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Resumo: Na história do mundo Ocidental, baseada numa cultura política patriarcal, prevalecem 

valores que excluem o ser mulher - o homem é o personagem principal e a mulher sempre em 

segundo plano – razão do interesse em investigar as histórias de vida de mulheres que, além do fator 

gênero, se deparam com obstáculos, devido à uma deficiência física. Estudar as vidas dessas 

mulheres é o objeto de pesquisa do projeto. Ser mulher e ser deficiente física é uma dupla carga de 

estigmas que implica luta maior pela construção da identidade e para a conquista do seu espaço 

numa sociedade excludente, em que a luta pelos direitos da igualdade é uma constante nas suas 

vidas. O trabalho investigativo possibilita um estudo acerca das histórias de vida das mulheres com 

deficiências, com ênfase nas suas lutas para construir sua identidade e conquistar sua 

valorização/formação como cidadã e sujeito da história. 

Palavras-chave: Deficiência Física. Identidade. Mulheres.  

Introdução 

A vida das mulheres é sempre uma omissão na história oficial; ser homem representa uma 

referência social favorecida cultural e religiosamente na sociedade. O estereótipo de homem ser 

forte, provedor e responsável pela manutenção da família, durante muito tempo foi referencial de 

valores de gênero. Foram criadas divisões sociais entre ser homem e ser mulher, repassadas de 

geração a geração, inclusive pela instituição escolar que contribuiu para essa discriminação de 

papéis entre homens e mulheres. Principalmente os (as) professores (as), assim como a instituição 

família perpetuaram o diferencial não apenas biológico, mas de gênero. 

Diante desses fatores é que surgiu a necessidade de conhecer as histórias de vida de 

mulheres com deficiência, as quais, além de apresentarem os desafios próprios do ser mulher, têm 

uma deficiência; devido a essas duas condições, a hipótese é a de que são duplamente discriminadas 

pela sociedade, fazendo com que a luta pela inclusão concreta seja uma constante e apontando para 

a revisão das políticas públicas neste século XXI no qual se proclama a educação inclusiva no 

âmbito do discurso, da legislação e da mídia.  

Considera-se pessoa em situação de deficiência aquela que apresenta (em caráter 

permanente) perdas ou reduções de sua estrutura ou função anatômica, fisiológica, 

psicológica ou mental, com incapacidade para certas atividades, tendo-se em vista o padrão 

considerado “normal” para o ser humano. (SOUZA, 2012, p.133). 
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Na família, a chegada de um ser especial com deficiência é recebida de forma diferente 

daquele denominado normal, tão esperado por todos. A estrutura familiar fica abalada por não ter 

uma organização para atender aquele novo ser diferente; devido a esse fato, por muito tempo as 

crianças deficientes eram marginalizadas e viviam limitadas apenas ao contexto familiar. 

Recentemente, observa-se a luta da família no sentido de inseri-lo no âmbito social, especialmente 

por parte de suas mães, mulheres que por amor pesquisaram, procuraram descobrir meios para a 

melhoria de qualidade de vida do seu filho ou sua filha. Para tanto, enfrentaram prognósticos 

desfavoráveis quanto à necessidade de assegurar a todos uma vida normal, independente de sua 

compleição física, direitos a desfrutar plena convivência social. 

Atualmente, observam-se os esforços crescentes de homens e mulheres para ocuparem o 

espaço social no trabalho, no esporte, na universidade, dentre outras esferas da vida, na busca de 

superação da exclusão que lhes impõe a sociedade de classes. Diante da luta pela inclusão, 

respeitando o ser na sua singularidade e na sua complexidade, é que se percebe a necessidade de 

conhecer as histórias de vida dessas minorias sociais, especialmente de mulheres: deficientes 

visuais, motoras, auditivas, e intelectual, em relação ao cotidiano da sua vida, no trabalho, na 

sexualidade, no espaço educacional e na família.  

