

autodiálogo (dentro do próprio self). Esses dois diálogos, além disso, estão mutuamente 

interligados. O conceito de I-Positions, de Hermans, refere-se a uma noção de múltiplas 

Posições de Eu. Cada Posição de Eu cria uma voz que se relaciona com outras vozes 

(outras Posições do Eu), numa relação dinâmica de dialogicalidade. O Self Dialógico é, 

então, um campo dinâmico e social, na medida em que outras pessoas ocupam posições 

no self multivocal (Valsiner, 2007).  

O desenvolvimento, segundo com essa perspectiva, está diretamente 

relacionado com a superação constante das incertezas e bifurcações presentes no 

cotidiano por meio da construção criativa de novos signos, construindo e reconstruindo 

o self, no presente, a partir das memórias do passado e das esperanças e medos em 
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relação ao futuro. A perspectiva desenvolvimental implica na investigação das leis 

gerais da emergência de novidade em um tempo irreversível (Valsiner, 2000). As formas 

específicas que os fenômenos psicológicos humanos assumem variam ao longo do 

tempo, das pessoas e dos contextos, mas os modos pelos quais eles se organizam são 

universais. A Psicologia Cultural enfoca exatamente “o caráter extraordinário dos mais 

ordinários aspectos da vida cotidiana do homem” e é, por isso mesmo, profundamente 

fenomenológica (Valsiner, 2007). 

A cultura, de acordo com a Psicologia Cultural do Desenvolvimento, é um 

mediador semiótico das funções psicológicas organizadas em níveis intra e interpessoais 

que ao mesmo tempo constrói o indivíduo e é construído por este através da fabricação 

e do uso de signos. Semiótica, por sua vez, é a ciência dos signos e dos seus usos, ela 

possui como base a integração filosófica e matemática das ideias de Charles Pierce. A 

cultura, de acordo com essa perspectiva, é um campo de significados dinâmicos 

orientados para uma meta, um sistema de operadores semióticos que “pertence ao” 

sistema psicológico individual (Valsiner, 2007). 

É somente por meio de unidades dialéticas que transformações 

desenvolvimentais podem ocorrer, a partir das tensões que emergem no todo. As tensões 

emergentes conduzem o desenvolvimento por trajetórias que possibilitam e promovem 

tanto a destruição quanto a construção de uma nova solução “dentro da mente” 

enquanto unidade dialógica. A comunicação, então, depende sempre de estratégias que 

estabelecem os modelos pelos quais signos são utilizados para propósitos particulares. 

As comunidades culturais se modificam, tal como ocorre com indivíduos, de onde se 

conclui que, “os indivíduos modificam as comunidades, modificando, assim, a si 

mesmos”. A pessoa, como compreendida pela Psicologia Cultural do Desenvolvimento, 

torna-se simultaneamente um ator que está imerso em dado “contexto de atividade 

situada” e um agente reflexivo que está distanciado do cenário no qual está imerso. Essa 

dualidade é relevante por transcender as demandas adaptativas do contexto no aqui-e-

agora, ela guia o desenvolvimento em direção a uma crescente autonomia. (Valsiner, 

2007). 

Já a sociedade pode ser entendida como um sistema aberto e dinâmico que se 

auto-organiza constantemente, gerando suas próprias transformações, ao mesmo tempo 

em que preserva seu “estado constante”. A sociedade é coletivamente criada e 

partilhada; é um mediador semiótico que atua como regulador das nossas relações intra 

e interpsicológicas; opera no discurso humano como um meta-signo que regula outros 
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significados; funciona como um signo do campo hipergeneralizado; é parte de práticas 

cotidianas através de diferentes instituições sociais - governos, escola, polícia, família, 

etc. Ser membro de uma sociedade, dessa forma, envolve ambigüidades e tensões 

constantes, e é nesse contexto que os rituais e os papéis são criados a fim de 

proporcionar uma maior estabilidade psíquica e social (Valsiner, 2007). 

Não é possível repetir uma experiência, o tempo é irreversível, Bergson 

argumenta que existe um fluxo constante na vida. Mesmo uma comparação de dois 

pontos de vistas a respeito de um simples objeto em momentos no tempo distintos serão 

absolutamente diferentes, pois as percepções são influenciadas pela acumulação das 

experiências anteriores (Abbey, 2006). A experiência de um organismo, seja ele de 

qualquer espécie, necessariamente precisa estar orientada por um futuro imediato. Dessa 

forma, constantes transformações qualitativas nas estruturas dinâmicas emergem. A 

antecipação do futuro no momento presente utiliza as mais desenvolvidas capacidades 

mentais para o planejamento e escolha das próximas experiências. Os seres humanos 

não apenas antecipam o que pode acontecer, eles constroem novidade a partir de suas 

ações, de sua agência. As pessoas pensam, sente e agem na fronteira do minúsculo 

momento presente em direção à construção do futuro, ou seja, “os seres humanos são 

eternos migrantes e aventureiros da mente, operando no limiar do tempo”. O fluxo do 

tempo irreversível marca, dessa forma, as experiências humanas em movimento do 

presente em andamento direcionado para um futuro próximo e incerto (Valsiner & 

Abbey, 2005; Valsiner, 2007).  

Cada significado – signo – que está em uso durante “a janela de tempo 

infinitamente pequena que chamamos presente” é um dispositivo de mediação 

semiótica que se estende do passado em direção ao possível futuro. O desenvolvimento 

humano é, então, fruto dos processos na fronteira entre os acontecimentos já conhecidos 

- (presente, AS-IS) - e o ainda desconhecido - (futuro, AS-IF). É justamente a partir 

dessa tensão que emergem os significados e que ocorre a mediação semiótica. Dessa 

forma, o presente é influenciado não apenas pelo passado, mas principalmente pelo 

futuro, que se apresenta enquanto uma orientação, uma meta que guia as ações e 

decisões no presente. É através da apresentação da experiência passada, por meio de 

signos, que os indivíduos criam o próximo momento. Essas fronteiras 

passado/presente/futuro são criadas no espaço e em um tempo irreversível. Assim, a 

noção de transformação, de síntese criativa, ocorre na fronteira móvel do presente, em 

um processo de emergência de experiências e significados (Valsiner, 2007). 
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Significar é realizar distinções a partir da perspectiva das experiências vividas 

em diálogo com a tensão existente entre: (a) o que é, ou aparenta ser para nós, e (b) o 

que deveria ser (de acordo com nosso desejar, sentir, pensar). Os seres humanos, tal qual 

proposto por Boesch (1991), vivem o conflito permanente entre ‘o que é’ e ‘o que 

deveria ser’ (Simão, 2003).  

As experiências da vida humana são significadas – transformadas em signo – a 

partir de diferentes níveis de importância e assumem a forma de sistemas de 

hierárquicos de controle semiótico autoconstruídos. Os seres humanos são capazes de se 

distanciar em relação aos seus contextos de vida imediatos  -- distanciamento 

psicológico – a partir da sua capacidade de criar e utilizar recursos semióticos, que são 

cotidianas abstrações e generalizações das experiências singulares. A 

hipergeneralização cria níveis mais complexos de reguladores semióticos, a partir do 

qual signos reguladores tornam-se guias para as ações futuras, signos promotores, que 

são orientações pessoais baseadas em valores, internalizadas geralmente sob a forma de 

sentimentos (Valsiner, 2001, 2004, 2007). 

As reorganizações dinâmicas que ocorrem no self no âmbito do curso de vida, da 

ontogenia, a fim manter a estabilidade, são guiadas pelos signos promotores. É essa 

mediação semiótica, que, garante o distanciamento psicológico do momento aqui e 

agora (Valsiner, 2004).  

Rupturas são os acontecimentos na vida das pessoas que contribuem para o 

questionamento de ‘antigas crenças’ e estimulam as pessoas a reconstruir criativamente 

suas práticas cotidianas e/ou suas filosofias de vida. Em uma situação de ruptura, as 

mudanças são experiências inquietantes, que colocam em desuso os meios habituais de 

fazer as coisas: O óbvio, de repente, é posto em questão. Em outras palavras, há uma 

irrupção de incerteza na experiência cotidiana. Algumas rupturas antecedem importantes 

transições de vida, através da qual a pessoa se engaja em restaurar sua integridade 

pessoal através dos processos de redução da incerteza e da ambivalência. Uma 

ruptura/transição é uma "ocasião" para o desenvolvimento de uma nova formação 

simbólica que proporciona melhor ajuste para uma dada situação social e material, ao 

mesmo tempo em que promove  continuidade de história de vida – de senso de eu 

(Zittoun, 2006).  

E é a habilidade de contar histórias e dar sentido às experiências passadas, 

presentes e futuras em relação aos contextos sociais, culturais e históricos particulares, 

que fornece aos indivíduos uma identidade, um sentido de existência através do tempo e 
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de atuação com propósito no mundo, contribuindo para a construção de sua identidade 

social e cultural (Miller, 2005).  

A narrativa, segundo Rosseti-Ferreira (2004, p.52), “(...) intermedeia entre o 

mundo canônico da cultura e o mundo mais idiossincrático dos desejos, crenças e 

esperanças. Ela pode até mesmo ensinar, conservar a memória, ou alterar o passado”. 

Através da construção e reconstrução da narrativa os indivíduos são capazes de, 

ativamente e retrospectivamente, impor alguma ordem, alguma inteligibilidade aos 

eventos da vida.  
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 CAPÍTULO 4 

 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Este trabalho é compreendido enquanto um estudo de casos, através de 

narrativas de histórias de vida. A entrevista narrativa foi escolhida enquanto método por 

privilegiar a expressão subjetiva e, dessa forma, facilitar para o pesquisador o acesso 

aos significados, sentidos e signos pregnantes na vida dessas mulheres. “Nós narramos 

para significar a nossa experiência e para negociá-la nos sistemas de significados que 

lhes fornecem os contextos” (Sarbin, 1986, apud Ribeiro & Lyra, 2008). 

Bruner (1997a) afirma que a cultura molda a vida e as mentes humanas, dá 

significado à ação e situa seus estados intencionais subjacentes (crenças, desejos e 

significados) em um sistema interpretativo. A mente, conforme este teórico é criadora de 

significados e, assim, ao mesmo tempo em que é constituída pela cultura, também a 

constitui. Ocorre, dessa forma, uma articulação entre as grandes narrativas na cultura e 

os processos de construção de novos padrões de relação e de construção do futuro dos 

indivíduos.  

A postura de quem interpreta, de acordo com Bruner (1997b)  “não é a de provar 

ou desaprovar uma teoria, mas a de explorar o mundo de um determinado trabalho 

literário” (p.10) À medida que explicamos nossas próprias ações e os eventos humanos 

que acontecem à nossa volta principalmente em termos de narrativa, história, drama, é 

concebível que nossa sensibilidade à narrativa constitua a principal ligação entre nosso 

próprio sentido de eu e nosso sentido de outros no mundo social à nossa volta. 

 A psicologia narrativa traz contribuições relevantes ao reconhecer a importância 

da voz e do diálogo para o entendimento da mente humana. As conversas em família 

garantem a transmissão de tradições, valores, experiências acumuladas, padrões, mitos e 

rituais próprios da cultura familiar, nas quais ecoam também as vozes canônicas das 

narrativas sociais que oferecem e configuram os scripts que estruturam as narrativas 

familiares. As gerações anteriores, mais antigas, reúnem mensagens de uma 

determinada forma, singular, visando a canalizar o desenvolvimento dos mais jovens, 

pertencentes às gerações mais novas. Os mais jovens, por sua vez, analisam ativamente 

as mensagens culturais recebidas e as reorganizam de modo pessoalmente novo. Desta 

forma, a cultura é transmitida através das gerações, mediante um processo dialético 

entre estabilidade e transformação, entre continuidade e mudança (Valsiner, 2007). 
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CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Os serviços que hoje são considerados porta de entrada para o diagnóstico da 

infecção para o HIV em gestantes no SUS, são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o 

Programa da Saúde da Família (PSF) e os Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA 

ou COAS). Os CTA foram estruturados para possibilitar o acesso ao diagnóstico do 

HIV, com anonimato, para populações que se percebem em risco para a infecção pelo 

HIV. Têm como principal atribuição o atendimento de segmentos mais vulneráveis. A 

maioria destes centros estão organizados com equipes multidisciplinares dedicadas 

exclusivamente às ações de diagnóstico e aconselhamento em relação ao HIV, à sífilis e 

às hepatites virais B e C, permitindo um tempo maior de contato com o usuário e 

possibilitando, portanto, uma melhor avaliação de risco, fortalecendo as estratégias para 

redução de vulnerabilidades. Existe um número significativo de gestantes sendo 

atendidas nesses serviços, até que os serviços de pré-natal tenham efetivamente 

implantado o diagnóstico do HIV na rotina de trabalho. Neste ambiente é possível ter 

um tempo maior para abordagem, havendo oportunidade para maior detalhamento de 

conteúdos e para uma orientação que considere as especificidades de cada gestante e de 

cada mãe (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2007). 

O Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa em 

HIV/DST/AIDS – CEDAP nasceu como uma resposta à necessidade de combater a 

epidemia, visando a propiciar atendimento ao portador HIV/AIDS, com racionalização 

da terapêutica e otimização da assistência ao portador do HIV. O CEDAP tem o 

propósito de promover saúde mediante a prestação de serviços especializados em 

DST/HIV/AIDS à população vulnerável, conforme os princípios do Sistema Único de 

Saúde – SUS, no Estado da Bahia. É uma Instituição pública do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pertencente à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e ligada à 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS). O Centro Estadual Especializado 

em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP, antigo CREAIDS) tem sua atenção 

voltada aos portadores de Doenças Sexualmente Transmissíveis e do vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), causador da AIDS. Seu principal objetivo consiste em 

assegurar uma atenção de excelência e melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

Adota enquanto serviços prestados: acolhimento, diagnóstico, tratamento, prevenção, 

controle, capacitação e pesquisa. Por esse motivo, a instituição foi escolhida enquanto 

parceira para a viabilização e a realização dessa pesquisa.  



49 

 

PARTICIPANTES 

As mulheres participaram da produção dos dados por meio da inclusão 

voluntária mediante convite durante os intervalos das consultas/ visitas médicas e 

através de contatos por facilidade de acesso. As entrevistadas foram usuárias do SUS, 

na cidade de Salvador/BA, que são soropositivas e são mães. 

 

Tabela 1- Caracterização das Participantes 

   
 NOME 

(FICTÍCIO) 

ANO ESTADO 

CIVIL 

FILHOS ESCOLARI

DADE 

RELIGIÃO PROFISSÃO 

01 VILMA 1968 Divorciada 01 3º grau 

completo 

Deus Professora 

02 CIBELE 1982 Casada Grávida de 

06 meses 

2º grau 

completo 

Batista Vendedora 

03 ÍSIS 1979 Casada 01 2º grau 

completo 

Católica Desempregada 

04 DIANA 1974 Separada 01 2º grau 

completo 

Católica Aposentada 

05 LINDA 1981 Viúva 01 2º grau 

completo 

Batista Recebe pensão 

06 RUTE 1970 Viúva 03 Analfabeta Católica Aposentada 

07 OLGA 1975 Casada 01 2º grau 

completo 

Católica Dona de casa 

08 ROSA 1992 Solteira 

(namorando) 

01 2º grau 

cursando 

Católica Estudante 

09 JOANA 1978 Casada 03 2º grau 

completo 

Filha de 

Santo 

Cobradora de 

ônibus 

10 LARA 1973 Solteira 

(convive com 

o parceiro) 

03 Ensino 

fundamental 

completo 

Não tem Desempregada 
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS 

 

BLOCO 1 - MÃES SOROPOSITIVAS PARA HIV EM CONTEXTO DE REPETIÇÃO 

DO CICLO DE ISOLAMENTO 

 

ÍSIS tem 33 anos, mora junto com o parceiro que também é soropositivo, tem 

um filho de um ano e 10 meses, é católica, possui o 2º grau completo, está 

desempregada (antes era ajudante de cozinha). Ísis descobriu o vírus no momento do 

parto, na maternidade, o filho nasceu prematuro, estava em trabalho de parto, o 

resultado foi a partir de um teste rápido para HIV. O filho fez exame e teve alta. Teve 

um aborto espontâneo um ano antes de ter o filho. 

