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RESUMO

Esta pesquisa intitulada, “Concepções de deficiência: histórias de mães cuidadoras
que participam do Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana (CAP) – Bahia”,
busca identificar e compreender as concepções de mães cuidadoras de filhos com
deficiência que recebem atendimento pedagógico na instituição mencionada, pois
esta oferece apoio pedagógico a estudantes com deficiência matriculados em
escolas regulares do município citado e cidades circunvizinhas. Partindo de uma
abordagem sociológica da deficiência e, considerando os eixos deficiência, família e
cuidado o referencial teórico fundamentou-se em Goffman (1988), Velho (2003),
Crochik (1997), na abordagem social da deficiência (DINIZ, 2003; 2004; 2007),
Amaral (1995), Vygotski (1989), Mazotta (1993), Ferreira e Guimarães (2003), Silva
(2006), Bruschini (1993), Fonseca (2005), Soihet (1997), Lyra (2008), Glat e Duque
(2003), Góes (2006), Roselló (2009), Azevedo e Santos (2006), Meyer (2001) e
outros. A pesquisa, de natureza qualitativa, respaldou-se na história de vida como
perspectiva metodológica, na técnica da entrevista narrativa e nas notas de campo
durante a coleta dos dados. A investigação revelou que as mães se identificam como
cuidadoras únicas desses filhos, que possuem concepções prospectivas sobre o
desenvolvimento da pessoa com deficiência, mas o modo como cuidam dos filhos
nem sempre está relacionado a essas concepções, pois existem sentimentos
ambíguos na família, vivência do luto e atitudes de superproteção. A necessidade de
políticas públicas que deem maior apoio às famílias é premente na pesquisa.

Palavras-chave: Concepções de deficiência, família e cuidado, atendimento
educacional especializado e cuidado.

ABSTRACT

This research titled, "Conceptions of disability: stories of caring mothers who
participate in the Teaching Support Centre of Feira de Santana (CAP) - Bahia,"
seeks to identify and understand the concepts of caring mothers of children with
disabilities who receive care at the teaching institution mentioned, because it
provides educational support to students with disabilities enrolled in regular schools
in the city and surrounding towns. From a sociological approach to disability and,
considering the axes: disability, family and care, the theoretical framework was
based on Goffman (1988), Velho (2003), Crochik (1997), the social approach to
disability (DINIZ, 2003; 2004; 2007), Amaral (1995), Vigotsky (1989), Mazotta (1993),
Ferreira and Guimaraes (2003), Silva (2006), Bruschini (1993), Fonseca (2005),
Soihet (1997), Lyra (2008), Glat and Duke (2003), Góes (2006), Roselló (2009),
Azevedo and Santos (2006), Meyer (2001) and others. The research was qualitative,
backed by the history of life as a methodological perspective, in the narrative
technique of the interview and field notes during data collection. Investigation
revealed that mothers identify themselves as the sole caregiver of children, who have
ideas about the development prospects of the disabled person, but how they take
care of children is not always related to these concepts, because there are mixed
feelings in the family, experience of attitudes of mourning and super protection. The
need for public policies that give greater support to families is a pressing research.

Keywords: Conceptions of disability, family and care, specialized educational
services and care.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea, as discussões sobre diversidade nos
convidam a olhar para nós mesmos, à medida que lançamos o olhar sobre o outro. A
partir desse encontro com o outro, nos descobrimos e também descobrimos os
outros. Muitos desses encontros ajudam na nossa formação e a nos conhecer
melhor.
Na minha trajetória pessoal e profissional, deparei-me, no âmbito da
educação especial, no ano de 2001, com educandos diferentes/deficientes nas
escolas da rede municipal de Feira de Santana-BA, onde desde então atuo como
professora-formadora através da Divisão de Ensino Especial da Secretaria Municipal
da Educação. Isto me ajudou, tem ajudado, a refletir sobre a minha prática docente e
a minha própria vida, pois foi no encontro com esses estudantes, observando as
relações que estabelecem com suas famílias, professores e sociedade, que vi, com
maior nitidez, como estão fortemente vivas nos mu ltiplos espaços sociais, ainda
hoje, as práticas de discriminação e preconceito relacionadas às pessoas com
deficiência, muito presentes em distintos tempos históricos.
A sociedade, pois, imprime a marca do fardo social às pessoas que se
distinguem do modelo idealizado pelo sistema social, ao discriminar e estigmatizar
os diferentes quando os compara ao indivíduo-padrão, à norma, constituindo o
preconceito.
Nesta experiência, que tem me possibilitado refletir nas atitudes, concepções
e percepções de grupos sociais em relação à pessoa com deficiência, tornou-se
imperioso aprofundar o estudo sobre o fenômeno deficiência, impulsionando-me a
compreender também o que lhe é consequente: o desvio, o estigma e o preconceito,
pois, é no processo de socialização que podemos desenvolver atitudes
preconceituosas resultantes dos percursos culturais e históricos em que estamos
inseridos (SILVA, 2006).
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Neste sentido, inquietou-me compreender como, nos diferentes momentos
históricos, homens e mulheres apreenderam/apreendem a diferença/deficiência,
quais concepções e percepções lhe atribuem, para, assim, melhor entender as
práticas socioculturais da atualidade no que concerne a essas pessoas, que se
materializam também no contexto da família e da escola.
O interesse por esse estudo ocorre principalmente devido ao meu
envolvimento profissional com membros das famílias desses educandos, os
cuidadores, que, ao falarem de suas histórias pessoais de vida bem como das de
seus

dependentes,

narram

aspectos

diretamente

ligados

às

práticas

de

discriminação, preconceito e exclusão, seja na própria família ou na escola regular,
seja em outros espaços sociais mais amplos.
Tudo isso tem me permitido pensar a relação deficiência e cuidado e o
indivíduo que cuida, na medida em que este vive, de certa forma, a experiência da
deficiência assim como influencia diretamente na construção da identidade pessoal
e social dos seus dependentes. Significa dizer com isto que, os sujeitos que
assumem a responsabilidade do cuidado, ao sofrer as interferências dos aspectos
da vida sociocultural construindo valores e visões de mundo, interferem também no
desenvolvimento dos dependentes.
[...] pensar com el outro es, para mi, no tanto asentir con su pensamiento
sino partir de los interrogantes que el nos plantea, interrogándonos a su vez,
para, así, poder seguir pensando em cada ato concreto de nuestras
prácticas, a través de la búsqueda constante de su sentido, es dicir, de mi
sentido (LARA, 1998, p. 19).

Dessa forma, por acreditar que a diferença marca singularmente a todos
nós, sujeitos históricos, é que, através da pesquisa intitulada “Concepções de
deficiência: histórias de mães cuidadoras que participam do Centro de Apoio
Pedagógico de Feira de Santana–Bahia”, busco visibilizar o cotidiano de mulheres
que cuidam de dependentes com deficiência. Ao ouvir suas vozes, suas
inquietações, dificuldades e desejos, tenho a intenção de desvelar suas histórias
pessoais para compreender suas concepções sobre o fenômeno deficiência, pois
imersas estão em uma sociedade onde a deficiência/diferença ainda é pouco
respeitada. Embora suas histórias continuem singulares e individuais, tornam-se
agora coletivas, plurais e manifestas, e acredito que o movimento de tecer e
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destecer essas histórias possibilitou revelar parte de suas singularidades, marcadas
pelos processos sociais, políticos e culturais dos quais participam, pois a
compreensão sobre a deficiência é mediada por essas experiências particulares.
Nesta pesquisa, busquei compreender como as mães cuidadoras que
participam do Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana–Bahia concebem a
deficiência, e de que forma essas concepções influenciam no cuidado dispensado a
seus dependentes. Assim, meu objetivo principal foi identificar as concepções de
deficiência dessas mães, refletir sobre elas e analisar as influências de tais
concepções no cuidado de seus dependentes. Outros objetivos também auxiliaram a
pesquisa, tais como compreender quais valores de família orientam essas
concepções, e conhecer as expectativas que possuem com relação à vida social de
seus dependentes.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa com abordagem qualitativa, cuja
proposta metodológica, considerando o objeto estudado, pautou-se na História de
Vida. Para ter acesso às narrativas das mães cuidadoras, fiz uso da técnica da
entrevista narrativa e também das notas de campo, registros que me acompanharam
durante todo o processo de investigação. O lugar da pesquisa foi o Centro de Apoio
Pedagógico de Feira de Santana (CAP), instituição pública estadual que oferece
atendimento especializado aos educandos com deficiência matriculados em escolas
da rede pública e/ou privada de Feira de Santana e cidades circunvizinhas, e
desenvolve outras ações como formação na área da surdez aos professores da rede
pública e a demais pessoas da comunidade, formação para professores da rede
pública nas áreas da deficiência visual e déficit intelectual. No CAP, essas mães
participam de um projeto intitulado Escola de Pais, espaço em que os familiares se
encontram para socializar suas experiências de cuidadores e dialogar com
profissionais de áreas diversas acerca do fenômeno deficiência.
Ao pesquisar sobre mães que cuidam de filhos com deficiência em um
Programa de Mestrado em Educação, a procura por referenciais teóricos que
tratassem do conceito de cuidado em educação evidenciou uma lacuna acerca de
pesquisas neste campo, posto que na literatura da área quase inexistem estudos
interessados em qualificar esta discussão. Neste sentido, tornou-se importante para
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mim, como professora e pesquisadora, porque vislumbrei um grande desafio: trazer
a discussão do cuidado para o campo da educação, um tema já amplamente
discutido no campo da saúde.
Discutir o cuidado como princípio ético, e por isso político, permite adentrar
no campo dos direitos humanos, da justiça distributiva, e implica concebê-lo também
como princípio educativo, indispensável ao bem-estar e direito de todo cidadão. Nas
discussões sobre deficiência, o cuidado está como princípio ético, como direito e
como justiça social (DINIZ, 2003, 2004, 2007).
Por isso, educação, deficiência, família e cuidado são conceitos que se
articulam e assim precisam ser entendidos. Quando afirmamos a educação como
direito de todo cidadão, está implícita aí a relação de cuidado como princípio ético,
como valor moral. Neste estudo, educação assume um sentido amplo, estendendose para além da esfera formal e alcançando o âmbito da família, daí o entendimento
nessa investigação de que as mães são cuidadoras e suas narrativas de vida
comprovam isso.
O estudo, assim, foi organizado a partir de três eixos de abordagem:
Concepções de Deficiência; Família e o cuidado da pessoa com deficiência; CAP –
atendimento educacional especializado e orientação para o cuidado, pois através
das narrativas das mães cuidadoras busquei desvelar o encoberto acerca de suas
concepções sobre deficiência, tendo em vista as relações que estabelecem com o
mundo e com seus dependentes.
Para respaldar a discussão sobre a deficiência, recorri ao enfoque
sociológico de Goffman (1988), Velho (2003), Crochik (1997) e da abordagem social
da deficiência (DINIZ, 2007) e demais autores que me deram suporte, como Amaral
(1995), Vygotski (1989), Mazotta (1993), Ferreira e Guimarães (2003) e Silva (2006).
As discussões sobre família estão subsidiadas principalmente por Bruschini (1993),
Sawaia (2008), Fonseca (2005), Soihet (1997, 1997), Lyra (2008), Glat e Duque
(2003) e Góes (2006). Para embasar a discussão sobre cuidadora, conceito
importante nesta pesquisa, ancorei-me nos estudos de Roselló (2009), Ayres,
(2004), Azevedo e Santos (2006), Meyer (2001) e Diniz (2003; 2004, 2007). No que
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se refere ao Centro de Apoio Pedagógico e ao projeto Escola de Pais, Mazotta
(1993), a Política Nacional (BRASIL, 2008), a LDBEN nº 9.394/96 (BRASIL, 1996)
dão suporte a esta discussão, como também a minha memória, um auxílio essencial
para a reconstrução dessa trajetória, uma vez que acompanhei o início do
movimento que desencadeou tal projeto.
No que concerne ao aspecto metodológico, é oportuno afirmar que o
movimento da pesquisa biográfica com ênfase nas histórias de vida assume
importância cada vez maior no campo das ciências sociais (MUÑOZ, 2007), haja
vista que busca aproximar, de forma mais incisiva, o real e o concreto. Dessa forma,
a escolha por utilizar como metodologia da pesquisa a História de Vida deu-se,
primeiramente, pela natureza do objeto de estudo, que trata de subjetividades , pois
acredito que me permitiu tecer possíveis aproximações acerca das compreensões
das mães sobre o fenômeno deficiência, seus entendimentos e percepções, posto
que tudo isso está ligado a percursos sócio-históricos.
As pesquisas com História de Vida permitem valorizar o indivíduo que fala
como autor e ator de sua história, tornando-se o protagonista principal da
investigação, porque, como assinala Souza (2006, p. 23), essas pesquisas
possibilitam “[...] recuperar a singularidade das histórias narradas por sujeitos
históricos, socioculturalmente situados, garantindo o seu papel de construtores na
história individual/coletiva intermediada por suas vozes”.
Assim, o trabalho está organizado em cinco partes: o primeiro capítulo,
“Aspectos socioculturais da deficiência: tecendo fios da história”, faz a retomada
histórica das concepções de deficiência nas diferentes sociedades, bem como a
discussão conceitual sobre o fenômeno, articulando-a ao debate sobre desvio,
preconceito e estigma.
O segundo capítulo, “Família – uma discussão imperativa no estudo da
deficiência”, traz a discussão sobre a construção social de família e o contexto das
famílias que vivenciam a experiência da deficiência através de seus entes.
O terceiro capítulo, “Centro de Apoio Pedagógico e Mães Cuidadoras:
interfaces entre políticas públicas em educação especial e a discussão sobre
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cuidado”, inicia com o debate sobre as políticas públicas para educação especial e
com a apresentação do espaço da pesquisa, partindo do Centro de Apoio
Pedagógico de Feira de Santana (CAP) para adentrar no projeto intitulado Escola de
Pais como espaço de participação das famílias/mães. Depois, a discussão teórica
sobre o cuidado como princípio ético e, por isso, político, permeada por um ensaio
sobre o cuidado na educação.
O quarto capítulo, “Histórias de mães cuidadoras: saberes experienciais
sobre o fenômeno da deficiência”, faz a tecitura do itinerário da pesquisa,
caracterizando os sujeitos, a metodologia, e culmina com a discussão dos três eixos
de abordagem.
A quinta parte, “Arrematando a caminhada – reflexões de uma pesquisadora”,
traz considerações sobre a caminhada de pesquisadora, sobre o objeto pesquisado
e a importância de trabalhar com História de Vida nessa investigação.

1 ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DA DEFICIÊNCIA: TECENDO FIOS DA
HISTÓRIA

Neste capítulo, busquei refletir sobre as diferentes formas como nos
relacionamos social e culturalmente ao longo dos tempos com o fenômeno da
deficiência, cujas experiências quase sempre são caracterizadas por atitudes hostis,
haja vista que estão impregnadas dos valores, crenças e compreensões que
atribuímos às coisas e a nós mesmos nas relações sociais.
Ao apresentar a trajetória histórica da deficiência desde a era primitiva até
os dias atuais, não propus trazer um estudo linear, ainda que nos dias atuais este
fenômeno se desvele num simples olhar mais atento ao nosso redor. A discussão
conceitual sobre a deficiência é apresentada neste capítulo e acontece entrelaçada
por reflexões sobre desvio, preconceito e estigma, aspectos imprescindíveis para
um estudo sobre o indivíduo e sua interação nos vários espaços sociais.

1.1 Trajetória histórica da deficiência

A humanidade carrega marcas ao longo da história caracterizadas pela
rejeição, punição, exclusão, estigmatizando aqueles que eram/são considerados fora
dos padrões ditados pelos grupos hegemônicos. Ideais de beleza, força,
produtividade e capacidade atravessam diferentes contextos históricos por meio da
cultura, subjugando indivíduos, a exemplo das mulheres, negros, crianças e
daqueles que se distinguem por possuir algum tipo de deficiência, destoando dos
padrões determinados como modelo social.
As relações interpessoais forjadas pelas sociedades de todos os tempos
históricos, construídas por intermédio da cultura, separaram/separam os indivíduos
em grupos definidos como: “mais fortes”, “mais ágeis”, “mais produtivos”, daqueles
considerados “menos fortes”, “menos ágeis”, “menos produtivos”, que são excluídos
e colocados à margem (FERREIRA e GUIMARÃES, 2003). É como se essas
pessoas deixassem muitas vezes de fazer parte da categoria de humanos, quando a
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sua humanidade é negada por certos indivíduos possuidores de capital social e
econômico, que detêm o controle sobre a sociedade e influenciam na produção da
cultura1.
Sendo a cultura uma produção dos grupos humanos, ela é marcada pela
transitoriedade, modificabilidade, dialeticidade, em um constante processo de
ressignificação, à medida que reconstruímos nossas concepções, valores, ações e
visões de mundo.
Neste sentido, a deficiência se torna alvo de discussão, quando valores
éticos e políticos devem assegurar condições de vida, educação, trabalho, cultura,
lazer, cuidado, para essas pessoas. No interior desse debate, o conceito de
deficiência assume uma nova dimensão, visto que, ao longo da história da
civilização ocidental, teve várias interpretações, indo desde práticas socioculturais de
extermínio,

piedade,

caridade,

segregação,

descrédito

à

reabilitação,

pseudointegração, inclusão (FERREIRA e GUIMARÃES, 2003).
Para refletir sobre como a diferença/deficiência é concebida em nossa
sociedade, acredito ser necessário refazer os percursos históricos em torno da
questão, a fim de entender de que maneira as pessoas possuidoras dessa
singularidade eram/são vistas e qual posição ocupavam/ocupam em sociedades
distintas. É salutar esclarecer, no entanto, que as fontes escritas que documentam o
estudo sobre deficiência são restritas, sendo, talvez, o silenciamento com relação
aos poucos registros históricos existentes compreendido quando submetido à
análise da nossa caminhada histórica.
Retomar essa trajetória não implica, entretanto, buscar heróis ou vilões
desses episódios, mas sobretudo entender que a construção social da diferença e
dos padrões de normalidade pode ser compreendida a partir das relações que
homens e mulheres estabelecem uns com os outros historicamente, pois permitem

1

Cultura aqui é “entendida como o processo social pelo qual o homem acumula as experiências que
vai sendo capaz de realizar” (Ferreira e Guimarães, 2003, p. 47). Velho (2003, p. 21) acrescenta que
“a cultura não é, em nenhum momento, uma entidade acabada, mas sim uma linguagem
permanentemente acionada e modificada por pessoas que não só desempenham „papéis‟ específicos
mas que têm experiências existenciais particulares”.
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perceber como esses sujeitos instituem as relações de produção e de troca,
circunscritas no âmbito da cultura.
A construção da existência humana por meio do atendimento das suas
necessidades básicas se dá a partir da inter-relação entre os homens e
mulheres, mediados pelo mundo, num momento e num local determinados
(BIANCHETTI, 2008, p. 26-27).

Além disso, penso ser importante ressaltar que os contextos sociais e
culturais que irei delinear, por estarem ligados às práticas socioculturais da
atualidade, me permitem caminhar ora pelos tempos remotos, ora pela
contemporaneidade, através de um movimento articulado, haja vista que a história é
composta por conflitos e contradições intercambiados, ou seja, por um movimento
dialético.
Inicio com uma passagem pelas sociedades primitivas das mais distantes às
mais próximas, caracterizadas pelo nomadismo, onde, para sobreviver, os indivíduos
dependiam das condições daquilo que a própria natureza poderia lhes proporcionar,
como a caça e a pesca, para se alimentarem e as cavernas, para se protegerem.
Como esses homens e mulheres necessitavam uns dos outros para garantir sua
subsistência, os indivíduos que possuíam a marca da deficiência tornavam-se
grandes empecilhos, sendo, então, deixados de lado e abandonados pelo grupo.
Assim, nessas sociedades, sobreviver era exclusivamente mérito dos mais fortes
(ibidem).
Este princípio de sobrevivência que constituía a “lei do mais forte” encontrase bastante presente na atualidade, pois as forças hegemônicas que controlam e
legitimam os bens simbólicos e materiais expropriam parcelas significativas da
sociedade, negando-lhes condições materiais e espirituais dignas de sobrevivência,
ainda que não apresentem a marca da deficiência.
A segregação e o abandono das pessoas com deficiência eram
institucionalizados na Antiguidade Clássica, pois na Grécia, com o culto ao corpo e à
estética, essas pessoas eram mortas ou abandonadas quando a deficiência era
percebida, constituindo-se, dessa maneira, o que se chamou de exposição.

