
LUTA DE MARIA DE LOURDES CONTRA O MACHISMO E SUAS 

REPRESSÕES 

Cristine Brandenburg 

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC  

Lia Machado Fiuza Fialho 

Docente Dra. Universidade Estadual do Ceará – UECE 

Lourdes Rafaella Santos Florencio 

Docente Dra. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia/Campus Camocim  

 

Introdução 

A pesquisa objetiva biografar Maria de Lourdes Fernandes, enfatizando a sua 

história de vida na luta contra o machismo, sua cegueira física e o Bullying (1962-

2019).  Maria de Lourdes rompeu paradigmas ao se tornar técnica de enfermagem, 

pedagoga e escritora apesar da sua cegueira e do tratamento machista recebido do pai e 

marido.  

Por intermédio de uma pesquisa amparada teoricamente nos pressupostos da 

História Cultural (BURKE, 2008), do tipo biográfica (DOSSE, 2015; LEVI, 2016), que 

adotou a metodologia da História Oral Híbrida (MEIHY; HOLANDA, 2015), 

reconstituiu-se uma narrativa acerca da vida Maria de Lourdes Fernandes que não 

buscou verdades inquestionáveis, mas considerou que o sentido de uma vida jamais será 

percebida em sua inteireza, pois somente podemos conceber o sujeito em seu grupo, não 

somente pela temporalidade que atravessa as décadas e mudanças, mas também porque 

o individual e coletivo é indissociável, ou seja, desenvolver uma biografia é estudar a 

coletividade na qual esse indivíduo se insere (DOSSE, 2015). 

O lócus da pesquisa foi na residência de Maria de Lourdes na cidade de 

Fortaleza - CE, local onde a biografada se dispôs a participar concedendo os seus relatos 

orais. As narrativas da biografada Maria de Lourdes coletadas mediante entrevistas em 

história oral livre foram gravadas, transcritas, textualizadas e validadas, posteriormente 

entrecruzadas com outras fontes – documentais, imagéticas e legais. A História oral 

permite trazer a tona a história das memórias de um sujeito ou de um coletivo, 

configurando-se método abrangente e eficaz para pesquisas com história ao possibilitar 

envolver recordações, acontecimentos do passado. A identidade dos indivíduos é 

baseada constitutivamente no entrelaçamento da sua memória (ALBERTI, 2017) e na 

história oral além das narrativas, “[...] preza-se o poder de “conversa”, contatos ou 

diálogos com outros documentos, sejam iconográficos ou escritos como: 

historiográficos, filosóficos ou literários” (MEIHY; HOLANDA, 2015, p. 129). 
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O historiador Peter Burke, a partir dos anos de 1980 passou a utilizar a 

nomenclatura de “Nova História Cultural” objetivando dar ênfase a ampliação dos tipos 

e estilos de se trabalhar com fontes históricas, considerando novas técnicas, assuntos e 

objetos para se problematizar e investigar o desenvolvimento da História 

(CARVALHO; BRANDENBURG; FIALHO, 2019). Entretanto, não se pode olvidar 

que a biografia “é um gênero antigo, disseminou tendo por base a noção de bioi (bios) e 

não se ocupa de retratar apenas a “vida”, mas também a “maneira de viver” [...]” 

(DOSSE, 2015, p. 123), mas esta já não se detém a trabalhar com as hagiografias e 

histórias de heróis, pois passa a considerar a importância das pessoas comuns (VILAS-

BOAS, 2014). Assim como Giovanni Levi (2016) entrelaçamos a biografia e a 

hermenêutica considerando que a vida é uma trajetória de questões a serem respondidas. 

As análises permitiram constituir uma narrativa da educadora madura que 

enfrentou várias adversidades na vida: o diagnóstico de cegueira, proibição do pai de 

estudar, o Bullying dos colegas e o machismo familiar. A relevância da pesquisa é 

demonstrada desde a discussão dos mecanismos de superação e tensionamentos 

vivenciados por uma cega que consegue se tornar pedagoga e escritora ao enfrentar os 

preconceitos, a dificuldade financeira, o autoritarismo do seu pai e do marido machistas.  