LINDA tem 31 anos, é viúva, tem um filho de cinco anos, é batista, possui o 2º 

grau completo, recebe pensão do pai do seu filho que morreu. Está desempregada (antes 

era ajudante de cozinha). Descobriu o HIV dois anos após iniciar o relacionamento com 

o marido (falecido), pai do seu filho, que foi quem a infectou. Continuou o 

relacionamento após saber da infecção e escolheu ser mãe três anos depois da 

descoberta do HIV. Relata que não teve mãe: ‘Quem cuidou de mim foi Jesus’. 

RUTE tem 41 anos, é viúva, tem três filhos: um menino de 19, uma menina de 

17 e outra menina de 16 anos, é católica e visita a igreja de ‘crente’, é analfabeta, é 

marisqueira aposentada. Rute é viúva há 5 anos. Morou 7 anos junto com o 2º marido, 

que a infectou e faleceu pelo HIV. O pai dos filhos (1º marido) está vivo. Os filhos dela 

sabem da soropositividade dela. Relata que o pai dos filhos não ajudou em nada e que 

foi o 2º marido que ajudou financeiramente a criar os filhos dela. 

LARA tem 38 anos, convive com o parceiro que também é soropositivo, tem 

três filhos: um menino de 14, uma menina de 7 e um menino de um ano, não tem 

religião, possui o ensino fundamental completo, está desempregada e o marido faz 

‘bico’. Descobriu o HIV no 6º mês da última gravidez Os exames do bebê deram 

normal (soronegativo). Foi parto normal. Ela não sabe se pegou o HIV do primeiro 

marido ou do atual. Falta dinheiro do transporte para ir à consulta.  
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BLOCO 2 - MÃES SOROPOSITIVAS PARA HIV QUE SAÍRAM DO CICLO DE 

ISOLAMENTO PARA O CONTATO 
VILMA tem 43 anos, é divorciada, tem uma filha de sete anos, diz que a sua 

religião é fé em Deus, é formada em pedagogia e trabalha como professora concursada 

do ensino fundamental. Oito anos após a descoberta do HIV ela se separa do marido, 

que a infectou e um ano após essa separação casa-se novamente com um homem 

também soropositivo, dois anos após o casamento nasce sua filha que não tem o vírus. 

Vilma é soropositiva há mais de 10 anos.  

CIBELE tem 30 anos, é casada, está grávida de seis meses. Essa é a quarta 

gestação, entretanto ainda não tem filhos, pois teve dois abortos e uma gravidez em que 

o bebê morreu poucas semanas após o parto. É batista, possui o 2º grau completo, 

trabalha como vendedora.  Seu marido é soronegativo e apenas ele sabe da 

soropositividade dela. 

DIANA tem 38 anos, é separada, tem um filho de dezesseis anos, é católica, 

possui o 2º grau completo, recebe aposentadoria por doença (ela anda de muletas). 

Separou Está desempregada (antes era ajudante de cozinha). Separou do marido por 

conta de traição. O marido era alcoólatra. Agora ela está namorando – tem 9 meses de 

namoro -  um homem que conheceu na clínica, ele também é soropositivo. 

OLGA tem 36 anos, é casada, tem uma filha de dois anos, é católica, possui o 2º 

grau completo, é dona de casa. Convive com o parceiro, que também é soropositivo. A 

maior preocupação era que o feto não pegasse HIV. Foi uma gravidez muito esperada. 

Ela já sabia que era soropositiva antes da gravidez. Após três anos com o marido, ela foi 

infectada. O marido já tinha HIV antes de se relacionar com ela, a família dele já sabia 

da soropositividade dele. A mãe dela não sabe da soropositividade da filha. O pai é 

falecido. 

ROSA tem 20 anos, é solteira, tem um filho de um ano e oito meses, é católica, 

está cursando o 3º ano do 2º grau, está namorando. Ficou grávida na adolescência. 

Soube do vírus pelo internamento do bebê com pneumonia. O bebê não é soropositivo. 

O pai do bebê faleceu à 9 meses de tuberculose. Ele era soropositivo. A família dela e 

do pai do bebê sabem da soropositividade dela. Ela recebe mais apoio da família do pai 

do bebê. 

JOANA tem 44 anos, é casada, tem três filhos -  uma menina de 13; uma menina 

de 11 e um menino de 7 anos, é Filha de Santo – Candomblé, possui 2º grau completo, 

trabalha como cobradora de ônibus, convive com o parceiro, que não é soropositivo. 
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PROCEDIMENTOS E ETAPAS DE COLETA DE DADOS
2
 

Com a finalidade de apresentar o projeto de dissertação e questionar a respeito 

da viabilidade do mesmo e da intenção de parceria com a instituição, efetuou-se uma 

visita ao CEDAP. Foi realizada posteriormente uma apresentação do projeto de pesquisa 

para a equipe. Foram efetuadas posteriormente visitas semanais ao CEDAP durante dois 

meses para a gravação das entrevistas.  

As mulheres que estavam  presentes na sala de espera do CEDAP foram, uma 

por uma, convidadas a participar dessa pesquisa, as que aceitaram foram conduzidas até 

uma sala silenciosa, pequena e climatizada, após a consulta médica, para a realização da 

entrevista. Em seguida foi explicado o propósito da pesquisa, o tipo da entrevista, a 

necessidade da gravação e a garantia do sigilo do material gravado e das informações 

partilhadas durante a entrevista. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

entregue para as mesmas e, para as que não sabia ler, o termo foi lido e discutido em 

conjunto.  

As entrevistas narrativas tiveram como foco: as significações da maternidade; 

expectativas quanto à gravidez, ao parto e em relação à criança; mudanças ocorridas na 

família; composição e funções da rede de apoio; relacionamento com o sistema de 

saúde; acesso a recursos, medicamentos e assistência profissional; e a relação com a 

doença HIV/AIDS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Em Anexo: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS. 
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PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

As entrevistas realizadas foram transcritas e submetidas à análise de entrevista 

narrativa. As transcrições foram lidas e ouvidas em áudio para a percepção dos 

momentos de maior emoção e impacto nas narrativas. 

A partir das entrevistas transcritas, uma vez construídas sinopses de cada caso, 

foram levantados eixos de categorias relacionados ao conteúdo temático e às 

tensões/ambivalências evidenciadas nas narrativas. As categorias foram: 

1. Momento da Descoberta do HIV 

2. Sentimentos sobre a Amamentação 

3. Impacto da Maternidade 

4. Comunidades Espirituais (fé) 

5. Recursos Simbólicos (arte) 

6. O Medo da Rejeição e o Segredo 

7. Rede Social de Suporte (contato interpessoal) 

 

Em seguida o tratamento dos dados foi efetuado da seguinte maneira: 

 As entrevistas foram reunidas em dois blocos: as que permanecem no Ciclo de 

Isolamento
3
 e as que saíram do Ciclo do Isolamento.  

 

 Os recursos simbólicos e materiais utilizados por cada uma foram 

caracterizados. 

 

 Foram respondidos os seguintes questionamentos: Em que momentos as 

participantes atribuem valor à maternidade? De que forma a maternidade 

contribui para a permanência no Ciclo de Isolamento? De que forma a 

maternidade estimula o contato, a revelação e a saída do Ciclo de Isolamento 

para o contato? 

 

 

 

                                                 
3
 O Ciclo de Isolamento é um conceito desenvolvido pela autora, descrido no capítulo 6. 
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CONSIDERAÇÕES QUANTO À ÉTICA DA PESQUISA 

Com intuito de preservar os direitos dos participantes da pesquisa foi pedido o 

consentimento da instituição na qual foi realizado o estudo e a permissão dos 

participantes da pesquisa através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de 

acordo com o Código de Ética e Pesquisa com seres humanos. Foram cumpridos os 

procedimentos éticos a respeito da garantia de sigilo absoluto dos nomes dos 

entrevistados, a fim de evitar constrangimentos e assegurar que não ocorram danos 

morais, econômicos, psicológicos e de saúde para as mulheres entrevistadas.  

É importante observar que todos os cuidados possíveis foram oferecidos a fim de 

que houvesse poucos riscos para as mulheres entrevistadas nesse projeto. Essa pesquisa 

traz benefícios tanto para as mães soropositivas para HIV, quanto para o CEDAP. As 

mães tiveram a oportunidade para falar seus pensamentos e sentimentos em um contexto 

seguro. Essas mães soropositivas também serão beneficiadas com os resultados da 

pesquisa e da sua utilização para a promoção de políticas públicas que incluam 

ativamente os posicionamentos dessas mulheres em sua prática.  Esse projeto, portanto, 

contribui para a observação dos processos relacionados à Transmissão Vertical do 

HIV/AIDS no Estado da Bahia. 

Em relação ao CEDAP acrescenta-se aqui a importância de um projeto que ajuda 

a clarear quais os significados da maternidade para mães soropositivas para HIV, a fim 

de que seja possível a implementação de políticas e práticas de suporte, busca ativa e 

monitoramento dessas mães e de seus filhos. Em anexo encontra-se uma declaração de 

intenção de parceria fornecida pela mesma instituição CEDAP.  

Esse projeto de dissertação foi submetido ao Comitê de Ética da SESAB – CEP 

e aprovado em Setembro de 2010. 
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 RESU LTADOS E ANÁLISES 

 CAPÍTULO 5 

 SER MÃE E TER HIV: CONSTRUÇÃO DE 

CONTINUIDADE EM CONDIÇÕES DE RUPTURA 

 

A maternidade e a soropositividade são contextos nos quais rupturas e transições 

ocorrem de forma impactante na vida nos indivíduos. Nesse capítulo, são discutidos o 

momento da descoberta do HIV e as questões referentes à amamentação, além das 

contribuições possíveis da fé religiosa e da arte nos processos de reconstrução de 

sentidos do eu e significados de vida.  

MOMENTO DA DESCOBERTA DO HIV 

Os contextos em que a descoberta da soropositividade ocorre, bem como o modo 

como cada participante relata ter enfrentado a situação é diverso e estão descritas a 

seguir. 

Linda: infectada em uma relação estável, por seu marido e pai do seu filho. 

Linda transmite a impressão de ser uma mulher guerreira, muito forte. Simpática 

e transmite uma certa leveza, apesar da vida dura que leva. Disse que gostou muito da 

entrevista se disponibilizou para continuar participando do estudo. Linda foi infectada 

pelo marido (falecido) e pai do seu único filho. Após o conhecimento da transmissão do 

vírus, continuou no relacionamento e escolheu ser mãe três anos depois. 

Quando eu descobri o HIV, eu pensei que não ia poder mais ter 

filho, formar uma família. A gente fez um exame no bairro, tava 

tendo a oportunidade para fazer e foi então que a gente 

descobriu. A gente fez o exame junto. A verdade é que eu era 

soropositiva e ele também. Descobrimos juntos. Aí eu fiquei muito 

triste. Porque toda mulher sonha em formar uma família. Eu 

sonhava em formar uma família e pensei que nunca mais iria 

poder ter filho. Então eu comecei a perguntar para a doutora. 

Muitas vezes eu chorava, chorei muito porque eu pensei que 

nunca iria ter filho. Eu tinha 24 anos, queria ter filho, eu já tinha 

2 anos com meu marido, trabalhava, eu tinha o sonho de ter filho 

(Linda –B1). 

 

Rute: infectada em uma relação estável pelo seu segundo marido.  

Rute morou nove anos com o pai dos seus três filhos, se separou dele após ter 

sido traída por ele e casou com outro homem, que lhe transmitiu o vírus HIV. Ela veio a 

saber que era soropositiva quando, após sete anos juntos, o companheiro ficou doente e 

teve que ser internado (pouco tempo depois ele faleceu). No hospital, Rute ficou 
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sabendo da soropositividade dele e fez o teste que constatou a soropositividade dela 

também. Ela conta que ficou desesperada com essa notícia. 

Um bocado de tempo depois de me separar, eu fui morar junto 

com esse que agora é falecido, eu fiquei 7 anos morando junto 

com ele. Depois ele ficou doente, começou a sentir febre e eu 

levei para a emergência, lá a médica fez os exames e disse que 

deu positivo. Eu fiquei desesperada, passei mal, fiquei muito 

ruim. Eu pensei muita coisa ruim, eu disse ‘pronto se eu moro 

com ele, ele é meu marido, eu também tenho...’ Eu já sabia que 

essa doença era muito perigosa. Eu fiquei desesperada. Eu pensei 

que eu iria morrer. Pensei que eu ia deixar meus filhos e meus 

filhos ainda estavam pequenos (Rute – B1). 

 

Vilma: infectada em uma relação estável pelo único homem que ela amou na 

vida. 

Vilma mostra-se comunicativa, extrovertida e alegre. Desde nosso primeiro 

contato, ela se apresentou interessada em participar da pesquisa. Ela foi infectada por 

seu parceiro, que havia adquirido o vírus por casos extraconjugais, no contexto de uma 

relação estável. Ela ficou com ele por oito anos depois de saber da traição e da infecção 

pelo HIV. A separação aconteceu por causa do alcoolismo do seu ex-marido. Mais tarde, 

ela se casou com o pai de sua filha - também HIV positivo - um ano depois de uma 

separação turbulenta.  

Por que aceitei vir conversar com você? Porque eu acho que é 

importantíssimo, a mulher se empoderar, sabe, ela ser 

protagonista e não ser passiva na história. Não, ela tem que ser 

personagem principal na história que ela está construindo e que 

terá um futuro, que depende muito desse presente e de um 

passado bem trabalhado. Porque tem gente que tem cobrança 

porque é homossexual, por ser usuário de drogas injetáveis. Eu 

não. Eu fui infectada por uma união estável, por ser monogâmica 

e por ter escolhido só dar àquele ali. Só vou dar a ele, não dou a 

mais ninguém. Então mudou. Eu estou dizendo a você que usar 

camisinha é importante, eu contraí o vírus através de uma 

relação monogâmica, eu amava. Foi o único homem que eu amei 

na minha vida. Eu casada, Estela já tinha dois anos de idade e eu 

fui enterrar o homem que me infectou. Ele ficou internado, ele 

gritava meu nome (Vilma-B2). 

 

Conviver com o preconceito, ser mãe com HIV, é uma questão de 

uma responsabilidade dobrada, porque você é mãe ao mesmo 

tempo você sabe que você pode vir a óbito. Você ‘tá muito bem, 

daqui a um mês você pode ‘tá muito mal, até por uma situação de 

uma, de um outro portador falecer, a gente fica realmente 

balançado, ou quando um, uma pessoa da nossa, do nosso 

mundo, digo o meu mundo positivo... (Vilma-B2). 
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Cibele: infectada pelo seu primeiro namorado, por conta de traição do mesmo. 

Cibele foi a única grávida que participou desse estudo. Ela tem uma preocupação 

muito grande em ter tempo de vida para criar seu filho e de que ele nasça com saúde. 

Conta que, após a gravidez, sua adesão ao tratamento melhorou muito, pois agora ela 

toma todos os remédios “direitinho”. Cibele questiona-se muito “Meu Deus, por quê 

eu?”, ela conta que sempre quis fazer tudo de maneira correta, começou a trabalhar 

desde os dezesseis anos, ajudava a mãe, etc. Ela reflete que não é a primeira a descobrir 

a soropositividade e também não será a última e que, infelizmente, existe um descuido 

em relação ao uso da camisinha, que as pessoas – inclusive ela – só levam a sério a 

importância da prevenção quando algo sério acontece. Cibele só teve dois homens em 

sua vida, o atual marido e seu primeiro namorado. A transmissão do HIV se deu por 

conta da traição desse seu primeiro namorado. Cibele descobriu que é soropositiva, 

muito tempo após a transmissão, na gravidez anterior. O bebê veio a falecer poucas 

semanas após o parto e ela conta que seu bebê morreu por conta de tristeza.  Ela relata 

que chorou muito assim que descobriu o vírus HIV, durante toda a gravidez e que ficou 

muito triste, sem saber o que fazer. Achava que iria morrer e que não seria possível 

cuidar do bebê. 

Na minha cabeça tem algo que fica assim me acusando: ‘Como 

eu peguei essa doença?’... Eu tive um relacionamento de quatro 

anos no passado, foi meu primeiro namorado, eu era novinha – 

tinha 18 anos. Eu contraí o vírus com esse primeiro namorado. 