A

mendicância também foi uma prática resultante do abandono, já que muitos desses
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indivíduos, quando crianças, eram recolhidos por pessoas da plebe na tentativa de
sensibilizar caridosamente outros grupos. Contudo, por trás disso estava a ideia da
rentabilidade. Em Roma, o Estado delegava ao pai o direito de eliminar seu próprio
filho logo após o parto, pois “cidadãos disformes ou monstruosos” não poderiam
viver (AMARAL, 1995; BIANCHETTI, 2008).
No período anterior à Idade Média, os indivíduos diretamente marcados pela
deficiência não sobreviviam após o parto e os que conseguiam eram submetidos às
práticas de infanticídio. Em Esparta, as crianças com deficiência física ou mental
eram consideradas subumanas e sua eliminação ou abandono relacionava-se aos
ideais atléticos e à potência dos guerreiros. Portanto, os indivíduos que destoavam
do modelo idealizado de pessoa dificilmente sobreviviam, sendo assim realizada “[...]
uma eugenia radical, na fonte” (BIANCHETTI, 2008, p. 29). Bianchetti continua
dizendo que as práticas sociais da Grécia inscrevem a separação entre corpo e
mente, pois “é com eles que a supremacia do trabalho intelectual em relação ao
trabalho manual e a divisão do homo sapiens e o homo faber vão ser postas e
ideologicamente justificadas” (2008, p. 29, grifos do autor).
Assim, desde a Grécia Antiga até os dias atuais no mundo ocidental cristão,
as formas de organização dos sistemas sociais separam por categorias os
indivíduos a partir de critérios como origem social, etnia, gênero ou peculiaridades
que os diferenciem individualmente. Existem aqueles que fazem parte da categoria
dos “iguais”, o padrão, e os que fazem parte da categoria dos “distintos”, ou seja,
que fogem a norma, a exemplo da pessoa com deficiência. Este modo de
organização social que tem fundamento na categorização determina os que
realizarão o trabalho intelectual – os pertencentes à categoria dos “iguais” –, ficando
para os “distintos” o trabalho manual2.
Continuando a caminhada pela história medieval, foi nesse período que a
deficiência foi identificada, mas não tratada, por motivos físicos ou sobrenaturais.
Com o advento do Cristianismo, a deficiência passou a ser concebida como pecado
2

Não é objeto deste estudo refletir a relação deficiência e trabalho, embora a considere
extremamente necessária. Entretanto, faz-se mister salientar que as pessoas com deficiência
geralmente realizam tarefas subservientes no denominado mercado de trabalho .
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ou obra do demônio, sendo muitas vezes essas pessoas vítimas de atitudes
piedosas ou do exorcismo.
Atitudes valorativas como caridade (fragilidade), punição (culpa, proibição)
ficam evidentes na Era cristã. Com relação à punição ou castigo, procedimentos
como autoflagelação e/ou mutilação como reparação de um erro concretizaram-se
historicamente, e continuam, de certa forma para alguns, servindo como explicação
para a deficiência. Amaral aponta que nos textos que tratam dessa temática, existe a
“díada (sic) ambivalência/ambiguidade” (1995, p. 47, grifo da autora).
As práticas de autoflagelo do corpo serviam de esperança à redenção dos
pecados, ao mesmo tempo em que as diferenças, fossem elas físicas ou mentais,
significavam a fraqueza do indivíduo. Assim, o “mal” se convertia em causa ou razão
para a oferta de caridade, pois “a oportunidade de oferecer caridade aos
considerados desgraçados significa, naquele tempo, que a „desgraça‟ de uns passa
a ser instrumento de outros3” (ROSS, 2002/2003).
Amaral aprofunda a discussão sobre a ambiguidade dos sentimentos e a
compreensão dos indivíduos com relação ao outro, ao “diferente”:
„Instalada‟ na superstição e na ambiguidade, dilacerando-se entre o bem e o
mal, entre o imperfeito como presença do demônio e como presença de
Deus na diversidade da Natureza, a Idade Média reconhece a existência da
alma no deficiente e prescreve ora a dádiva da caridade, ora o açoite. Isto
porque, muitas vezes, o deficiente era considerado possuído pelo demônio,
pois entendia-se que quando faltavam a razão e a perfeição aí estava o
„mal‟ (AMARAL, 1885, p. 48-49).

Para Bianchetti (2008), esta forma de tratamento e concepção (expulsar o
demônio, salvar) resulta de um raciocínio maniqueísta, sem significar maldade ou
sadismo. O mesmo autor destaca que congregações de caridade surgiram no fim da
Idade Média, trazendo a concepção de ajuda aos necessitados como ideário cristão.
Entretanto, as concepções de deficiência como caridade e piedade
originadas
3

dos

ideários

cristãos

serviram

principalmente

para

que,

na

Informação e citação extraídas do texto (sem paginação) “A produção da deficiência na história”, de
autoria do Prof. Dr. Paulo Ricardo Ross, obtido na disciplina A Inclusão do Portador de Necessidades
Especiais na Escola, no Curso de Especialização em Educação Especial, ofertado pela Faculdade
Internacional de Curitiba e realizado na cidade de Salvador–Ba, entre os anos 2002/2003.
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contemporaneidade, práticas assistencialistas se institucionalizassem atrelando
deficiência à invalidez, fragilidade e dependência plena. Tais atitudes contribuem
para o entendimento de que esses sujeitos não são capazes de construir autonomia,
além de criar a imagem desses indivíduos como pessoas possuidoras de pouca ou
quase nenhuma capacidade cognitiva ou tampouco necessidade de participar
socialmente dos espaços formativos e de interação.
Esse processo de „sublimação‟ é responsável pelo tratamento
assistencialista prestado por instituições especializadas e voluntários que
impregnam suas práticas de um amor caridoso, justificado por um
entendimento de que essas pessoas são naturalmente boas, carentes e
puras (SILVA, 2006, p. 429).

As práticas assistencialistas, bem como a exclusão imposta pelo
capitalismo4, alimentam e acentuam também a mendicância, visto que existe o
entendimento de que o corpo deficiente é sinônimo de invalidez, tendo em vista que
a produtividade (marca da sociedade capitalista) equivale à força, robustez e
rapidez, necessárias para o bom desempenho de funções. Acontece que aqueles
que se desviam do modelo padrão são deixados à margem, não restando senão,
muitas vezes, o “oficio” de pedinte, pois “o corpo deficiente é insuficiente para uma
sociedade que demanda dele o uso intensivo que leva ao desgaste físico, resultado
do trabalho subserviente [...]” (SILVA, 2006, p. 426).
A imagem do deficiente como inválido e pedinte nos é muito próxima não só
porque está presente nas ruas de todo país, mas também porque os meios de
comunicação de massa contribuem imensamente para divulgar a concepção de que
a deficiência impossibilita os sujeitos de construir sua autonomia, necessitando de
ajuda caridosa e/ou filantrópica. Tal fato é percebido quando trazem, seja em
telenovelas ou outros programas de televisão, a pessoa com deficiência exercendo a
mendicância, o que provoca no público que assiste sentimentos de piedade e
caridade, resquícios das práticas cristãs medievais, tornando (sobre)natural aquilo
que é social e político.
4

Ianni (1992, p. 20 e 55), citado por Bianchetti (2008, p. 33), assinala que capitalismo “é um modo de
produção material e espiritual, forma de organizar a vida e o trabalho, ou processo civilizatório, que se
expande contínua e reiteradamente pelos quatro cantos do mundo [...], impondo-se a todas as outras
formas sociais de vida e trabalho”.
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Refletir sobre a participação da mídia como veículo de inculcação das
ideologias burguesas, e dentre estas a formação de um juízo de valor sobre a
diferença/deficiência como invalidez e fragilidade, me permite caminhar a partir do
século XVI, quando surgiram as primeiras tentativas de estudo pela via da medicina,
com Paracelso e Cardano, médicos e alquimistas, e que possibilitaram o tratamento
dessas pessoas. Outros pesquisadores, como Willis e Foderé, desenvolveram
também estudos sobre a deficiência mental (AMARAL, 1995).
Começa então o processo de normalização formal, quando princípios da
vida em sociedade são estabelecidos culturalmente e servem de parâmetro para
orientar o comportamento dos indivíduos, instituídos pelo modelo de pessoa
idealizado pela burguesia. Miskolci (2002/2003) assinala que o primeiro formato de
comportamento subjugado à normalização foi a linguagem, com a fundação da
Academia Francesa em 1635. Vieira (2007) assegura que a palavra normal surge no
século XIX, trazendo uma nova designação para a curva de Gauss 5, originando o
valor social da normalidade.
Nesse período, marcado pelo desenvolvimento do capitalismo e ascensão
da sociedade burguesa, propagaram-se muitas publicações no campo da biologia
com abordagens sobre o desenvolvimento do ser humano e da vida em sociedade.
Foi assim que Francis Galton, influenciado pelas teorias do “ser humano médio” de
Quetelet e da “evolução das espécies” de Darwin, ampliou os estudos e em 1869
mobilizou “a comunidade científica propondo uma política demográfica de
intervenção no processo hereditário – a eugenia6” – através da publicação de
Hereditary Genius (VIEIRA, 2007, p. 7). Estabelece-se então a sincronia entre
biologia e sociologia para a discussão sobre sociedade e corpo, na medida em que a
ciência social proposta por Augusto Comte se utilizou de métodos parecidos com os
da biologia. Contudo, foi Émile Durkheim quem aproximou definitivamente a ciência
social do modelo das ciências naturais (MISKOLCI, 2003/2004).
5

Princípio estatístico, representado por uma curva em forma de sino, que na época fora usado para
estabelecer a possibilidade de erro nos processos de medição (daí sua denominação anterior, “lei de
erro”) (VIEIRA, 2007, p. 6).
6
Foi o cientista britânico Francis Galton que, em 1883, criou a expressão eugenia (do grego eugenes,
bem nascido), visando a atender aos usos sociais da teoria da hereditariedade, que objetivavam a
reprodução controlada de melhores “seres humanos” ou salvaguardar a “pureza” de certos grupos
étnicos concebidos como superiores (MISKOLCI, 2002/2003, p. 116).
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A relação indivíduo-sociedade, objeto de estudo das ciências sociais, passou
a ser analisada a partir de princípios das ciências naturais. Dessa forma, o
indivíduo/corpo biologicamente concebido como distinto do indivíduo/corpo padrão,
passou a ser caracterizado como anormal, portanto, inabilitado para a vida em
sociedade, para a vida produtiva.
Os estudos envolvendo a população passam a interessar aos governos e
com a instituição da família canônica em 1830, a preocupação com fatores como
natalidade, mortalidade, expectativa de vida e controle de doenças, se intensifica.
Todos os „desvios‟ do modelo economicamente produtivo e biologicamente
reprodutivo na família burguesa passaram a ser classificados como
aberrações. Assim, a família tornou-se o local privilegiado para a distinção
entre o normal e o anormal e isso se deu a partir do dispositivo de
sexualidade (MISKOLCI, 2002/2003, p. 116).

Assim, o final do século XIX caracterizou-se por grande competição
econômica entre países, sendo urgente aos governos a criação de novas ações
destinadas às camadas marginalizadas, pois a existência de sujeitos considerados
anormais desenvolveu o que estudiosos chamaram de “sociedade em perigo”. Tal
idiossincrasia suscitou o estudo sobre a anomia, um comportamento supostamente
sociopático que podia gerar atos dirigidos aos outros ou a si mesmo,
desencadeando a construção da ideia de degeneração7.
Desse modo, essas construções vão sedimentando o processo de
normalização que vai se efetivando ao passo que se legitima a norma burguesa nas
interações socioculturais, que, ao definir atividade como norma, passou a perseguir
todos os indivíduos que fugissem desse princípio, pois eram considerados inativos.
Na atualidade, as sociedades burguesas como a nossa, em detrimento do seu
produto final, o lucro – materializado através da atividade produtiva –, continuam
categorizando os indivíduos e classificando-os segundo suas condições físicas e/ou
mentais, e, por os considerarem desviantes, excluem e estigmatizam.
7

Degeneração foi um conceito usado para explicar fenômenos sociais, embora tenha origem na
biologia. Segue o autor: “Seu oposto seria a Eugenia, compreendida como a ciência que utilizar-se-ia
do comportamento sobre hereditariedade para o aprimoramento do gênero humano. A degeneração
é, sobretudo, o lado sombrio do progresso, como enfatiza Sander L. Gilman em seu prefácio à edição
norte-americana do livro de Max Nordau, Degeneration” (MISKOLCI, 2002/2003, p. 116).
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Para Amaral, quando a concepção científica da deficiência se consolida com
os estudos de Pinel, Itard, Esquirol, Seguim, Morel, Down, Dugdale, Froebel,
Guggenbuehl, entre outros, coexistem simultaneamente concepções de cunho
médico e educativo, assinalando a “[...] superação da visão da deficiência como
doença e o início de seu entendimento como estado ou condição” (1995, p. 50,
grifo da autora).
Mais uma vez recorro à Amaral, quando diz que a deficiência sob a ótica
médica teve avanços e retrocessos. No seu ponto de vista, enfoques “alarmistas” de
alguns autores disseminados nas primeiras décadas do século XX apontaram “para
os riscos sociais advindos das pessoas com deficiência, propugnando medidas
radicais de esterilização e segregação” (ibidem).
A esterilização recomendada para essas pessoas significava pôr fim ao
surgimento daquilo que é indesejado; em outras palavras, que representa a
“aberração”, “monstruosidade”, “incapacidade”, “improdutividade”. Seria como
exterminar antes mesmo de nascer, o que pode ser caracterizado como a prática da
eugenia. Porém, para aqueles que já “se faziam presentes” na sociedade a solução
seria a segregação, ou seja, a separação entre os “bons” e os “não bons”, os “sãos”
e os “insanos”, os “perfeitos” e os “imperfeitos”, os “úteis” e os “inutilizados”.
Essas práticas inculcam no imaginário social o medo de lidar com o outro
diferente, pois expressam a possibilidade do fracasso, da limitação, da fragilidade
humana, e têm a pretensão de ocultar e/ou negar a dor e o sofrimento. Assim, o
temor da deficiência é, sobretudo, o medo daquilo que poderia ter sido, porque
implica estar diante do que se é como humano, e muito menos o que não se é em
relação ao outro (SCHEWINSKY, 2001; MARQUES, 2002).
Portanto, é no interior de sociedades sedimentadas por bases capitalistas,
onde o lucro e a produtividade direcionam a relação entre indivíduo/sociedade, e
estabelece a exploração no âmbito das relações sociais, que concepções de
deficiência são consolidadas pelo rigor científico, fazendo surgir aspectos
discriminatórios nas interações sociais, responsáveis pela construção da identidade
pessoal e social.
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No entanto, essas concepções passam a ser ressignificadas através de
movimentos sociais balizados nos princípios de igualdade e equidade em defesa do
respeito à diversidade e às diferenças entre os sujeitos. Esse é o debate que farei a
seguir.

1.1.1 Uma abordagem conceitual sobre deficiência – reflexões sobre
desvio, preconceito e estigma

Na trajetória histórica apresentada, vimos que a deficiência passou a ser
entendida como fenômeno estudado sob o ponto de vista da ciência. O modelo
médico muito influenciou para a criação de políticas estatais nos diversos setores
sociais. O estudo da deficiência na perspectiva teórica do modelo médico foi
questionado porque, segundo alguns autores, “[...] estabelecia uma relação de
causalidade entre lesão e deficiência e transformava esta última em objeto de
controle biomédico [...]” (DINIZ, 2007, p. 22). Tal pensamento inscreve outra forma
de conceber o fenômeno através do modelo sociológico.
É, portanto, o modelo social da deficiência que propõe a mudança do foco
desta discussão, quando um grupo de sociólogos deficientes físicos na década de
1960, no Reino Unido, cria a Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação
(UPIAS), encabeçada por Paul Hunt, cujo marco teórico foi o materialismo histórico,
conduzindo essa discussão para o campo político.
Essa foi a primeira organização política fundada e dirigida por deficientes
voltada, exclusivamente, para o debate sobre a deficiência, e tinha como primeiro
objetivo questionar a compreensão tradicional da deficiência redefinindo-a como
exclusão social. Assim, estava posto o caráter político da deficiência, tendo em vista
que significava a desvantagem social que pessoas com diferentes lesões sofriam.
Segundo Diniz (2007, p. 17), os integrantes da UPIAS definiam lesão como “[...] um
dado corporal isento de valor”, ao passo que a “deficiência seria o resultado da
interação de um corpo com lesão em uma sociedade discriminatória” e expressão de
um sistema social opressivo.
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Parto agora para apresentar a evolução conceitual do fenômeno deficiência,
com a intenção de refletir sobre a carga ideológica inerente ao significado dos
termos utilizados, já que palavras em nada são neutras, ao contrário, são
possuidoras de conotações impregnadas de valores e derivam do confronto
ideológico das diferentes correntes teóricas médica e sociológica.
Em 1976, a Organização Mundial da Saúde (OMS) inicia a tarefa de
categorizar a deficiência como suplemento da Classificação Internacional das
Doenças (CID), que, de forma experimental, é publicado em 1976. Mas é em 1980
que a OMS publica oficialmente, pela primeira vez, em acordo com a Classificação
Internacional de Lesão, Deficiência e Handicap (ICIDH), o catálogo de lesões e
deficiências.
O objetivo da OMS era ampliar a classificação de doenças da CID, pois
entendia que estas poderiam resultar na ocorrência de lesões. Desenvolveu, assim,
uma sequência incorporando doença, lesão, deficiência e handicap pautada pela
ICIDH, cujos termos significavam:

1. Lesão: é qualquer perda ou anormalidade psicológica, fisiológica ou
anatômica de estrutura ou função;
2. Deficiência: qualquer restrição ou falta resultante de uma lesão na
habilidade de executar uma atividade da maneira ou da forma considerada
normal para os seres humanos; e
3. Handicap: é a desvantagem individual, resultante de uma lesão ou
deficiência, que limita ou dificulta o cumprimento do papel considerado
normal (DINIZ, 2007, p. 42).

Esta classificação proposta pela CID provoca inúmeros debates na
sociedade, principalmente porque contraria o que propunha o modelo social,
significando, dessa maneira, um retrocesso, fortalecendo o que o modelo médico
defendia, já que a doença servia de base para o tripé: lesão, deficiência e handicap.
A tentativa da ICIDH em classificar a linguagem biomédica promoveu a
reação dos teóricos do modelo social, não apenas por remeter a deficiência mais
uma vez ao quadro de doença, mas também porque esta classificação passou a
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direcionar concepções e ações políticas sobre/para as pessoas com deficiência, face
ao poder diretivo e formativo que tem a OMS.
Embora os teóricos do modelo social representassem uma resistência à
abordagem médica da deficiência, não participaram dessa construção. Contudo,
nem por isso ficaram alheios, pois no espaço circunscrito da academia, ações eram
criadas por eles no sentido de fomentar o debate acerca das conceituações.
Organizaram-se no sentido de formalizar, institucionalmente, o estudo sobre
deficiência, promovendo um curso de graduação fundamentado no referencial
utilizado por eles. Depois, publicaram, em 1986, o livro Serviço Social com
Deficientes, de Michael Oliver, o que fortaleceu significativamente o estudo. No
mesmo ano também foi publicado o periódico Disabiliy, handicap and Society,
primeiro estudo científico especializado.
Para Diniz (2007), era intenção destes teóricos propor, de forma incisiva, a
politização da questão da desvantagem como resultado dos valores sociais
repressivos. Dessa forma, se aproximariam de outras minorias da sociedade e
ressignificariam a discussão sobre lesão como um possível atributo do trabalho
exaustivo a que eram submetidos centenas de indivíduos, que “[...] após anos de
sujeição ao trabalho mecânico, adquiriam lesões e experimentavam a deficiência”
(DINIZ, 2007, p. 26).
Sobre os termos utilizados pela classificação da OMS, Amaral (1995) nos
chama a atenção para o que estes podem significar quando traduzidos, a exemplo,
para a língua portuguesa, devido à carga de significado que toda palavra por si só
pode trazer como sentido. Diz ela:
[...] nas produções de diferentes autores tenho encontrado um verdadeiro
caleidoscópio: impairment como impedimento, como deficiência, como
incapacidade; disability como deficiência, incapacidade; handicap como
incapacidade, invalidez, desvantagem... E mais: quando uma das palavras
em português está numa dada posição as outras „movimentam-se‟ nesse
pseudo caleidoscópio (AMARAL, 1995, p. 59; grifo da autora).