Assim, há alguns questionamentos: Como as mulheres que têm deficiências estão 

contextualizadas numa sociedade onde a inclusão está sendo conquistada através da luta dos 

sujeitos coletivos, dos movimentos sociais, pelo direito humano de ter uma vida digna como 

qualquer outra pessoa? Quais são as histórias de vida das mulheres com deficiências? Em que 

sentido a educação está contribuindo para a inclusão social das pessoas com deficiência? É isto 

possível em uma sociedade regida pela lógica excludente do modo de produção da existência? Os 

questionamentos são pertinentes, justamente por haver ainda diferenças de igualdade entre homens 

e mulheres, na sociedade contemporânea. A mulher conquistou espaço social numa sociedade 

machista, porém, observa-se que ela também está acumulando funções no que se refere ao espaço 

privado e ao espaço público, pois, além de trabalhar na sua profissão, a mulher ainda é responsável 

pela administração da casa e pelo cuidado dos filhos. Os homens que se envolvem no trabalho 

doméstico, são ainda uma minoria. Ser mulher no contexto atual representa uma luta constante entre 

a carreira profissional, a criação dos filhos e os afazeres domésticos, ainda é a mulher que precisa 

orientar as tarefas domésticas e enfrentar em alguns momentos cobranças dos filhos e maridos sobre 

a sua atenção e dedicação ao lar. Quando precisa escolher em continuar a trabalhar ou cuidar da 

família, muitas vezes é a mulher que precisa ceder para o bem estar de todos. O homem por ter uma 
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criação voltada para manter a família e consequentemente ser o provedor, ainda sente dificuldade de 

aceitar o compartilhamento das tarefas e são poucos que realmente cede horário do trabalho em prol 

da mulher trabalhar tempo integral. Ser homem ou mulher na sociedade, ainda persiste divisões de 

papéis sociais, mesmo com as conquistas de liberdade que a mulher adquiriu no decorrer das lutas 

pela igualdade de diretos entre homens e mulheres. No caso das mulheres com deficiências a 

batalha continua constante, devido a uma sociedade em que persistem valores e cultura que 

contribuem para o preconceito em relação à mulher com deficiência.  

Nessa perspectiva é que está sendo desenvolvida a pesquisa no sentido de analisar o papel 

social das mulheres com deficiências, as dificuldades encontradas em saber conviver em uma 

sociedade que, apesar das políticas públicas da inclusão, ainda persistem muitos entraves a serem 

derrubados.  

Para tanto, a metodologia utilizada será uma pesquisa qualitativa, direcionada para as 

histórias de vida, através de entrevistas, rodas de conversas, nas quais se torne possível perceber a 

sua luta para se integrar na sociedade, respeitando suas diferenças, sem excluí-las, e sim 

respeitando-as no sentido de viver numa sociedade que veja as diferenças como algo de construção 

social e respeito à pessoa. 

O trabalho investigativo possibilitará um estudo acerca das histórias de vida das mulheres 

com deficiências físicas, com ênfase nas suas lutas para construir sua identidade e conquistar sua 

valorização/formação como cidadã e sujeito da história. Portanto, a pesquisa tem como campo 

investigativo mulheres que estão estudando no ensino superior no Município de Aracaju, Estado de 

Sergipe. A base teórica que fundamenta nossa posição circunscreve–se aos estudos de Beauvoir 

(1980), Mead (1967), Louro (1997), Hall (2004), Morin (2000), Cruz (2009), e Mantoan (2006), 

entre outros. 

A justificativa da escolha desse objeto de estudo deve-se ao interesse que surgiu ao lecionar 

na universidade e participar de eventos sobre os diretos das pessoas com deficiência . 

Nos depoimentos, as alunas abordavam as dificuldades de frequentar o ensino superior e ser 

valorizadas na profissão escolhida. Nos seus depoimentos narravam que as pessoas não sabiam 

como lidar com elas, e os professores tinham dificuldade para apresentar os conteúdos nas aulas.  