Quem é que nunca teve uma relação sem camisinha? Eu fico 

pensando: ‘Por que essa doença? Por quê eu?’ Eu sempre quis 

fazer na minha vida tudo direitinho. Comecei a trabalhar aos 16 

anos. E eu me pergunto hoje ‘Por quê eu?´ (Cibele-B2). 

 

Joana: descoberta do HIV no pré-natal do seu terceiro filho, não sabe quem a 

infectou.  

Foi na terceira gravidez que Joana descobriu que era soropositiva, nos exames 

do pré-natal. Conta que o diagnóstico foi um ‘baque total’ (sic). Fez os exames das suas 

filhas e do marido, nenhum deu soropositivo. Seu filho também não tem HIV. Joana fala 

que são os filhos lhe trazem motivação para viver, pois conta que tem que ser muito 

forte para aguentar tudo. Ela fala “você tem que focar, não tem outro jeito, é isso ou a 

morte”. 

Meus filhos e meu marido não têm o vírus. Então foi alguém antes 

dele... eu também nunca procurei saber quem foi, nunca quis. E aí 
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estou aqui (no CEDAP), não gosto de vir aqui, odeio vir aqui 

(começa a chorar). Tem 8 anos que eu soube do HIV, então assim, 

a gente esquece, ou finge que esquece. Então, vindo aqui retorna 

tudo de novo. Eu perdi muito peso, emagreci demais, você nota 

que seu corpo começa a mudar, dores na cabeça, qualquer 

coisinha diarreia, você sente, a pessoa sente, não tem como não 

sentir. Eu já fiz o tratamento, mas foi em função do meu filho, eu 

não precisava, mas meu filho precisava, quando eu estava 

gestante. O tratamento é horrível, em todos os sentidos.. Eu 

estava ali sentada me segurando e pensando assim: ‘eu me movo 

em função dos meus filhos, mas se eu não tivesse filhos eu juro 

para você que eu deixava de mão...’ (choro). Eu estava olhando 

pela janela e perguntando: ‘Por quê eu tenho que passar por 

isso?’(Joana-B2). 

 

A gente fica se perguntando... Como é que vai ser daqui para 

frente (choro) É muito difícil, muito. Eu sempre me pergunto, e 

quando eu vejo a Dra. A. eu sempre pergunto: ‘Quanto mais 

tempo eu tenho?’ E nem ela sabe dizer, porque não tem como 

saber. Todos os dias eu agradeço por meus filhos e meu marido 

não terem. Só quem passa, quem tem, quem sente é que tem noção 

do que é você ter uma coisa dessas dentro de você. Porque hoje 

você pode estar bem, mas amanhã ninguém sabe, é muito difícil, 

muito. Hoje eu estou tentando ter a consciência disso, de que eu 

preciso viver para poder criar meus filhos, mesmo porque eu 

perdi minha mãe muito cedo, fui criada por minha madrasta, tive 

uma vida muito difícil e eu não quero que maus filhos passem 

pelo que eu passei. Então eles me movem (Joana-B2). 

 

São diversas as circunstâncias da descoberta da soropositividade, a infecção pelo 

vírus HIV, entretanto, ocorreu invariavelmente, entre as entrevistadas, por meio da 

transmissão em contextos de relacionamentos estáveis, através do parceiro por conta de 

traições.  

As experiências da maternidade e da sexualidade têm um significado diferente e 

único para cada mulher. Isso tem relação com a forma como cada uma sente a relação 

com o corpo, com os desejos, as fantasias, e com os seus medos. A sexualidade e a 

maternidade são, ao mesmo tempo, experiências históricas e pessoais, nomotéticas e 

idiossincráticas. O HIV/AIDS é uma doença estreitamente relacionada com a 

sexualidade, com o comportamento sexual, com a intimidade e os sentimentos de 

vinculação e proximidade com os outros, estes, por sua vez, são parte integrante e 

fundamental dos relacionamentos amorosos. A confiança influencia os relacionamentos, 

pois muitos indivíduos em relacionamentos estáveis tendem a não tomar nenhuma 
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medida efetiva de prevenção para o HIV/AIDS. Geralmente não usam preservativos e 

não conhecem a sua condição sorológica nem a do parceiro. 

Todo estabelecimento de relações interpessoais é um ato subjetivo em direção ao 

desconhecido e ao misterioso mundo do outro.  O âmago da cultura pessoal é o “infinito 

interno”, tal como conceituado por William Stern (1935). O chamado para construir 

vínculos e expandir o mundo pessoal é definido na fronteira do tempo irreversível: “o 

esforço humano em direção ao desconhecido é um aspecto inevitável do ser – criando 

novidade – e é, em si mesmo, um ato de cruzar fronteiras. Os mundos sociais habitados 

pelos seres humanos são configurados para canalizar esta luta intrínseca para o 

desconhecido” (Valsiner, 2007, p.375, 376).  

O coração do ser humano anseia por contato. Assim como o aspecto afetivo está 

no âmago da existência humana, o diálogo genuíno é caminho para a expressão tanto 

das vulnerabilidades quanto das singularidades e qualidades humanas. O ser humano 

anseia ser aceito, amado e valorizado e busca a relação com o outro de formas 

diferentes, a depender da sua ‘bagagem de signos’ construída em suas experiências 

passadas em também das suas necessidades do momento presente, dos sentimentos e 

pensamentos que permeiam sua psique e das ambivalências, tensões e transições 

específicas que experiencia em sua vida.  

A prática do aconselhamento desempenha um papel importante no diagnóstico 

da infecção pelo HIV e outras DST, bem como na qualidade da atenção à saúde. 

Contribui para a promoção da atenção integral, possibilitando avaliar vulnerabilidades e 

riscos com a consideração das especificidades de cada usuário ou segmento 

populacional. O aconselhamento necessita cuidar dos aspectos emocionais, tendo como 

foco a saúde sexual, a saúde reprodutiva, avaliação de vulnerabilidades e Direitos 

Humanos. (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2007). 

Na situação em que a gestante resista ou apresente dificuldades em revelar o 

diagnóstico positivo para o(s) parceiro(s) sexual (ais), o profissional de saúde deverá 

respeitar o direito da mulher. No entanto, deverá esgotar os fortes argumentos para 

evidenciar as vantagens da revelação, inclusive disponibilizando-se para participar do 

momento da revelação. Caso o profissional de saúde tenha esgotado as possibilidades de 

sensibilização da gestante para a revelação de sua condição a seu (sua) parceiro (a), 

caracterizando-se a recusa, o médico da equipe poderá informá-la da possibilidade de 
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contatar seu (sua) parceiro (a) para oferecimento do teste, conforme Resolução 

1665/2003 do Conselho Federal de Medicina: “O médico não poderá transmitir 

informações sobre a condição do portador do vírus da SIDA (AIDS), mesmo quando 

submetido a normas de trabalho em serviço público ou privado, salvo nos casos 

previstos em lei, especialmente quando disto resultar a proibição da internação, a 

interrupção ou limitação do tratamento ou a transferência dos custos para o paciente ou 

sua família” (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2007). 

De acordo com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Vigilância em Saúde 

(2007), no momento do diagnóstico é importante: (a) Reafirmar o sigilo do resultado; 

(b) Garantir à gestante o tempo necessário para a assimilação do diagnóstico, exposição 

das dúvidas e expressão dos sentimentos - raiva, ansiedade, depressão, mede, negação, 

etc.; (c) Informar sobre a prevenção da transmissão vertical, ressaltando a possibilidade 

do bebê não ser infectado; (d) Lembrar que o resultado positivo não significa morte, 

enfatizando os avanços do tratamento da infecção pelo HIV – melhora da qualidade e 

expectativa de vida, redução de morbimortalidade; (e) Estimular a adesão, ressaltando a 

importância do acompanhamento médico e psicossocial para o controle da infecção e 

para a promoção da saúde, durante e após a gestação; (f) Informar a importância da 

testagem dos parceiros sexuais, oferecendo apoio, caso sejam identificadas dificuldades 

nesse sentido; (g) Discutir estratégias de redução de riscos que levem em conta as 

informações coletadas no pré-teste, lembrando-se, principalmente, da vulnerabilidade, 

das questões relacionadas a gênero, de direitos reprodutivos, de diversidade sexual e uso 

de drogas; (h) Para gestantes que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas: discutir 

estratégias de redução de danos, reforçando a necessidade do uso de preservativo e do 

não compartilhamento de seringas e agulhas, no caso de uso de droga injetável, para que 

a usuária reduza seus riscos de reinfecção e de transmissão para seus pares. Novamente 

considerar o encaminhamento para Programas de Redução de Danos (PRD) e / ou 

centro de Atenção Psicossocial para tratamento da dependência química; (i) Indicar 

grupos de apoio existentes na comunidade, no serviço ou em ONG locais; (j) Agendar 

consulta conforme fluxo do serviço (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, 2009). 

Dentre todas essas recomendações, destaco, a partir dos resultados do presente 

estudo, a importância de uma escuta qualificada dos profissionais de saúde. Escutar 

alguém implica, de certa forma, uma abdicação de si. É importante perceber que sentido 

tem o comunicado para quem o transmite e acolher a palavra do outro, desde a mais 
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corpórea até aquela ainda não pronunciada, o que solidifica esse relacionamento. Essa 

acolhida também é, ao mesmo tempo, física, psicológica e espiritual, para considerar o 

homem em sua inteireza.  

SENTIMENTOS SOBRE A AMAMENTAÇÃO 

Linda: afastamento dos seus familiares por conta da sua recusa em dar mama. 

Linda conta que resolveu dizer para a família que não queria dar mama, para não 

contar a respeito da soropositividade. A reação dos familiares foi o afastamento e o 

julgamento de Linda como uma mãe irresponsável, uma pessoa rebelde e uma mulher 

muito vaidosa. As pessoas da família dela cortaram relações com ela e foram embora da 

sua casa com apenas uma semana de parida. Linda começou a cuidar da casa – lavar 

roupa, limpar a casa, fazer comida – além de cuidar do bebê recém nascido, ainda 

sentindo as dores da cirurgia, uma semana após o parto, e com os pontos minando. 

Nesse momento ela também tinha que ir no CEDAP pegar as latas de leite para seu 

filho. Por tudo isso, ela fala que não repetiria todo essa sofrimento para ter outro filho. 

Ela fala que sem o apoio dos parentes fica muito difícil.  

Eu não tive mãe, quem cuidou de mim foi Jesus. E o pessoal da 

família se afastou porque eu não dei mama. Tanto que com uma 

semana de parida, eu peguei a vassoura e comecei a fazer as 

coisas. Eu fiquei com os pontos minando... (Linda –B1). 

 

Na hora de dar mama, eu chorava, eu falava para os outros que 

eu não queria, como se fosse uma rebeldia, que eu não queria dar 

mama. E tem que ter cuidado, porque tem parentes que podem 

botar a criança nos seios até com a mãe dormindo. Não teve isso 

comigo, mas eu ficava bastante ligada, bastante atenta. E eles 

falavam tanta coisa: ‘Você não quer dar mama para o menino, já 

está dando mingau’. Achavam que era preguiça, ou rebeldia. Eu 

não queria que meu filho passasse pelo que o pai dele tava 

passando e pelo que eu tava passando com o vírus, tomando 

remédio... (Linda –B1). 

 

Cibele: julgada culpada pela morte do seu primeiro bebê pelos amigos por 

conta de não ter amamentado. 

Uma das mães que mais falou sobre a dificuldade e o sofrimento por não 

amamentar foi Cibele. Ela relata que a pior parte da maternidade em contexto de 

soropositividade é o fato de não poder amamentar. Ela sustenta que não há nada que o 

amor de mãe não supere e que mesmo muito triste com a situação, não amamentou e 

nem irá amamentar, pois sabe que é o melhor para seu filho. Ainda sofrendo a perda do 
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seu primeiro bebê, Cibele teve que ouvir das ‘amigas’ que seu filho morreu por conta da 

falta de leite materno. 

Ainda tive que ouvir gente me dizendo que a minha filha morreu 

porque eu não amamentei. Quando eu via minhas amigas 

amamentando e eu não podia amamentar era muito doloroso. Foi 

uma situação assim, que eu chorava rindo, sabe como é chorar 

rindo? Você chorar por dentro com um sorriso no rosto. Era uma 

amamentando de um lado, a outra amamentando do outro lado e 

eu no meio, eu sentia uma sensação de impotência, foi muito 

ruim. A parte pior é saber que eu não posso amamentar essa 

criança (Cibele-B2). 

 

A perda da oportunidade de vivenciar a amamentação é experienciada com 

muito sofrimento pelas mães soropositivas. Mesmo sabendo que é o melhor a ser feito 

para o seu filho, o não aleitamento é vivido como algo que reafirma o estigma da 

doença e com um grande pesar. A experiência das participantes desse estudo converge 

com o que outros estudos indicaram, a experiência da amamentação em contexto de 

soropositividade é permeada por muitas dúvidas e sentimentos de culpa por não poder 

amamentar. As mulheres seguem as orientações das equipes multiprofissionais de não 

amamentar, prioritariamente para prevenir a infecção do bebê (Bellini, 2008). O ideal de 

amamentação como um ato de doação e amor para com o seu filho é um valor 

fortemente incutido em todas as mulheres durante o processo de socialização e é 

relacionado enquanto uma das atitudes de uma boa mãe. Essas mães são, então, 

duplamente constrangidas, além do sofrimento de não poder alimentar o seu bebê com o 

leite materno, pelas situações de discriminação em que se tornam alvo (Feracin, 2002). 

Para resguardar o seu diagnóstico, as mulheres soropositivas procuram justificativas 

quando familiares e amigos questionam por que a criança não é amamentada no peito. 

Além de ser difícil justificar sem a revelação da soropositividade, as mulheres sentem-

se culpadas e tristes por não poder dar a oportunidade de amamentação a si e à criança 

(Athaniel, 2006). 

IMPACTO DA MATERNIDADE 

As mulheres apresentam o desejo de maternidade intimamente relacionado ao 

anseio de constituir uma família. A identidade feminina é, historicamente, relacionada 

ao projeto de vida de constituir um lar e de formar uma família. A vontade de ter um 

filho é resultado de um conjunto de fatores, sejam eles conscientes ou inconscientes, tais 

como:  (a) o desejo de realizar um sonho que foi cultivado desde a infância; (b) o desejo 
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de aprofundar o vínculo homem-mulher e/ou retribuir o amor recebido pelo parceiro;  

(c) de preencher um vazio interno; (d) de continuidade e esperança da imortalidade 

através da criança; (e) a possibilidade de consolidação; (f) o sonho de constituir família; 

(g) o desejo de corresponder à expectativa social; (h) a necessidade de se autoafirmar 

como pessoa saudável em contrapartida ao adoecimento; (i) a possibilidade de 

realização plena enquanto mulher; (j) além do fortalecimento dos vínculos afetivos e do 

crescimento pessoal. Tais aspectos são evidentes nos transcritos que se seguem. 

 

Linda: escolheu ser mãe sabendo da sua soropositividade. 

Linda ficou muito feliz quando engravidou, foi uma gravidez desejada e 

esperada – ela escolheu o momento certo para parar de tomar o anticoncepcional. Relata 

que já tinha casa própria, tinha emprego, um marido bom e que queria ser pai, ela 

também queria ser mãe, e seus parentes e amigos também cobravam essa gravidez, 

então não faltava mais nada. Seu marido ficou muito feliz com a gravidez, foi o 

primeiro filho dele também e ele ficou muito contente. Ela conta ter se informada com 

os médicos sobre o pré-natal e os remédios que ela teria que tomar. Diz que ter um filho 

foi uma decisão muito difícil, pois não há garantia de que o filho não irá contrair o HIV. 

Mesmo com todos os cuidados, ela fala “é tudo pela fé, fé em Deus que a criança nasça 

sem o vírus”. Diz que rezou muito, pediu muito a Deus pela saúde do seu filho. Tomou 

todos os remédios direitinho. Foi o momento de melhor adesão de Linda ao tratamento. 

Fala que praticamente a sua casa era na clínica, de tanto que frequentava as consultas 

médicas e os encontros com a equipe multidisciplinar.  