A autora se refere quanto à imprecisão dos termos quando submetidos à
tradução, e, mais que isso, ao significado que cada termo adquire dentro de um
dado contexto linguístico, pois sendo a língua construída e consolidada
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culturalmente, é parte, e, ao mesmo tempo, é a própria cultura, tal é o estado de
penetração da primeira na segunda.
Mais uma vez estamos diante da linguagem como estratégia de poder que
ideologicamente traduz uma forma de pensar e agir sustentada em uma norma
burguesa.
Neste sentido, baseando-se na classificação da OMS, Amaral define
deficiência como impairment, incapacidade como disability e desvantagem como
handicap, e apresenta o seguinte raciocínio: a partir de um acidente que resulta em
uma doença ou perturbação, a deficiência é instalada e, em decorrência disto, o
indivíduo torna-se incapacitado de realizar determinadas ações, gerando assim uma
desvantagem.
Sobre esta classificação da OMS, a autora faz outras considerações no
sentido de indicar que tal classificação pode não ser tão linear quanto parece. Com
relação à deficiência, traz como palavra-chave o conceito de dano, “[...] pois afirma
uma concretude, um fato inquestionável, uma realidade”. Já incapacidade traz como
conceito-chave restrição na execução, o que objetiva também algo concreto, “[...] A
diferença está do dinamismo dessa concretude [...] o não ver, o não andar [...]”. E,
por fim, o conceito de desvantagem, que está relacionado à ideia do bom
desempenho e significa dizer que “[...] só se está em desvantagem em relação a
alguém ou alguma pessoa [...]” (1995, p. 66-67). Logo, são conceitos que precisam
ser relativizados, já que neles estão implícitos valores, normas e regras, próprios dos
grupos sociais.
Quanto ao entendimento da deficiência como uma consequência biológica
e/ou sociológica, Vigotsky (1989) faz uma diferenciação entre deficiência primária e
deficiência secundária. A primária, ou primeira, é a lesão ou o dano, a causa
biológica, enquanto que a secundária significaria as implicações com relação às
condições do meio social e cultural no qual o indivíduo está inserido, ou seja, as
condições objetivas de vida (materiais e/ou simbólicas) que o possibilita ou não
desenvolver suas necessidades específicas.
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Para Vigotsky (1989, p. 10, grifo do autor), “[...] El niño com defecto no es
indispensablemente un niño deficiente. El grado de su anormalidad o normalid
depende del resultado de la compensación social, es decir, de la formación finalde
su personalidad em geral [...]”.
O autor continua falando sobre as interferências do contexto sociocultural
sobre a criança/pessoa deficiente:
Como mejor ilustración de las complicaciones sociales secundárias del
desarrollo del niño com defecto y de su papel, puede servir la compensación
de la deficiencia moral (moral insanity), considerada como um tipo especial
de defecto orgânico o enfermidad (VIGOTSKY, 1989, p.11; grifo do autor).

Amaral também trabalha estes conceitos em conformidade com Vigotsky.
Para ela, deficiência primária envolve a deficiência e a incapacidade: “Trata-se
portanto de um elemento ou fenômeno que engloba os fatores intrínsecos, as
limitações em si” (1995, p. 68).
Para a autora, a deficiência secundária se relaciona ao conceito de
desvantagem e invalidez, que estão intrinsecamente correlacionados aos aspectos
externos. E acrescenta,
[...] deficiência secundária é aquela não inerente necessariamente à
diferença em si, mas ligada à leitura social que dela é feita. Incluem-se aqui
as significações afetivas, emocionais, intelectuais e sociais que o grupo
atribui a dada diferença (AMARAL, 1995, p.68).

A exposição das conceituações acerca da deficiência, se entendidas pelo
princípio da totalidade, do conjunto dos indivíduos, pode dar conta de satisfazer as
demandas de um campo específico como o médico e alcançar uma compreensão.
Entretanto, levando-se em consideração as singularidades e, especialmente, as
condições sociais e culturais profundamente desiguais as quais está submetido um
agrupamento significativo de indivíduos que vive em condições tão adversas, estas
conceituações vivificam a norma que funda o padrão de normalidade e anormalidade
como entendido anteriormente e legitimam a lógica da separação natural entre os
sujeitos.
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Estes termos, porém, designados pela OMS não apenas classificam e
legitimam cientificamente a lógica de um grupo de cientistas, que é aceita
mundialmente, como, segundo Amaral, “[...] até segunda ordem, é a bíblia da área‟”
(ibidem). Sobretudo porque estão carregados de valores e concepções de mundo
dos grupos que detêm hegemonia econômica e política, construindo, a partir das
representações sociais, o significado da anormalidade. Aqueles que, na visão dos
grupos hegemônicos, quebram esse “acordo” social são considerados anormais,
logo, desviantes.
O anormal é uma criação histórica levada a cabo pela sociedade burguesa.
Ele não é um desvio de um hipotético tipo original nem uma aberração da
natureza, antes a construção teórica e prática de uma sociedade fundada
na normalização dos indivíduos. O anormal foi criado por um discurso sobre
a anormalidade pois, como observou Foucault, discursos são práticas que
sistematicamente formam os objetos de que falam (MISKOLCI, 2002/2003,
p. 121).

Segundo Diniz (2007), os contrapontos apresentados pelos sociólogos do
modelo social não significavam que não viam validade nos estudos da biomedicina.
Ao contrário, compreendiam a extrema importância dos cuidados médicos no
tratamento a uma melhor qualidade de vida à pessoa com deficiência, o que poderia
contribuir para condições de adaptação à vida social mais favoráveis. Logo, tal
crítica dizia respeito ao fato de o modelo biomédico compreender os indivíduos com
alguma limitação como incapacitados e/ou inválidos para o desempenho de
determinadas funções, classificando-os segundo critérios preestabelecidos com
base em um ponto de vista específico, o que os levaria a ter uma vida social e
economicamente reduzida.
Dessa forma, sob o ponto de vista do modelo social, a classificação dos
indivíduos por meio de categorias valoradas a partir de critérios como incapacidade
e invalidez descrita no documento da OMS, além de legitimar a ideia de norma e
desvio, submete-os à condição de estigmatizados.
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada
uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de
pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas (GOFFMAN,
1988, p. 11-12).
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No âmago desse debate, o desvio está estritamente imbricado na
construção sociocultural, uma vez que fenômenos psicológicos e biológicos estão
também correlacionados e merecem atenção.
Gilberto Velho (2003, p. 27) afirma que o desviante “[...] é um indivíduo que
não está fora de sua cultura mas que faz uma „leitura‟ divergente”, e é considerado
desviante porque diverge da norma, sendo assim remetido ao ponto de vista da
patologia, pois, “tradicionalmente, o indivíduo desviante tem sido encarado a partir
de uma perspectiva médica preocupada em distinguir o „são‟ do „não-são‟ ou do
„insano‟” (2003, p. 11).
Neste sentido, o indivíduo diferente/deficiente é considerado desviante, pois
foge ao padrão, à norma social, seja porque os seus traços corporais não
correspondem à estética hegemônica ou o seu intelecto se distancia da média
estabelecida. Dessa forma, continua o autor, “[...] o mal estaria localizado no
indivíduo, geralmente definido como fenômeno endógeno ou mesmo hereditário”
(op. cit.).
Nessa discussão sobre o desvio, Amaral (1995) chama a atenção para três
critérios que definem a condição desviante: o estatístico, o anatômico/funcional e o
de um “tipo ideal”. O primeiro se refere à frequência com que o fenômeno ocorre; o
segundo diz respeito à capacidade das pessoas ou objetos de desempenhar tal ou
qual função; o terceiro implica relação de pertencimento ao grupo ou lugar, a partir
de uma correspondência entre “o analisado e o protótipo”.
Fazendo uma análise dos critérios definidos pela autora, vê-se fortemente o
entrelaçamento entre a concepção médica de deficiência e o modelo de pessoa
definido pela sociedade do lucro. Em um contexto social que incentiva a
produtividade e competitividade exageradas, a diferença/deficiência torna-se
sinônimo de disfuncionalidade, e o indivíduo distinto é classificado como desviante,
diverso do tipo ideal, já que seu corpo e sua mente diferem tanto da média
estatística quanto da anatômico-funcional.
Sobre o desvio, a autora assinala que “[...] do ponto de vista biológico, o
desvio está presente, no corpo, por exemplo, quando há falta ou excesso”
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(AMARAL, 1995, p. 35). Então para Amaral, a espécie humana terá um corpo
desviante devido aos parâmetros rígidos e inalteráveis da natureza que o forma.
Gilberto Velho (2003), no entanto, nos alerta para o fato de que no estudo
sobre o desvio existem abordagens que analisam o comportamento desviante na
perspectiva da patologia do indivíduo ou da patologia social. Por isso é que ele
chama a atenção para a reflexão entre indivíduo e sociedade, afirmando que as
dimensões biológica, psicológica e sociocultural devem ser problematizadas, pois
nestas dimensões há um nexo de complexidade constante.
Tal é a complexidade na discussão sobre o desvio que o autor assinala a
carga de conotações que podem advir deste conceito, já que
A idéia de desvio, de um modo ou de outro, envolve a existência de um
comportamento „médio‟ ou „ideal‟, que expressaria uma harmonia com
as exigências do funcionamento do sistema social (VELHO, 2003, p.
17).

O alerta que Velho faz para a carga de significado do conceito de desvio
remete ao entendimento de que, quando se está diante de uma pessoa com
deficiência, por exemplo, entendida como desviante, estabelece-se uma relação
sujeito-deficiência e não sujeito-sujeito, tão forte é o estigma que a pessoa carrega.
A busca, por contraste, da normalidade através do „outro monstruoso‟
encerra, do ponto de vista antropológico, a enorme dificuldade do ser
humano de lidar com o seu devir inumano, [...]. Ao mesmo tempo em que o
homem almeja transformar-se, ele experimenta o pânico de se tornar um
outro „não-humano‟” (MARQUES, 2002, p. 2).

Dessa forma, o estigmatizado é aquele que se afasta do princípio da
normalidade e é reduzido a uma categoria inferior, indesejada e diminuída. Goffman
(1988) chama de “identidade social virtual” a visão construída do sujeito com base nas
exigências que se faz dele para compor suas características pessoais e sociais, e de
“identidade social real” os predicados que ele comprova possuir realmente, tornandose evidente nas relações sociais. A associação entre a “identidade social virtual”
(estereótipo) e a “identidade social real” (atributos) implica a construção do estigma.
[...] acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente
humano. Com base nisso fazemos vários tipos de discriminações, através
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das quais efetivamente, em muitas vezes sem pensar, reduzimos suas
chances de vida [...]. (GOFFMAN, 1988, p. 15).

O autor acrescenta que o estigma interfere de tal forma na construção da
identidade social do indivíduo que, algumas vezes, ele pode ver a sua privação
como uma forma de mostrar para os demais que esta condição “desvantajosa”
resulta de um poder misterioso e que, na verdade, serve como ensinamento ou
bênção. Isso pode ser aplicado principalmente à deficiência quando entendida sob a
perspectiva da religiosidade. Neste sentido, ele afirma que o estigma diz respeito
“[...] a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena”
(GOFFMAN, 1988, p. 7).
Sendo o indivíduo concebido como desviante, o seu comportamento fica
estereotipado pelo grupo. Assim, ocorre que às vezes o indivíduo estigmatizado se
apossa das marcas do estigma e identifica-se com estas, pois “nesse processo de
rotulação, o indivíduo estigmatizado incorpora determinadas representações, passa a
identificar-se com uma tipificação que o nega como indivíduo” (SILVA, 2006, p. 427).
Segundo a autora citada, considerando-se alguém que possui uma diferença
significativa, como a deficiência, o grupo passa a se relacionar não com a pessoa, o
sujeito, mas com o estigma, sua identificação, pois “essas pessoas passam a ser
percebidas, a princípio, por essa diferença negativa, o que irá indicar fortemente
como elas irão comportar-se” (SILVA, 2006, p. 427). Assim, o indivíduo é reduzido
ao “defeito”, àquilo que lhe falta, sendo, desta forma, desumanizado.
O preconceito às pessoas com deficiência configura-se como um
mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são
ressaltadas como uma falta, carência ou impossibilidade. A deficiência
inscreve no próprio corpo do indivíduo seu caráter particular (SILVA, 2006,
p. 426).

No estudo sobre o preconceito, Crochik (1997, p. 13) diz que “[...] aquilo que
permite ao indivíduo se constituir é também responsável por ele desenvolver
preconceitos”, pois sendo o preconceito um fenômeno psicológico, é o processo de
socialização

que

possibilita

o

indivíduo

desenvolver

ou

não

atitudes

preconceituosas, visto que a cultura influi profundamente na constituição do
indivíduo, sendo responsável por ela, e tanto o forma como o transforma.
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O autor acrescenta que são as nossas experiências sociais que nos formam
indivíduos e, nesse processo histórico e cultural, ficamos diante de conflitos que
podem possibilitar nossa adaptação à luta pela sobrevivência. Tais conflitos são
compreendidos se observarmos como geralmente nos portamos diante de um
indivíduo que foge à norma, a exemplo da pessoa com deficiência, pois, “como a
experiência e a reflexão são as bases da constituição do indivíduo, sua ausência
caracteriza o preconceito” (CROCHIK, 1997, p.15-16).
Contudo, o autor assinala que o que mantém o preconceito não é a ausência
da reflexão e da experiência, mas o que impede que estas aconteçam: “[...] a ruptura
com o mundo que o preconceituoso percebe como demasiado ameaçador”
(CROCHIK, 1997, p.16). Disso podem resultar dois tipos de comportamentos:
superioridade frente ao “estranho” que na realidade corresponde à impotência de
lidar com o fato inesperado, porque julgamos que o outro está condenado à dor e ao
sofrimento; ou a rejeição, quando não lhes atribuímos valor algum, já que ele nos
parece inferior, pequeno, inumano.
Nesta perspectiva, é possível identificar as características do preconceituoso
e as concepções que este tem sobre suas vítimas do preconceito, se fizermos a
relação entre indivíduo e sociedade. O autor enfatiza a fixidez com que os
comportamentos e atitudes do preconceituoso estão ligados aos estereótipos
construídos pela cultura, pois, “[...] à diversidade com que a roupagem dos
estereótipos culturais reveste os seus objetos, corresponde uma fixidez de
comportamento do preconceituoso” (CROCHK, 1997, p. 14).
Nesta mesma direção, Amaral (1995) compreende que o preconceito pode
estar relacionado a dois sentimentos: aversão ao diferente/deficiente, o que induz
construção do estereótipo, ou seja, o entendimento de que o deficiente é mau, é
intolerante; ou pode estar ligado ao caráter comiserativo. Neste caso, entende-se
que a pessoa com deficiência é digna de pena pelo seu sofrimento.
A autora aponta a existência de uma relação de interdependência entre
estigma, preconceito e estereótipo:
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Em minha síntese pessoal tenho pensado ser possível dizer que o
estereótipo, quando „negativo‟, alia-se (ou constrói?) o estigma.
Simultaneamente o estigma cria o estereótipo do estigmatizado. A relação
dialética pode ser levada ao infinito (AMARAL, 1995, p. 120-121).

A sociedade contemporânea tem como uma de suas características o
efêmero, a extrema necessidade de buscar o que falta, o objeto de desejo, o
exagero no consumo. Quase tudo passa a ser efêmero, pois o que pode ser uma
necessidade em um dado momento, no outro se torna obsoleto, descartável. Em um
contexto sociocultural como o descrito, as relações interpessoais se endurecem e
entram em atrito quando o inesperado acontece. O inesperado é o que foge à
norma, é o encontro com o distinto, com o outro não igual.
No encontro com o não igual acontece o estranhamento, resultante da nossa
incapacidade de lidar com o inesperado, com o outro. O encontro com o
heterogêneo e a consequente identificação do diferente nos desorganiza, nos
desarmoniza e nos ameaça, fazendo gerar o preconceito e o estereótipo, seu
derivado.
É nesta conjuntura que a deficiência adquire o enfoque sociológico, embora a forma
como o fenômeno se configure em muitos espaços sociais ainda não esteja
dissociada completamente da concepção biomédica, já que o princípio da
normalidade continua presente como parâmetro de classificação social e
categorização desses indivíduos como desviantes.

2 FAMÍLIA – UMA DISCUSSÃO IMPERATIVA NO ESTUDO DA DEFICIÊNCIA

Tecer fios da história da deficiência em contextos socioculturais distintos
trouxe à tona aspectos relacionados a práticas de discriminação e preconceito
vividas pelas pessoas marcadas por essa diferença. Essas práticas não estão
direcionadas apenas a essas pessoas, mas se estendem ao seu grupo social mais
próximo – a família.
A família, entendida como uma construção social, é o objeto de estudo
deste capítulo, no qual intenciono refletir os papéis sexuais, sobretudo o da mulher
na família. Neste estudo, dou atenção especial às famílias que experienciam o
fenômeno da deficiência através de seus dependentes, haja vista que a dinâmica
familiar se altera com a chegada dessa pessoa inesperada. A discussão sobre
preconceito e estigma emerge mais uma vez, pois a estereotipia advinda da norma
que permeia as relações sociais caracteriza a pessoa com deficiência como
desviante e marca também pais, irmãos e parentes dessa pessoa.

2.1 A construção social da família: alguns inscritos

Falar sobre família, ao contrário do que parece, não é tarefa simples. Este
enfoque muito interessa às Ciências Sociais, sendo objeto de estudo nos campos
da sociologia, antropologia, psicologia e direito, e engloba complexidades,
sobretudo porque falar sobre família significa falar de sujeitos e suas interações
sociais.
Estudos mostram que existe uma tendência do senso comum em
compreender a família como uma entidade natural, cujo parentesco e relações
familiares são inatos aos seres humanos, bem como a divisão dos papéis sociais
que os indivíduos estabelecem na família e na sociedade. Assim, “o primeiro passo
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para estudar a família deveria ser o de dissolver sua aparência de naturalidade,
percebendo-a como uma criação humana mutável” (BRUSCHINI, 1993, p. 50).
Dizem os estudos antropológicos que as configurações familiares que ora
vemos em nossa sociedade aparecem de maneira distinta em contextos históricos
diferenciados. Há uma opinião consensual entre autores que a mutabilidade é uma
característica das estruturas familiares, pois o modo como homens e mulheres
obtêm a sua subsistência interfere tanto na organização da família quanto nas
relações de gênero dentro e fora dela. Lyra (et al. 2008) afirma que as modificações
do ambiente contribuíram para que houvesse a divisão de tarefas entre os sexos e
apresenta três modelos diferentes de estruturação familiar, e, consequentemente,
de sociedade: protofamiliar, matrilinear e patrilinear.
Bruschini (1993) apresenta pesquisas realizadas na Inglaterra por Young e
Willmot, que atestam a existência de três estágios da construção da família. O
primeiro estágio aconteceu quando homens, mulheres e crianças formavam uma
unidade de produção através do trabalho doméstico e do campo; o segundo estágio
veio por intermédio da Revolução Industrial e da industrialização; e o terceiro
estágio aconteceu no século XX, quando a unidade familiar foi concebida como uma
unidade de consumo, ocorrendo uma mutação da família extensa para a família
nuclear, e uma diferenciação nos papéis sexuais, que se tornam mais dicotômicos.
Segundo Ariès (1981), a construção da família nuclear está diretamente
ligada ao sentimento de infância, o que se dá através da ascensão da sociedade
burguesa, quando a vida social dos grupos humanos sai da esfera pública para a
esfera privada.
Na aristocracia dos séculos XVI e XVII, não havia separação rigorosa entre
o público e o privado, as famílias viviam nas ruas, nas festas, não se
isolavam. A família não tinha as funções afetiva e socializadora, mas era
constituída visando apenas a transmissão da vida, a conservação dos
bens, a prática do ofício, a ajuda mútua e a proteção da honra em caso de
crise (BRUSCHINI, 1993, p. 51).