As mesmas narravam as dificuldades encontradas no espaço social, educacional, trabalho 

para poder ocupar seu espaço. A aluna com deficiência visual enfrentou obstáculos em uma 

universidade pública devido à falta de acessibilidade, indo para uma universidade particular, e se 

queixa das dificuldades para avançar nos seus estudos. A cadeirante narra as dificuldades de 
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locomoção e às vezes perde aula porque o ônibus com acessibilidade não passa e sempre precisa de 

um acompanhante para locomoção. Já a aluna com deficiência intelectual narra das dificuldades de 

entender as disciplinas e a falta de esclarecimentos de alguns professores. Assim, diante da luta pela 

inclusão, respeitando o ser na sua singularidade, na sua complexidade é que se percebe a 

necessidade de conhecer as histórias de vida .Essas mulheres têm uma tarefa árdua no decorrer de 

suas vidas. Constatou-se que sexo frágil é apenas o estereótipo inserido na sociedade 

capitalista,onde as políticas de inclusão precisam ter garantias constitucionais e no reconhecimento 

da necessidade de proteger ,respeitar e possibilitar condições de igualdade para todas as pessoas 

com deficiência.  

O trabalho investigativo possibilitará um estudo acerca das histórias de vida das mulheres 

com deficiências, com ênfase nas suas lutas para construir sua identidade e conquistar sua 

valorização/formação como cidadã e sujeito da história. 

Ser mulher: tecer novos caminhos, novos olhares para a inclusão 

Ser mulher em uma sociedade machista é uma luta contínua de enfrentamento e discussões, 

mesmo após muitas lutas e conquistas no espaço social, político e econômico. Nesse contexto, é 

especialmente delicada a questão do trabalho feminino. 

Durante muito tempo, as diferenças biológicas foram usadas para inferiorizar a mulher. O 

fato das mulheres terem o corpo diferente do dos homens foi interpretado como sinal de fraqueza 

física e de incompetência intelectual. Na sociedade, perpetuou-se um sistema em que a população 

feminina era vista como incapaz de cuidar de si própria, de seus negócios, de sua vida. O lugar 

ocupado por elas é de subordinação.  

Some-se aos fatores descritos, o fato de que as variáveis econômicas foram determinantes no 

sentido de atribuir à mulher o papel central do sistema familiar e social. O comando econômico que 

pertencia à mulher na civilização primitiva foi transferido para o homem. O crescimento da 

propriedade privada trouxe consigo a subordinação da mulher, como também foi instituída a 

fidelidade feminina como forma de resguardar a herança para os filhos, sendo que a mesma faz 

parte dos bens possuídos pelos homens, 

Diante disso, o processo histórico e econômico é observado com o enfoque da 

transformação do arranjo social e econômico que iniciaram, através da tradição oral, as primeiras 

explicações da origem de gênero humano. A sociedade capitalista perpetuou a divisão do trabalho 

entre o público e o privado direcionando-o para a divisão de sexo, como também para a divisão 
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intelectual. O próprio sistema cria uma relação de dominação entre o que detém o poder, no caso o 

homem que está à frente dos negócios e se acha no direito de explorar, exigir subserviência dos que 

considera inferiores: mulheres, negros, índios, pobres, pessoas com deficiência(s) todos são alvos 

dessa relação de poder. O sistema capitalista reforça essa relação a partir do momento que visa ao 

capital, explora a mão de obra, estimula o individualismo e contribui para a desigualdade social. 

A luta de gênero proporcionou uma quebra de paradigmas, desconstruindo argumentos de 

que a mulher não tinha capacidade de administrar sua vida. Os direitos conquistados 

proporcionaram oportunidade para sua libertação das amarras do próprio sistema, como também da 

vida familiar subordinada ao homem. 

Essa é a grande revolução que, no século XIX, transforma o destino da mulher e abre, pra 

ela, uma nova era. Marx e Engels medem-lhe todo o alcance e prometem da mulher está 

estreitamente ligada à história da propriedade privada; uma catástrofe substituída pelo 

patriarcado o regime do direito materno e escravizou a mulher ao patrimônio; mas a 

revolução industrial é a contrapartida dessa dependência que resultará na emancipação 

feminina. (BEAUVOIR, 1970, p.148.) 

 

Assim, observa-se que a desigualdade de gênero, de acordo com as pesquisas em diversas 

áreas da ciência, não possui uma causa biológica, mas uma origem sociocultural. Nos estudos 

realizados, diferentes culturas e sociedades mostram que a construção da identidade feminina está 

relacionada à oposição à masculina. O desenvolvimento da sexualidade está impregnado no 

momento da concepção ou mesmo antes quando os pais já fantasiam, inconscientemente, que seu 

filho ou sua filha sejam de um determinado jeito. A sociedade determina para a criança os pontos 

básicos de cada papel de gênero. 