Desenvolvimento do Trabalho 

Em vinte e sete de agosto de 1962 nasceu Maria de Lourdes Fernandes, na 

cidade de Souza de Paraíba, no estado da Paraíba. Filha do casal Raimundo e Alzerina 

Fernandes, agricultores e semianalfabetos - falecidos -, que tiveram nove filhos e 

adotaram mais dois. Casal muito religioso e patriarcal que criou os filhos com 

dificuldades financeiras, constantemente mudando de endereço em busca de trabalhos 

pelas fazendas das redondezas como agregados.  

Com sete anos de idade Maria de Lourdes pediu ao seu pai para ir à escola, 

pois seus irmãos já frequentavam o grupo escolar. Seu pai colocou-a para estudar 

porque compreendia que a mulher deveria saber ler, assinar o seu nome e as quatro 

operações básicas de matemática; deveria possuir apenas o mínimo de instrução. Levou-

a para estudar em uma escola na fazenda onde trabalhava. Maria de Lourdes relata seu 

primeiro trauma de infância: 

Muito pequena lá em Quixadá, 7 anos. Aperreando o meu pai, ele 

colocou-me para estudar com a mulher do fazendeiro. Geralmente 

elas ensinavam a carta do ABC, que era a única coisa que meu pai 

achava que era permitido para mulher, aprender a ler e escrever, e as 

quatro operações básicas de matemática. Quando eu cheguei, logo no 
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primeiro dia me deparei com uma criança que tinha que cantar a 

tabuada, cantar o alfabeto, as famílias, o b com a, ba. O b com e, be. 

O menino que não sabia a tabuada levou nas mãos palmatórias. 

Fiquei com medo. Não consegui aprender porque se ela me 

chamasse... nem saberia. Não fui mais. Fato que eu explico a 

dificuldade que tenho de decorar (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Em 1970 toda a família mudou-se para a cidade de Fortaleza - Ceará, quando 

Maria de Lourdes estava com oito anos de idade. Sua mãe Alzerina procurou um 

colégio que pudesse colocar para estudar a sua filha. Segue o relato de Maria de 

Lourdes da sua segunda frustração na escola pública em que foi matriculada: 

Nessa época se pagava uma taxa para poder estudar, para comprar 

farda e livros...  Comecei a estudar, mas o meu pai não podia pagar a 

taxa escolar de todo mundo. Veio a decepção na sala de aula, sem ter 

o livro os colegas mangavam de mim. A diretora chegou, chamou meu 

nome e disse: “que eu não podia estudar, porque o meu pai não tinha 

pago nem um mês da minha mensalidade”, então pediu que eu me 

levantasse, juntasse minhas coisas e saísse dali. Foi na frente de todo 

mundo e todos os colegas ficaram vaiando, eu saí dali chorando.... Os 

meus irmãos estudavam lá, eu fiquei até eles saírem, sentada no pé do 

portão pelo lado de fora porque eu não pude ficar nem do lado de 

dentro (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Baseados em estudos da tese de Saviani (1973) intitulada “Educação brasileira: 

estrutura e sistema”, ele discute sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

quando começou a ser formulada pela Lei n. 4.024/61 o autor salienta que haveria uma 

longa disputa entre os interesses privados na educação o que dificultaria o repasse para 

o setor público e consecutivamente a ausência do sistema educacional (BUFFA, 2018). 

Tal restrição orçamentária implicou para Maria de Lourdes diretamente, pois seu pai 

não conseguia arcar com seus estudos mesmo em uma escola pública. Outro ponto para 

considerar é o êxito rural no período de 1970 devido às fortes políticas de 

industrialização do governo anterior e a política de ensino técnica da ditadura Militar, 

mais da metade da população residia nas cidades e não havia vaga para todas as crianças 

nas escolas públicas (SCHWARCZ, 2016). 

O pai de Maira de Lourdes neste período justificou para a mãe e para a filha 

que era prioridade os seus irmãos estudarem devido serem homens, chefes de família no 

futuro.  