Para Ariès, o sentimento de família se fortalece quando ocorre o sentimento
de infância e a escola passa a se configurar como um espaço de aprendizagem
para a criança, surgindo com isso uma nova forma de relacionamento entre a
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criança, a família e a escola, pois “[...] a substituição da aprendizagem pela escola
exprime uma aproximação da família e das crianças, do sentimento da família e do
sentimento de infância, outrora separados” (1981, p. 159). Desse modo, como a
família passou a ficar mais presente e atenta à educação dos filhos, “[...] o clima
sentimental era agora completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a
família moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola [...]” (ibidem).
Estudiosos do campo da história concordam que a família nuclear ou grupo
conjugal, composto por pai, mãe e filhos, consolidou-se por volta do século XVII na
ocorrência da Revolução Industrial, quando os papéis familiares tornaram-se mais
definidos em consequência do que a sociedade burguesa determinava como
modelo ideal de família, a fim de atender à produção do lucro e da riqueza dos
grupos privilegiados, em detrimento da venda da força de trabalho.
Lévi-Strauss (1980) critica os estudos que apontam a família monogâmica
como um modelo atribuído às sociedades civilizadas e evoluídas tecnologicamente.
Segundo ele, pesquisas afirmam que sociedades tribais das ilhas Andam no oceano
Índico, os fueguinos do extremo sul do continente sul-americano, assim como os
nhabiquaras do Brasil central e os boximanes da África do Sul, possuíam
organizações familiares semelhantes às contemporâneas, pelo menos no que se
refere à relação do casal, ligados pelo sentimento de cooperação econômica e
cuidado com os filhos nascidos da união.
Pesquisas pautadas na corrente funcionalista, da qual Talcott Parsons é o
principal expoente, dão ênfase à instituição família como espaço de socialização e
construção das identidades adultas e ao papel da mulher/mãe, o que nos ajuda a
entender por que, ainda hoje, a associação entre mulher e mãe é compreendida
como elemento inato.
Essas pesquisas influenciaram a concepção de família nuclear, dada a força
do conhecimento que a ciência exercia nas sociedades burguesas (exerce ainda
hoje), para as quais a propriedade privada e o acúmulo de riqueza eram associados
à imponência do homem, representante da força e da razão, sobre a mulher, frágil e
sentimental, naturalizando seus papéis sexuais tanto na família quanto na
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sociedade. Para Miskolci (2002/2003), o discurso científico serviu como suporte
valoroso para a sociedade burguesa na virada do século XIX para o XX, pois a
relação entre sexo e verdade se fundava de maneira duvidosa, o que ajudou a
instituir a concepção de família monogâmica como uma instituição fortalecedora de
valores morais a ser seguidos, pois “a família, „a célula mater da sociedade‟, era
considerada o protótipo da saúde e da vida” (p. 121).
Convém afirmar, mais uma vez, que os aspectos socioculturais em que as
pesquisas das diversas áreas se debruçaram, evidenciaram a indissociabilidade
entre cultura, sociedade e família. Assim, pensar a família no campo teórico
evidencia o seu caráter de complexidade, tornando-a fonte muito produtiva de
estudo, porque sendo um espaço de socialização, reflete as contradições e os
conflitos da sociedade. Não apenas sociólogos, historiadores e antropólogos se
interessaram em pesquisar a família. Também a psicanálise destacou o sujeito ativo
que promove mudanças a partir das suas experiências pessoais de vida.
Mello (2002) aponta que com a chegada da psicanálise (com Freud como
maior referência) ao campo da família, focou-se o olhar sobre o sujeito psicológico,
também entendido como principal protagonista da relação entre cultura e
sociedade, cujos conflitos inscrevem novas formas de relações sociais.
Assim, é a ação dos sujeitos, vivendo suas experiências particulares de
vida, e não a simples conformação passiva aos valores e concepções de
mundo, adquiridos no processo de socialização, que responde por
profundas mudanças no âmbito da família (MELLO, 2002, p. 16).

Outros aspectos são percebidos através de estudos científicos, dando conta
de singularizar grupos sociais em diferentes tempos históricos. Muitos desses
aspectos se encontram presentes nas relações que estabelecemos em nosso
âmbito familiar8, como a afetividade.

8

Sobre a relação família e sociedade, Lévi-Strauss acrescenta que “[...] o que realmente diferencia o
homem dos animais irracionais é o fato de que, na humanidade, uma família não poderia existir se
não houvesse sociedade, isto é, uma pluralidade de famílias prontas a reconhecer que existem outros
laços que não os consanguíneos, e que o processo natural de filiação somente pode ocorrer através
do processo social de afinidade” (1980, p. 372).
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Voltando ao enfoque sobre a origem do sentimento de infância, Ariès (1981)
apresenta em seus estudos alguns aspectos que explicitam como se configurava a
atitude do cuidado entre pais e mães com relação a seus filhos. O autor destaca a
figura da mãe nesse processo e nos leva a compreender que, em uma análise
sobre a família, devemos nos ocupar não apenas com a instituição, mas, também,
com os fatores psicossociais das relações familiares.
Lévi-Strauss (1980) aborda que, como a família é uma realidade social e
talvez a mais concreta, tendemos a observar principalmente os aspectos positivos.
Entretanto, ao dizermos o que a família é, enunciamos também o que ela não é, o
que torna os espaços negativos, ou, melhor dizendo, conflituosos, tão importantes
em sua análise quanto os demais.
Essa ideia vem fortalecendo os discursos de profissionais do campo da
educação, da saúde, da assistência social, do direito, da religião, da mídia e
também o senso comum, quando afirmam que as transformações morais e sociais
ocorridas no âmbito social têm origem na família, que se coloca como uma das
principais agências reguladoras e normativas da sociedade. Pensando assim é que
assistimos inúmeros debates quanto ao papel da família na formação de sujeitos
saudáveis e/ou degenerados, corresponsáveis pela construção ora de uma
sociedade harmoniosa, ora bárbara e doentia (SANTOS e ADORNO, 2002).
No mundo contemporâneo, a configuração de família conjugal ainda é vista
como modelo a ser seguido, especialmente pelas classes populares, apesar dos
muitos arranjos familiares, como as famílias formadas por homossexuais, famílias
constituídas por um adulto (geralmente mulher) e filhos, famílias ampliadas com a
presença de outros parentes convivendo no mesmo espaço. Os formatos de família
que divergem do modelo conjugal, segundo Santos e Adorno (2002, p. 79),
permanecem estigmatizados, pois são classificados como “famílias quebradas ou
reconstituídas”.
Os arranjos familiares exemplificados acima atestam a complexidade
inerente ao estudo e denunciam o caráter ideológico burguês, que, por vezes,
determina a veiculação de ideias preconceituosas referentes a diferentes formas de
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composição familiar, as quais emergem de contextos sociais e econômicos
distintos. Sendo assim, famílias constituídas por classes de baixa renda são
compreendidas como desviantes, como mostram as pesquisas dos autores citados,
pois se contrapõem ao modelo estabelecido como norma.
Essa realidade evidencia os antagonismos presentes na sociedade
contemporânea, em particular, a brasileira. Embora muito se fale, principalmente no
espaço acadêmico, do avassalador desenvolvimento científico, que se intensifica
através de novas descobertas na medicina, na física, na química, na engenharia e
na área tecnológica, contraditoriamente, ele distancia os indivíduos, quando a
sociedade os classifica como ricos e pobres. Podemos dizer então que os princípios
defendidos pela modernidade, como produção de uma vida melhor para os
indivíduos, tendo como respaldo uma sociedade cada vez mais civilizada, são
promessas não cumpridas, até então.
Assim, ficamos diante de composições familiares diversificadas na realidade
brasileira, que decorrem das grandes distorções econômicas e culturais que marcam
a nossa sociedade. Fonseca (2005), ao falar de uma pesquisa9 antropológica que
associa certos modos de vida como determinantes para as organizações familiares,
chama a nossa atenção para uma análise sobre família para além da unidade
doméstica, e critica o modelo de pesquisa demográfica realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que trabalha com a classificação de
unidade doméstica como sinônimo de vida familiar. A autora questiona quais seriam
os limites da unidade doméstica, visto que o modelo nuclear de família mostra-se
falho quando se trata da população pobre do Brasil.
Para a autora, “família ampliada” ou “rede extensa de família” são conceitos
que mais se adéquam à realidade das classes populares brasileiras, porque em
tempos de crise as relações parentais tendem a flutuar por diversos fatores, tais
como o desemprego, o divórcio, a viuvez, e, até mesmo, as demandas do emprego.
Os conceitos “família ampliada” ou “rede de parentesco”, explicam os modos como
9

Esta pesquisa foi realizada nos Estados Unidos pela antropóloga norte-americana Rayna Rapp
(1992), cujos sujeitos da investigação eram famílias brancas de camadas médias e famílias negras
pobres (FONSECA, 2005, p. 52).
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se constituem grande parte das famílias brasileiras, formadas não apenas por pais e
filhos, mas por outros parentes da família extensa, que convivem na mesma
unidade doméstica.
Tendo em vista esse dinamismo que engendra a dimensão familiar,
Fonseca (2005) acrescenta que para definir operacionalmente a vida familiar é mais
pertinente falar de dinâmicas e relações familiares em vez de modelo ou unidade
familiar.
Assim definimos laço familiar como uma relação marcada pela identificação
estreita e duradoura entre determinadas pessoas que reconhecem entre
elas certos direitos e obrigações mútuos. Essa identificação pode ter
origem em fatos alheios à vontade da pessoa (laços biológicos, territoriais),
em alianças conscientes e desejadas (casamento, compadrio, adoção) ou
em atividades realizadas em comum (compartilhar o cuidado de uma
criança ou de um ancião, por exemplo) (FONSECA, 2005, p. 54).

As pesquisas de cunho “legalista” são também alvo de críticas porque,
segundo a autora, impõem um único modelo de composição familiar – o nuclear, em
que o pesquisador veste uma camisa de força que o impede de vislumbrar a
realidade de maneira mais profunda, pois “é assim que, durante as primeiras
gerações de estudo da família, os pobres eram vistos como „a massa amorfa‟ dos
„sem família‟” (ibidem). Sabemos que existem famílias que se organizam segundo o
modelo conjugal nuclear e outras que divergem desse modelo, como as famílias
configuradas sob a estrutura extensa. Assim, é imprescindível neste estudo
contemplar a realidade social mais ampla.
Por pensar que as contradições sociais modificam a dinâmica familiar, o que
torna inconveniente definir um conceito uno de família, Bruschini (1993, p. 50)
classifica as estruturas familiares como “grupo conjugal, rede de parentesco,
unidade doméstica/residencial” e afirma que, se existe consenso quanto à
desnaturalização da família e sua mutabilidade, também há quando o assunto versa
sobre a dificuldade de atribuir-lhe um conceito.
Os fatores expostos imbricados no estudo sobre família são inúmeros. Até
aqui nos situamos em alguns dos aspectos que denotam o grau de complexidade
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inerente à temática, por tratar, particularmente, das relações tecidas com os
indivíduos entre si e destes com a sociedade e a cultura.
Dentre os muitos aspectos relevantes nesse estudo, destaco a discussão de
gênero, pois falar sobre família implica compreender as tramas da relação homem e
mulher, bem como as construções de suas identidades de gênero, forjadas no
âmbito da cultura.
Mais uma vez, esse entendimento me reporta às ideias iniciais destes
escritos, quanto à impossibilidade de dicotomizar a relação sociedade e família,
porque a diferença entre nós e os outros animais está em nossa capacidade de
desenvolver o pensamento e a linguagem, em nossa necessidade de socialização e
interação social (VIGOTSKY, 1987).
O estudo sobre família, pois, comporta a análise de infinitos elementos
conflituosos e/ou contraditórios que envolvem as vidas dos indivíduos, inviabilizando
a construção de um conceito único. Dentre tantos elementos, compreender como se
constitui, historicamente, a figura da mulher na família e as implicações desta na
construção de sua identidade de gênero tornou-se necessário neste estudo, por me
permitir compreender mais profundamente como se situa essa mulher/cuidadora,
sujeito da pesquisa, tanto no âmbito de suas respectivas famílias como no da
sociedade mais ampla.
A abordagem sobre a construção social da família evidenciou como foi/está
se constituindo, historicamente, os papéis sexuais no espaço familiar, reflexo da
realidade social e cultural mais ampla. A forma como os indivíduos instituíram e
instituem as relações de trabalho, traduzidas nas relações de força e poder,
determinou e determina o modo como o homem e a mulher assumiram e assumem
seus papéis sociais na família e na sociedade.
Essas transformações sociais, econômicas e culturais configuraram/
configuram diferentes modelos de família e estabeleceram/estabelecem, no seu
interior, as relações de gênero que circunscrevem o papel do feminino e do
masculino.
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Interessa-me, neste estudo, refletir o lugar que a mulher ocupa na
sociedade e na família e as implicações desse lugar na construção de sua
identidade de gênero, pois pesquisas apontam que o ingresso da mulher no
mercado de trabalho gera tensões e conflitos subjetivos que refletem na sua
constituição como pessoa. Porém, antes, é preciso voltar à história para buscar
fatos imprescindíveis a essa reflexão.
Ferreira (2006/2007) salienta que desde Sócrates, as civilizações procuram
entender “o que é o homem”, e nessa assertiva encontra-se o caráter hierárquico
que engendra a relação de gênero, pois o “homem” equivaleria a toda a
humanidade. Neste sentido, a filosofia colocou o homem como modelo e a mulher,
como o “outro”, o desviante, por isso inferior. Esse enfoque homogeneizador do
discurso filosófico que passa a ser naturalizado nada tem de inocente.
[...] No que respeita à filosofia ela significa um modelo que se impõe, um
modelo masculino pois foi pensado por homens e teve os homens como
destinatários. Face a tal modelo a mulher aparece como desviante, ou
numa hipótese mais moderada como diferente ou como „outro‟
(FERREIRA, 2006/2007, p. 139).

Isto denota o papel secundário e discriminado reservado à mulher, que
culturalmente constrói sua identidade de gênero, absorvendo características
constituídas pelo social como se fossem biológicas. Do mesmo modo expressa
como a filosofia influenciou as concepções sobre o feminino e o masculino nas
sociedades ocidentais. Observa-se que a oposição homem/mulher equivale à
oposição natureza/cultura, sujeito/objeto e envolve hierarquias de valor, em que um
se sobrepõe ao outro,
[...] prendendo-se como imaginário, como uma ideologia, com
representações que determinam nitidamente aquilo que é característico de
homens e aquilo que cabe às mulheres, identificando-se com as normas
dominantes (embora variadas) das diferentes sociedades (FERREIRA,
2006/2007, p. 139).

Com o advento da sociedade moderna, quando surgem as primeiras
organizações do movimento feminista em defesa da emancipação feminina no
mundo social, a Igreja Católica, que exercia forte influência na sociedade,
preocupou-se com a suposta transgressão da ordem social e impôs discursos sobre
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a mulher como alguém que possui poder e força na família, espaço onde exerce o
seu papel social legítimo.
Nessa visão da Igreja Católica, a mulher ocupa um lugar de submissão ao
homem, assemelhando-se à imagem de Maria, modelo de pureza, obediência e
resignação, digna de sacrifícios em favor do outro (SOIHET, 1997). Esse olhar
sobre a mulher era quase sobrenatural, como de um ser desprovido de desejos
carnais, materiais, contemplador de sentimentos puros e angelicais.
Soihet (1997) adverte que não é de estranhar esta posição da Igreja
Católica tendo em vista o seu caráter tradicional, conservador e hierárquico. O que
causa espanto são as incoerências de pensadores do Século das Luzes, que
propagaram discursos semelhantes aos da Igreja. A autora destaca Rousseau (para
quem a mulher deve agradar e ser obediente ao homem) e Diderot (a mulher vista
como propriedade do homem) como dois grandes expoentes desta corrente
filosófica, que, contraditoriamente, tem a razão, a liberdade e a igualdade como
ideais para todos os indivíduos.
Muitos intelectuais iluministas acreditavam que a mulher seria despojada do
conhecimento abstrato e incapaz de criar, pois “[...] o processo genético dos
conhecimentos que conduz ao pensamento abstrato teria na mulher ficado
congelado, completando-se o processo, apenas, nos varões” (SOIHET, 1997, p. 9).
Esses pressupostos filosóficos iluministas que influenciaram os valores e
normas difundidos pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial orientaram
a vida social e familiar e os papéis que os homens e as mulheres exercem nesses
espaços. A consolidação do poder burguês assegura a distinção entre os gêneros
quanto aos papéis sociais, através da incorporação de valores burgueses
imprescindíveis para a construção da identidade de gênero (SOIHET, 1997).
Nessa conjuntura, movimentos em defesa dos direitos das mulheres
passam a questionar os valores vigentes, que vão, aos poucos, instituir o debate em
torno dos papéis sexuais na sociedade e na família, na tentativa de quebrar padrões
estabelecidos pela elite pensante representada pelo sexo oposto.
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Hall (2006, p. 43-44), ao abordar sobre o movimento feminista e a
construção das identidades, afirma que “aquilo que começou como um movimento
dirigido à contestação da posição social das mulheres expandiu-se para incluir a
formação das identidades sexuais e de gênero”. Contudo, não deu conta de garantir
às mulheres condição de igualdade social, pois ainda que tenha constituído direitos
políticos, as práticas sociais e culturais permanecem recheadas de discriminação e
preconceito contra as mulheres, pois muitas de nós continuam exercendo
principalmente o papel social de gestora da família e dos afazeres domésticos.
Estas e tantas outras elaborações científicas desenvolvidas ao longo dos
tempos resultaram em construções e desconstruções dos papéis sociais
estabelecidos para os homens e para as mulheres, que, dialeticamente, vão se
reconstruindo e às vezes se mantendo como norma. Muitos são os veículos
transmissores da ideologia que define o público como espaço de atuação do
homem e o privado, como das mulheres: a Igreja, o Estado, a literatura, a educação
– são alguns.

Diante da amplidão cultural são naturalizadas práticas sociais que,
incorporadas, sedimentam a relação entre o homem e a mulher na família e fora
dela. Nesse processo de socialização, os papéis feminino e masculino englobam
obediência, restrição e aprovação, podendo ser submetidos a sanções em todos os
estágios da vida dos indivíduos (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004).
Sendo os papéis sociais definidos culturalmente, cabe ao homem, sinônimo
de força e virilidade, o sustento da família a fim de provê-la de suas necessidades
básicas, e à mulher, sinônimo de graça e sensibilidade, zelar pelo bem-estar da
família, cuidando dos filhos e do marido. Esses papéis são determinados pelo
modelo nuclear da família burguesa e direcionam o modo como muitas famílias se
organizam socialmente, tendo em vista o seu poder hegemônico, embora saibamos
dos inúmeros arranjos familiares provenientes de contextos socioeconômicos
diversificados existentes na realidade brasileira.
Lyra (2008) ressalta que a naturalização da associação “gênero feminino e
cuidado” permite que a inter-relação entre “instinto feminino” e “instinto materno” se
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torne indissociável por estar comumente relacionada à maternidade. Do mesmo
modo é naturalizado o entendimento de que o homem, ao se tornar pai, não será
capaz de cuidar do seu filho porque seu papel masculino o impede de exercer
tarefas que cabem ao feminino.
Para Montenegro (2003), o debate sobre o cuidado como categoria teórica
torna-se indispensável à discussão de identidade de gênero, e, entre as diferentes
interpretações, há a de teóricas feministas (que ela denomina de mais radicais),
considerando que
[...] a dedicação ao cuidado é interpretado como um fator definitivo para a
manutenção e perpetuação da posição de inferioridade das mulheres na
sociedade, por arrefecer seu poder e desestimular sua autonomia e
realização pessoal (MONTENEGRO, p. 494-495).

Assim sendo, é possível assinalar que a associação mulher e cuidado como
fator biológico e pertencente à ordem da natureza expressa relação de poder e
deixa implícito o entendimento de que as atividades profissionais ligadas ao cuidado
são menores, de pouco valor, porque designadas às mulheres. A autora continua,
afirmando que “[...] nessa interpretação, a desvalorização social das profissões de
cuidado resultaria justamente do grande número de mulheres que as executam” (p.
495)
Temos nessa consideração uma possibilidade de explicar por que, ao longo
da nossa história, produziu-se socialmente a relação entre competência e
feminilidade, e expressa atitude preconceituosa contra as mulheres. Disso podemos
tirar também a explicação para a desvalorização das profissões ditas femininas,
como magistério, assistência social e enfermagem, por exemplo, porque são
atividades que exigem relação de cuidado.
Contudo, não cabe agora aprofundar a discussão sobre cuidado, já que o
próximo capítulo tratará da abordagem teórica sobre seu conceito bem como da
atitude de cuidar. Volto, então, o foco para a construção da identidade de gênero.
O movimento dialético torna as estruturas sociais e políticas menos rígidas
e possibilita flexibilizar normas e padrões sociais que se reconstroem culturalmente.
Logo, a construção da identidade de gênero se dá socialmente e acompanha as
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mudanças ocorridas nos vários espaços sociais, e, dentre estes, a família, pois
esses espaços são interligados e permitem que os indivíduos ressignifiquem
valores, atitudes e concepções.
Assim como a formação social da família é teorizada sob diversas
perspectivas, também os papéis sociais de homens e mulheres são alvo de
reflexões teóricas que buscam compreender o movimento da história. Este
movimento reflexivo permite visualizar o que pesquisadores denominam de um
novo homem/pai e de uma nova mulher/mãe, que buscam resistir ao modelo padrão
de família. Isto, contudo, não significa que tenha chegado ao fim o modelo de
família nuclear no que confere aos papéis sexuais, pois a vida familiar continua
organizada de modo que é dada à mulher a responsabilidade pelo cuidado da casa,
dos filhos, dos enfermos da família.
Em sociedades como a nossa, onde a maior parte das mulheres trabalha
fora de casa e os papéis familiares são mais fluidos, a mulher continua no
entanto a ser responsabilizada pela saúde e bem-estar do seu agregado
(FONSECA, 2006/2007, p. 148).