Fiquei muito feliz de engravidar, porque eu já sabia que tinha o 

remédio – eu perguntei antes. É tudo pela fé, não é garantido que 

a criança vai nascer sem o vírus. Eu sou cristã, é fé em Deus. 

Meu marido quis, ele ficou muito feliz, foi o primeiro filho dele 

também. Eu pedi muito a Deus. Tomei os remédios. Eu acho que 

na gravidez foi quando eu tomei o remédio de forma mais certa, 

mais certinha. Fiz o pré-natal certo, praticamente minha casa foi 

aqui na clínica, porque quase todos os dias eu estava aqui, 

sempre fazendo exames, obedecendo à doutora, de maneira como 

eu nunca obedeci, para meu filho não contrair (Linda –B1). 

 

Rute: suas filhas são seu suporte no cuidado de sua saúde com a descoberta 

do HIV.  

Rute conheceu o pai dos seus filhos na época em que trabalhava na roça, ela 

conta que ele falou que ia ficar com ela e depois disso os dois ‘se ajuntaram’ (sic). Ela 
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engravidou, teve três filhos com ele e cuidou também dos três filhos que ele já tinha 

antes de conhecê-la. Depois de nove anos morando juntos, ela se separou dele após 

descobrir que ele tinha também outras mulheres.  

Eu morava com o pai dos meus filhos, no momento em que eu 

vivia com ele eu vivia bem. Eu conheci ele no trabalho, na roça, 

no interior. Ele falou que queria ficar comigo, aí a gente se 

ajuntou e foi morar junto. Depois eu engravidei. Tive três filhos 

dele. Mas só que ele tinha mais três filhos que não são meus, e eu 

criei – quando a gente foi morar junto ele tinha três filhos 

pequenos. Morei 9 anos com ele e depois a gente se separou, 

porque a gente deu para brigar, se desentender porque ele era 

muito mulherengo (Rute – B1). 

 

 

Vilma: escolheu ser mãe após muitos anos sendo soropositiva, conheceu o pai 

da sua filha em sua militância pelos direitos dos soropositivos, ele também tem HIV. 

Já Vilma é uma militante pelos direitos dos soropositivos, sua fala é 

completamente orientada pela sua identidade de "professora" e "militante". Sua 

narrativa foi a mais longa dentre os 10 caso. Quatro grandes temas emergiram a partir 

da narrativa de Vilma: (1) o sofrimento de ter sido traída e infectada pelo único homem 

que ela havia amado em sua vida, (2) a falta de uma rede de apoio durante toda a 

gravidez, (3) o importância do ativismo em sua vida; e (4) o medo do estigma e da 

discriminação, da comunidade em geral, na vida de sua filha. 

A maternidade pra mim me deu isso: maturidade, mais 

segurança. Minha filha, ai... Toda mãe, né, engrandece seu filho, 

mas minha filha... Perfeita. Mas eu acho que você pôr uma 

criança no mundo, tem que ter uma responsabilidade muito 

grande. O nosso país é um país em que as mulheres são “mama-

África”, são mãe e pai ao mesmo tempo e eu acho um erro. Essa 

coisa de você assim, ser, pode ser independente, você tem que ter 

então muito mais cabeça, muito mais independência, não é essa 

camada povão ao qual eu pertenço. Essa camada povão à qual eu 

pertenço, eu acho que eu fui muito ousada, trinta e cinco anos de 

idade, hoje tem dezoito anos com HIV e a minha filha sete. Então 

eu tinha onze anos, quando eu tive Estela (R. Onze anos de HIV), 

onze anos convivendo com HIV. Era considerada pelos médicos 

uma paciente AIDS, mas de dez anos, nunca tive uma dor de 

cabeça. É difícil você entrevistar uma pessoa com dezoito anos 

com HIV, que nunca adoeceu, nunca internou, não é um paciente 

que pode se dizer “eu vi a AIDS de frente”. Nunca vi, não sei 

quem é, não quero conhecer também, não quero ser apresentada, 

mas... E se eu virar o outro? Quem vai ficar com a minha filha? 

Eu não tenho parentes na parte da minha mãe (Vilma-B2). 
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Cibele: a luta pela maternidade “essa já é minha quarta gestação e eu não 

estou com nenhum filho em meus braços”. 

Cibele conta que o processo da decisão pela maternidade ocorreu após os seu 

casamento e que antes disso ela nunca havia se imaginado mãe. E chega a relacionar 

essa dificuldade de se ver mãe com os seus dois abortos anteriores e com a perda do seu 

bebê recém-nascido, fruto da sua gravidez anterior.  Depois que ela perdeu sua filhinha, 

com apenas uma semana de vida, ela ficou com depressão e síndrome do pânico, achava 

que ia morrer e via constantemente uma imagem dela dentro de um caixão. Ela conta 

que nesse período foi muito importante o apoio de um médico que falou “Olha, isso 

tudo passa, são coisas que sua mente está gerando, uma ansiedade muito grande daquilo 

que você queria, tudo isso é por conta da morte de sua filhinha, mas você pode ser mãe 

novamente!”. Ela conta que o pessoal da Igreja que ela frequenta ficava afirmando que 

Deus iria compensar a perda da sua filhinha e que ela iria engravidar em breve. Ela, 

então, resolveu tentar a maternidade novamente, mas nesse momento já não tinha 

vontade de ter relações com o marido, ela conta que estava frígida. E que após um retiro 

espiritual da sua igreja que eles dois foram, ela voltou cheia de vontade e foi após esse 

período que ela engravidou novamente. Cibele conta que quando soube que estava 

novamente grávida sentiu que havia acordado de um pesadelo. 

Depois que eu perdi a minha menina, eu passei por um processo 

de depressão. Eu fiquei com Síndrome do Pânico, eu achava que 

iria morrer, eu me via dentro de um caixão... Depois que eu 

descobri que poderia ser mãe de novo eu fiquei querendo tentar, 

mas ao mesmo tempo com medo de perder novamente. Passa 

muita coisa na cabeça da gente: ‘Ah, eu estou impuro...’.(...) Na 

hora que eu descobri que estava grávida, na hora mesmo, senti 

como se acordasse de um pesadelo. Passou problema de 

depressão, passou problema de tristeza. Eu pensei: ‘Dessa vez vai 

dar certo’ (Cibele-B2).  

 

O pessoal da Igreja dizia: ‘Deus vai te recompensar essa perda, 

você vai engravidar logo!’ Todo mundo ficava orando minha 

barriga quando eu ia na igreja. Minha ginecologista aqui também 

falou ‘Você vai voltar grávida, você vai ver’ Mas eu não 

procurava mais o meu esposo, eu fiquei com frigidez durante uns 

7 meses, não tinha prazer de jeito nenhum. Eu não tinha vontade. 

Então teve um Retiro Espiritual que a gente participou e quando 

nós voltamos, eu voltei assim cheia de vontade, de repente eu 

pensei ‘É agora!’ Então eu engravidei! Quando eu fui ver, já 

estava com um mês e pouco de gestação (Cibele-B2). 
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Joana: adesão ao tratamento por amor aos filhos “se eu não tivesse filhos juro 

pra você que eu deixava pra lá”. 

Joana conta que tinha dezoito anos quanto teve sua primeira filha e que foi um 

susto, uma gravidez inesperada. Ela relata sempre ter tido vontade de ser mãe, perdeu 

sua mãe muito nova, aos cinco anos, mas não esperava ser mãe adolescente. O 

relacionamento com o pai da sua primeira menina não durou muito. Dois anos depois 

Joana teve a segunda filha, essa segunda gravidez foi mais madura, pois ela conta que já 

tinha mais experiência. O seu filho caçula, de sete anos, é fruto o seu relacionamento 

atual, o seu marido não tinha filhos e desejava muito ser pai, foi uma gravidez 

programada, desejada e esperada, e foi nessa gravidez que Joana descobriu o HIV. 

Conta que aderiu ao tratamento por conta dos seus filhos.  

Quando eu tive a minha primeira filha eu tinha 18 anos, então eu 

era muito nova e no início foi um susto. Porque é uma coisa assim 

que ninguém quer, principalmente pai e mãe. Eu não tenho mãe, 

minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Mas eu sempre tive a 

vontade de ser mãe. Eu me envolvi com um homem muito mais 

velho do que eu, um relacionamento que não deu certo. Mas 

depois eu tive o apoio do meu pai e da minha madrasta. Mas 

depois a gente aprende. Maternidade a gente não tem assim um 

livrinho que a gente lê, a gente via aprendendo conforme o tempo. 

Dois anos depois eu tive a minha outra menina de outro 

casamento, foi tudo diferente, depois de um tempo a gente 

também se separou, mas eu já tinha uma certa maturidade, uma 

certa experiência, então foi mais fácil. E em relação ao pequeno 

(filho de 7 anos), foi logo quando eu casei, meu marido (3º 

marido) não tinha filhos, queria ter filho, aí a gente foi, 

programou tudo direitinho, eu engravidei e foi quando eu soube 

do problema da soropositividade, na terceira gravidez, foi 

fazendo o pré-natal (Joana-B2). 

 

A maternidade apresenta-se enquanto expressão de um importante desejo 

humano de querer amar e ser amado, com implicações tais quais: revisão de valores, 

tomada de posição em relação ao seu processo saúde-doença, e desenvolvimento de 

novas formas de poder e de enfrentamento das situações de discriminação (Saldanha, 

2003; Athaniel, 2006).   

A gravidez em mulheres soropositivas possibilita seu reposicionamento diante da 

doença – maior adesão ao tratamento, principalmente em favor dos filhos; o 

fortalecimento do desejo de vida – maior auto-cuidado; e uma sobreposição das 

questões da maternidade em relação à sua doença – nos relatos das mães, a maternidade 

torna-se o foco em suas vidas, passando a doença a ocupar um lugar de importância e 
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impacto menor em relação ao momento em que não eram mães (Castro, 2001 apud 

Gonçalves & Piccinini, 2008). “Murphy et al. (1998), demonstraram que a idéia de ter 

um bebê traz felicidade para mulheres portadoras do HIV/AIDS, havendo entre elas 

expectativas positivas com relação a uma gravidez e à capacidade de cuidar da criança, 

especialmente se o parceiro apoia esse desejo” (Gonçalves & Piccinini, 2008, p.120). 

COMUNIDADES ESPIRITUAIS (FÉ) 

Linda: fortaleceu sua fé e tornou-se religiosa após a descoberta do HIV. 

Linda tornou-se Batista após a descoberta da soropositividade. Ela relata que 

entregou sua vida para Jesus depois que soube ter o vírus HIV. Diz que a religião a 

fortalece e que a fé em Deus ajuda a continuar sua vida de forma mais humilde e é um 

guia para seu cotidiano. Ela fala que conversa internamente com Deus e cita para mim 

uma parte da Bíblia que diz “entra no seu quarto, no seu aposento, fecha a tua porta, ora 

ao Senhor e ele te responderá”, ela afirma e confia que recebe muitas respostas. Fala 

que o momento da descoberta do HIV é muito difícil, que ela sentiu uma tristeza muito 

grande, uma baixa auto estima, era como se ela tivesse cometido um crime, ela sentia 

como se todo o mundo estivesse acabando. Mas fala que escolheu erguer a cabeça e 

seguir em frente, aderir ao tratamento, pois entrar no desespero é pior. 

Hoje em dia eu sou Batista, porque só a fé para me dar forças. 

Quando eu descobri essa doença, eu entreguei minha vida para 

Jesus. Porque só ele mesmo para nos fortalecer. Antes eu me 

achava a tal, eu era do mundo. E hoje em dia eu sou mais 

humilde. Antigamente na rua eu não falava com ninguém, eu me 

achava a poderosa. Mas a gente tem que ser humilde (Linda –

B1). 

 

Cibele: sempre foi muito religiosa, sua fé sustenta sua luta pela maternidade. 

Cibele é muito religiosa e durante toda a entrevista palavras de fé e muitas 

passagens da Bíblia foram citadas. Ela diz “ter fé que um dia Deus irá tocar na 

inteligência humana e irá trazer a cura” e sustenta a importância de ter esperança e de 

seguir a vida com fé, coragem e prudência. Cibele afirma que nunca está só, sempre tem 

um anjo da guarda ao lado dela. 

Eu acredito que um dia Deus irá tocar na inteligência humana e 

irá trazer a cura. A esperança da gente é que a cura venha a ser 

descoberta. (...) Eu peço uma nova chance nessa gravidez, tudo 

novo. Eu só peço a Deus a oportunidade de ver meu filho crescer 

e eu poder vê-lo entrar numa faculdade... (Cibele-B2). 
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Nossa sociedade, incluindo os profissionais de saúde, não se encontra preparada 

para falar abertamente e sem tabus sobre a morte e o morrer. No entanto, aceitar a 

transitoriedade da condição humana ajuda a aliviar o sofrimento e o medo que a idéia da 

morte pode trazer. Não ter medo de expor-se e envolver-se com o ser humano agredido 

pela doença, de partilhar seus anseios, de ser um agente de mudanças, de acreditar que a 

morte é apenas uma etapa da vida, são formas de cuidar de seres no seu existir e no 

processo de morrer com dignidade (Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 

em Saúde, 2009). 

A religião representa para muitas dessas mulheres uma importante fonte de 

motivação para a vida. A esperança de cura é enraizada pela fé em um poder superior e 

lhes dá força para a superação da crise e para a vivência do cotidiano de forma mais 

otimista. A comunidade espiritual, seja ela qual for, é também uma importante rede de 

suporte emocional. A religião atua enquanto uma referência, um guia constituído por 

regras de conduta e padrões de vida que contribui para que o indivíduo encontre um 

espaço socialmente acolhedor além de uma forma de enfrentamento e alívio para o 

sofrimento, medo e angústia através do conforto e da segurança interior. (Saldanha, 

2003).  

RECURSOS SIMBÓLICOS (ARTE) 

No final da entrevista foi pedido para cada mulher que pensasse em tudo o que 

foi dito e que imaginasse uma canção que pudesse resumir a sua história. Depois cada 

uma foi incentivada a interpretar um pouco a música e relacionar com sua vida. 

 Linda lembrou uma música que ela cantava no coral na igreja e com a qual ela 

se identifica muito. Fala a respeito da importância de ter um coração humilde. Ao que 

ela relata “Que Jesus, ele foi humilde, né? Ele era filho do Altíssimo e morreu na cruz, 

para nos salvar, então isso é humildade”. 

Sempre que eu penso me vem à cabeça aquele “louvor”…"dá-me 

um coração igual ao teu...senhor...”. Eu não sei qual o resto. Eu 

cantei em um coral na igreja e eu me identifico.(...) Essa música 

fala de um coração humilde, somente humilde. Jesus foi humilde. 

Ele era filho do “altíssimo”. Ele desceu da cruz pra nos salvar. 

Jesus gosta muito disso, da humildade. Como uma criança que é 

humilde, que não tem maldade, a não ser que uma outra pessoa 

ensine (Linda –B1)
4
. 

                                                 
4
 Se tu olhares senhor pra dentro de mim nada encontraras de bom; Mas um desejo eu tenho de ser 

transformado preciso tanto do seu perdão da-me um novo coração;Da-me um coração igual ao teu; meu 

mestre; Da-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedercer cumprir todo teu querer da-me um 
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Rute é a única analfabeta entre as entrevistadas, durante a entrevista falou pouco, 

entretanto quanto questionada a respeito de uma canção que reflete sua vida, não 

demorou para responder e até cantou a música escolhida. E diz que essa música reflete o 

que ela está precisando: a cura das suas feridas. 

A pessoa doente está precisando de Deus curar a pessoa, né? 

(Rute-B1)
5
 

 

O momento mais emocionante da narrativa de Vilma foi quando questionada a 

respeito de qual música poderia dizer mais sobre sua vida. Então ela fala duas músicas. 

Começa a cantar e a chorar bastante. Ambas as músicas são de Renato Russo.
6
 

Cibele relata que tem muitas músicas que ela gosta e as quais ela poderia citar. 

Mas lembra especialmente de duas músicas de Ludmila Ferber.  