Para meu pai o mais importante é que os homens estudassem, pois 

eles tinham que se formar, ter um emprego para manter e sustentar a 

família. Eu como era a mulher, não tinha importância se eu estudasse 

ou não. Eu era muito medrosa na época que tive que esperar por 

meus irmãos na saída da escola. Eu já tinha problema de visão, eu 

tinha visão turva e embaçada. Só que eu não sabia o porquê na 

época, tropeçava nas coisas porque eu não via... e o meu pai e meus 
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irmãos diziam que eu era desastrada e distraída (Maria de Lourdes, 

out.,2019). 

Guacira Louro (2014) descreve que durante muito tempo a mulher era 

considerada como invisível pela sociedade e pelas famílias, apenas com o surgimento da 

segunda onda do feminismo, no ano de 1968, as mulheres começaram a romper de 

certos padrões machistas exercidos pela sociedade.  

Aos dez anos de idade Dona Alzerina procurou novamente colocar a filha em 

uma escola devido aos apelos da filha. Desta experiência escolar o bullying começou a 

fazer parte da vida de Maria de Lourdes fala:  

Dona dos artesanatos tinha escolinha de bairro, que meus irmãos 

trabalhavam, minha mãe me matriculou lá. Tinha o cabelo muito 

longo e peguei piolhos, coçava muito e feriu minha cabeça. Minha 

mãe para tratar os ferimentos pelou minha cabeça para poder botar 

remédio e amarrou um lenço. Quando cheguei os colegas começaram 

a implicar comigo para tirar o lenço. Hoje chama bullying, mas era 

comum as crianças arengar com os outros, tentaram puxar meu lenço, 

batiam com a ponta do lápis na minha cabeça e eu chorava. Não 

queria dizer para ninguém, tinha vergonha. Tiraram o lenço da minha 

cabeça e viram que além de eu estar careca ainda estava com feridas 

e me apelidando de perebenta. A professora mandou ir para casa, 

porque comecei a chorar e voltar amanhã. Quando cheguei na escola 

no outro dia, estavam as mães na porta da escola. A diretora foi e me 

chamou na frente de todos e mais uma vez escutei “que eu não 

poderia estudar mais” (Maria de Lourdes, out., 2019). 

O Bullying na comunidade escolar há tempos se enfrentada e traduz em 

diferentes formas de violência de maneira velada ou mais algoz, acarreta vários 

prejuízos sociais, políticos e emocionais (ALBUQUERQUE, WILLIAMS e 

D’AFFONSECA; 2013).  

Depois destas tristes decepções escolares e diante do machismo do seu pai 

Maria de Lourdes foi ajudar nos afazeres do lar e a cuidar de seus irmãos menores, pois 

seu pai estava desempregado e vivia de bicos para sustentar uma família numerosa. 

Foram morar no Bairro Mondubim, em Fortaleza, em condições precárias com uma casa 

coberta de palha. Quando o padre da paróquia soube da existência desta família e que 

havia uma menina que não sabia escrever com 12 anos de idade, ele conseguiu uma 

bolsa de estudos em um semi-internato para Maria de Lourdes estudar em um “Colégio 

de Freiras”. Novamente Maria de Lourdes sofreu bullying das colegas, como relata: 

Almoçava com o que as irmãs me davam um pouco. Sofri porque as 

colegas puxavam os meus cabelos, não queriam brincar comigo. Uma 

delas, a roupa ficou apertada e a mãe doou para mim e todo dia ela 

passava por mim e dizia assim: “olha essa roupa que ela está usando 

era minha”. Não tinha nenhuma boneca, as minhas bonecas eram 

umas bruxinhas de pano que a minha vó fazia. Via aquelas bonecas 
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de gente rica e eu tinha maior vontade de pelo menos pegar uma 

boneca daquela. Elas ficavam brincando no intervalo, eu ficava 

sozinha. Uma das irmãs perguntou para uma das meninas por que 

elas não brincavam comigo, ela respondeu: “a mãe delas tinham dito 

que eu era pobre e que não era para elas brincarem comigo”. A irmã 

explicou que pobreza não é doença, que não pegava, que as mães 

delas estavam erradas e que ali era para todo mundo brincar junto”. 