Este fenômeno é tratado por Negreiros (2004) ao narrar os resultados de
sua pesquisa, que enfocou a mulher e seu ingresso no mundo do trabalho
extradoméstico, realizada em 1996, cujos sujeitos eram mulheres de meia-idade
que possuíam formação superior, oriundas das camadas médias urbanas. Da
análise das falas desses sujeitos, a pesquisadora entendeu:
Trata-se da consolidação de uma identidade profissional, acoplada a
papéis masculinos, em contraposição a uma nostalgia narcisista da grande
mãe sábia, generosa, transmissora do afeto e do poder, tal como uma
imagem mística, representante da segurança e do equilíbrio, uma fonte
inesgotável e apurada (NEGREIROS, 2004, p. 40-41).

Os discursos dessa “nova mulher” exprimem as cobranças estabelecidas
pelo pensamento tradicional de gênero muito propagado pela Igreja, que vem à tona
quando as mulheres experimentam viver a vida extradoméstica, até então atribuída
ao homem, na tentativa de conciliá-la com as atividades familiares, provocando-lhes
o desejo de retornar ao espaço privado do lar.
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Embora a pesquisa de Negreiros não tenha contemplado as mulheres das
camadas populares, a experiência da vida extradoméstica delas é quase sempre
associada às difíceis condições de sobrevivência, impondo-lhes, na maioria das
vezes, que sejam “chefes” da família. Isso me leva a pensar que as tensões e
dilemas vividos por essas mulheres, considerando o contexto social, econômico e
cultural em que se inserem, podem ser muito maiores.
Por isso é que a mulher, ao sair do espaço privado (casa) para o público
(sociedade), atitude decorrente das lutas travadas socialmente, rompe valores e
crenças nos campos biológico e cultural quanto ao seu corpo, sexualidade,
feminilidade, cidadania e cientificismo. Porém, as tensões e os conflitos provocados
pela transgressão impõem dilemas que as fazem desenvolver sentimentos de
culpabilidade por terem deixado de cuidar melhor da vida privada, ou seja, do lar, do
esposo (quando possuem) e dos filhos, como os retratados na pesquisa
apresentada por Negreiros (2004).
Os processos simbólicos e as práticas de significações formadas cultural,
social e historicamente instituíram o mundo do trabalho extradoméstico como
essencialmente masculino. Por conta disto, Fonseca (2006/2007) acrescenta que as
mulheres foram secundarizadas em um mundo aceito como masculino, e que para
serem admitidas e respeitadas nele, deveriam abdicar da sua subjetividade e
desenvolver atributos considerados masculinos, tais como desejo de afirmação,
racionalidade, objetividade e competitividade. As práticas sociais caracterizam
esses atributos como masculinos, quando são, na verdade, atributos que o
indivíduo poderá ou não possuir, independente do sexo.
Diante dos dilemas vividos por muitas mulheres com relação ao seu papel
social, Mello (2002), ao tratar das transformações ocorridas no corpo através da
cultura, refere-se ao corpo-sujeito, um eu, e reporta-se à mulher e à ligação entre
natureza e cultura, que juntas formam a mulher e o feminino, seu sinônimo, dizendo
que
[...] Se penso nas mulheres como hoje são, afastaria qualquer semelhança
com aquela fêmea que se dispõe a proteger seus filhos. Somos
decididamente uma realização da cultura. Mas a nossa ancestral é
simpática. Representa um pouco o espírito tenaz e determinado de milhões
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de mulheres que, ainda hoje, resistem a tudo para criarem seus filhos e
realizarem, assim, simultânea e indistintamente, o trabalho da natureza e
da cultura (MELLO, 2002, p. 24).

Talvez aí esteja o fascínio que engendra o estudo sobre família, porque
tecido por singularidades e complexidades, as quais, entrelaçadas, constituem as
subjetividades, a coletividade, a cultura.
No entanto, as teias familiares continuam a ser por mim tecidas, ao adentrar
agora no universo da família que possui uma singularidade, e que, pela
especificidade apresentada, é submetida quase sempre a olhares de estranheza e
preconceito por lidar com o fenômeno da deficiência.

2.2 Um olhar sobre a família da pessoa com deficiência – medos,
silêncios e descobertas

Ao refletir sobre a construção social da família e a complexidade inerente a
este grupo social, quero agora falar não da família comum. E de maneira alguma
uso o termo “comum” como “qualquer”, mas da família marcada por uma
particularidade há muito entendida como anormal. Da família que vive, no seu
cotidiano, a experiência da deficiência.
Por ser a família uma instituição complexa que decorre das tramas sociais e
culturais, as mudanças no seu interior são sentidas e vividas profundamente e estão
relacionadas aos diferentes papéis que cada membro exerce no ambiente familiar e
às características pessoais de cada sujeito. Dessa forma, qualquer episódio fora
daquilo que foi de certa forma “previsto” mexe com o comportamento dos indivíduos
que a compõe.
Glat e Duque (2003) falam que em uma família “psicologicamente
„saudável‟”, a troca de papéis se dá de maneira mais flexível. Em contrapartida, a
família que denominam de “neurótica” é marcada pela “rigidez e estereotipia dos
papéis sociais que cada um desempenha” (GLAT E DUQUE, 2003, p. 15), e tem
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sua dinâmica prejudicada. Um aspecto, contudo, está presente em todas as
famílias. É o fato de os pais projetarem em seus filhos as expectativas, os planos,
os desejos e ideais que eles, pais, esperam ver realizados no futuro. Da mesma
forma, os acontecimentos tristes ou alegres pelos quais as famílias passam também
são compartilhados por todos que dela fazem parte. Assim é o que acontece com a
chegada na família de uma criança com deficiência, que vem acompanhada de
sentimentos como frustração, incapacidade, decepção, vergonha, medo (GLAT e
DUQUE, 2003; FIAMENGHI JR e MESSA, 2007; GÓES, 2006; PRADO, 2004).
Quando a família descobre que o filho que chegou não é o esperado,
sonhado, planejado, idealizado, é acometida por um turbilhão de sentimentos e
sensações. Sabe que irá conviver com alguém que não é “igual”, por exemplo, ao
filho do irmão ou da irmã, do amigo ou da amiga, não é “igual” a todas as pessoas
que geralmente conhece e convive. Isso amedronta, entristece, decepciona, e faz
vir à tona infinitas interrogações.
Góes (2006), ao tentar compreender o que representa o nascimento de um
filho para os pais, faz um paralelo com a nossa inquietação humana sobre a
impossibilidade de conhecer verdadeiramente a origem da vida bem como aceitar a
sua finitude. Assim, diz ele, o filho aguardado pelos pais representará não somente
a sua imortalidade, mas também aquele que realizará seus sonhos não realizados.
Amaral (1995, p. 73) fala também dos sentimentos bipolares que a família
pode vivenciar, tais como amor e ódio, alegria e tristeza, “[...] uma vez que as
reações concomitantes oscilam entre aceitação e rejeição, euforia e depressão para
citar o que ocorre com maior frequência”. Essas vivências estão fortemente
marcadas nas falas dessas famílias e resultam das suas experiências no contexto
social e cultural.
A autora acrescenta que antes de a família se deparar com a crise, passa
pelo que ela chama de situação crítica, que, sendo condições diferenciadas, podem
ser previsíveis ou imprevisíveis. Assim, classifica como previsíveis situações que os
indivíduos poderão vivenciar, como maternidade/paternidade, parto, desmame,
escolarização, divórcio, aposentadoria, velhice, morte e outras. As imprevisíveis na
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vida dos indivíduos seriam geralmente situações inesperadas, como acidente,
doença e outras possíveis de acontecer na vida em sociedade.
Amaral (1995) insere a deficiência na categoria situação crítica e a conecta
com a previsibilidade e a imprevisibilidade. Exemplifica que no caso da deficiência
congênita de um filho (ou uma doença crônica ou fatal), do ponto de vista da família,
poderá ser imprevisível, porém, sob o ponto de vista do filho é possível prever as
implicações na vida desse indivíduo quanto ao seu desenvolvimento físico e/ou
psicossocial, como a entrada na escola, os vínculos afetivos na adolescência
principalmente, a sexualidade, a vida profissional e outras perspectivas futuras.
A família vive uma situação nova, imprevisível e ambígua, sente-se culpada,
envergonhada e fracassada. Não sendo superada a sensação de fracasso, instalase a crise propriamente dita. Os membros da família começam a questionar o
porquê deste acontecimento ter ocorrido com eles, sentindo-se como se todas as
expectativas e planos em função do filho tivessem desmoronado.
O momento de crise é caracterizado pelos estudiosos como a vivência do
luto, pois
[...] como apontam os estudos e as reflexões frente ao nascimento de uma
criança com deficiência (ou a precoce ocorrência disso) o estado psíquico
vivido pela família é de perda, de morte mesmo. „Morte‟ do filho desejado e
idealizado. Assim, para que se torne possível receber o filho real faz-se,
então, necessário viver o processo de luto daquele filho „perdido‟
(AMARAL, 1985, p. 77-78).

Segundo Góes (2006, p.456), a chegada do filho deficiente “[...] causa uma
ferida narcísica no pai e na mãe”, já que fatores externos relacionados às suas
histórias de vida podem vir à tona, “[...] trazendo transtornos nas relações
intersubjetivas, que são marcadas por muita frustração e dor”. A perda do filho
desejado representaria a perda do que foi idealizado pelos pais, “[...] a perda de um
objeto que não se constituiu efetivamente na realidade” (ibdem), a perda do objeto
amado.
O autor acrescenta que são as contingências vividas pela família que
definem o modo e o tempo do luto, já que algumas variáveis impactam esse
encontro, como a história da vida familiar desse grupo, o significado que dá à
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deficiência, o grau de comprometimento do filho, a maneira como lhe foi dada a
notícia, o nível socioeconômico e as expectativas quanto aos filhos ou a esse
especificamente.
Entre estas variáveis, o modo como o profissional da saúde dá a notícia
sobre a deficiência merece destaque, pois geralmente a família assimila o
diagnóstico como se não houvesse perspectiva alguma na vida desse filho quanto
ao seu desenvolvimento. Glat e Duque (2003) apresentam pesquisas que retratam
posturas descuidadas ou defensivas dos médicos ao informar à família, tornando
quase sempre esse um momento traumático, fazendo com que a situação seja
ainda mais desesperadora. Os contatos iniciais com o filho são sofridos, o que
aumenta a possibilidade de melancolia.
Fiamenghi Jr. e Messa (2007, p. 243) também discorrem sobre pesquisas
que confirmam esse entendimento, e afirmam que além disso existe uma
precariedade de informações, pois “a maioria dos pais não tem acesso a
informações e, em consequência, muitas vezes não conseguem seguir as
orientações dos profissionais”.
Amaral (1985) retoma a questão da postura médica, para dizer que esses
profissionais muitas vezes se utilizam de uma “suposta autoridade” e de um
“discurso competente”10, apossando-se da deficiência para emitir diagnóstico e
intervenções equivocadas que direcionam as futuras atitudes das famílias. No
entanto, o movimento inverso também é verdadeiro, continua a autora, porque
muitas famílias também se sentem com poder de definir qual rumo irão dar à vida
do filho. As duas posturas são perigosas quando não reflexionadas e avaliadas,
pois, independente da autoridade do médico e dos pais, não se pode perder de
vista o sujeito, o filho que precisa urgentemente de encaminhamentos eficazes, na
medida em que, quanto mais precoce for a intervenção, maiores possibilidades de
desenvolvimento essa criança poderá ter.

10

Amaral classifica como „discurso competente‟ a postura de determinados profissionais da medicina
que, por falarem em nome da ciência, já que dela se intitulam representantes, “[...] arvoram-se em
„proprietários‟ da deficiência e a partir desse equivocado pressuposto direcionam a seu bel-prazer o
rumo das intervenções e até mesmo [...] o rumo da dinâmica familiar” (1985, p. 80).
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Retorno ao aspecto socioeconômico, fator importantíssimo que interfere nas
condições de a família realizar intervenções de ajuda ao filho, pois, dependendo da
especificidade da deficiência, os custos com atendimento e acompanhamento
podem ser muito altos. Por vezes encontramos pessoas com o mesmo tipo de
deficiência, seja intelectual, físico-motora ou sensorial, e mesmo grau de
comprometimento, com desenvolvimentos bastante distintos, consequência dos
contextos sociais, econômicos e culturais em que vivem.
Esta é uma realidade muito presente na Bahia e no Brasil, e decorre
principalmente do descaso político daqueles que nós mesmos escolhemos para nos
representar politicamente na esfera pública governamental. As crescentes
desigualdades sociais, reproduzidas para o triunfo do capital, coisificam indivíduos
“comuns” e mais ainda aqueles que se distinguem da norma, porque as estruturas
de poder depreciam sua identidade pessoal e social, a sua dignidade humana, pois,
“[...] na medida em que se aceite a existência do Poder em qualquer grupo social,
constata-se uma tensão permanente entre os seus atores” (VELHO, p. 25, grifo do
autor). Desse modo, as famílias com situação socioeconômica menos privilegiada
sentem-se desamparadas diante da falta de apoio, especialmente da esfera pública.
A família vive, assim, dupla crise. Uma se refere ao choque quando da não
chegada do filho idealizado e a convivência com a “anormalidade” no seu próprio
seio; a outra, quase sempre mais grave que a primeira, diz respeito às
interferências negativas dos contextos sociais, culturais e econômicos.
O que amedronta ou entristece essas famílias é o fato de estarem fugindo
da “norma” e as retaliações ou impedimentos que poderão sofrer durante toda a
vida, pois “[...] a anormalidade, que na maioria dos casos é vista como sinônimo de
imperfeição, se instala na família e sua estrutura de funcionamento se rompe, às
vezes, definitivamente” (GLAT e DUQUE, 2003, p. 15, grifo das autoras).
O processo de aceitação na família poderá acontecer com o tempo, quando
os pais começarem a incorporar esse filho constituído à vida familiar. Neste sentido,
o papel dos profissionais de apoio é muito valioso, pois as fases de adaptação que
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as famílias passam não são lineares. Cada fase de desenvolvimento do indivíduo
vem acompanhada por um período de choque e temor dos pais pelo futuro do filho.
Não apenas se destaca o trabalho dos profissionais que compõem uma
equipe multifuncional11, mas a atuação de grupos e associações de pais tem igual
importância no apoio às famílias. É preciso enfatizar, no entanto, que o trabalho
realizado por estes grupos e associações deve estar despido de todo e qualquer
vestígio das práticas assistencialistas e segregadoras, muito comuns na história
social da deficiência (GLAT e DUQUE, 2003; AMARAL, 1985; SILVA, 2006;
CARVALHO, 2004; GLAT, 1995; TOMASINI, 2008).
Amaral (1985) chama a atenção, mais uma vez, para a questão dos
vínculos afetivos, pois, quanto mais sólidos forem, menos danosa será a construção
da identidade pessoal e social do indivíduo. Goffman (1988, p. 77), afirma que “a
identidade pessoal, assim como a identidade social, estabelece uma separação,
para o indivíduo, no mundo individual das outras pessoas”12. Assim, quanto mais
flexível a família for melhor responderá às demandas do seu filho (GLAT e DUQUE,
2003).
Como os outros pais, os pais de uma pessoa com deficiência precisam
avaliar constantemente seu papel. Considerando a experiência da deficiência, se
veem diante de um desafio que talvez não fosse enfrentado caso ela não existisse,

11

Entende-se por profissionais multifuncionais aqueles que pertencem a diversas áreas, como
neurologia, psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, por exemplo, que direcionam a atenção
especializada às pessoas com deficiência. As políticas de educação especial na perspectiva da
educação inclusiva implantadas pelo MEC/Seesp em 2008, preveem a instalação de Salas de
Recursos Multifuncionais em escolas regulares, a fim de oferecer atendimento educacional
especializado aos alunos matriculados nessas escolas que dele necessitem. Porém, nessas salas
apenas professores especializados nas diferentes áreas da deficiência poderão fazer os
atendimentos.
12
Sobre identidade, Erving Goffman (1988) diz que “As identidades social e pessoal são parte, antes
de mais nada, dos interesses e definições de outras pessoas em relação ao indivíduo cuja identidade
está em questão” (p. 116). Assim, a identidade pessoal preexiste ao nascimento do indivíduo, perdura
após sua morte em tempos históricos nos quais ele está muito distante. Já a identidade do eu é “[...]
sobretudo, uma questão subjetiva e reflexiva que deve ser necessariamente experimentada pelo
indivíduo cuja identidade está em jogo”. O autor finaliza dizendo que “O conceito de identidade social
nos permitiu considerar a estigmatização. O de identidade pessoal nos permitiu consolidar o papel do
controle de informação na manipulação do estigma. A ideia de identidade do eu nos permite
considerar o que o indivíduo pode experimentar a respeito do estigma e sua manipulação, e nos leva
a dar atenção especial à informação que ele recebe quanto a estas questões” (p. 117).
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mas “[...] agora enfrentam novos questionamentos, muitos dos quais talvez nunca
tenham sido levantados”, como assinala Prado (2004, p. 87).
Apesar de todas as dificuldades que, pensamos nós, os pais e familiares
enfrentam, nem por isso esses pais devem ser vistos como super-heróis. Prado diz
que eles
[...] não estão, sob qualquer aspecto, mais preparados do que os demais;
contudo, acabam sendo vistos como super-humanos diante das exigências
de mudanças e adaptações com que se defrontam a partir do nascimento
da criança com necessidades especiais (PRADO, 2004, p.87).

Esse aspecto remete ao modo como a sociedade elabora a concepção de
deficiência, ou seja, aos significados que os sujeitos atribuem à diferença, e, em
particular, à deficiência, e nos lembra a Era cristã, quando a deficiência foi
entendida ora como pecado, ora como santidade.
Amaral (1985) fala sobre essa ambivalência de sentido que as famílias e as
pessoas dão à deficiência, pois, ao mesmo tempo em que ela é vista como cruz é
também concebida como luz, fardo, realização, sofrimento e orgulho.
Não cabe aqui retomar a análise sobre a deficiência como construção
social, pois esta abordagem foi discutida no capítulo anterior. Contudo, faz-se mister
salientar que tais construções sociais, compreendidas no âmbito da cultura,
perduraram até os dias de hoje no imaginário social. Assim é que presenciamos,
algumas vezes, muitos indivíduos adjetivarem os pais desses sujeitos de fortes e
resignados, como se dotados de uma energia superior por terem sido escolhidos
para “suportar essa provação”.
Entretanto, a marca da “diferença” impõe ao sujeito um modo de vida no
qual ele terá que enfrentar atitudes de preconceito e discriminação social, porque
sendo ele o “outro” diferente de nós, se distingue da norma de um modelo de
sociedade na qual ele não poderia participar ou até mesmo existir. Dessa forma,
A designação da diferença, o estatuto que é conferido aos seus portadores,
seja por mecanismos reconhecidos como científicos, seja no nível do senso
comum, vão desencadear o processo de discriminação social dele, „outro‟,
o diferente, desviante dos processos normais de um determinado tipo de
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sociedade, um indivíduo não-normal, não-normativo (TOMASINI, 2008, p.
116).

Estas construções sociais incidirão sobre a família porque o estigma
atribuído ao filho/filha deficiente será também atribuído aos pais, irmãos, parentes,
podendo até alcançar aqueles com os quais a família se relaciona, pois “[...]
estabelece-se uma relação em que a sociedade passa a considerar ambos como
uma só pessoa” (TOMASINI, 2008, p. 117). A família então será identificada pela
diferença/deficiência, seu atributo, uma vez que “[...] um estigma é, então, na
realidade, um tipo especial de relação entre o atributo e o estereótipo, [...]”
(GOFFMAN, 1988, p. 13).
Neste sentido, “as influências do estigma não se limitam apenas ao
indivíduo considerado diferente, elas se estendem para aqueles indivíduos que se
relacionam com ele através da estrutura social” (TOMASINI, 2008, p. 117).

A

estereotipia e a estigmatização provocam reações preconceituosas nas demais
pessoas, resultantes do desconhecimento da deficiência, o que pode levar a família
ao isolamento.
Muitos

são

os

conflitos

vividos

por

essas famílias.