Guacira Louro afirma: 

Tanto na dinâmica de gêneros como na dinâmica da sexualidade as identidades são sempre 

construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado momento. Não é possível 

fixar um momento seja esse nascimento, adolescência, ou a maturidade que possa ser 

tomado como aquele em que a identidade sexual e/ou identidade de gênero seja assentada 

ou estabelecida. As identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis, portanto, 

passíveis de transformação. (LOURO, 2003, p. 27). 

 

Entende-se que deve repensar o modelo comportamental existente na sociedade, 

desconstruir a polaridade rígida dos gêneros onde um e outro se complementam respeitando a 

diversidade. Justamente por percebermos que a identidade torna - se algo móvel formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 

no sistema cultural que nos rodeiam. A identidade é algo formado no decorrer do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. 

Entretanto, essa origem sociocultural também contribuiu para diferenciar as pessoas que 

apresentavam deficiências, ser deficiente direcionava a uma pessoa incapaz de produzir, inválida na 
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sociedade. A educação contribuiu por muitas décadas em excluir, não respeitando o indivíduo na 

sua singularidade, em ser capaz de mostrar conhecimento, habilidades que fazem superar qualquer 

dificuldade.  

Essa ambiguidade de proposta pedagógica também responde pela cristalização dos 

preconceitos. Além disso, reconhecermos que a recusa do aceitar o outro como um ser 

diferente ,dividindo e convivendo no mesmo espaço com os outros alunos ditos “normais” é 

de fato um desafio nesta sociedade excludente e competitiva. (BEZERRA, 2012, p.140) 

 

A luta para a inclusão no ensino regular das crianças, adolescentes, mulheres e homens é 

lei,porém as políticas públicas ainda não foram totalmente concretizadas para construir um Brasil 

com acessibilidade. 

Além de a educação brasileira enfrentar dificuldades em atender alunos com deficiência, 

diante da democratização do ensino, o sistema educacional não oferta a todos uma escola de 

qualidade e a garantia de ensino.  

A verdade é que o ensino escolar brasileiro continua aberto a poucos, e essa situação se 

acentua drasticamente no caso dos alunos com deficiência. O fato é recorrente em qualquer 

ponto de nosso território, na maior parte de nossas escolas, públicas ou particulares e em 

todos os níveis de ensino, mas sobretudo nas etapas do ensino básico;educação 

infantil,ensino fundamental, e ensino médio. (MANTOAN, 2006, p.23). 

 

No Brasil há leis que respaldam a garantia de ensino para as pessoas com deficiências no 

ensino regular, porém as políticas públicas ainda são precárias para garantir condições de 

acessibilidade, no intuito de proporcionar o bem estar e uma educação de qualidade. 

O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Dos cerca de 190 milhões de brasileiros, aqueles com pelo 

menos uma deficiência, seja visual, auditiva, motora ou mental, somam 23,9%. De acordo 

com os resultados do Censo 2010, a deficiência mais frequente entre a população brasileira 

é a visual. O IBGE destaca que a Região Nordeste registra os maiores níveis para todas as 

deficiências. (IBGE, 2010). 

 

Assim a inclusão é fundamental para abrir caminhos e oportunidades para as pessoas. 

Independente do nível e grau de deficiência, é necessário enfrentar os obstáculos que permeiam o 

meio social, desconstruir conceitos, valores que estigmatizarm as pessoas com deficiência, tecer 

novos caminhos, novos olhares, proporcionar uma educação de respeito à diversidade, respeito ao 

ser humano. Acessibilidade é justamente condição para utilização com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas ou meio de comunicação e informação por pessoas com 

deficiência ou com mobilidades reduzida. (BRASIL, 2004). 