Uma das meninas disse: “Está certo. Ela pode brincar com a gente, 

mas ela vai ser a empregada” (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Afora o preconceito social, a dificuldade em enxergar aumentava de maneira 

rápida a ponto de prejudicar seu aprendizado, como explica: 

Comecei a ter mais dificuldade na sala de aula, as irmãs pediram 

para minha mãe me levar para o médico. Mesmo indo pertinho da 

lousa para tirar a letra, ainda escrevia a letra errada. Descobriram o 

problema de miopia que me levou a cegueira, não tinha cura (Maria 

de Lourdes, out., 2019). 

O Bullying era constante na vida de Maria, ela narra alguns episódios: 

Fui a um aniversário em uma chácara, que tinha piscina, nunca tinha 

visto uma piscina. As irmãs me levaram, pois eu era aluna também e 

queria ir. Tinha medo da piscina e fiquei sentada só na borda com os 

pés para dentro da água. Uma menina passou, me derrubou, se não 

tivesse uma irmã próxima, acho que eu tinha morrido (Maria de 

Lourdes, out., 2019).  

O último ano nesta escola fiz a primeira comunhão. Minha mãe 

arranjou um vestido emprestado, na véspera, tinha que ir de branco. 

Minhas colegas de sala de aula, pegaram e riscaram parte do banco 

da igreja com tinta. Acabaram fingindo ser minhas amigas. O dia de 

confissão, dia de perdoar todo mundo. A partir daquele momento eu 

era amiga delas. Caí na onda delas que me levaram para eu sentar 

naquele local sujo, estraguei o vestido. Minha mãe teve que pagar um 

vestido sem poder, ainda levei uma pisa (Maria de Lourdes, out., 

2019). 

Maria de Lourdes acabou concluindo a quarta série em outra escola pública, no 

Bairro José Walter, pois a família se mudou novamente por conta do novo emprego do 

pai.  Maria de Lourdes explica a nova experiência: 

Era mais velha da turma, 14 anos estava fazendo a 3ª série, não tinha 

amizade, meus pais me prendiam muito. Enfrentava o medo de me 

aproximar dos colegas e ser recepcionada como fui nos outros 

colégios. Na 4ª série nesta escola foram tirar os noivos para a 

quadrilha de São João que todos nós ensaiávamos. Os meninos 

sugeriram que o casal mais feio da sala seria o noivo e a noiva. 

Fizeram a votação, e fui a noiva e o menino que tinha aquele 

problema na pele ‘Albino’, ele foi o noivo. Levei na esportiva eu 

queria tanto brincar, queria tanto fazer amizade. A minha tristeza foi 

porque o menino que foi o noivo ele não viu assim, ele não superou e 

ele se suicidou com 13 anos (Maria de Lourdes, out., 2019).  

A falta de inclusão escolar no período que Maria de Lourdes estudava foi forte 

mente evidenciada pela expulsão dela nas instituições e os traumas demonstrados com a 
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falta de preparo dos educadores com os educandos deficientes. De acordo com Eder 

Camargo (2017) a inclusão em diversos espaços físicos e simbólicos e os agentes 

inclusivos devem participam efetivamente nesse processo.  

Prosseguindo nos estudos, iniciou a 5ª série em outra escola pública, no turno 

da noite, e aos 19 anos de idade, onde concluiu o primeiro grau com auxílio do 

telecurso, apesar de toda a resistência do pai para ela estudar. Maria de Lourdes conta:  

No 5º ano a noite foi quando eu comecei a negociar com meu pai 

porque ele queria que eu parasse de estudar, porque eu já sabia o que 

bastasse para uma mulher. Dizia para ele que queria estudar e então 

sempre quando meu óculo de grau muito grosso quebrava ou por 

algum motivo, ele botava a maior dificuldade para comprar outro, 

porque era caro mesmo e não tinha aqui em Fortaleza, vinha de São 

Paulo. Levava de 4, 5 meses sem usar óculos, quase cega eu ficava 

fazendo as coisas dentro de casa. (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Maria de Lourdes, na sua maioridade, matriculou-se em outra escola pública e 

começou a fazer o segundo grau, mas os médicos a proibiram de estudar. Maria de 

Lourdes descreve: “Não continuei porque os médicos na época falaram que parasse, 

pois se quisesse ainda passar um tempo enxergando era bom não forçar a vista. Então, 

meu pai já queria isso... Os meus irmãos se casaram vieram morar dentro de casa e fui 

ser empregada dos meus irmãos” (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Uma brincadeira maldosa feita por uma cunhada acabou culminando no 

casamento obrigado de Maria de Lourdes com um desconhecido, para manter a honra da 

família. Ela desabafa sobre o acontecimento: 