Atitudes

de

superproteção, compensação e, às vezes, a própria anulação dos pais, são
realidades encontradas nas experiências de vida desses familiares. No entanto, é
preciso compreender que a família que vive a experiência da deficiência é uma
família como as demais. Todos(as) nós vivenciamos ao longo de nossas vidas
situações que devemos enfrentar, e no caso dessas famílias especificamente, é a
deficiência. Do mesmo modo, as crianças com deficiência devem ser vistas de
forma semelhante às outras, pois possuem as mesmas necessidades fisiológicas,
as mesmas necessidades de socialização, de construção de identidade e de
autonomia. Glat e Duque (2003, p. 25) afirmam que “a diferença é mais quantitativa
do que qualitativa”.
Entretanto, são os valores e normas que grupos de indivíduos formulam
para reger a sociedade e assim classificar essas famílias como desviantes, que
tornam

as

diferenças

biológicas

(dano/lesão)

em

diferenças

sociais

(incapacidade/inferioridade). Dessa forma, as diferenças qualitativas e quantitativas
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são acentuadas, transformando-se em uma só coisa: o desvio. São fenômenos
como esses que precisam ser estudados, o que faço nesta investigação. No
capítulo a seguir, portanto, apresento a discussão sobre políticas em educação
especial, o CAP – espaço da investigação e o debate sobre cuidado.

3 CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO (CAP): INTERFACES ENTRE POLÍTICAS
PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E A DISCUSSÃO SOBRE CUIDADO

Falar da família que possui um membro com deficiência remete à questão
do cuidado e suas implicações tanto para o indivíduo que assume essa
responsabilidade no contexto familiar quanto para a pessoa cuidada.
Neste capítulo, intento revelar o espaço da pesquisa ao discorrer um pouco
sobre a história que constituiu o Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana
(CAP) e, dentro dele, o projeto intitulado Escola de Pais, lugar de encontro das
famílias e espaço onde a investigação acontece. No entanto, para refletir sobre o
CAP e a Escola de Pais, estabeleço uma discussão sobre as políticas públicas de
educação especial, pois o paradigma da educação inclusiva prevê ações que
atendam não apenas aos educandos com deficiência, mas também as suas
famílias. Busco desvelar também o meu encontro com o objeto de pesquisa.
Finalizo o texto com o enfoque sobre o cuidado como princípio ético e por
isso político e educativo, trazendo à tona aspectos que dizem respeito à pessoa que
cuida e à pessoa que recebe o cuidado.

3.1 As políticas de educação especial: a busca pela escola inclusiva

No início deste estudo, eu trouxe reflexões sobre práticas sociais e
concepções referentes à deficiência, resultantes dos processos culturais e
simbólicos que vivenciamos historicamente nas distintas sociedades, e que
foram/são explicados através do mito, da religiosidade e do conhecimento científico.
Vimos que a preocupação da ciência acerca do fenômeno deficiência proporcionou
a construção de duas abordagens teóricas: o modelo médico, que orientou políticas
públicas direcionadas às pessoas com deficiência, e o modelo social, que no
presente orienta a construção dessas políticas.
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Como o primeiro modelo exerceu forte influência a partir de meados do
século XX, e o segundo, no final, intensificando-se neste início do século XXI,
considero relevante apresentar determinados fatores relacionados às duas
abordagens. Torna-se necessário, portanto, contextualizar sucintamente o cenário
político, internacional e nacional, para compreender o movimento mundial pela
escola inclusivista, especialmente porque o Centro de Apoio Pedagógico de Feira
de Santana (CAP), instituição onde acontece o projeto denominado Escola de Pais
e campo dessa pesquisa, surge dos encaminhamentos políticos que preveem
mudanças nos sistemas de ensino relativas ao paradigma da educação inclusiva.
O modelo médico, que serviu de suporte para a criação de políticas públicas
educacionais e orientou leis e diretrizes do campo educacional para as iniciativas
públicas e particulares de atenção à educação especial13, compreendia a
deficiência/lesão como causa primeira da anormalidade. Nesta perspectiva, as
pessoas com deficiência, sendo desviantes, não poderiam partilhar dos mesmos
espaços sociais daqueles que estavam dentro da norma, devendo passar por um
tratamento de internação em hospitais psiquiátricos devido aos diagnósticos
médicos de graves limitações intelectuais (a exemplo dos deficientes mentais).
Não se tem notícia que nessa época existisse algum trabalho de cunho
educativo nesses hospitais, pois essas pessoas eram tratadas tão somente sob uma
perspectiva médica e os diagnósticos desses pacientes eram contrários a toda e
qualquer possibilidade de desenvolvimento cognitivo e de socialização.
A orientação de internamento em hospitais começa a ser superada quando
surge novo direcionamento, iniciando o processo de escolarização dessas pessoas
nas instituições especiais, dissociadas, no entanto, das escolas comuns, que
ofereciam apenas assistência e proteção. Estava mais uma vez formalizada as
práticas segregacionistas e a exclusão social aos indivíduos com deficiência.
Há todo um esquadrinhamento do tecido social, no qual cada sujeito
corresponde um lugar e, a cada lugar, um sujeito. Por conta disso, o
diferente fica fora de determinados espaços, fica excluído deles, mas,
13

Para conhecer mais profundamente a contextualização histórica das políticas de educação especial
no Brasil, bem como os processos de escolarização das pessoas com deficiência, ver Mazzota
(2005); Silva e Vizim (2003); Bueno, Mendes e Santos (2008).
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paradoxalmente, lhe são definidos outros lugares, e lá fica ele confinado.
Temos então a inclusão pela exclusão: não só os manicômios e prisões,
mas também as escolas especiais para os deficientes, as casas de correção
para os menores infratores, constituindo-se toda uma rede paralela
(ELZIRIK, 2006, p. 37).

É na segunda metade do século XX, com a luta pelos direitos humanos, que
práticas segregacionistas são questionadas pelos movimentos sociais das/para
pessoas com deficiência, em defesa da normalização e da integração das pessoas
com deficiência na sociedade e na escola.
Assim, dá-se início ao processo denominado de integração escolar, primeiro
com iniciativas oficiais e particulares isoladas, que posteriormente foi legalizado.
Com Mazzota (2001), vemos que outras diretrizes são criadas e estabelecidas pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024, de 1961, indicando em seu art. 88
que, “para integrá-los à comunidade sua educação deverá, dentro do possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação” (MAZZOTA, 2001, p. 68). Esse
movimento da escola integradora levou as pessoas com deficiência para dentro do
ambiente escolar comum sem propor mudanças na estrutura da escola nos campos
da gestão, da estrutura física, do currículo, da formação dos professores ou da
prática pedagógica.
Entretanto, um movimento social contrário surge, questionando a concepção
de sociedade difundida por esse modelo, para o qual a pessoa é valorizada a partir
da sua capacidade produtiva; dessa forma, indivíduo e produção possuem uma
relação indissociável. Assim, o modelo social da deficiência se propaga,
impulsionando a reformulação de políticas sociais, e redimesionando, no campo
educacional, a organização dos sistemas de ensino em diversos países, inclusive o
Brasil.
Estas mudanças ocorrem em um contexto de crise internacional originada
pelo rápido desenvolvimento tecnológico e científico nas sociedades capitalistas,
que contemplaram grupos privilegiados da população, ao passo que a miséria e a
degradação da vida humana aumentavam (continuam aumentando) de forma ainda
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mais acelerada nos países classificados como periféricos e/ou subdesenvolvidos 14.
Hobsbawm (1995) destaca que as décadas de 1980 a 1990 evidenciaram uma crise
não só econômica, mas política, gerando principalmente uma crise nos sistemas
políticos das democracias liberais, parlamentares e presidenciais em países do
Primeiro e do Terceiro Mundo. Para o autor, essa crise foi, sobretudo, social e moral,
à medida que o desenvolvimento da tecnologia e da ciência visou o lucro em
detrimento da vida humana, e ocasionou o aumento da pobreza de diferentes povos
e nações.
[...] a crise moral não dizia respeito apenas aos supostos da civilização
moderna, mas também às estruturas históricas das relações humanas que a
sociedade moderna herdara de um passado pré-industrial e pré-capitalista e
que, agora vemos, haviam possibilitado seu funcionamento. Não era a crise
de uma forma de organizar as sociedades, mas de todas as formas. [...] Não
restava outra maneira de definir identidade de grupo senão definir os que
nele não estavam (HOBSBAWM, 1995, p. 20-21).

A crise social e moral não provocou a reconstrução de sistemas políticos e
sociais, mas abriu brechas que nos fazem acreditar na possibilidade de mudanças
sociais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que
afirma o reconhecimento da liberdade e igualdade em dignidade e direitos a todos os
seres humanos. Assim, com relação às pessoas com deficiência, outros documentos
internacionais foram criados e passam a instituir diretrizes mundiais para o
atendimento a esses indivíduos, sobretudo quanto ao processo de escolarização,
sendo os mais significativos a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes –
ONU (1975), a Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), a Convenção da
Guatemala (1999) e a Declaração Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990).
Também no cenário nacional as discussões no campo da educação
acompanham o debate internacional e o Brasil torna-se signatário dessas diretrizes
políticas. A Constituição Federal (1988) define no art. 205 a educação como um
direito de todos, garantindo pleno desenvolvimento da pessoa no exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho; a LDBEN nº 9.394/96 preconiza que os
sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e
14

O estudo sobre a construção social do subdesenvolvimento e o discurso do desenvolvimento como
resultado do processo de ocidentalização do mundo pode ser encontrados em Contreras (1999).
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organização específicos para atenderem às suas necessidades; também às
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001).
Por fim, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008), que tem como objetivo assegurar a inclusão educacional
de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, prevendo a transversalidade da educação especial no
ensino regular desde a educação infantil até a universidade, a oferta de atendimento
especializado, a participação das famílias e da comunidade, entre outros
pressupostos.
Esses documentos que instituem direitos para os indivíduos nos diversos
espaços sociais revelam as contradições da sociedade, porque eles, sozinhos, não
garantem mudanças substanciais para a coletividade, embora resultem das
reivindicações de grupos sociais, daí a sua importância. Cury (2002) examina as
implicações da composição de direitos em uma sociedade desigual política, social e
economicamente, afirmando as muitas contradições que emergem desses direitos.
Porém, também adverte que as leis resultam das lutas sociais: “é por estas razões
que a importância da lei não é identificada e reconhecida como um instrumento
linear ou mecânico de realização dos direitos sociais” (CURY, 2002, p. 247).
A educação como instrumento da luta por justiça social é, portanto, uma
exigência dos grupos sociais na era moderna, que se institucionaliza permeada
pelos conflitos e contradições do sistema socioeconômico, e deve alcançar a todos
os indivíduos indiscriminadamente. Contudo,
Ora ela é o caminho para que as Luzes (Universais) se acendam em cada
indivíduo, a fim de que todos possam usufruir da igualdade de
oportunidades e avançar diferencialmente em direção ao mérito, ora ela é
uma função do Estado a fim de evitar que o direito individual não
disciplinado venha a se tornar privilégio de poucos (CURY, 2002, p. 247).

Como assinala o autor, considerando a complexidade em que adquirimos
direito à educação e o modo como as sociedades se organizam, a escola tem
servido para a manutenção das desigualdades sociais, e, juntamente com a
sociedade, demarca, identifica e rotula grupos de indivíduos, a depender da posição
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social e econômica que ocupam, da cultura ou das diferenças singulares que
possuam.
Este é o contexto mundial e nacional em que são intensificados os
questionamentos sobre os sujeitos e os processos de escolarização, instituindo o
paradigma da educação inclusiva que se define como
[...] um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e
que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola
(BRASIL, 2008, p. 1).

O processo de inclusão escolar revela-nos uma face escondida nas relações
que estabelecemos no interior da escola, na medida em que desvela, através de
nossas práticas cotidianas, atitudes de discriminação, intolerância e preconceito
diante daqueles que consideramos diferentes de nós. Ao mesmo tempo revela
também as fragilidades da nossa formação docente, que se fundamenta no princípio
de

um

mundo

homogêneo,

materializado

na

organização

da

escola

e

consequentemente no currículo, na relação professor e aluno, na avaliação,
negando a sala de aula como espaço plural, diverso, lugar de encontro com o outro
e consigo mesmo.
[...] a proposta da educação inclusiva, antes de se constituir em um projeto
educacional, consiste em uma visão de vida. Mexe com os valores
pessoais. Chacoalha e confronta a racionalidade predominante, que tem
caracterizado durante muitos anos a organização escolar, causando a
criação de sistemas e subsistemas classificados conforme critérios de
idade, sexo, desempenho, nível intelectual etc., dos alunos (BEYER, 2006,
p. 81).

Neste sentido, para atender à heterogeneidade da sala de aula, as políticas
para a inclusão dos indivíduos com deficiência nas classes regulares instituem, entre
outros suportes, o apoio especializado, a fim de suprir as necessidades e
peculiaridades desses educandos, bem como orientar as ações dos professores da
escola regular. No entanto, não são apenas os educandos com deficiência que
devem ser olhados, também suas famílias (como todas as outras) precisam de
orientação, apoio e participação no processo de escolarização e socialização de
seus dependentes, pois entendemos que essas pessoas são sujeitos plenos e por
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isso precisam ser vistos em sua plenitude. Se as famílias também precisam ser
cuidadas, orientadas e escutadas, é com base nesse entendimento que dou
continuidade ao estudo ao apresentar o lócus da investigação e a discussão sobre o
cuidado.

3.1.1 O Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana e o projeto
Escola de Pais: vasculhando a memória para contar um pouco dessa
história

Para tecer a história do projeto Escola de Pais, antes se faz necessário
contar um pouco da história do Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana
(CAP), ou, melhor dizendo, trilhar um caminho que leva para o encontro de um
tempo mais distante, anterior ao CAP. Tempo que é passado, mas que também se
torna presente com o auxílio da memória, que tem o poder de trazê-lo tão fortemente
para perto de nós. Brandão (2008) assinala que o tempo é externo quando
cronológico e datado, mas é interno quando subjetivo, vivido, sentido, experienciado.
E é assim que sinto quando refaço as trilhas também percorridas por mim e que
seguem adiante através das muitas pessoas que continuam a fazê-las e de outras
que, juntas, constroem uma nova história.
Esta história, que se encontra permeada por muitas outras histórias, vai ser
contada por mim principalmente com o auxílio da memória, visto que poucos
registros escritos existem sobre o fato em questão. Portanto, é deste lugar de
professora e pesquisadora que procurarei desatar os fios que tecem a história
profissional do CAP, que se encontra entrelaçada aos fios de outras histórias, como
assinalam Prado e Soligo (2005) a respeito do que Walter Benjamim diz sobre o fato
de sermos seres de história:
[...] somos todos historiadores quando produzimos histórias, quando
relatamos os fatos, quando registramos nossas memórias; [...] que o sentido
das histórias só se constrói no olhar do outro, na relação com outras
histórias. (PRADO E SOLIGO, 2005, p. 53)
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Se somos seres de história, somos também tempo, lembranças, memória e
narrativas. Brandão (2008, p. 8), no estudo sobre memória, a articula ao tempo e às
narrativas definidas por ela “[...] como arte de expressão”, e aponta a importância da
emoção no processo de recuperar a memória. Acrescentaria nessa relação também
o envolvimento e a implicação com o estudo, pois é a implicação entremeada pela
emoção que mobiliza a busca da memória mais distante, ou memória de “longa
duração”, também chamada de “memória biográfica” (BRANDÃO, 2008).
A autora afirma que falar de memória é também falar de esquecimento, e ao
falar deste, retoma Izquierdo (2004) em seu livro A arte de esquecer – cérebro,
memória e esquecimento, quando afirma que esquecer é também uma arte. Eles
dizem que precisamos nos esquecer para pensar, para viver e algumas vezes para
sobreviver, resultando na complexidade do processo de formação de memória.
Contudo, embora a memória seja a principal fonte de conhecimento dessa
reconstrução histórica, o auxílio do registro escrito pelos profissionais do CAP é por
mim utilizado, mesmo tendo sido este histórico construído através das narrativas dos
profissionais que ainda hoje se encontram inseridos nesta instituição, pois alguns
deles também foram protagonistas do princípio dessa história. Para iniciar, vou falar
do tempo em que a instituição CAP era denominada de Salas de Apoio Pedagógico
de Feira de Santana (Sapefs), e foi nessa ocasião, entre os anos de 2001/2002, que
se originou o projeto Escola de Pais.
Assim começo falando das Sapefs, vinculadas ao Instituto de Educação
Gastão Guimarães (IEGG – escola da rede estadual), criadas para apoiar as
demandas do movimento de educação inclusiva que se constituía em Feira de
Santana. Essas Salas atendiam a três áreas da deficiência: mental, auditiva e visual,
constituindo-se uma ação das políticas públicas federais.
Tal iniciativa visava assegurar a permanência e um desempenho favorável
dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) nas escolas
regulares, objetivando, também, oferecer suporte ao professor das unidades
15
escolares que matricularam tais alunos (CAP, 2009 ).
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Documento sem paginação.
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Lá trabalhava a professora Lucimêre Rodrigues de Souza, que naquela
ocasião fazia mestrado em Educação Especial na Universidade Estadual de Feira de
Santana (Uefs) em parceria com o Centro Latino-Americano de Educação Especial
(Celaee – Cuba). Nos diálogos com alguns professores cubanos durante o referido
curso, eles falaram de um projeto denominado Escola de Pais, que fazia a
articulação entre a escola e a família. Por isso, diante das complexas situações de
ensino e aprendizagem que envolviam e envolvem o cotidiano escolar em nosso
município, a professora citada pensou em uma ação que aproximasse as famílias da
instituição Sapefs e das escolas atendidas, construindo um projeto similar sob
influência da proposta de educação especial cubana, visto que essa era uma
experiência vitoriosa no contexto educacional daquele país, cujas políticas públicas
voltadas para a educação, esporte e saúde são reconhecidas mundialmente.
A minha entrada para a equipe de trabalho das Sapefs se deu em 2001,
quando removida de uma instituição estadual de ensino que se situava em um
município próximo a Feira de Santana-BA. A remoção foi motivada pelo meu
ingresso na Divisão de Ensino Especial da Secretaria Municipal da Educação de
Feira de Santana-BA. Inicialmente o projeto Escola de Pais tinha a intenção de dar
apoio às famílias, no sentido de estas se tornarem mais presentes na escolarização
de seus filhos e poder ajudá-los nas atividades escolares, bem como nas demais
atividades da vida diária, devido à extrema importância da relação da escola com a
família.
A Escola de Pais, então, que tinha como finalidade a parceria escola-família,
tornou-se um projeto cujas atividades “[...] tinham como fundamento as demandas
provenientes

das

famílias,

relacionadas

a

procedimentos

auxiliares

no

desenvolvimento afetivo, cognitivo e social dos filhos com NEE” (CAP, 2009).
Com a intensificação do movimento pela educação inclusiva no âmbito
nacional, o Ministério da Educação (MEC) programou novas ações para atender às
demandas dos alunos com deficiência matriculados em escolas regulares, como a
criação do Núcleo de Produção Braille e Tipos Ampliados. Os registros do CAP
afirmam que essas ações impulsionaram a criação do Centro de Apoio Pedagógico
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(CAP) em todo o Brasil como Unidades Escolares de Grande Porte com suporte
técnico especializado, a partir do Decreto 8.348, de 26 de novembro de 2002.
O ano de 2004 foi marcado por fortes transformações no caráter
organizacional do CAP de Feira de Santana, pois foi nesse período que as classes
especiais para estudantes surdos do IEGG foram extintas, provocando um
movimento desses estudantes, que reivindicaram da Secretaria de Educação do
Estado a contratação de Tradutores Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais
(Libras/Português). Dessa forma, o CAP se transformara na primeira instituição do
estado da Bahia a contar com esses profissionais para atuarem nas classes
regulares, seguindo sua caminhada como partícipe do paradigma da escola inclusiva
com atendimentos especializados nas áreas da deficiência visual, auditiva, mental, e
também oferecendo serviços de apoio aos estudantes que apresentam dificuldade
de aprendizagem.
Com o ingresso cada vez maior de estudantes com deficiência nas escolas
regulares da rede pública, as ações do CAP vão sendo ampliadas porque os
atendimentos sinalizaram outras demandas. Neste sentido, os profissionais de apoio
especializado elaboraram um projeto de formação continuada, abrangendo áreas
específicas da deficiência, que dá oportunidade aos professores e professoras da
rede pública de se formarem continuadamente, além disso, forma os educandos,
suas famílias e a comunidade.
O movimento de transformação das Sapefs em CAP interrompeu por mais
ou menos dois anos as atividades do projeto Escola de Pais. Contudo, o projeto
ganhou

novas

forças

e

acompanhou

o

processo

de

mudança,

sendo

redimensionado, pois o que havia começado visando à parceria escola-família tomou
um rumo maior do que, talvez, sua autora pudesse imaginar.
Assim, desde o ano de 2004 o projeto Escola de Pais se transformou em um
espaço onde os pais se encontram – antes quinzenalmente e agora mensalmente –
para socializar suas experiências de cuidadores, seus anseios e medos, expressar
suas dificuldades e peculiares visões de mundo, enfim, as suas lutas diárias. É o
lócus onde os familiares cuidadores partilham suas experiências, sentimentos,
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apreensões, concepções, mediante encontro com profissionais das mais diferentes
áreas da saúde, educação, direito e assistência social, como a psicologia, a
fonoaudiologia, a neurologia, a pedagogia e outras.
O tema debatido em cada encontro é sugerido pelos próprios cuidadores
segundo seus interesses e necessidades, mas embora o projeto seja uma das
principais ações do CAP, existem alguns percalços na sua efetivação, pois os
profissionais que dialogam com os familiares fazem trabalho voluntário, o que
dificulta, às vezes, conciliar as atividades desses com as demandas dos cuidadores.
Acredito que iniciativas como esta deveriam ser política pública de âmbito
federal, estadual ou municipal, para alcançar ações integradas de atenção, cuidado
e educação, bem como ações inter-setoriais de saúde e seguridade social.
Enfim, é neste espaço de socialização onde os cuidadores fomentam
discussões e problematizam suas ações a partir do diálogo entre seus pares e com
profissionais, que busquei ouvir as narrativas das cuidadoras sobre a experiência do
cuidado, a fim de identificar e analisar as diferentes concepções sobre a deficiência,
bem como as influências destas no cuidado de seus dependentes.