Numa sociedade excludente e preconceituosa, desenvolvida pela cultura de massa onde o 

modelo de mulher tem a aparência da boneca Barbie, talvez os obstáculos sejam maiores para quem 
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é mulher e deficiente, daí a todo momento ser preciso ter força de vontade e lutar para enfrentar 

obstáculos que ocorrem no sistema educacional, no convívio social no trabalho, nas relações 

afetivas e nas condições socioeconômicas. De acordo com a Declaração de Salamanca: 

[...] Também é importante que se reconheça que mulheres têm freqüentemente sido 

duplamente desavantajadas, com preconceitos sexuais compondo as dificuldades causadas 

pelas suas deficiências. Mulheres e homens deveriam possuir a mesma influência no 

delineamento de programas educacionais e as mesmas oportunidades de se beneficiarem de 

tais. Esforços especiais deveriam ser feitos no sentido de se encorajar a participação de 

meninas e mulheres com deficiências em programas educacionais. (DECLARAÇÃO DE 

SALAMANCA,1994). 

 

Desse modo as pessoas com deficiências, que por muito séculos foram excluídas, hoje lutam 

também pelo direito a uma vida digna. De acordo com Morin (2000), “é ser, a um só tempo, 

plenamente biológico e plenamente cultural”. A pessoa com deficiência tem o direito de lutar pelo 

exercício de sua cidadania, trilhar caminhos, é um ser com sua complexidade, na sua sexualidade 

que é prerrogativa do humano, ao mesmo tempo em que é uma das faces que nos permite mostrar a 

plenitude da nossa humanidade. É o momento do diálogo sobre vários paradigmas que foram 

impostos através de séculos e cada vez mais questionados. Estamos passando por uma reflexão e 

discussão sobre reorganização social acerca da diversidade humana. A energia da subjetividade que 

transparece no sujeito impede de aceitar uma padronização de modelo. É por isso que estamos 

observando a luta das pessoas para deixarem de ser excluídas, o desejo de ser feliz está nas 

entranhas do ser.  

É o despertar do ser que passou a vida achando que não devia lutar; achando que os valores 

deviam persistir, os dogmas religiosos não deviam ser questionados, aceitando sua condição social 

com resignação. De acordo com Heidegger (2003, p.73) “a tarefa fundamental do ser consiste no 

despertar de uma tonalidade afetiva fundamental do nosso filosofar. Seria o despertar, fazer - com - 

que – acorde: um deixar o que dorme vir a despertar.” 

Eu nunca tive muitas amigas, só uma no tempo do colégio ,as pessoas ficam com vergonha 

de perguntar alguma coisa ,uma vez perguntou a uma colega que estava comigo o meu 

nome e minha idade. Não perguntou pra mim. Acho que pensam que sou uma boneca que 

precisa de cuidado. (ROSA, 2012). 

 

Eu gosto da universidade, agora tenho vergonha de apresentar trabalho. Minha mãe 

contratou uma pessoa para me ajudar nas atividades. Já fui reprovada, mas não vou desistir. 

(MARGARIDA, 2013). 

 

Às vezes eu perco aula por não ter quem me leve, o ônibus o elevador está quebrado e 

demora para passar. ( FLOR, 2012). 

 

Quando vou ao ginecologista tenho sempre que ir com alguém da minha família, porque o 

médico não sabe libras e não tem interprete na clínica.( HORTÊNCIA, 2012) 
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A vida das mulheres com deficiência é de muito obstáculos, porém lutam para ocupar seu 

espaço e não desanimam diante das dificuldades que permeiam suas vidas. 

O ser feminino é caracterizado pela cultura social como ser frágil, e, diante dessa visão, 

mulheres e meninas deficientes são mais vulneráveis, tanto no ambiente familiar como fora dele, a 

sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus tratos, ou exploração. 

Portanto, é fundamental medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência a garantia 

de todos os direitos humanos e liberdades para uma vida digna e de qualidade no meio social em 

que estão inseridas. 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências: “de que hoje 

não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, 

no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços”. (CONVENÇÃO, 

2011, p.7) E, um dos compromissos do governo brasileiro é justamente assegurar um país acessível 

para todos e todas. Fazer cumprir a lei é a bandeira de luta das pessoas com deficiência, para que 

realmente possam ter acessibilidade e oportunidade iguais às demais pessoas. Os princípios da 

citada Convenção são: 

a) O respeito pela dignidade inerente à autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer 

as próprias escolhas, e a independência das pessoas; 

b) a não discriminação; 

c) a plena efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da 

diversidade humana e da humanidade; 

e) a igualdade de oportunidades; 

f) a acessibilidade; 

g) a igualdade entre o homem e a mulher; 

h) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo 

direito das crianças com deficiências de preservar sua identidade. (CONVENÇÃO, 2011, 

p. 17) 