Ela (a cunhada) colocou uma cartela de anticoncepcional usado 

dentro da minha gaveta e mandou minha mãe pegar uma blusa que eu 

tinha dela, dentro da minha gaveta. Só que não tinha blusa dela, ela 

queria que a mamãe pegasse o anticoncepcional. Minha mãe pegou o 

anticoncepcional, invés de conversar comigo, ela esperou que meu 

pai chegasse e foi falar com ele. Meu pai ficou com raiva disse que 

era inadmissível. A raiva dele e o desgosto foi tão grande que me 

botou para fora de casa. Um sobrinho da vizinha vindo do interior 

para trabalhar, que morava nos fundos da casa dela, me viu umas 

22:00 horas sozinha chorando na calçada. Ele começou a conversar e 

disse que se eu quisesse eu podia dormir no quarto dele, que quando 

fosse no outro dia, meu pai mais calmo poderia me perdoar. Não vi 

nada demais, fui dormir, olha ele me respeitou maravilhosamente 

bem. No outro dia a rua inteira estava dizendo que eu tinha dormido 

com ele. Pronto meu pai me obrigou a casar com ele (Maria de 

Lourdes, out., 2019). 

Por ser de família muito católica e provinciana, a honra da mulher era 

vinculada a virgindade e aquele que violasse a “moral” de moça, deveria com ela se 

casar.  Maria de Lourdes contraiu matrimônio aos 22 anos, em 1984. Maria de Lourdes 
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explica: 

Me casei em um mês e no outro eu estava grávida, como minha mãe 

dizia eu casei fértil. Não sabia quando comecei a sentir os sintomas 

que tinha o menino se mexendo dentro de mim, eu lá sabia que era 

menino. Não sabia e comecei a chorar porque não sabia como é que o 

menino nascia. Não entendia nada dessas coisas, minha mãe nunca 

tinha conversado comigo sobre isso. O primeiro eu perdi. E com 6 

meses depois estava grávida de novo do meu primeiro filho. Diziam-

me que casou tinha que aguentar até o final [...], não existe esse 

negócio de separação (Maria de Lourdes, out., 2019). 

Em uma família patriarcal o pai tinha autonomia e autoridade baseados em seus 

conhecimentos sendo responsável por resolver os problemas da família. Este 

conhecimento paterno era herdado do passado e unia se ao presente o que lhe atribuía ao 

pai planejar e garantir o futuro dos filhos, como o principal provedor financeiro da 

família (ROMANELLI, 2000). 

O exemplo de sua avó e mãe sobre o casamento até certo momento conformou 

Maria de Lourdes, no entanto diante das imposições e agressões verbais do marido e a 

necessidade que enfrentava com os filhos, ela resolveu procurar um local para morar, 

trabalhar e cuidar da educação dos 4 filhos - uma menina e três meninos. Maria de 

Lourdes descreve: 