Uma recompensa, uma cura, então isso é uma esperança, que em 

tempos de guerra e tempos de dor, uma perda, uma traição, tudo 

isso me dói muito, então que a gente nunca desista dos nossos 

sonhos (Cibele – B2).
7
 

                                                                                                                                               
coração igual ao teu.Ensina-me amar o meu irmão; A olhar com os teus olhos;Perdoar com teu 

perdão;Enche-me com teu espírito;Endireita os meus caminhos;Óh Deus da-me um novo coração (Dá-

me Um Coração Igual Ao Teu - Ana Paula Valadão). 

 
5
 Como Zaqueu; Eu quero subir; O mais alto que eu puder; Só pra te ver; Olhar para ti; E chamar sua 

atenção para mim; Eu preciso de ti senhor; Eu preciso de ti, oh pai; Sou pequeno demais; Me dá a tua 

paz; Largo tudo pra ti seguir; Entra na minha casa; Entra na minha vida; Mexe com minha estrutura; 

Sara todas as feridas; Me ensina a ter santidade; Quero amar somente a ti; Porque o senhor é o meu bem 

maior; Faz o milagre em mim (Faz Um Milagre Em Mim - Regis Danese). 

 
6
 Mas é claro que o sol vai voltar amanhã; Mais uma vez, eu sei; Escuridão já vi pior, de endoidecer 

gente sã; Espera que o sol já vem; Tem gente que está do mesmo lado que você; Mas deveria estar do 

lado de lá; Tem gente que machuca os outros; Tem gente que não sabe amar; Tem gente enganando a 

gente; Veja a nossa vida como está; Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena; Acreditar no sonho 

que se tem; Ou que seus planos nunca vão dar certo; Ou que você nunca vai ser alguém; Tem gente que 

machuca os outros; Tem gente que não sabe amar; Mas eu sei que um dia a gente aprende; Se você 

quiser alguém em quem confiar; Confie em si mesmo; Quem acredita sempre alcança! (Mais Uma Vez - 

Renato Russo). 

 

De tarde quero descansar; Chegar até a praia e ver; Se o vento ainda está forte; E vai ser bom subir nas 

pedras; Sei que faço isso pra esquecer; Eu deixo a onda me acertar; E o vento vai levando; Tudo 

embora; Agora está tão longe ver a linha do horizonte me distrai; Dos nossos planos é que tenho mais 

saudade; Quando olhávamos juntos; Na mesma direção; Aonde está você agora; Alem de aqui dentro de 

mim; Agimos certo sem querer; Foi só o tempo que errou; Vai ser difícil sem você; Porque você está 

comigo; O tempo todo; E quando vejo o mar; Existe algo que diz; Que a vida continua; E se entregar é 

uma bobage; Já que você não está aqui; O que posso fazer é cuidar de mim; Quero ser feliz ao menos; 

Lembra que o plano; Era ficarmos bem (Vento No Litoral -Renato Russo). 

 
7
 Se tentaram matar os teus sonhos; Sufocando o teu coração; Se lançaram você numa cova; E, ferido, 

perdeu a visão; Não desista, não pare de crer; Os sonhos de Deus jamais vão morrer; Não desista, não 

pare de lutar; Não pare de adorar; Levanta teus olhos e vê; Deus está restaurando os teus sonhos; E a 

tua visão; Não desista, não pare de crer...; Recebe a cura! Recebe a unção; Unção de ousadia, unção de 

conquista; Unção de multiplicação (Os Sonhos de Deus- Ludmila Ferber). 

http://letras.terra.com.br/ana-paula-valadao/
http://letras.terra.com.br/regis-danese/
http://letras.terra.com.br/renato-russo/
http://letras.terra.com.br/renato-russo/
http://letras.terra.com.br/ludmila-ferber/
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Diana é muito sorridente, alto astral e falante. Mesmo com uma doença genética 

que a deixou de muletas e sendo soropositiva, tendo sofrido as dores de uma traição, 

convivido e se separado de um marido alcoólatra, criado seu filho sozinha. Diana não 

pensa duas vezes para dizer que é feliz.  

Eu sempre quis ter uma casinha, né? Eu sempre quis mesmo é ter 

minha vida, ter minha casa, ter minha família. E hoje eu tenho 

meu filho. Eu queria ter mais filhos, mas não pude ter por falta de 

amor mesmo do meu esposo por mim. Então ele não quis ter mais 

filho. Resumiu que só tenho mesmo a minha casinha e meu filho. 

A varanda eu não tenho (risos). Mas Graças a Deus eu sou feliz 

(Diana – B2).
8
 

 

As músicas escolhidas pelas mães soropositivas entrevistadas durante esse 

estudo explicitam um caráter religioso em sua grande maioria. A religião atua enquanto 

uma referência, um guia constituído por regras de conduta e padrões de vida que 

contribui para que o indivíduo encontre um espaço socialmente acolhedor além de uma 

forma de enfrentamento e alívio para o sofrimento, medo e angústia através do conforto 

e da segurança interior.  

Recursos simbólicos são romances, filmes, imagens, músicas, rituais, etc. 

utilizados enquanto mediadores nos processos de ressignificação das experiências da 

vida cotidiana, das rupturas. Quando um elemento socialmente compartilhado 

transforma-se em um instrumento psicologicamente relevante, uma ponte entre mundo 

interior e a realidade compartilhada, este elemento pode ser chamada de um recurso 

simbólico (Zittoun, 2006). Os recursos simbólicos são ajudam as pessoas manterem um 

senso de integridade e continuidade, a reduzirem as incertezas e, ao mesmo tempo, 

                                                                                                                                               
 

O que vem pra tentar ferir; O valente de Deus; Em meio às suas guerras? Que ataque é capaz; De fazê-

lo olhar pra trás; E querer desistir? Que terrível arma é; Usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, 

desânimo; Logo após uma vitória; A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal; A dor de 

uma perda, ou a dor da traição; Uma quebra de aliança, que é raiz da ingratidão; Se alguém está assim, 

preste muita atenção; Ouça o que vem do coração de Deus; Em tempos de guerra, nunca pare de lutar; 

Não baixe a guarda, nunca pare de lutar; Em tempos de guerra, nunca pare de adorar; Libera a Palavra, 

profetiza sem parar; O escape, o descanso, a cura; A recompensa vem sem demora (Nunca Pare de Lutar 

- Ludmila Ferber). 

 
8
 Eu tenho andado tão sozinho ultimamente; Que nem vejo à minha frente; Nada que me dê prazer; Sinto 

cada vez mais longe a felicidade; Vendo em minha mocidade; Tanto sonho perecer; Eu queria ter na vida 

simplesmente; Um lugar de mato verde; Pra plantar e pra colher; Ter uma casinha branca de varanda; 

Um quintal e uma janela; Para ver o sol nascer; Às vezes saio a caminhar; Pela cidade; À procura de 

amizades; Vou seguindo a multidão; Mas eu me retraio olhando em cada rosto; Cada um tem seu 

mistério; Seu sofrer, sua ilusão (Casinha Branca - Peninha). 

 

http://letras.terra.com.br/ludmila-ferber/
http://letras.terra.com.br/peninha/
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construírem novas possibilidades de significação.    

A percepção sensorial é o começo da relação com a arte, mas o sentimento e a 

imaginação são os campos mais importantes e fundamentais para o estudo da psicologia 

da arte. O reconhecimento da arte como técnica social do sentimento, de acordo com 

Vigotski, é a idéia central da psicologia da arte. O método de estudo desse problema 

deve ser o que parte da análise da arte para chegar à síntese psicológica. “Com 

Hennenquin, consideramos a obra de arte como um ‘conjunto de signos estéticos, 

destinados a suscitar emoções nas pessoas’, e com base na análise desses signos 

tentamos recriar as emoções que lhe correspondem” (Vigotski, 1925, p.3).  

A vida psicológica humana é afetiva em sua essência, os sentimentos são o 

centro da condição humana, o afeto está no âmago do funcionamento humano. É através 

dos sentimentos que os seres humanos constroem sentido para as relações com o 

mundo, e para o próprio mundo. “Para criar estabilidade, do ponto de vista psicológico, 

a pessoa cria dispositivos semióticos – campos de significação – que vão estabilizar, 

temporariamente, ‘o caos sempre à espreita’ (Boesch, 2005) posto diante da pessoa que 

experimenta o que é inédito” (Valsiner, 2007, p.362). O domínio dos sentimentos é 

fundamental para a construção das culturas pessoais e, para organizar o relacionamento 

afetivo com o mundo, o lado mental-reflexivo (ou ‘cognitivo’) age enquanto uma 

ferramenta semiótica desse processo (Valsiner, 2007).  
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CAPÍTULO 6 

 

 A EXPERIÊNCIA SUBJETIVA DA MATERNIDADE 

EM CONTEXTO DE SOROPOSITIVIDADE: 

 CONCEITUALIZANDO O CICLO DE ISOLAMENTO 

 
Uma das maiores lutas do homem é entre o seu medo de contato próximo e 

íntimo com os outros e seu desejo de superar a solidão e o isolamento. Essa tensão tem 

sido discutida por muitos autores, dentro e fora da Psicologia; um bom exemplo é a 

análise de Ernst Boesch sobre os sentimentos de estranhamento e familiaridade entre os 

quais o homem se move (Simão, 2010).  

O ser humano é biologicamente um ser cultural e social, logo, proximidade e 

intimidade estão entre suas necessidades legítimas. Entretanto, é comum encontrar uma 

atitude de isolamento entre as pessoas, com a finalidade de evitar a dor da mágoa, da 

rejeição, da frustração e da crítica. No caso das mulheres soropositivas para HIV, esse 

Ciclo de Isolamento muitas vezes se inicia quando a mulher recebe o diagnóstico. A 

percepção do perigo de morte gera sentimentos cujo impacto compromete as suas 

autorreferências e contribui para o abandono de sonhos e projetos pessoais para o futuro 

concentrando-se na preocupação de manter a doença em segredo. A permanência do 

segredo em relação à condição de soropositiva ocorre, em sua maioria, com a finalidade 

de proteção em relação ao preconceito, inclusive dentro da família e no círculo de 

amigos próximos. A partir desse contexto, em que a soropositividade representa um 

perigo físico e é vivida enquanto uma ameaça de discriminação social, um perigo 

emocional, questiona-se: De que forma a maternidade contribui para a permanência no 

Ciclo de Isolamento? E de que forma a maternidade estimula a aproximação, a 

revelação e a saída do Ciclo de Isolamento para o contato? 

O CICLO DE ISOLAMENTO 

Em narrativas no campo da saúde, é frequente que as pessoas refiram seus 

medos de serem feridas, de coisas que vão contra seus desejos e expectativas. É possível 

que tais sentimentos sejam o contexto para a elaboração de estratégias para lidar com o 

desconforto trazido pelo temor de vivenciar dor, sofrimento, decepção. Quanto menos 

contato é cultivado, mais agudo se torna o anseio por ele a partir da dor da solidão e da 

frustração. A pessoa vê e experiencia algo infeliz, uma das inevitáveis durezas da vida e, 

então, tende a elaborar generalizações sobre os significados desses acontecimentos – 
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podendo formar, assim, ideias preconcebidas, mais ou menos rígidas, que, à medida que 

os anos vão passando, tornam-se cada vez mais cristalizadas e menos objeto de um 

trabalho autorreflexivo. Um fluxo de sentimentos generalizados pode assumir o controle 

do mundo intrapsicológico e suas ações concretas. A generalização dos sentimentos é 

apoiada em experiências singulares recorrentes, que levam a estabelecer o uso de uma 

ou outra crença/ filosofia de vida concreta. “Os campos afetivos podem aparecer como 

significados hipergeneralizados que deixaram o contexto original em que emergiram e 

ensaiam novas experiências. Uma pessoa pode desenvolver a noção ‘a vida não é justa’, 

por exemplo, com base em uma série de eventos de maltratos ao longo de sua vida” 

(Valsiner, 2007, p.380). 

O ser humano se utiliza de estratégias para se proteger quando está em uma 

situação onde sua integridade é ameaçada. Na tentativa de se proteger de algum perigo – 

real ou imaginário – as pessoas retiram-se reunindo forças para contra-atacar ou para 

retroceder. O medo do preconceito, da discriminação e dos estereótipos formados em 

torno do HIV/AIDS interferem diretamente na atitude das mulheres frente ao 

diagnóstico e contribuem para a escolha do silêncio como uma forma de proteção 

(Saldanha, 2003). “O desenvolvimento dos fenômenos ligados ao segredo tem 

relevância para o desenvolvimento humano (Simmel, 1906), na medida em que servem 

como a base a partir da qual a participação social pode ser contemplada. Em geral, todo 

caso de decisão pessoal de, em um contexto de atividade, não desvendar os próprios 

pensamentos e sentimentos, indica a vigência de mecanismos de distanciamento” 

(Valsiner, 2007, p.417).  

A partir de eventos que experienciam, os seres humanos,  mediante o processo 

de internalização, constroem COMPLEXOS DE SIGNIFICADOS a partir da abstração 

de significados específicos em  estruturas “como se” (“AS-IF”), gerando cenários 

intrapsicológicos bem elaborados (Valsiner, 2007). Tais processos necessitam ser 

microgeneticamente abordados. Esses cenários, que chamarei de IMAGENS, são 

fixados e tornam-se referências para as ações futuras orientadas para um objetivo 

específico – muito frequentemente o objetivo é evitar a dor,  “Em todos os eventos 

parecidos com ´X´ irei me defender para não sentir dor”. Esse complexo de significados 

fixados em forma de imagem atua enquanto organizador semiótico de ações futuras 

mesmo em situações bem distantes do contexto específico que a originou, culminando 

em um isolamento – além da manutenção de segredos “Não posso confiar, se confiar 

serei magoada”.  A dor do isolamento contribui no sentido de motivar o indivíduo para o 
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movimento em direção ao contato com os outros. Entretanto, o medo da proximidade 

faz com que as pessoas muitas vezes recuem outra vez e afastem-se do outro. A falta de 

vínculos de confiança com outros seres humanos, por sua vez, aumenta o sentimento de 

ansiedade, medo e solidão. Esse é um movimento cíclico e contínuo, o qual nomeio de 

CICLO DE ISOLAMENTO, em que os seres humanos primeiro constroem e depois 

destroem barreiras entre eles mesmos e os outros. As mudanças posteriores na esfera das 

ações são produtos da externalização das imagens, da estrutura “como se” (“AS-IF”) – a 

partir da construção de um contato de confiança e cumplicidade e da revelação do 

segredo para alguém -- recontextualizando os significados abstraídos em consonância 

com a situação real vivenciada no presente. Na figura seguinte como ocorre o Ciclo de 

Isolamento. 
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Figura 1- O CICLO DE ISOLAMENTO 

Evento doloroso X 

Complexo de 
significados  X

Fixa sua forma 
em uma 
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O MEDO DA REJEIÇÃO E O SEGREDO 

A revelação de um segredo, o qual muitas vezes se torna uma armadura pesada 

que se carrega por muitos anos, ajuda a fortalecer vínculos e na construção de relações 

com mais respeito, mais amizade e mais amor. A resistência em revelar os segredos 

pode ser derivada pelo medo de serem rejeitadas pelos outros e pelo medo de ficarem 

vulneráveis demais após a revelação. A generalização do tipo “todas as pessoas têm as 

mesmas falhas, todas as condições de vida similares àquelas causarão dor” é uma 

conclusão precipitada a fim de se defender da dor.  

Ísis: sozinha com o segredo da sua soropositividade e a de seu marido. 

O marido de Ísis contribui para que ela permaneça no Ciclo de Isolamento. Ele 

não conversa com ela e pede para ela não conversar com ninguém sobre a 

soropositividade dele e dela. Ele é usuário de crack e também bebe muito. Ela diz que, 

quando começou o namoro, ele tinha muitas mulheres. Ísis chora o tempo inteiro da 

entrevista. Repete muitas vezes que não tem com quem conversar. Sentiu-se bem após a 

entrevista, foi como um desabafo. Ela conta que descobriu o HIV na entrada da 

maternidade, pouco tempo antes do parto. O filho nasceu prematuro. Diz que fica feliz 

por o seu filho estar vivo, mas que no resto é tudo tristeza. De fato sua voz, sua 

expressão e seu olhar são tristes. Diz ter vontade de conversar com a mãe, mas ao 

mesmo tempo relata ter medo (da reação dela e do impacto na saúde física e emocional 

da mãe) e vergonha (do que a mãe vai pensar dela).  