3.2 Cuidado: algumas considerações acerca dos princípios ético e
educativo

A discussão sobre cuidado ganha destaque cada vez maior nas pesquisas
acadêmicas, sendo objeto de estudo das diversas áreas das ciências humanas e
sociais, com abordagens, sobretudo, antropológicas nas dimensões da vida do
sujeito com ele próprio, com os outros, com a sociedade e com o ambiente. Diante
de tantas abordagens no estudo sobre cuidado, a exemplo dos estudos culturais,
dos estudos sobre gênero e sobre a profissão docente, o debate sobre o tema
cuidado reafirma a grande complexidade que existe em definir tal conceito.

72

Notadamente, as pesquisas que tratam o cuidado associado ao debate
sobre identidade de gênero e/ou às profissões consideradas femininas, como o
magistério, a enfermagem e a assistência social, alimentam ainda mais os estudos
da academia.
No campo da saúde, os estudos sobre cuidado ganham amplitude ainda
maior no sentido de aproximar o conceito de cuidado do debate sobre a
humanização na saúde, sobre o cuidado de si, sobre os sentidos e significados de
ser cuidador na família e/ou para a família de pessoas em situação de doença ou
com deficiência (AYRES, 2003, 2004; ROSELLÓ, 2009; NASCIMENTO e
ERDMANN, 2009; AZEVEDO e SANTOS, 2006; GRAÇAS e SANTOS, 2009).
O termo cuidar, assim, é polissêmico e se refere a objetos, coisas e
indivíduos, adquirindo vários significados, dependendo do campo de pesquisa e do
contexto sociocultural em que acontece a ação de cuidar. Depende não somente de
quem cuida, de quem se cuida, do que se cuida, mas também como se cuida e das
condições materiais e simbólicas que o cuidado ganha forma. Roselló (2009)
destaca as diferenças entre cuidar de coisas e de pessoas, pois o cuidado da vida
humana é uma tarefa complexa porque se dá na relação entre indivíduo e indivíduo,
o que implica falar de singularidades e, principalmente, subjetividades. Dessa
forma,
Se a pessoa é singular, o cuidado deve ser singular. Se a pessoa é
uma integridade (interioridade-exterioridade), o cuidado deve ser
integral. Se a pessoa é livre, o cuidado deve contemplar a liberdade.
Se a pessoa é metafísica, o cuidado não pode ser unicamente físico.
Se a pessoa é um ser pluridimensional, o cuidar deve ser
pluridimensional (ROSELLÓ, 2009, p. 120).

Azevedo e Santos (2006) apontam estudos que explicam vir do latim a
origem da palavra cuidado, podendo expressar atitudes de amor, zelo, atenção,
cura, interesse e preocupação, o que denota uma correlação de importância entre
dois sujeitos – a pessoa que é cuidada e o/a cuidador/a. Em decorrência dessa
natureza, o cuidado comporta dois significados que se interligam e revelam uma
relação de conflito. Para as autoras, a primeira significação expressa
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[...] atitude de desvelo, de solicitude e de atenção para com o outro e a
segunda, de preocupação e de inquietação, porque a pessoa que cuida se
sente envolvida e afetivamente ligada ao outro (AZEVEDO e SANTOS,
2006, p. 131).

Roselló (2009, p. 113-114) acrescenta que em enfermagem vários modelos
teóricos abordam o cuidar, e destaca “[...] a teoria do autocuidado de Orem, o
modelo transcultural de Leininger e a ciência dos cuidados de Watson”. Define a
teoria do autocuidado como uma “[...] prática de atividades que os indivíduos
realizam a favor de si mesmos para manter a vida, a saúde e o bem-estar”, e a
transcultural “[...] como um conjunto de conceitos e hipóteses inter-relacionados que
tem em conta os comportamentos de cuidar, os valores e as crenças baseados nas
necessidades culturais dos indivíduos e grupos [...]”.
No campo da educação, as discussões sobre cuidado trazem a importância
deste na/para educação das crianças pequenas. Esta constatação para mim se
tornou mais evidente ao buscar o debate teórico sobre o cuidado em educação no
processo de pesquisa, quando ficou mais perceptível a dimensão do cuidado
circunscrita à relação adulto/criança, professora/criança efetivamente na educação
infantil (BRASIL,1998; CRAIDY,2001).
Neste sentido, faz mister pensar na dimensão educativa do cuidado para
além da educação infantil, do espaço da escola, posto que está presente em toda
ação dos espaços formais ou não formais de educação, porque educar implica
comprometimento, respeito, envolvimento com o outro e para o outro, implica uma
relação de cuidado.
Por isso, cuidado, ética e educação são conceitos indissociáveis porque se
sobrepõem e se complementam. Atentando-se para o sentido amplo dessa
correlação, adentro no âmbito da família, onde o cuidado com o outro, para o outro,
bem como o cuidado de si pressupõe um valor ético e um direito político. Quando se
trata da família que tem um membro que vivencia uma diferença como a deficiência,
o cuidado passa a significar bem-estar, justiça distributiva, logo política pública
(DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS, 2003).
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Para Diniz, “falar em deficiência é se aproximar de um tema pouco estudado,
eu diria até mesmo ignorado, e com poucos incentivos à pesquisa, especialmente no
Brasil” (2003, p. 1). Eu acrescentaria que o cuidado como princípio ético em
educação também tem sido ignorado enquanto campo de estudo e pesquisa. Dessa
forma, deficiência e cuidado são conceitos que não podem se dissociar do campo da
educação, principalmente em uma conjuntura social e política como a que estamos
vivenciando, onde cada vez mais se intensificam as discussões sobre a proposta de
uma educação inclusivista, configurando-se como um desafio para a escola e seus
atores na contemporaneidade.
Assim, torna-se importante conceber o cuidado como um princípio ético,
como justiça social, porque nele está implícita sua dimensão política e também
educativa (BOFF, 1999; DINIZ, 2003, 2004, 2007; DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS,
2007). Não é possível, portanto, entender educação no sentido amplo sem
conceber a relação de cuidado que a fundamenta e que nela precisa se concretizar
através das práticas sociais.
Boff (1999) traz um enfoque sobre ética e cuidado afirmando que não se
pode pensar o cuidado sem ética, pois ela está no âmbito da atitude, do
envolvimento com o outro, com as coisas e com a terra. O não cuidado é
caracterizado como descaso, descompromisso consigo mesmo, com os outros e
com a vida. Não podendo existir sem o humano, a sua raiz, torna-se “[...] um
fenômeno que é a base possibilitadora da existência humana enquanto humana”
(BOFF, p. 34).
Ferreira (2006/2007) também aponta a ética como princípio para o cuidado.
Ao discutir sobre identidade de gênero e cuidado, baseia-se nos estudos de Carol
Gilligan, psicóloga americana adepta do denominado feminismo cultural, que
defende a existência da identidade feminina com base na classificação de tarefas,
desejos, gostos das mulheres, e dentre estes está o cuidado.
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Segundo a autora, a pesquisa de Gilligan16 se apoia na “[...] existência de
uma voz diferente, de uma moralidade tipicamente feminina, menos atenta ao
direito mas sim ao cuidado, à relação com os outros, à responsabilidade”
(FERREIRA, 2006/2007, p. 149, grifo da autora).
Ferreira não defende o cuidado como uma atividade especificamente da
mulher, contudo, pesquisa como esta pode ser mal interpretada e contribuir para
disseminar a concepção de cuidado e feminino como essência um do outro. O
cuidado visto sob este prisma assume um significado menosprezado, podendo
influenciar de forma preconceituosa na instituição de políticas públicas para a
mulher, já que o modo como a sociedade se organiza e funda as relações entre os
gêneros por meio da cultura subordina o papel da mulher na família e na sociedade.
É importante desnaturalizar o conceito de cuidado como um atributo
feminino embora seja exercido principalmente pela mulher/mãe/avó/filha, pois, se
entendido na perspectiva da ética, do compromisso e responsabilidade da
humanidade, torna-se uma ação ou uma atitude social e política. Meyer (2001) fala
da amplitude política do cuidado, propondo uma análise do discurso das teorias do
cuidado, ou seja, uma análise da linguagem como instrumento de poder, ao refletir
a relação entre cuidado e diferença com base nos estudos culturais, pois “[...] o
cuidado também não poderia ser pensado como uma essência generalizada e
universalizada do feminino [...]” (MEYER, 2001, p. 32).
Para esta autora, é preciso compreender quais significados são dados ao
cuidado e à cuidadora e quais os efeitos e consequências dessa significação.
Sendo assim, a pergunta está em saber o lugar do cuidado neste campo de luta.
O viés de gênero é também tratado por Diniz (2007), ao falar sobre a
vulnerabilidade do cuidado abordado no debate das teóricas feministas sobre
pessoas com deficiência a partir do modelo social, discutido no primeiro capítulo. Os
primeiros teóricos do modelo social lutavam contra a opressão de uma sociedade
que excluía, da vida em sociedade, os indivíduos marcados por essa diferença. As
16

Para conhecer mais profundamente reflexões acerca da pesquisa de Carol Gilligan sobre feminino
e cuidado fundamentada no feminismo cultural, ver Ferreira (2006-2007) e Montenegro (2003).
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teóricas feministas, ao fazer críticas ao modo de pensar desses sociólogos,
apresentavam o componente da subjetividade do corpo lesionado e a experiência
da dor, trazendo a discussão para o que seria viver em um corpo doente ou com
lesão, pois além de serem elas próprias deficientes, havia teóricas não deficientes
que reclamavam o direito, bem como a autoridade, de serem cuidadoras.
Diniz aponta os três principais argumentos das teóricas da segunda geração
do modelo social no debate político sobre deficiência e, acrescento, sobre o
cuidado: a crítica ao princípio da igualdade pela dependência, já que havia
indivíduos lesionados que, pela gravidade da lesão, não conseguiriam viver
independentes, ainda que as barreiras fossem eliminadas; a emergência do corpo
com lesões, pois defendiam que todas as pessoas em diferentes momentos de suas
vidas seriam dependentes, seja na infância, na velhice ou por meio de uma doença;
e a discussão sobre o cuidado atrelada ao argumento da interdependência como
um princípio político, pois “são os vínculos de dependência que estruturam as
relações humanas, visto que a dependência é algo inescapável à história de vida de
todas as pessoas” (DINIZ, 2007, p. 67-68).
A autora apresenta uma das bandeiras de luta das feministas do modelo
social da deficiência que diz respeito à problemática do cuidado, ou seja, a
necessidade de ser cuidado assim como de cuidar de uma pessoa que vive a
experiência da deficiência ou doença. Neste sentido, o cuidado como uma atitude
política inaugura o debate sobre as políticas públicas de atenção domiciliar ao
indivíduo pobre com deficiência e ao idoso acima de 65 anos, o Benefício de
Prestação Continuada (BPC)17 configurando, em certa medida, apoio à família. A
demanda do cuidado, portanto, deve ser entendida como um preceito de justiça e
não como um atributo do sexo feminino porque “o cuidado e a interdependência são
17

O Benefíco de Prestação Continuada (BPC) é uma transferência concedida “[...] a pessoas idosas
ou a pessoas com graves restrições de habilidades cuja renda familiar per capta seja inferior a um
quarto do salário mínimo [...]” (DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS, 2007, p. 2). O valor do BPC é
equivalente a um salário mínimo e vigora no Brasil desde 1993. Esses autores fazem uma análise
crítica acerca dos critérios (relacionados á concepção biomédica de deficiência e à pobreza)
estabelecidos pelo governo federal para a concessão do BPC e afirmam que “[...] não é o deficiente
pobre e afastado do mercado de trabalho que preferencialmente a política protege, mas
essencialmente o deficiente dependente dos cuidados de uma família pobre ou o deficiente que vive
isolado da família em um asilo” (DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS, 2007, p. 5).
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princípios que estruturam a vida social. Ainda hoje, são considerados valores
femininos e, portanto, confinados à esfera doméstica” (DINIZ, 2007, p. 70).
No debate sobre cuidadores, Azevedo e Santos (2006) apresentam duas
características do cuidado prestado a família. Uma se refere aos(as) cuidadores(as)
primários(as), pois assumem pessoalmente as responsabilidades pelos cuidados
essenciais que são necessários; e a outra aos(as) cuidadores(as) secundários(as),
que são as pessoas que prestam serviços esporádicos, ou cuidados vistos como
menos importantes para o indivíduo. O cuidado primário é também denominado
informal e geralmente identificado dentro da família, sendo essa uma tarefa nada
fácil, pois são eleitos alguns critérios no interior da família para definir o (a)
cuidador(a), como gênero e grau de proximidades de várias ordens, e foram
justamente esses critérios que caracterizaram as famílias que participaram da
pesquisa.
Neste sentido, vários arranjos foram/são feitos na família para o exercício
dessa tarefa e outros elementos surgem para compor a forma do cuidado, porque a
pessoa que cuida é um sujeito social que recebe as influências da cultura, sejam
elas do campo científico ou do senso comum. Também a especificidade do cuidado
que a pessoa vai receber torna-se um aspecto importante. Todos esses elementos
juntos se materializam no seu fazer de cuidador(a) e influenciam no cotidiano deste
e da família como um todo.
[...] as representações/significados sociais do cuidar somados à
necessidade permanente do cuidado do familiar e à ausência ou deficiência
de uma rede de suporte formal, passam a determinar a escolha do
cuidador, cujas tarefas dependem do tipo de mobilidade e nível de
dependência daquele que é cuidado (AZEVEDO e SANTOS, 2006, p. 132).

Vimos o quanto é ampla a dimensão do cuidado, que assume diferentes
significados a depender da abordagem que se pretenda dar a ele. Dessa relação
emergem aspectos que podem interferir na forma de vida e até mesmo na própria
identidade da pessoa cuidada e daquele que cuida, pois já foi dito o quanto somos
vulneráveis às mudanças e aos acontecimentos da vida, sem falar que as
interações sociais são constituídas por subjetividades.
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Assim, por razão do caráter complexo do cuidado, as autoras sinalizam a
existência de aspectos positivos e negativos na relação cuidador(a) e dependente,
que decorrem das características da deficiência ou doença e das marcas
socioculturais que imprimem no cuidar. Esses aspectos podem gerar múltiplos
sentimentos e entendimentos ambíguos, como medo, tristeza, dor, ódio, compaixão,
culpa, alegria, admiração e sofrimento.
É importante salientar que essas manifestações que desconfortam os(as)
cuidadores(as) ocorrem em detrimento do padrão de normalidade e anormalidade
que rege as interações sociais, resultantes dos processos culturais em que vivemos
e que nos formam sujeitos sociais. A deficiência ou a doença em si, que marcam a
diferença, sozinhas não provocariam estremecimento senão por consequência dos
atributos instituídos como um desvio para aqueles que divergem da norma
estabelecida, caracterizando, tanto esses indivíduos quanto os familiares, por
estigmas e estereótipos que manipulam as identidades desses sujeitos e as
deteriora, como assinala Goffman (1988).
Por ser o cuidar um princípio ético, político e educativo que envolve
reciprocidade, responsabilidade e compromisso com o outro, no contexto da família
que tem uma pessoa com deficiência se torna ainda mais desafiador porque pode
evidenciar algo ou alguma coisa que talvez precisasse ficar escondida, colocando
em cheque os valores e os modos como cada um se reconhece como pessoa bem
como reconhece os outros.
Como assinala Roselló (2009, p. 133), cuidar é “[...] determinar uma
diferença, é individualizar um caso, chamar alguém pelo seu nome [...]”. De forma
alguma pode significar uma atitude de indiferença, que seria a não atitude, porque
exige uma direção que é o indivíduo cuidado, um ser subjetivo e concreto.
Nesta perspectiva, torna-se importante conhecer as narrativas das mães
cuidadoras sobre a deficiência – uma vez que nelas busquei identificar e fazer
possíveis aproximações sobre suas compreensões acerca do fenômeno –, a fim de
entender como elas influenciam no cuidado dispensado aos seus dependentes.

4 HISTÓRIAS DE MÃES CUIDADORAS: SABERES EXPERIENCIAIS
SOBRE O FENÔMENO DA DEFICIÊNCIA

Neste capítulo, apresento as narrativas das mães cuidadoras, nas quais
busquei identificar as concepções destas acerca do fenômeno deficiência a fim de
compreendê-las, bem como entender de que forma essas concepções interferem no
cuidado dispensado a seus filhos e filhas.
Apresento inicialmente os percursos da pesquisa, ao desvelar a minha
trajetória de pesquisadora ainda iniciante, discorrendo sobre o movimento que fiz
para encontrar os sujeitos da investigação e a metodologia adotada, a História de
Vida. Em seguida, caracterizo os sujeitos da pesquisa e o tratamento dos dados, e
posteriormente a discussão destes, que foram organizados da seguinte forma: no
Eixo de abordagem I “Concepções de deficiência”, trago a discussão acerca das
compreensões que as mães possuem sobre o fenômeno deficiência, construídas a
partir de suas interações nos espaços sociais, bem como a análise destas; no Eixo
de abordagem II “Família e o cuidado da pessoa com deficiência”, apresento e
discuto os impactos que ocorreram nas famílias das mães pesquisadas com a
chegada do/da filho/filha deficiente e também como se estabelece o cuidado dessa
pessoa, destacando-se a mãe como única cuidadora; e no Eixo de abordagem III
“CAP – atendimento educacional especializado e orientação para o cuidado”,
discuto as narrativas das mães sobre o papel do CAP como instituição
especializada que presta apoio aos estudantes com deficiência e às famílias, ou
seja, como essas mães frequentadoras compreendem o papel desta instituição com
relação ao desenvolvimento de seus filhos e à orientação para o cuidado.

4.1 A descoberta dos sujeitos e a metodologia da pesquisa – percursos
de uma pesquisadora

Os estudos e pesquisas sobre família expressam a importância de se
trabalhar com esse grupo social tendo em vista a forte influência que ela exerce na
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formação da identidade da criança, por ser o primeiro grupo social do qual participa.
Vimos que, na maioria das vezes, quando recebe uma criança com deficiência, a
família vivencia intensos conflitos de ordem psicológica, emocional e social.
A família tem uma importância que não pode ser minimizada,
porque é nesse campo seguro de experiências que, primeiro, o
portador
de
deficiência
aprenderá,
e
comprovará
continuamente, que apesar de seus limites lhe é permitido „ser‟
(PRADO, 2004, p. 87).