Sofria porque o casamento era para sempre. Aguentei meu marido 

que não se preocupava se tinha o que comer ou não, cheguei a morar 

embaixo do pé de cajueiro com as crianças pequenas, morei nas casas 

dos outros aguentando humilhação. Começou a invasão de terra e 

peguei um barracozinho. E comecei a trabalhar como diarista. Junto 

com algumas mulheres da comunidade que eu morava na invasão a 

gente teve a ideia de retomar o projeto Integrasol/Bairro José Walter 

para que os nossos filhos não ficassem no meio da rua no outro 

horário em que não estudavam. Sempre procurei acompanhar eles 

nos estudos. Tornava difícil ir nas reuniões porque tinha que 

trabalhar, cuidar deles, da casa e ainda tinha o pai deles que não 

ajudava. Fazia faxina e quando chegava em casa ele dizia para os 

meus filhos já grandinhos, todos com 8, 7, 5 e 4 anos que não tinha 

feito faxina, tinha ido era para as esquinas e que tinha ido fazer 

ponto. Ele achava que não tinha capacidade de trabalhar. Comecei a 

frequentar palestras e formação percebi que não era bem assim, que 

Deus não fica satisfeito com o sofrimento. Se um casamento não vai 

bem, então ele não é abençoado por Deus. Foi muito difícil ele era 

uma pessoa muito machista eu ia para igreja e ele dizia que eu ia 

namorar (Maria de Lourdes, out., 2019).  

A partir da promessa feita por candidato a vereador que Maria de Lourdes 

ajudou durante a campanha conseguiu seu primeiro emprego de carteira assinada.  Este 

eleito para cumprir seu compromisso o vereador arranjou um trabalhar no posto de 

saúde pela prefeitura de Fortaleza – CE no cargo de serviços gerais. Através do trabalho 
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e dedicação chegou a ser auxiliar de pediatra após seis meses. Maria de Lourdes diz: Fiz 

amizade com todos, no meu intervalo do almoço aprendia como auxiliar o médico a 

pesar uma criança e verificar temperatura etc. Fui transferida para ser atendente de 

médico pediatra. 

Neste posto de saúde surgiu oportunidade de bolsa de estudos para fazer curso 

técnico de enfermagem, entretanto, a dificuldade de enxergar aumentava e, contudo, 

ainda surgiu o empasse de apresentar a documentação do ensino fundamental, pois 

Colégio 3 pegou fogo e perdeu a documentação e cursou a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA juntamente com o curso técnico para não perder a bolsa. Maria de 

Lourdes fala: 

Fui para o Instituto dos Cegos o médico disse que poderia fazer uma 

cirurgia que retardaria a cegueira um pouco. Quando estava fazendo 

o curso de técnica de enfermagem, tinha que ter o ensino médio que 

não tinha. Fui no colégio que onde dei entrada para ver se eu 

reativava eles disseram não podia mais, faz muito tempo. Você deve ir 

na Secretaria de Educação e trouxer o documento que você terminou 

o ensino fundamental. Na secretaria não tinha um documento que 

tinha terminado o ensino fundamental. Ele era clandestino e pegou 

fogo. Toda a documentação que tinha e todo mundo que terminou teve 

que fazer de novo no EJA. Sofri tanto nessa época porque eu 

trabalhava, tinha quatro crianças, um marido que não largava do 

meu pé e tive que fazer o Ensino Fundamental e Médio ao mesmo 

tempo. Eu não queria perder a bolsa que ganhei do técnico, tive que 

fazer tudo ao mesmo tempo (Maria de Lourdes, out., 2019).  

Maria de Lourdes após desaseis anos de casada e devido há todos os mandos e 

desmando de um marido machista que não aceitava que a mulher trabalhasse resolveu 

pedir a separação em 1998, porém somente em 2000 foi declarada como separada. O 

marido por sua vez como tinha problema de enfisema pulmonar conseguiu pela justiça 

pensão de Maria de Lourdes e se manter na casa. Sendo assim, sem condições Maria de 

Lourdes teve que submeter a morar na mesma casa que o esposo onde descreve o clima 

de ofensas que teve que continuar a aguentar:   

Fiquei bem magrinha, perdia atenção dos meus filhos, foi nessa época 

que me afastei dos meus filhos. Porque deixei muito com o pai e ele se 

aproveitou para colocar os meninos contra mim. Hoje eles sabem 

Graças a Deus. A gente vive bem porque eles entenderam e estão 

trabalhando, construíram suas famílias e estudando. Mas na época 

eles eram pré-adolescentes nessa fase e não entendem, então eu perdi 

um filho meu na época para droga, mais velho era revoltado comigo, 

menor para chamar atenção passava de semana sem saber onde ele 

estava. Tudo isso ao mesmo tempo (Maria de Lourdes, out., 2019). 