Eu tenho vergonha de contar para minha mãe (chorando)... Eu 

sei que vai machucar muito ela... eu tenho medo de... sei lá, 

minha mãe vir a óbito... pois ela só tem eu e minha irmã... então 

eu não conto. Eu tenho medo, muito medo de não poder criar meu 

filho (chorando)... Eu tenho medo de morrer. Todo dia eu peço a 

Deus pelo menos que espere meu filho crescer um pouquinho, que 

ele está muito pequenininho agora (Ísis-B1). 

 

Linda: após a morte do marido, mantém o pacto de segredo sobre o HIV. 

Linda entrou no Ciclo de Isolamento após a morte do seu marido, que era uma 

importante e única fonte de suporte, apoio e carinho para ela. Linda teve o marido 

assassinado dois anos após engravidar, preferiu não falar muito sobre esse assunto, pois 

estava ao lado de seu filho (que tem cinco anos) durante a entrevista.  

Quando minha irmã está lá em casa eu fico com medo dela ver 

meus remédios, eu tenho que esconder. A gente na igreja não pode 

mentir... Mas eu acabo mentindo... Você não pode ficar falando 

que tem essa doença porque tem pessoas que não entendem. Eu 

só tive dois parceiros em toda minha vida. Quando a pessoa 



77 

 

descobre que tem uma doença dessas, muda a vida da pessoas 

completamente. Eu sinto como se eu tivesse cometido um crime, é 

como se eu tivesse escondendo alguma coisa grave, muito grave, 

como se eu tivesse fazendo uma coisas errada. Na igreja também 

ninguém sabe, eu não conto. Eu não conto para ninguém. Eu 

combinei com meu esposo para nunca contar para ninguém 

(Linda –B1). 

 

O medo pela discriminação paralisa estas mulheres quanto a contarem sobre sua 

soropositividade, essa atitude faz com que a sua rede de apoio não seja extensa. Ainda 

quando ocorre a revelação, seja para o companheiro atual ou para pessoas da família 

mais próximas – na maior parte das vezes a família do companheiro --, um pacto de 

silêncio é frequentemente estabelecido entre os que sabem. Este pacto faz com que estas 

pessoas não se configurem como uma rede de apoio, ficando apenas na comunicação do 

fato. O silêncio se faz presente tanto entre as pessoas que estas mulheres buscaram para 

contar sobre o diagnóstico, mas que não falam sobre o assunto, como para quem ficou 

sabendo através de outros meios e que fingem não saber. Falar sobre o HIV/AIDS é 

trazer a doença para o cotidiano, é ter que enfrentar e buscar respostas e, 

principalmente, revela sua proximidade, torna visível a vulnerabilidade que ronda a 

todos (Saldanha, 2003). 

A maioria dessas mulheres desenvolvem estratégias para esconder a 

soropositividade e, quando a mulher se descobre portadora do HIV/AIDS durante a 

gestação, isso faz com que ela se depare com a decisão de revelação do seu diagnóstico 

e, eventualmente, do filho, o que exige uma difícil adaptação. Quando a preocupação 

com a manutenção do segredo é intensa, pode haver dificuldade em abrir um espaço 

psicológico para o filho e para elaborar as expectativas em relação a ele (Gonçalves & 

Piccinini, 2008).  

A revelação da soropositividade é um dilema que traduz o medo de não ser 

aceito devido ao HIV. No dia a dia as questões relacionadas ao HIV que vão surgindo e 

não são compartilhadas, não são discutidas, não têm espaço para existir, trazem 

dificuldade para a saúde mental, física e emocional dessas mulheres. Existe a 

convivência com o paradoxo saúde/doença, vida/morte o tempo todo. Permanece uma 

culpa diante do que não podem/ não se permitem revelar – culpa que a família, amigos e 

a sociedade reforçam com cobranças, discriminação, isolamento e omissão. Resta, 

muitas vezes, para essas mulheres um mundo de evitamentos e disfarces; o medo as leva 

muito mais a se esconderem do que se revelarem. O medo da rejeição, a dúvida da 
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revelação da soropositividade e a insegurança quanto à sua reação dos outros levam, 

muitas vezes, a uma fuga de relacionamentos afetivos, como forma de evitar uma 

possível situação de abandono (Saldanha, 2003). 

 

REDE SOCIAL DE SUPORTE (CONTATO INTERPESSOAL) 

Ísis: a personificação da vulnerabilidade e do desamparo. 

Ísis passou por muitos momentos de ruptura em menos de dois anos: um aborto 

na 5ª semana de gestação – por conta de um problema no útero, uma gravidez não 

planejada, a descoberta do vírus na maternidade, a vontade do marido de que ela 

abortasse, o não apoio emocional do marido para com ela nem no âmbito da 

maternidade, nem no âmbito da soropositividade, as brigas e desentendimentos com o 

marido – que é usuário de crack e bebe muito. Seu maior sonho é conseguir trabalhar e 

comprar uma casa para deixar para seu filho de herança.  

Eu contei para uma menina que eu conheci na maternidade... eu 

conversei com ela, foi a única pessoa que eu conversei... mas 

também nunca mais falei com ela, roubaram meu celular e eu 

perdi o número dela. Ela sempre me ligava. O filho dela nasceu 

com Síndrome de Down, e o filho dela nasceu no mesmo dia que o 

meu. Ela conversou comigo sobre o povo preconceituoso, não 

queriam ver o filho dela porque nasceu doente... E ela viu o 

desespero de minha mãe, sem poder me ver na hora do parto e 

sem saber o que estava acontecendo... Ela me apoiou bastante. 

Ela disse: ‘Lute contra essa doença que você vai conseguir’ e eu 

falei: ‘Eu vou lutar, eu vou lutar por causa do meu filho (Ísis-B1). 

 

Meu filho nasceu com 29 semanas, 1kg e 80g e está aí, estou 

vivendo para criar, lutando contra o vírus. Fez 1 ano e 10 meses 

(idade do bebê) que eu descobri o vírus (começa a chorar). É 

difícil... Não tem com quem você conversar, tem que ficar 

guardando para você só... para não ser discriminada. Só meu 

marido sabe e ele pediu para não contar, para não contar para os 

meus parentes nem para os dele, para a gente não ser 

discriminado. As vezes ele não acredita e diz que a gente não tem 

isso. Ele ignora, ele nem fez os exames (Ísis –B1). 

 

Linda: uma mãe solitária, sem rede de apoio. 

Linda fez um pacto com o marido (que faleceu) de nunca contar da sua 

soropositividade para ninguém. Ela sustenta esse pacto de silêncio e justifica que essa é 

uma atitude de proteção não apenas para ela como também para seu filho, que mesmo 

não sendo soropositivo, pode ser discriminado por ter uma mãe com HIV. Dessa forma, 
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Linda está isolada, não tem ninguém com quem conversar sobre suas dificuldades 

cotidianas com a doença, sobre seu medos, e seus sonhos. Por isso, Linda afirma que 

não seria mãe novamente, pois a dificuldade de criar um filho sozinha é enorme. 

Se fosse para repetir tudo isso eu não repetiria. Hoje em dia eu 

não teria porque a luta é grande. E os parentes não sabem o que 

está acontecendo, fica mais difícil ainda. Na minha família 

ninguém sabe. É muita responsabilidade você colocar uma vida 

no mundo que pode nascer com uma doença que não tem cura. 

Quando a pessoa não tem oportunidade de estudar, de fazer 

faculdade, um meio de vida, fica com dificuldade financeira, pois 

não tem estudo. Então ela procura logo constituir uma família. 

Meus parentes, minhas tias, todo mundo teve filho cedo e eles 

ficavam questionando porquê eu não tinha filho. E também eu 

queria ter uma família. Eu com 24 anos eu pensava nisso, eu 

queria ter uma família (Linda –B1). 

 

Cibele: uma relação de apoio, suporte e cumplicidade com o marido.  

Cibele afirma ter uma relação muito saudável e amorosa com seu marido, que 

não é soropositivo. Ele é bastante participativo tanto na gravidez quanto nas questões de 

saúde dela. Relata ter uma boa qualidade de vida, pois ambos não bebem, não perdem 

noite, ela diz que procura se alimentar direito e tomar os remédios de forma correta. Por 

tudo isso, sua carga viral já deu indetectável, o que favorece muito a sua gravidez atual. 

Mas conta que o pior da sua condição de soropositiva é o preconceito existente na 

sociedade, fala do egoísmo das pessoas, que se afastam e agem como se o vírus pudesse 

ser transmitido em um aperto de mão, num olhar, num beijo no rosto. 

Descobri o vírus na gravidez anterior. Eu pensei em me atirar em 

lá em baixo, em morrer. Foi a hora que meu celular tocou, era 

meu marido. Eu fiquei assim, sem saber o que pensar, pensei ‘Por 

quê meu Deus?’ e fiquei achando que eu iria morrer e não iria 

poder criar minha filha (Cibele-B2) 

 

A possibilidade de lidar com a doença de forma positiva está associada à 

percepção de apoio por parte de familiares e amigos da pessoa vivendo com HIV/AIDS, 

o que facilita a revelação do diagnóstico. A  resposta da família à infecção é muito 

importante para a saúde mental da pessoa infectada, visto que a família é, na maior parte 

das vezes, a principal fonte de apoio emocional e financeiro para a pessoa. As mães que 

não possuem uma rede familiar próxima preocupam-se com a vulnerabilidade da 

criança e com a possibilidade de deixarem a criança aos cuidados de uma pessoa 

estranha que não pertença à família. Assim, resistir à doença é para elas uma forma de 

garantir o cuidado do filho até que ele atinja a independência financeira. O medo de que 
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a discriminação se estenda também ao seu filho as obriga a criar falsas razões e inventar 

doenças que possam justificar a ingestão de medicamentos por parte da criança. Esse 

grande receio de exposição social estimula as mulheres a manter sua condição como um 

‘segredo bem guardado’ e que só pode ser divulgado em condições muito especiais 

(Athaniel, 2006). 

O exercício da maternidade constitui-se numa prática solitária e exclusiva para 

muitas mulheres portadoras do HIV/AIDS. “A sobrecarga psicológica pode relacionar-

se ao enfrentamento do diagnóstico e de seu estado de saúde, à revelação ou à 

manutenção do segredo sobre a doença e à incerteza quanto ao seu futuro e o dos seus 

filhos. A revelação do diagnóstico também pode promover maior ou menor apoio social 

e sofrimento, dependendo do contexto. De acordo com essa perspectiva, o custo-

benefício de a mãe revelar sua doença precisa ser relativizado, levando-se em conta a 

diversidade de âmbitos sociais e as decisões que estão implicadas” (Gonçalves & 

Piccinini, 2008, p.129 e 130).  

 

A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE E O CICLO DE ISOLAMENTO: DOIS 

CASOS  

 

A Experiência da Maternidade e a  Intensificação do Ciclo de Isolamento: Caso Ísis   

ÍSIS tem 33 anos, mora junto com o parceiro, tem um filho de um ano e 10 meses, é 

católica, possui o 2º grau completo, está desempregada. Seu parceiro é soropositivo e 

apenas ele sabe da soropositividade dela. Ísis descobriu o vírus no momento do parto, o 

filho nasceu prematuro, mas é soronegativo. Teve um aborto espontâneo um ano antes 

de ter o filho. 

 

A Experiência da Maternidade e a Superação do Ciclo de Isolamento: Caso Cibele 

CIBELE tem 30 anos, é casada, está grávida de seis meses. É batista, possui o 2º grau 

completo, trabalha como vendedora.  Seu marido é soronegativo e apenas ele sabe da 

soropositividade dela. Essa é a quarta gestação, entretanto ainda não tem filhos, pois 

teve dois abortos e uma gravidez em que descobriu o vírus no pré-natal e perdeu o bebê 

poucas semanas após o parto. 
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Similaridades entre os dois casos 

Em ambos os casos a transmissão do HIV se deu por conta da traição: no caso de 

Ísis do seu atual namorado e no caso de Cibele do seu primeiro namorado. Ambas 

descobriram que são soropositivas por conta da gravidez: Ísis descobriu no momento do 

parto do seu filho e Cibele descobriu no pré-natal de sua gravidez anterior (na qual 

perdeu o bebê). As duas entrevistadas relatam uma preocupação muito grande em 

resistir à doença e ter tempo de vida e para criarem seus filhos. 

 

Importantes diferenças das duas entrevistadas 

ÍSIS não contou com o apoio do seu marido nem dos Profissionais de Saúde; não possui 

um grupo ao qual faça parte. Ísis relata ter medo e vergonha e tristeza. 

 

CIBELE contou com o apoio do seu marido e dos Profissionais de Saúde; possui o 

apoio do grupo da Igreja que frequenta. Cibele relata ter fé, coragem e prudência.  



 

 

Figura 2- PERMANÊNCIA NO CICLO DE ISOLAMENTO: CASO ÍSIS
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Figura 3- SUPERAÇÃO DO CICLO DE ISOLAMENTO: CASO CIBELE 
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O CICLO DE ISOLAMENTO: FORMAS DE ENFRENTAMENTO E MOTIVOS 

DE PERMANÊNCIA 

 As narrativas das mulheres que participaram desse estudo indicam que a 

maternidade é significada enquanto uma experiência positiva, prazerosa e gratificante, 

principalmente entre aquelas que possuem pessoas em quem podem confiar, em quem 

podem contar com ajuda e apoio. Para essas mulheres, o evento doloroso pode ser 

vivido enquanto uma ruptura seguida de uma transição desenvolvimental. Para que isso 

ocorra, é necessário de fato (a) experienciar (sentir) a dor; (b) encontrar o significado da 

dor, partilhar e dividir a dor; e (c) reconhecer os limites e as possibilidades do presente, 

promover desenvolvimento, criar novas formas de relação, novos conceitos, novos 

pensamentos. Muitas mulheres exemplificaram nesse estudo com suas histórias de vida 

como é possível a promoção de desenvolvimento a partir da ressignificação das 

experiências dolorosas: Cibele relata estar com mais qualidade de vida, cuidando 

melhor da sua saúde e reconhecendo o valor das pessoas ao seu redor; Vilma encontrou 

força em sua militância e no seu papel enquanto educadora e promotora de mudanças 

nas pessoas; Diana conseguiu a superação a partir da aproximação dos laços com seu 

filho e com a abertura para conhecer novas pessoas, até um novo namorado; Olga 

escolheu vivenciar com intensidade cada momento da maternidade; Rosa conta do seu 

amadurecimento e da alegria de sentir-se responsável e confiante para assumir a 

maternidade, mesmo sendo mãe adolescente e descoberto o vírus após a concepção; 

Joana estreitou sua relação com seus filhos, seu marido e com seu papel enquanto filha 

de santo. 

As mães que repetem o Ciclo de Isolamento permanecem imersas na experiência 

do sofrimento de forma que a dor inicial gradativamente vai aumentando, tal qual uma 

bola de neve. É um movimento cíclico de dor e medo no qual a maternidade é 

significada enquanto mais um motivo para se fechar para os outros, na tentativa de 

proteção das discriminações que podem acontecer, gerando ainda mais dor. Os 

depoimentos das mulheres entrevistadas que permanecem no isolamento evidenciam o 

impacto da falta de suporte social no desenvolvimento de um ser humano: Ísis possui 

um marido distante, eles não conversam entre si sobre a soropositividade e também 

mantém o sigilo para todos ao redor, ela sente-se desamparada e fraca para procurar 

ajuda; Linda tinha um relacionamento gratificante com o marido, mas há três anos ele 

foi assassinado, ela mantém o pacto de segredo que havia feito com ele e afirma que não 

escolheria pela maternidade outra vez pela dificuldade de ser mãe sozinha; Rute 
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apresenta uma enorme dificuldade até para entender o que se passa com ela em relação 

ao HIV, foi a única analfabeta dentre as entrevistadas, ficou claro o impacto da falta de 

informação no estreitamento das possibilidades de atuar com agentividade e 

independência; Lara sente-se impotente, o marido não conversa com ela, tentou apoio 

na família do dele, mas não conseguiu, Lara foi, dentre as entrevistadas, a mulher com 

maior dificuldade financeira, falta dinheiro para o ônibus e para alimentação, nesse 

contexto a maternidade é significada enquanto um peso, um empecilho para trabalhar e 

mais uma fonte de despesas. 