 

Dessa forma, diante da luta pela inclusão, respeitando o ser na sua singularidade, na sua 

complexidade, é que se percebe a necessidade de conhecer as histórias de vida dessas minorias 

sociais, especialmente de mulheres com deficiência que enfrentam todos os obstáculos, em relação 

ao cotidiano da sua vida, no trabalho, na sexualidade, no espaço educacional e na família. Mulheres 

guerreiras que lutam para viverem com autonomia e dignidade. 

Considerações finais 

Na pós- modernidade, percebe-se a luta da mulher para deixar de ser excluída, ter direito e 

voz reconhecidos numa sociedade sexista e machista. A história da humanidade foi documentada 

como a mulher sendo o segundo sexo: sua história é de opressão, submissão e silêncio. A identidade 
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feminina resulta, de acordo com Fagundes (2003), da interação entre a consciência que uma pessoa 

tem de pertencer ao sexo feminino e as consequências sociais concretizadas nas relações com o 

outro. 

A condição feminina está estruturada na educação direcionada pelos pais que desde quando 

nasce já estabelece o que deve ser de menino e de menina: o menino pode brincar fora de casa, tem 

mais liberdade para tomar decisões; às meninas as atividades são mais restritas. No decorrer de suas 

vidas vão estabelecendo conceitos e valores que contribuem na formação da sua identidade, ou seja, 

o contexto social interfere no comportamento de ser homem e de ser mulher. 

A educação inclusiva no ensino superior na universidade onde as mulheres estudam tem um 

Núcleo de Apoio Psicossocial que procura atender as dificuldades através do apoio pedagógico, 

familiar. Além de material pedagógico para acessibilidade que vai da arquitetura, equipamentos 

pedagógicos. Porém, além da acessibilidade, outro problema que as alunas enfrentam é justamente 

na credibilidade por parte de alguns professores e de membros da própria família que possam 

avançar nos conteúdos das disciplinas, alguns professores sentem dificuldade de trabalhar com 

pessoas que tem deficiência visual, deficiência mental ou deficiência auditiva. Foi constatado 

também que as mulheres com deficiência são minorias na universidade. Dentre as deficiências, a 

deficiente física tem mais acesso, enquanto a deficiência visual, mental e auditiva ainda são 

minorias.Nos depoimento da aluna com deficiência visual afirmou que as mulheres não procuram o 

ensino superior, por ficarem acomodadas ao recurso financeiro por invalidez. Ainda precisamos 

aprofundar as questões da dificuldade de acesso ao ensino superior. Pelos dados estatísticos o índice 

de deficientes na região nordeste é grande e pela declaração de Salamanca há necessidade de 

programas pedagógicos que estimulem as mulheres com deficiência a enfrentar os obstáculos que 

vão desde o assédio e abuso sexual,o preconceito,a superproteção da família, a própria 

acessibilidade que as façam seguras e independentes para seguirem seus caminhos. 

Assim percebeu-se que a mulher com deficiência tem que estar sempre duplamente lutando 

para ocupar seu espaço social, no estudo, no trabalho e na vida afetiva, uma luta árdua para ser 

atendida em suas especificidades,reconhecida como mulher, cidadã e contribuir cada vez mais para 

o respeito a diversidade das pessoas com deficiência.  
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Life Story of Women With Disabilities: Fights and Accomplishments in Social Context  

Abstract: In history of the Western world, based on a patriarchal political culture, prevailing values 

that preclude a woman - the man is the main character and the woman always in the background - 

why the interest in investigating the life stories of women who, beyond the gender factor, encounter 

obstacles due to a physical disability. Studying the lives of these women is the object of the research 

project. Being a woman and being crippled is a double burden of stigma that implies greater 

struggle for identity construction and the achievement of its exclusive space in a society in which 

the struggle for equal rights is a constant in their lives. The research work provides a study on life 

histories of women with disabilities, focusing on their struggles to build its identity and win their 

appreciation / training as a citizen and subject of history. 

Keywords: Physical Disability. Identity. Women.  

 