No ano de 2000, em uma festa do dia das mães, no projeto Integrasol Maria de 

Lourdes conheceu um palhaço mudo, chamado Antonio Marcos Bandeira, que 
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despertou a sua atenção. Era momento de profunda depressão que Maria de Lourdes 

enfrentava devido a tortura emocional que sofria morando na mesma casa com o ex-

marido. Surgiu deste encontro laços de amizade e confiança que perduraram durante 

cinco anos. Onde Maria de Lourdes diz:  

Em 2000 conheci o Bandeira nessa panela toda, no projeto, ele 

professor de teatro e eu no desespero estava tão desesperada que 

tinha tentado suicídio duas vezes e estava elaborando a terceira vez. 

Já tinha até providenciado que meu irmão cuidasse de minha filha. 

Quando de repente vejo aquele vulto se aproximar de mim com 

aquela flor, quando eu olho era o palhaço mudo. Ele veio já mudou os 

meus pensamentos e eu comecei a prestar atenção nele, os 

movimentos dele. Quando terminou eu já perguntei aos funcionários 

quem era ele? A gente começou a conversar, trocamos o telefone.  

Criamos um vínculo de amizade e de confiança porque tudo no mundo 

que eu passava, eu ligava para ele e me aconselhava, acalmava e me 

apaixonei por ele na hora que eu olhei para ele, mas ele não. Eu 

respeitei, assim como ele, nós passamos 5 anos somente como amigos 

(Maria de Lourdes, out., 2019). 

Com toda a dificuldade concluiu o curso de técnica de enfermagem em 2005 e 

continuou a trabalhar no posto de saúde. Os dois amigos Maria de Lourdes e Bandeira 

resolveram morar juntos após a sua separação em 2006. Onde ela relata:   

Quando ele veio morar comigo ele já sabia que eu ia ficar cega e ele 

quis cuidar de mim. Ele disse que ia cuidar de mim então nós fizemos 

assim, um pacto de que ele cuidava de mim eu cuidava dele. Ele vivia 

desempregado, não tinha nível superior. Então eu disse que ajudaria 

ele, como eu trabalhava de carteira assinada. No começo eu iria 

ajudar para ele fazer o curso superior e arranjar um emprego e 

depois ele cuidava de mim. Assim foi feito ele fez a primeira faculdade 

e hoje trabalha como professor (Maria de Lourdes, out., 2019). 

De repente no ano de 2008 em um atendimento no posto de saúde com técnica 

de enfermagem as vistas de Maria de Lourdes escureceram e ela foi para a emergência 

em um Hospital de olhos chamado Leiria de Andrade onde os médicos diagnosticaram 

com glaucoma e passou a usar medicamento durante cinco meses. Porém a visão 

retornou turva, somente vultos e o médico do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS deu alta para ela voltar a trabalhar no posto de saúde mesmo não enxergando. 

Porém para sua surpresa Maria de Lourdes havia sido demitida, mesmo em período de 

licença médica. Em que descreve: 

Médico do INSS disse você pode voltar, sua coordenadora vai lhe 

colocar no setor que você possa trabalhar, mesmo sem enxergar. 

Cheguei na minha coordenadora tinha me devolvido para regional, 

fui para a regional para ver se eles me locavam. Chegando eles 

disseram, não a sua coordenadora disse que não precisava mais de 

você, nós botamos você para firma lhe dar baixa na carteira. Eu 

mostrei que estava de licença médica como é que eles me demitiram. 
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A firma disse que infelizmente eu tinha que trabalhar um mês porque 

não tinha onde me colocar porque a regional não me queria mais de 

volta. Não tinham onde locar. A prefeitura já tinha depositado o 

dinheiro das minhas contas e eu tinha só que cumprir com a lei 

passar só um mês trabalhando e ser despedida. Fui no advogado da 

empresa que me aconselhou a aceitar a saída, recebesse as contas, 

depois procurasse meus direitos na justiça contra a Prefeitura. Me 

aposentei e recebi a minha indenização (Maria de Lourdes, out., 

2019).  