O processo desenvolvimental é potencialmente aberto para múltiplas 

possibilidades de trajetórias no curso de vida, as narrativas das mulheres que 

participaram desse estudo ilustram essa riqueza de possibilidades. As experiências de 

dor vivenciadas pelas mães soropositivas – seja a dor da descoberta do HIV, da traição, 

da impossibilidade da amamentação ou dos episódios de preconceito e discriminação – 

são vivenciadas de maneira completamente diferente, até mesmo de forma oposta, a 

depender de uma condição fundamental: a existência de uma rede de social de suporte – 

de um marido presente, de uma família próxima de alguns amigos e/ou participantes dos 

grupos que elas fazem parte (trabalho, religião, vizinhança). O ser humano, na dimensão 

dos processos psicológicos, é influenciado por contextos sociais, seja pela orientação e 

apoio das pessoas mais próximas – da rede social de suporte – ou pela direção social, as 

regras, leis e normas existentes em qualquer sociedade. Uma mudança qualitativa em 

um sistema psicológico necessita de um tipo de suporte do contexto, de uma regulação 

específica dentro do sistema, e da produção de qualidades novas, novos signos 

(Valsiner, 2007).  

É importante sublinhar que o Ciclo de Isolamento é um recorte microgenético de 

um processo que ocorre situado em um tempo irreversível e em contextos de vida 

específicos. A figura seguinte ilustra o Ciclo de Isolamento enfatizando mais uma 

perspectiva: o tempo vivido. 
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Figura 4- O CICLO DE ISOLAMENTO NO TEMPO IRREVERSÍVEL 

  

 

Os seres humanos experienciam a complexidade da vida ao longo do tempo 

irreversível. Conforme já afirmava Heráclito: "Não é possível entrar duas vezes no 

mesmo rio" ou estar em contato duas vezes com um ser vivo no mesmo estado, pois a 

vida é um fluxo universal e as coisas estão mudando constantemente. As ambivalências, 

tensões, rupturas, dores e dificuldades da vida são vividas no tempo presente e é apenas 

no tempo aqui - agora que é possível escolher e construir criativamente as trajetórias de 

vida. O passado são memórias, o futuro são metas e ambos são importantes guias no 

momento infinitamente pequeno, o presente, em que todos sentem, pensam, decidem e 

agem. A ‘bagagem’ de signos que uma pessoa traz do passado é o prisma através da qual 

a realidade será captada e significada. As relações interpessoais contribuem para 

expandir essa ‘bagagem de signos’ e também para questionar crenças e interpretações da 

realidade. Não é coincidência, então, o fato de que as mães que conseguiram seguir 

adiante nos momentos de dificuldade, aquelas que construíram criativamente a partir de 

situações dolorosas e de ruptura estavam amparadas por outros sociais importantes em 

suas vidas. 
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Existe, dessa forma, uma ligação entre as relações entre as pessoas com as 

relações entre nossos signos nos processos de mediação semiótica dentro da nossa 

própria psique. O diálogo com as pessoas, principalmente com aquelas significativas 

emocionalmente é condição fundamental para a promoção de saúde na trajetória do 

desenvolvimento humano. Interagir, compartilhar segredos, ter contato com outros seres 

humanos próximos contribui para o sentimento de valoração pessoal, na qual a pessoa 

reconhece a sua importância e a importância de suas escolhas na sua trajetória de vida. 

A incerteza do futuro em um tempo irreversível e o medo de novas situações 

dolorosas estão presentes na vida de todos os seres humanos. A forma de lidar com as 

incertezas e com as dores é o que diferencia a atitude a ser escolhida perante uma 

situação nova e desconhecida, ainda que de alguma forma, similar a uma situação já 

vivida. 
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 IDERAÇÕES FINAIS 

 CAPÍTULO 7 

 OS CAMINHOS TRILHADOS: ALCANCE E 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA, E SUGESTÕES PARA 

FUTUROS ESTUDOS. 

 

O estudo dos processos afetivos na psicologia é de grande importância e tem 

sido objeto de atenção crescente, em particular entre os pesquisadores na área da 

Psicologia Cultural. A maternidade e a soropositividade são contextos nos quais 

rupturas e transições ocorrem de forma impactante na vida nos indivíduos, contribuindo 

para a ocorrência de uma importante variedade de reações emocionalmente orientadas.  

Nesse contexto, este estudo, a partir da perspectiva da Psicologia Cultural de 

orientação semiótica, discutiu aspectos relacionados às experiências das mães 

soropositivas para HIV. De início colocavam-se as seguintes questões: Como se 

caracteriza a experiência subjetiva da mulher que realiza a escolha pela maternidade, 

mesmo quando inserida em um cenário composto por uma doença crônica, sem cura, 

estigmatizada e transmissível de mãe para filho? Quais os significados da maternidade 

para mães soropositivas para HIV?  

Ao refletir acerca dos desafios cotidianos enfrentados por essas mulheres, esse 

estudo também procurou assumir a perspectiva dessas mães soropositivas: quais os seus 

sentimentos? Quais as suas preocupações? Quais as suas dores e os suas conquistas? 

Qual é o motivo de cada vez mais mulheres com parceiros fixos seres infectadas pelo 

vírus HIV? Como ocorre o processo de pauperização e feminização da epidemia HIV? 

O objetivo geral desse estudo foi analisar o significado da maternidade para 

mães soropositivas para HIV, a partir da análise dos processos envolvidos na garantia de 

continuidade do self em condições de ruptura de mães soropositivas para HIV, e da 

caracterização dos recursos simbólicos disponíveis ou criados pelas mulheres que 

experienciam a maternidade sendo soropositivas para HIV. Para atingir os objetivos, foi 

realizado um estudo de casos, através de narrativas de histórias de vida com dez mães 

soropositivas para HIV, entrevistadas no CEDAP, na cidade de Salvador/Bahia. As 

entrevistas realizadas foram transcritas e submetidas à análise de entrevista narrativa. A 

partir dessa trajetória de pesquisa foi encontrado que a existência de uma rede de social 

de suporte é condição fundamental para uma melhor qualidade de vida na vivência da 

maternidade. As experiências de enfrentamento perante as dificuldades --  seja a dor da 
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descoberta do HIV, da traição pelo parceiro, da impossibilidade da amamentação ou dos 

episódios de preconceito e discriminação – são completamente diferentes a depender da 

presença ou ausência de outros importantes ao lado dessas mulheres, um marido 

presente, uma família próxima e alguns amigos e/ou participantes dos grupos de que 

elas fazem parte (trabalho, religião, vizinhança). A participação da família na vida 

dessas mulheres é imprescindível para o seu bem estar e para seu fortalecimento físico, 

emocional, mental e social. 

É interessante notar que, nas últimas duas décadas, o enfoque familiar vem 

sendo adotado como eixo norteador de políticas e programas de saúde pública brasileira, 

particularmente no âmbito da atenção primária. Entretanto, a família persiste como um 

obscuro objeto para aqueles que se ocupam de traçar políticas e modalidades de 

intervenção voltadas para ela. Constata-se a ausência ou imprecisão de um marco 

conceitual nas políticas e nas ações que incidem sobre a família (Trad, 2010).  

Na história brasileira, os desafios de combate ao pauperismo e de regulação e 

controle das desigualdades e das injustiças nunca foram priorizadas e efetivamente 

enfrentadas. O fenômeno da globalização neoliberal tem contribuído, em muito, para a 

perda dos direitos sociais e para a precarização da cidadania, com o reforçamento do 

indivíduo enquanto consumidor em detrimento à sua posição de cidadão, sujeito de 

direito. Com a quebra do pacto social que garantia o papel do Estado na redistribuição 

econômica – com os cortes das políticas sociais, principalmente no que diz respeito à 

saúde, alimentação e educação – além do aumento do desemprego dos homens; as 

mulheres ficam sobrecarregadas em cuidar e prover suas famílias, geralmente, a partir 

de subempregos. Os efeitos perversos dessa política econômica neoliberal têm 

influenciado negativamente no cotidiano das famílias no sentido de gerar mais exclusão 

e pobreza, o que impacta diretamente nas condições de vida das mulheres, visto que são 

elas as maiores responsabilizadas socialmente pela família (Carvalho & Almeida, 2003). 

A temática da feminização e da pauperização da epidemia do HIV reflete 

características do quadro mais geral da realidade das famílias, em particular quando se 

considera o lugar que a mulher nela ocupa. Entretanto, no que diz respeito à 

maternidade em contexto de soropositividade apesar de existir na literatura muitas 

descrições sobre a experiência da maternidade em contexto de soropositividade, não há 

um aprofundamento no estudo dos processos psicológicos vivenciados pela mulher que 

experiencia a maternidade na condição não normativa de ser mãe soropositiva para HIV. 

A maior parte dos estudos encontrados focam nos contextos mais amplos, nas questões 
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sociais, tais quais: o estudo dos Direitos Reprodutivos da mulher soropositiva; das 

Representações Sociais do HIV para mães e mulheres, soropositivas ou não; das 

questões de gênero relacionadas à situação de soropositividade; estudos e publicações 

do Programa Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde. As questões 

relacionadas ao cotidiano de vida dessas mulheres também são abordados pela 

literatura, como exemplo: o estudo das práticas sexuais de mulheres com HIV/AIDS; 

sobre o preconceito e discriminação de mulheres com HIV/AIDS; da qualidade de vida 

e vulnerabilidade em mulheres soropositivas para HIV; sobre a prevenção à transmissão 

vertical em mulheres com HIV/AIDS; a respeito da avaliação do atendimento e do 

sigilo das informações nos serviços de saúde para mulheres soropositivas para HIV.  

Os resultados do presente estudo contribuem para preencher essa lacuna presente 

da literatura, a respeito dos aspectos afetivos relacionados à maternidade para mães 

soropositivas para HIV. Sete importantes esferas temáticas foram encontradas a partir da 

análise das narrativas das dez mães soropositivas entrevistadas, segue o sumário dos 

respectivos temas, com os parágrafos de síntese das discussões a respeito de cada uma. 

Momento da Descoberta do HIV 

 São diversas as circunstâncias da descoberta da soropositividade, a infecção pelo 

vírus HIV, entretanto, ocorreu invariavelmente, entre as entrevistadas, por meio da 

transmissão em contextos de relacionamentos estáveis, através do parceiro por conta de 

traições, tal como é possível observar através das histórias das participantes desse 

estudo: (a) Linda: infectada em uma relação estável, por seu marido e pai do seu filho; 

(b) Rute: infectada em uma relação estável pelo seu segundo marido; (c) Vilma: 

infectada em uma relação estável pelo único homem que ela amou na vida; (d) Cibele: 

infectada pelo seu primeiro namorado, por conta de traição do mesmo; e (e) Joana: 

descoberta do HIV no pré-natal do seu terceiro filho, não sabe quem a infectou.  

 Sentimentos sobre a Amamentação 

 A perda da oportunidade de vivenciar a amamentação é experienciada com 

muito sofrimento pelas mães soropositivas. Mesmo sabendo que é o melhor a ser feito 

para o seu filho, o não aleitamento é vivido como algo que reafirma o estigma da 

doença e com um grande pesar. A experiência das participantes desse estudo converge 

com o que outros estudos indicaram, a experiência da amamentação em contexto de 

soropositividade é permeada por muitas dúvidas e sentimentos de culpa por não poder 

amamentar. As narrativas de Linda e Cibele ilustram os achados em todas as outras 
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também: (a) Linda: afastamento dos seus familiares por conta da recusa dar mama; e (b) 

Cibele: foi julgada culpada pela morte do seu primeiro bebê pelos amigos por conta de 

não ter amamentado. 

 Impacto da Maternidade 

 A gravidez em mulheres soropositivas possibilita seu reposicionamento diante da 

doença – maior adesão ao tratamento, principalmente em favor dos filhos; o 

fortalecimento do desejo de vida – maior auto-cuidado; uma sobreposição das questões 

da maternidade em relação à sua doença; e uma fonte de motivação para a vida. Como é 

possível observar nos relatos das mulheres soropositivas entrevistadas: (a) Linda: 

escolheu ser mãe sabendo da sua soropositividade; (b) Rute: suas filhas são seu suporte 

no cuidado de sua saúde com a descoberta do HIV; (c) Vilma: escolheu ser mãe após 

muitos anos sendo soropositiva, conheceu o pai da sua filha em sua militância pelos 

direitos dos soropositivos, ele também tem HIV; (d) Cibele: a luta pela maternidade 

“essa já é minha quarta gestação e eu não estou com nenhum filho em meus braços”; e 

(e) Joana: adesão ao tratamento por amor aos filhos “se eu não tivesse filhos juro pra 

você que eu deixava pra lá”. 

 Comunidades Espirituais (fé) 

 A religião representa para muitas dessas mulheres uma importante fonte de 

motivação para a vida. A esperança de cura é enraizada pela fé em um poder superior e 

lhes dá força para a superação da crise e para a vivência do cotidiano de forma mais 

otimista. A comunidade espiritual, seja ela qual for, é também uma importante rede de 

suporte emocional. O que é possível perceber mais com mais força nas histórias de: (a) 

Linda: fortaleceu sua fé e tornou-se religiosa após a descoberta do HIV; e (b) Cibele: 

sempre foi muito religiosa, sua fé sustenta sua luta pela maternidade. 

 Recursos Simbólicos (arte) 

As músicas escolhidas pelas mães soropositivas entrevistadas durante esse 

estudo explicitam um caráter religioso em sua grande maioria. A religião atua enquanto 

uma referência, um guia constituído por regras de conduta e padrões de vida que 

contribui para que o indivíduo encontre um espaço socialmente acolhedor além de uma 

forma de enfrentamento e alívio para o sofrimento, medo e angústia através do conforto 

e da segurança interior. Como é possível notar a partir das falas de Rute, Linda e de 

Cibele: “A pessoa doente está precisando de Deus curar a pessoa, né? (Rute-B1);  Eu 
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cantei em um coral na igreja e eu me identifico. Essa música fala de um coração 

humilde, somente humilde. Jesus foi humilde. Ele era filho do “altíssimo” (Linda –B1); 

Uma recompensa, uma cura, então isso é uma esperança, que em tempos de guerra e 

tempos de dor, uma perda, uma traição, tudo isso me dói muito, então que a gente 

nunca desista dos nossos sonhos (Cibele – B2)”. 

 O Medo da Rejeição e o Segredo 

 A revelação de um segredo ajuda a fortalecer vínculos e na construção de 

relações com mais respeito, mais amizade e mais amor. A resistência em revelar os 

segredos pode ser derivada pelo medo de serem rejeitadas pelos outros e pelo medo de 

ficarem vulneráveis demais após a revelação. Nesse estudo foi possível constatar que 

são frequentes os pactos de segredos realizados entre as mulheres e seus maridos, como 

ilustra os casos de Ísis e Linda: (a) Ísis: sozinha com o segredo da sua soropositividade 

de a do marido; (b) Linda: após a morte do marido, mantém o pacto de segredo sobre o 

HIV. 

 Rede Social de Suporte (contato interpessoal) 

 A possibilidade de lidar com a doença de forma positiva está associada à 

percepção de apoio por parte de familiares e amigos da pessoa vivendo com HIV/AIDS, 

o que facilita a revelação do diagnóstico. A  resposta da família à infecção é muito 

importante para a saúde mental da pessoa infectada, visto que a família é, na maior parte 

das vezes, a principal fonte de apoio emocional e financeiro para a pessoa. As mães que 

não possuem uma rede familiar próxima preocupam-se com a vulnerabilidade da 

criança e com a possibilidade de deixarem a criança aos cuidados de uma pessoa 

estranha que não pertença à família. Tal resultado é exemplificado pelas narrativas de 

isolamento de Ísis e Linda, em contraste com a leveza e desenvoltura de Cibele ao 

descrever sua relação com o marido, a seguir: (a) Ísis: a personificação da 

vulnerabilidade e do desamparo; (b) Linda: uma mãe solitária, sem rede de apoio; (c) 

Cibele: uma relação de apoio, suporte e cumplicidade com o marido.  