Durante o ano de 2013 Maria de Lourdes passou em casa sem saber o que fazer 

após a aposentadoria e por intermédio do seu esposo Bandeira levou ela para o Instituto 

dos Cegos. Nesta instituição que passou a frequentar e com auxílio dos professores e do 

esposo Maria de Lourdes aprendeu a escrever e ler através do método Braille, assim 

como fazer curso de computação para trabalhar com os programas DOSVOX e o 

NVDA que são programas específicos para pessoas com deficiência visual. Porém, 

Maria de Lourdes sempre manteve a vontade de continuar a estudar e fazer o nível 

superior onde demonstra na fala a seguir: 

Sempre dizia para o Bandeira que tive vontade de fazer o nível 

superior. Instituto também acreditaram em mim. Que era possível, 

que lá transformam vidas e então com ajuda dos professores. O 

Bandeira me deu força procurou saber onde era a UVA quando era o 

dia do vestibular, ele me inscreveu e tudo. Quando foi ele começou a 

estudar junto comigo, ele é professor de língua portuguesa e eu não 

dominava muito o computador. Embora eu estivesse fazendo curso de 

computador DOSVOX e o NVDA que são cursos para cegos. Fiz 

pedagogia e amei, porque abriu um horizonte. A gente não conhece... 

não é só a literatura, não é só as letras, mas a gente conhece como 

cuidar de uma criança, como tratar de um jovem, de um adolescente e 

como estar numa sala de aula, que é um universo muito grande. Me 

graduei em 2019 (Maria de Lourdes, out., 2019).  

 

Foi convidada pelo Paulo Roberto Cândido presidente e fundador da Academia 

de Letras e Artes da Sociedade de Assistência aos Cegos - ALASAC. Uma academia 

que tem cede no Instituto dos Cegos e essa academia composta só de cegos e no ano de 

2013 tomou posse na cadeira n. º 28 do patrono o Médico Moura Brasil (CÂNDIDO, 

2019). 

No Instituto eu conheci a ALASAC. Tinha muito escrita que eu 

gostava e eu tinha minha história toda no caderno, publiquei o cordel 

Superação na Educação em 2019. Nessa semana eu vou voltar para 

os meus vídeos aulas e estudar porque eu quero é fazer… o Enem. 

Quero fazer letras na universidade pública ou então ir para os 

estudos como ouvinte na literatura da UFC. Quero também fazer 

literatura por causa das minhas escritas que tenho várias, minhas 

poesias e participo de várias antologias. Vou tentar um dia mestrado 

em Literatura, estou estudando é o caminho a seguir, mas eu estou 

nesse caminho. Eu gosto é de escrever! (Maria de Lourdes, out., 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



2019).  

Como escritora, poetiza e cordelista Maria de Lourdes contribuiu como 

exemplo de superação de uma pessoa com dificuldade visual participando de dezenas de 

publicações em antologias, jornais eventos desde o ano de 2013. Tendo como destaque 

vários prêmios inclusive nacionais como internacionais entre eles o prêmio de um texto 

que foi publicado em 2015 no Salão Internacional do Livro da Imprensa em Genebra, 

em que escreve sobre o processo de cegueira e a importância de superar obstáculos 

como ler e escrever. Para finalizar destacamos um trecho de Maria de Lourdes 

Fernandes de seu cordel “Superação parte da vida Aonde busca uma ação Que passa a 

ser inserida No contexto da visão Que com muita maestria Equilibra-se a ilusão” 

(FERNANDES, 2019, p. 16). 

Considerações Finais 

Este trabalho demonstrou através da biografia de Maria de Lourdes Fernandes, 

enfatizando a sua história de vida na luta contra o machismo e sua cegueira física, 

tornando-se técnica de enfermagem, pedagoga e escritora compreendendo o período 

entre (1962-2019). 

Diante de tantas adversidades o preconceito machista perante a invisibilidade 

da mulher frente ao estudo e trabalho, a resistência exercida em forma de machismo 

pelo seu pai e ex-marido, o Bullying enfrentado nas escolas durante toda a vida pelas 

condições sociais e a falta de inclusão educacional do período, somando se com a 

deficiência visual transformou Maria de Lourdes através dos seus escritos como 

exemplo vivo de agente da promoção de inclusão de pessoas com deficiência visual. 
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