  

 O Ciclo de Isolamento 

O Ciclo de Isolamento é um construto elaborado a partir da análise em nível 

mais detalhado (tendendo ao microgenético) dos eventos ocorridos com as participantes 

desse estudo quando, mediante os processos de internalização, constroem complexos de 

significados a partir da abstração de significados específicos, no espaço tensionado 
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entre o literal (“AS-IS”) e  estruturas imaginadas do tipo “como se” (“AS-IF”) (Valsiner, 

2007). Dessa tensão, geram-se cenários intrapsicológicos elaborados em graus 

crescentes de complexidade. Esses cenários são fixados e tornam-se referências para as 

ações futuras orientadas para um objetivo específico, tendo muito frequentemente um 

valor adaptativo na medida em que resultam em evitar a dor: “Em todos os eventos 

parecidos com ´X´ irei me defender para não sentir dor”. Esse complexo de significados 

fixados em forma de imagem atua enquanto organizador semiótico de ações futuras 

mesmo em situações bem distantes do contexto específico que a originou, culminando 

em um isolamento – além da manutenção de segredos “Não posso confiar, se confiar 

serei magoada”.  A dor do isolamento contribui no sentido de motivar o indivíduo para o 

movimento em direção ao contato com os outros. Entretanto, o medo da proximidade 

faz com que as pessoas muitas vezes recuem outra vez e afastem-se do outro. A falta de 

vínculos de confiança com outros seres humanos, por sua vez, aumenta o sentimento de 

ansiedade, medo e solidão. Esse é um movimento cíclico e contínuo, o Ciclo de 

Isolamento, em que os seres humanos primeiro constroem e depois destroem barreiras 

entre eles mesmos e os outros. As mudanças posteriores na esfera das ações são 

produtos da externalização das imagens, na tensão constante entre as estruturas “como 

é” (“AS-IS”) e “como se” (“AS-IF”), e são fortalecidas pela construção de um contato 

de confiança e cumplicidade e da revelação do segredo para alguém -- 

recontextualizando os significados abstraídos em consonância com a situação real 

vivenciada no presente.  

 A resistência em revelar os segredos pode ser derivada no âmbito de um campo 

afetivo caracterizados por sentimentos de medo de serem rejeitadas pelos outros e de 

ficarem vulneráveis demais após a revelação -  fruto de relações onde não há confiança. 

A falta de vínculos de confiança com outros seres humanos, por sua vez, potencializa os 

sentimentos de ansiedade, medo e solidão. 

 Em tensão com o campo afetivo marcado por sentimentos de medo, constitui-se 

outro campo afetivo no qual o signo “confiança” seria o principal regulador semiótico. 

Confiar envolve a capacidade de escolher aqueles que merecem ter conhecimento do 

‘baú de tesouros e sombras’ intimamente guardados. Confiar é mostrar o brilho e o lado 

mais escondido, sem medo de ser traído, é entregar-se por inteiro sem medo de ser 

invadido; para isso, é necessário escolher com sabedoria as pessoas dignas de tal 

confiança. Nesse sentido, os resultados convergem com crenças que têm sido base 

importante em processos psicoterapêuticos, quando sugerem que, para confiar em 
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alguém, é imprescindível confiar em si mesmo, ter a semente da autoconfiança e 

autoestima que serão regadas no desenvolvimento dessas relações de intimidade, 

partilha e contato genuíno. A autoconfiança começa a partir do perdão, de saber perdoar 

as próprias limitações, essa é uma poderosa fonte de cura. 

 É comum, durante a vida de uma pessoa, ocorrerem experiências tais como um 

relacionamento desastroso e o consequente sentimento de frustração, de ‘ferida aberta’, 

que no momento são vivenciados como se nunca mais viessem a ser passíveis de 

recuperação. A frustração, nesse caso, acontece quando um ser escreve o roteiro de uma 

história de amor e depois descobre que o outro não quer ser o ator principal. 

Infelizmente foram frequentes, dentre as narrativas das mulheres entrevistadas , 

histórias de humilhação, medo, isolamento, e afastamento emocional e sexual nas 

relações íntimas vivenciadas por elas tanto em suas experiências passadas, quanto em 

seus relacionamentos atuais. Esse é um tema difícil, são as feridas invisíveis causados 

pelos abusos não físicos sofridos por essas mulheres. Os pequenos atos privados de 

abuso e submissão, praticados cotidianamente no sigilo das quatro paredes 

aparentemente protetoras de muitos lares. O abuso não físico --  agressões verbais, 

humilhações e intimidações – podem vir a destruir gradativamente o bem estar 

emocional, psicológico, social e econômico de qualquer pessoa, aqui retrato 

especificamente a condição das mulheres. A recuperação ocorre no fluxo do tempo 

irreversível e com a perseverança em escolher criar positivamente no aqui – agora, ao 

invés de entregar-se à sedutora postura de vítima do passado.  

 Expressar a verdade do que se sente e pensa é uma atitude de coragem, de 

arriscar estar vulnerável para descobrir o que existe ‘do outro lado do mar’ e saber que 

de uma hora para outra tudo pode mudar. Estar em verdade é mergulhar no fluxo do 

tempo irreversível, abrir mão do controle e da rigidez e assumir as ‘rédeas’ da própria 

vida no presente (AS-IS) incluindo as ambivalências, tensões e o desconhecido do futuro 

imediato (AS-IF). 

 Portanto, relacionar-se é uma escolha para pessoas corajosas, pois é ao mesmo 

tempo um grande desafio e uma bênção. As relações mais próximas são os maiores 

instrumentos de transformação pessoal. São o palco para a emergência das tensões e 

ambivalências mais importantes do ser humano. É na relação com o outro que faz-se 

possível o contato com os signos hipergeneralizados que guiam todas as escolhas 

cotidianas, os nossos valores e sentimentos.  

 A maternidade é também um contexto de profundo autoconhecimento e 
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desenvolvimento pessoal. Na relação com os filhos, as mães podem exercitar o 

acolhimento, o cuidado, a proteção e o contato não verbal – como a troca de olhares e 

de abraços. O afeto presente em tal relação é extremamente curador, é um exercício de 

presença de prontidão e de inteireza, é um amor que supera o medo, a confusão e a dor. 

As mulheres que participaram desse estudo demonstraram, com suas narrativas, o 

impacto positivo da intimidade e proximidade com seus filhos na sua saúde e no seu 

bem estar. A polaridade de contato e retraimento, contração e dilatação, é o que compõe 

o fluxo da vida. Assim, a maternidade para mães soropositivas para HIV pode, sim, ser 

vivida enquanto uma síntese e um misto de opostos, uma ambivalência de dor e alegria; 

angústia e realização; um sonho e um pesadelo.  

 O cientista é aquele que é capaz de ver além do que ele está pesquisando, aquele 

que busca algo e para isso utiliza a sua intuição e experiência de vida para realizar as 

escolhas teóricas e metodológicas necessárias; sabe também que o processo de 

investigação é uma obra em aberto, que nunca pode ser dita completa, finalizada. 

Dentre as limitações dessa pesquisa destacam-se as seguintes: (a) realização de apenas 

uma entrevista com cada mulher, o que dificulta o aprofundamento em aspectos 

emocionais importantes relacionados com a vivência da maternidade em contexto de 

soropositividade, um temo bastante mobilizador e que necessita de um ambiente seguro 

para a partilha, é possível que em um segundo encontro, as mulheres sintam-se mais 

confortáveis e seguras para partilhar outros aspectos dolorosos que não apareceram 

nesse estudo; (b) o estudo da maternidade apenas sob a ótica das mulheres pode ter 

enviesado os resultados, um delineamento de pesquisa que incluísse a entrevista com os 

parceiros enriqueceria e detalharia como ocorre esse processo de apoio e/ou 

distanciamento dos homens nesse contexto; (c) no processo de análise dos dados uma 

triangulação incluindo o olhar de outro pesquisador proporcionaria um alcance maior 

nas interpretações das narrativas; (d) outra limitação do presente estudo é o recorte de 

mães residentes apenas na cidade de Salvador, é possível que uma pesquisa que 

incluísse mulheres de diferentes estados do país abordasse com maior riqueza a situação 

das mães soropositivas e as relações das mesmas com o sistema de saúde; por fim (e) a 

falta de gravações em vídeo limitou a captação com maior fidedignidade das reações 

corporais e emocionais suscitadas em cada momento da narrativa, o que restringiu os 

aspectos afetivos possíveis de serem apreendidos.  

 Esse estudo contribui cientificamente para o avanço da Psicologia, 

especificamente na área da Psicologia Cultural do Desenvolvimento, por contribuir para 



96 

 

o detalhamento dos processos psicológicos envolvidos em circunstâncias de ruptura e de 

experiências dolorosas através do Ciclo de Isolamento.   

 O construto desenvolvido nesse estudo, o Ciclo de Isolamento, detalha como 

ocorre o processo retirada do contato social, que pode culminar em uma depressão e em 

situações extremas, no suicídio. O medo é o sentimento mais importante nesse processo, 

é o que motiva a paralisação diante das possibilidades da vida. O Ciclo de Isolamento é 

relevante enquanto construto teórico capaz de especificar processos em curso quando a 

pessoa experiencia situações socialmente estigmatizadas e tem implicações para a 

prática profissional em diversas áreas. Destaque-se sua utilidade potencial para o 

planejamento de ações na promoção de saúde pública. 

 O presente estudo tem, portanto, um alcance social, na medida em que discute as 

vivências da maternidade em contexto de soropositividade, incluindo diversas 

circunstâncias de vida e uma riqueza de particularidades experienciadas pelas dez 

mulheres estudadas. Nesse sentido, muitas reflexões podem surgir fruto da utilização 

dos resultados dessa dissertação no planejamento de ações de promoção na saúde 

pública.   

 Este trabalho tem implicações significativas para o planejamento de ações de 

promoção, prevenção e atenção à saúde da família na medida em que explicita a voz das 

mulheres soropositivas não apenas sobre a maternidade, mas também em relação ao seu 

cotidiano de vida. Ouvir e valorizar a perspectiva dessas mães é imprescindível para o 

planejamento e a efetivação de práticas de cuidado à saúde que sejam mais condizentes 

e próximas com a realidade da população.  

 Futuros estudos nesse sentido podem avançar no estudo e detalhamento dos 

processos afetivos e psicológicos envolvidos na maternidade em contexto de 

soropositividade observando as limitações apresentadas no presente trabalho e as 

possibilidades de avanço na área.  
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PROJETO DE PESQUISA: 
 “UM CORPO QUE ABRIGA UMA VIDA E UM VÍRUS: O SIGNIFICADO DA 

MATERNIDADE PARA MÃES SOROPOSITIVAS PARA HIV” (APOIO FAPESB). 
 

Prezada Senhora, 

 

Estamos estudando o significado da maternidade para mães soropositivas para HIV.  Os 

resultados desta pesquisa poderão ser úteis na melhoria da assistência prestada a 

mulheres soropositivas. A pesquisa está sendo realizada pela psicóloga Renata Moreira 

da Silva, aluna do mestrado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. 

 

Este é um convite para que a senhora participe deste trabalho, contando a sua 

experiência de vida.  A sua participação é voluntária e a senhora poderá interromper ou 

se retirar do estudo em qualquer momento, se assim o desejar. O sigilo sobre as 

informações fornecidas e o anonimato das participantes estão garantidos. 

 

Caso esteja de acordo em participar, pedimos sua assinatura em duas cópias deste 

documento: uma ficará com a senhora e outra com a pesquisadora. 

 

O contato com a pesquisadora, caso seja necessário, poderá ocorrer através do telefone 

(71) 96159627 e do e-mail: (renatampsi@gmail.com). 

 

Esperando contar com a sua participação, agradecemos antecipadamente pela sua 

valiosa colaboração neste trabalho. 

 

Atenciosamente, 

Renata Moreira da Silva. 

 

Sim, aceito participar deste estudo. 

 

 

NOME: ____________________________________________ 

ASSINATURA: ______________________________________ 

Salvador, ______ de __________________ de 2010. 

mailto:renatampsi@gmail.com
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 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

1. Convite para participar de uma pesquisa; termo de consentimento. 

2. Pergunta disparadora: Queria que você falasse para mim quais as primeiras imagens 

que surgem quando você lembra da sua gravidez, (desde a primeira), do momento 

do parto, da sua vivência da maternidade, desde o momento que você imaginou 

que seria mãe, como foi isso para você? Quais as imagens que vêm na sua cabeça?  

Processo de decisão de ser mãe (pensamentos, sentimentos e ações) 

Particularidades da gravidez de alto risco  

a. O que você recorda das primeiras imagens que lhe foram passadas sobre 

ser mãe? 

b. Você conversava com outras mulheres sobre a gravidez? E sobre a 

gravidez em situação de soropositividade?  

c. Com quem você contava/conta durante a gravidez?  

d. Você tinha/ tem alguma preocupação com seu corpo durante a gravidez? 

Quais as suas reações, pensamentos e sentimentos quanto às mudanças 

no seu corpo? 

e. Quais as lembranças mais fortes para você sobre a sua gravidez, sobre o 

parto e sobre a experiência de se tornar mãe?  

f. Como foi para você se tornar-se mãe? Você pode me contar como foi que 

começou a se sentir como uma mãe?  

g. Como é a sua vivência enquanto mãe? O que você diria sobre ser mãe? O 

que mudou em relação às suas expectativas? 

h. Como a vida (rotinas, projetos etc.) passou a ser vivida depois que você 

tornou-se mãe?  

3. Em um segundo momento: Agora vou fazer algumas perguntas sobre o modo como 

você lida com diversas situações do cotidiano, a situação atual da família, e 

também a relação com os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que 

atendem você. 

a. Com relação com os profissionais de saúde: qual o lugar da mãe, da 

mulher, do bebê? Reações, pensamentos, sentimentos. Qual foi a atenção 

dada a cada um?  

b. Quais as concordâncias e discordâncias entre orientações médicas e 

crenças familiares? 

c. Que lembranças você tem sobre momentos agradáveis e desagradáveis 

no cotidiano com o seu bebê?  
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4. Vamos relembrar e pensar um pouco em tudo o que você me contou nessa 

conversa. Se você fosse resumir sua história em uma música qual seria? Imagine 

“ser mulher”, “ser mãe” e “ter HIV”: qual seria a música da sua história?  (explica 

um pouco para mim, o que diz essa música...) 

a. Imagine “ser mulher”, “ser mãe” e “ter HIV” como se relacionam para 

você: qual seria a música da sua história?  

b. Gostaria de comentar alguma coisa? Acrescentar algo? 

c. Reservamos um segundo encontro para falar sobre alguma coisa que 

vocês considerem importante comentar, sobre questões que você queira 

falar a mais e sobre pontos que não ficaram claros para mim. 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 

 

Data da nascimento: ____/____/____ 

Cidade Natal: 

Cidade atual: 

Estado civil:  

Você tem filhos? (   ) Não      (    ) Sim. Quantos?______ 

Filhos (idades e sexo) 

Religião:  

Escolaridade (último grau de instrução):  

Ocupação: 

Situação conjugal atual: 

Você tem ou teve pessoa(s) soropositiva na família?  

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual o grau de parentesco?________________ 
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 DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE PARCERIA 

 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA SAÚDE  

CENTRO ESTADUAL ESPECIALIZADO DIAGNÓSTICO ASSISTÊNCIA E 

PESQUISA 
 

 

 

 

    DECLARAÇÃO 

 

 Salvador, 28 de outubro de 2009. 

 

Através deste documento, declaro que a proposta de pesquisa intitulada 

“UM CORPO QUE ABRIDA UMA VIDA E UM VÍRUS: O 

SIGNIFICADO DA MATERNIDADE PARA MÃES SOROPOSITIVAS 

PARA HIV” da pesquisadora Renata Moreira da Silva, da Pós-Graduação 

do curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) é 

interessante para a instituição CEDAP.  

Assim, saliento que se trata de uma parceria relevante entre as Instituições 

envolvidas no estudo, que poderá contribuir para o planejamento das ações 

de enfrentamento da epidemia do HIV-Aids na cidade de Salvador.  

Atenciosamente, 

 

 

 

       Prof. Dr. Carlos Alberto Lima da Silva  

Coordenador do Núcleo de Pesquisa do CEDAP  

 

 
 

 