O estudo sobre família, mais especificamente sobre a família que lida com a
deficiência, e a discussão sobre os papéis sociais dos sujeitos no interior desta,
reafirmam a construção social do papel da mulher na tarefa de cuidar dos filhos, do
trabalho doméstico, produzido e legitimado pela cultura. Esses estudos me
permitiram rememorar os momentos de conversa com os cuidadores no meu
espaço de trabalho da Divisão de Ensino Especial da SEDUC 18 de Feira de
Santana, pois em se tratando dos filhos e/ou dependentes que possuem alguma
deficiência, essa tarefa se torna ainda mais “comum” às mulheres.
Se o que move o pesquisador na busca por compreender um fenômeno é o
seu envolvimento como sujeito histórico em um contexto social específico, isso
explica a minha implicação com o objeto dessa pesquisa, que nasceu das relações
mediadas no cotidiano do meu fazer profissional, interferindo na minha própria
história de vida como mulher, professora e agora pesquisadora. Como toda
pesquisa envolve um pensar incessante sobre o fenômeno em estudo, nesse
movimento de reflexividade necessário a todo pesquisador e, fundamentada nos
estudos realizados, reflexionei sobre os sujeitos com os quais lido no meu espaço
de trabalho e nesse movimento redescobri os sujeitos de minha investigação.
Quando ingressei no mestrado tinha em vista que os sujeitos de minha
pesquisa seriam os pais, ou seja, os cuidadores, por mim entendidos como os pais
e as mães. Ao longo dessa caminhada, no processo de pensar sobre a pesquisa,
me deparei com a figura da mulher e o seu papel dentro da família, e como as
mulheres são as cuidadoras mais presentes no meu espaço de trabalho. São elas

18

Secretaria Municipal da Educação de Feira de Santana (SEDUC).
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as que mais participam do processo de escolarização de seus dependentes, quer
sejam filhos ou não. São com elas, principalmente, que dialogamos sobre a vida
daqueles que cuidam, ouvimos seus dilemas tanto com relação à prática escolar
como com relação ao ambiente familiar e social mais amplo.
Assim, por compreender que a mulher acaba assumindo a responsabilidade
pelo cuidado da pessoa com deficiência, bem como é presença constante no meu
lócus de trabalho, redimensionei os sujeitos da pesquisa. Passei então a dialogar
com as mães cuidadoras que participam do Centro de Apoio Pedagógico de Feira de
Santana (CAP), pois seus filhos recebem atendimento educacional especializado
nesta instituição. Também essas mães participam de um projeto realizado por esta
instituição, que se intitula Escola de Pais, já apresentado no capítulo anterior. Nessa
medida, passei a ouvir as vozes daquelas que, de certa forma, experienciam a
deficiência quando se colocam na condição de cuidadoras, sendo também marcadas
pelas atitudes e posturas produzidas na e pela sociedade.
Considerando que o debate sobre a pessoa com deficiência está presente
nos vários espaços sociais e nos leva a pensar questões como condição de vida,
educação, trabalho, ou seja, os direitos políticos, sociais e a cidadania desses
sujeitos, as narrativas das cuidadoras sobre o fazer cotidiano com seus
dependentes, tanto na família como em outros espaços sociais, me instigaram a
identificar e analisar suas diferentes concepções de deficiência, bem como as
influências dessas concepções no cuidado de seus dependentes. A compreensão
que essas mães têm sobre o mundo, mediada pelo contexto social e cultural em
que se encontram inseridas, conduz suas ações para com os dependentes, e neste
sentido foi importante entender quais valores de família que orientam o cuidado,
bem como as expectativas que têm quanto ao futuro de seus filhos.
Por entender que esta investigação se dá com sujeitos e suas
subjetividades, que constroem conhecimentos, concepções e visões de mundo a
partir das interações que estabelecem no âmbito da sociedade, a pesquisa não
poderia ter outra análise senão a qualitativa, uma vez que esta é uma abordagem de
pesquisa das ciências sociais que valoriza os fenômenos produzidos na e pela
sociedade a partir das relações fundadas entre esta e o indivíduo.
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A opção por trabalhar com a abordagem metodológica da história de vida
também se deu pela natureza do objeto, pois tal abordagem me permitiu construir
possíveis compreensões sobre as concepções, os entendimentos e percepções das
mães cuidadoras, pois suas concepções estão ligadas aos percursos históricos e
culturais por elas vivenciados.
O paradigma do conhecimento subjetivo e o paradigma do conhecimento
experiencial impõem-se como uma realidade tangível e cada vez mais
indispensável nas sociedades que se desconhecem, elas próprias, cada vez
mais pelas mesclas interculturais originárias de suas respectivas histórias
coletivas (JOSSO, 2006, p. 27).

As pesquisas com História de vida, Abordagem Biográfica ou Pesquisa
Narrativa cada vez mais se instituem como abordagem e/ou base metodológica nas
investigações científicas no campo educacional (GLAT e DUQUE, 2003; SOUZA,
2006; JOSSO 2008; DOMINICÉ, 2008; SOUZA e MIGNOT, 2008; DELORYMOMBERGET, 2008; PASSEGGI e SOUZA, 2008; PASSEGGI, 2008) e também no
campo da saúde (SPINDOLA e SANTOS, 2003; SOUSA, 2008).
No campo educacional, a história de vida firma-se como referência
principalmente no movimento de investigação-formação com vistas a conhecer as
experiências docentes desde professores iniciantes a professores aposentados, no
intuito de melhor entender os sentidos e significados que esses sujeitos dão à ação
docente e à sua própria vida. Os processos formativos que esses sujeitos vivenciam
e que os constituem como pessoas e profissionais estão relacionados aos contextos
históricos e sociais e lhes imprimem marcas individuais e coletivas (LIMA, 2008;
SANTOS, 2008; CARNEIRO, 2009).
A história de vida como perspectiva metodológica, por valorizar as
subjetividades, favoreceu a compreensão acerca da concepção das mães
cuidadoras sobre o fenômeno deficiência assim como possibilitou uma análise mais
aprofundada sobre o cuidado que prestam aos seus dependentes, já que, como
protagonistas de suas histórias e possuindo a experiência do cuidado em suas
vidas, as suas práticas pessoais refletem as práticas sociais e culturais, os valores e
atitudes do grupo em que estão inseridas.
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La razión principal para el uso de la narrativa em la investigación educativa
es que los seres humanos somos organismos contadores de historias,
organismos que, individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El
estúdio de la narrativa, por lo tanto, es el estúdio de la forma em que los
seres humanos experimentamos el mundo (CONNELLY y CLANDININ,
1995, p. 11).

Segundo Carneiro (2009, p. 7), “as pesquisas que se utilizam dessas
metodologias partem da compreensão de que vivemos em uma sociedade e nos
construímos como sujeito na interação com outros sujeitos”. Assim, tornou-se
imperioso conhecer as mães e suas narrativas de cuidadoras marcadas por suas
inserções no mundo e com o mundo.
A técnica utilizada para a coleta dos dados foi a entrevista narrativa, por se
constituir em uma conversa que permitiu à entrevistada narrar com maior liberdade
sua vida, sua história, pois como diz Souza, o
[...] relato oral ou escrito, recolhido através da entrevista [...] objetiva
compreender uma vida, ou parte dela, como possível para desvelar e/ou
reconstituir processos históricos e socioculturais [...]” (SOUZA, 2006, p.
23).

Esta técnica se contrapõe ao modelo tradicional de pesquisa através de
perguntas e respostas e objetiva valorizar o sujeito que fala, que é constituído na
história, pela história e com a história, permitindo que ele fale com espontaneidade a
sua vida, o modo como a compreende e se coloca nela.
O pressuposto subjacente é que a perspectiva do entrevistado se revela
melhor nas histórias onde o informante está usando sua própria linguagem
espontânea na narração dos acontecimentos (JOVCHELOVITCH e BAUER,
2002, p.95-96).

Também as notas de campo (anexo) ajudaram a fazer “o relato escrito
daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e
refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.
150), registros estes que me acompanharam durante toda a trajetória da pesquisa.
Pela natureza do objeto e da metodologia, os eixos de abordagem amadurecidos no
processo de pesquisa foram elucidados a partir da análise das narrativas. Os relatos
foram lidos atentamente por diversas vezes, porque assim devem ser “[...] lidos e
relidos quantas vezes se fizerem necessárias, para apreensão das categorias
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emergentes das falas das entrevistadas”, como assinalam Spindola e Santos (2003,
p. 125).
A escrita sobre nós mesmos assim como sobre os outros tem o poder de
desvelar o encoberto, o que nos permite tecer fios das histórias pessoais e de tantas
outras de diferentes pessoas que encontramos em nosso caminho.
Como professores(as) e pesquisadores(as), é importante pensarmos na
necessidade de direcionar o nosso olhar para outras possibilidades de fazer
pesquisa em educação, o que implica ter como sujeitos da investigação não
somente docentes e suas histórias de vida-formação. Outros atores e suas histórias
de vida também estão presentes em nossas práticas profissionais, com suas
memórias, concepções e seus saberes experienciais, a exemplo das mães que
participaram desta investigação.
Neste sentido, reafirmo o quanto foi necessário refletir sobre como vivem as
cuidadoras, quais são seus sentimentos em relação aos seus dependentes, ao
mundo, às pessoas, à escola, ao CAP, porque acredito que os educandos que
possuem a diferença da deficiência precisam ser concebidos e tratados a partir de
valores éticos e políticos que devem assegurar-lhes condições dignas de vida,
educação, trabalho, cultura, lazer e cuidado, pois, em acordo com Diniz (2007, p.
76), a deficiência deve ser concebida “[...] como um modo de vida que reclama o
direito de „estar no mundo‟”.

4.2 Apresentando os sujeitos e o tratamento dos dados

Tornar visível as experiências de mães cuidadoras de filhos e filhas com
deficiência e identificar suas concepções acerca desse fenômeno para, então, tentar
compreendê-las, bem como as influências dessas no cuidado de seus filhos, foi o
principal objetivo desta investigação. Ouvir suas narrativas conseguidas por meio da
escuta sensível e do meu olhar de pesquisadora me fez sentir, em uma dimensão
ainda maior, o quanto estive/estou implicada com o objeto investigado, porém em
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polos de vida quiçá diferentes, por não ter a experiência de ser cuidadora de uma
pessoa com deficiência, mas estar envolvida com ela no meu lócus de trabalho.
Tenho por elas e suas histórias de vida profundo respeito e estima, pelo
papel que exercem nas vidas de seus filhos e na família e também porque, nessa
minha trajetória de pesquisadora, se dispuseram a falar de si e daqueles a quem
amam, abrindo suas vidas, suas casas, suas intimidades, revelando suas
fragilidades e também suas lutas. Tudo isto me foi possível encontrar em parte de
suas histórias pessoais de vida a mim narradas, nas histórias narradas de seus
familiares e de pessoas outras com as quais se relacionam socialmente.
Nessa relação trocamos saberes, compartilhamos experiências, por parte
delas, mais pessoais, e da minha, mais profissionais, embora a pessoa estivesse
sempre presente. Elas, sujeitos, mulheres, mães, trabalhadoras; eu também sujeito,
mulher, profissional e pesquisadora, envolvida com a área de educação especial e
principiante da arte de pesquisar. Essa caminhada investigativa me permitiu
identificar suas concepções sobre deficiência e construir possíveis compreensões
sobre como esses entendimentos fundamentam a relação de cuidado que
estabelecem com seus filhos e filhas. Mas principalmente permitiu que eu
construísse um olhar sobre as singularidades dessas mulheres/mães.

4.2.1 Os sujeitos

A identidade dos sujeitos foi preservada bem como a de seus filhos e/ou
outros indivíduos por elas citados, sendo todos eles identificados por nomes fictícios.
Em comunhão com a ética de pesquisa com seres humanos, todos os sujeitos
acordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apresentado ao
Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia – Uneb.
O processo de seleção dos sujeitos teve início com a distribuição de fichascadastro para um grupo de vinte e cinco mães que frequentam as reuniões do
projeto Escola de Pais, do CAP. Essas fichas continham questões referentes a
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dados do(a) filho(a) como também da mãe. Algumas dessas questões se referiam à
especificidade da deficiência, à idade da cuidadora e dos dependentes, à quantidade
de tempo/ano que frequentam o CAP, ao tipo de atendimento, à rede escolar que o
filho(a) estuda e à disponibilidade das mães para participar da investigação.
Das vinte e cinco fichas entregues para o cadastramento, doze foram
devolvidas preenchidas. É importante salientar que a maioria das mães que
entregaram as fichas se mostrou interessada em participar da pesquisa, contudo
nem todas atendiam aos critérios estabelecidos, a exemplo de: maior tempo de
participação na instituição CAP e no projeto Escola de Pais, a frequência no CAP, ter
filho matriculado em escola pública e a diversidade de área da deficiência. Esses
critérios se justificam porque a mim interessa identificar as concepções de
deficiência e tentar compreendê-las. Era imprescindível que tanto as mães como os
filhos tivessem um tempo considerável de frequência no CAP (acima de cinco anos),
já que esta instituição tem o dever político de desempenhar importante papel no
processo de inclusão de estudantes com deficiência nas escolas regulares e na
orientação à família. Assim, após analisar o conteúdo das fichas, cheguei às cinco
mães cuidadoras apresentadas a seguir.
D. Amélia tem 59 anos (dos sujeitos, foi a com maior idade). É casada, tem
quatro filhos e é mãe de Antônio, um adolescente de 18 anos com síndrome de
Down19, o último filho na ordem dos nascimentos e estuda em uma escola pública
estadual na segunda série do ensino fundamental (Educação de Jovens e Adultos EJA). D. Amélia mora em casa própria, que fica em um bairro popular de Feira de
Santana-BA, estudou até a quarta série (atualmente quinto ano), sua religião é a
evangélica da Igreja Batista, é costureira e também vendedora de leite em sua
própria casa. Essa renda a faz assumir a maior parte das despesas e o marido a
ajuda “como pode” porque não tem emprego fixo. O filho Antônio é beneficiário do
Benefício de Prestação Continuada (BPC).
19

O estudo sobre Síndrome de Down surgiu a partir da descrição de John Langdon Down, médico
inglês que descreveu em 1866, pela primeira vez, as características de uma criança com esta
síndrome. A Síndrome de Down também chamada de trissomia do 21, acontece quando a pessoa
possui um cromossomo 21 a mais, pois três cromossomos se instalam na célula em vez de dois,
causando uma alteração cromossômica. É esta trissomia a causadora da Síndrome de Down
(PUECHEL, 1993).
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D. Clarice, 46 anos e quatro filhos, dois do primeiro casamento e duas
adolescentes da segunda união, da qual nasceu Vanessa, uma adolescente de 18
anos com déficit intelectual20, estudante da 8ª série do ensino fundamental em uma
escola pública estadual. Vive com outro companheiro, com o qual não tem filhos.
Está no primeiro semestre do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de
Feira de Santana – UEFS. Sua religião é a espírita, mora em uma casa emprestada
por amigos, que fica em um bairro de classe média, não trabalha fora e é Comissária
de Menores21. Vive com uma pensão no valor de um salário mínimo dada pelo pai
das adolescentes. A filha deficiente não recebe o BPC, pois o médico que a
acompanha alegou que seu déficit intelectual não atende aos critérios estabelecidos
pela perícia médica.
D. Angélica, 44 anos, é separada marido e tem duas filhas. Sua segunda
filha é Juliana, uma jovem de 19 anos com deficiência múltipla22 (paralisia cerebral,
déficit intelectual e baixa visão), estudante da 5ª série em uma escola pública
20

A Associação Americana de Deficiência mental define deficiência intelectual como um
funcionamento intelectual inferior à média (QI), associado a limitações adaptativas em pelo menos
duas áreas de habilidades (comunicação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e
segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho),
com início antes dos 18 anos. Em 1995 o simpósio INTELLECTUAL DISABILITY: PROGRAMS,
POLICIES, AND PLANNING FOR THE FUTURE da Organização das Nações Unidas – ONU, alterou
o termo deficiência mental por deficiência intelectual, no sentido de diferenciar mais claramente a
deficiência mental da doença mental (quadros psiquiátricos não necessariamente associados a déficit
intelectual). Disponível em: http://ies.portadoresdedeficiencia.vilabol.uol.com.br/ Sindrome deDown.
htm. Acesso em novembro de 2010.
21
Comissário(a) de Menor, é o nome que designa uma pessoa que, voluntariamente, presta serviços
para a Vara da Infância e Juventude em Feira de Santana.
22
“São consideradas pessoas com deficiência múltipla aquelas que „têm mais de uma deficiência
associada. É uma condição heterogênea que identifica diferentes grupos de pessoas, revelando
associações diversas de deficiências que afetam, mais ou menos intensamente, o funcionamento
individual e o relacionamento social‟” (MEC/Seesp, 2002). No caso tratado neste estudo, a
adolescente possui paralisia cerebral, definida como A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por
uma alteração dos movimentos controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo
secundária a uma lesão, danificação ou disfunção do sistema nervoso central (SNC) e não é
reconhecido como resultado de uma doença cerebral progressiva ou degenerativa. O evento lesivo
pode ocorrer no período pré, peri ou pósnatal (LEITE
e PRADO). Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/jped/v78s1/v78n7a08.pdf. Acesso em novembro de 2010. Déficit inteletual e
baixa visão, entendida como uma diminuição da acuidade visual, que pode ser causada por
“enfermidades, traumatismos ou disfunções do sistema visual que acarretam diminuição da acuidade
visual, dificuldade para enxergar de perto e/ou de longe, campo visual reduzido, alterações na
identificação de contraste, na percepção de cores, entre outras alterações visuais. Trata-se de um
comprometimento do funcionamento visual, em ambos os olhos, que não pode ser sanado, por
exemplo, com o uso de óculos convencionais, lentes de contato ou cirurgias oftalmológicas. Algumas
das enfermidades que causam baixa visão são a retinopatia da prematuridade, a retinocoroidite
macular por toxoplasmose, o albinismo, a catarata congênita, a retinose pigmentar, a atrofia óptica e
o glaucoma” (DOMINGUES, 2010, p.8).
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estadual. D. Angélica mora em casa própria em um bairro popular da cidade de Feira
de Santana-BA, a religião é a católica (praticante, como destacou) e estuda a 7ª e 8ª
séries do ensino fundamental (EJA). Assume as despesas da casa sozinha através
do seu trabalho como autônoma e faz serviços como marcar consultas e
acompanhar pessoas para consultas médicas, o que a ajuda nas despesas. Além
disso, ajuda a cuidar de membros da família extensa (pai e parentes). A filha recebe
o benefício BPC.
D. Marlene tem 45 anos, é separada e mãe de dois filhos, um desses uma
adolescente surda23 de 18 anos, estudante da 7ª série do ensino fundamental em
uma escola pública municipal. Tem o ensino médio e sua religião é a católica. Não
tem casa própria, mora com os dois filhos em casa dos pais situada em um bairro
popular da cidade de Feira de Santana-BA. Os pais assumem as despesas da casa,
e com seu trabalho de empregada doméstica ela é responsável pelas despesas dos
filhos. Sua filha surda não recebe o BPC, apesar de inúmeras tentativas da mãe.
D. Madalena tem 38 anos (é a mãe com menor idade). É casada, tem dois
filhos e o segundo é Fernando, um adolescente autista24 de 18 anos, estudante do
1º ano do ensino médio em uma escola pública estadual. D. Madalena estudou até a
8ª série do ensino fundamental, é católica, não trabalha fora e as despesas da casa
são providas pelo marido, que é autônomo. Mora em uma casa própria em um bairro
da periferia da cidade de Feira de Santana-BA. Seu filho Fernando é beneficiário do
BPC há cinco anos.
A seguir apresentarei as narrativas dos sujeitos acompanhadas por uma
análise que pretendi alicerçar nos fundamentos teóricos que sustentam esta
investigação, na tentativa de encontrar possíveis explicações para as seguintes
indagações: tendo por base as subjetividades das mães cuidadoras, o contexto
23

A surdez é uma condição que se manifesta com diferentes graus, desde perdas auditivas leves até
a surdez profunda. Grande parte dos casos de surdez são transmitidos durante a gravidez como
consequência do consumo de álcool e drogas, má nutrição da mãe, doenças como diabetes, ou
mesmo infecções que surgem durante a gestação como sarampo ou rubéola. Disponível em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez. Acesso em novembro de 2010.
24
O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na
interação social e comunicação, além de um repertório marcantemente restrito de atividades e
interesses. As manifestações desse transtorno variam imensamente, a depender do nível de
desenvolvimento e idade (BELISÁRIO JÚNIOR e CUNHA, 2010).
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sociocultural em que estão inseridas lhes possibilita elaborar quais formulações
acerca da deficiência? O debate sobre a pessoa com deficiência no espaço do
Centro de apoio Pedagógico de Feira de Santana possibilita a essas mães
construírem/modificarem suas concepções de deficiência? Quais valores de família
orientam o cuidado de seus dependentes? Que expectativas têm quanto ao futuro
deles?
Essas indagações que me acompanharam durante a pesquisa me
possibilitaram encontrar possíveis explicações a partir da análise das narrativas das
mães cuidadoras, que apresento através dos três eixos de abordagem a seguir.

4.2.2 A Discussão
4.2.2.1 Eixo de Abordagem I: Concepções de Deficiência
O meu caminho, conheço bem. Dele, posso falar. Nele posso perceber
meus momentos de chaveiro, de calço de escrivaninha, de moeda
esquecida no fundo da gaveta. Posso entrevê também a ênfase no perfeito,
a valorização do „outro lado‟, e tantas outras coisas. (AMARAL, 2004, p.46)

As concepções sobre deficiência sendo construídas socialmente estão
estritamente relacionadas à cultura, elemento que nos constitui como sujeitos no
processo de socialização. Neste tópico, trago os dados colhidos na pesquisa que se
referem ao eixo de abordagem “Concepções de deficiência”, extraídas das
narrativas das cinco mães, colaboradoras da pesquisa.
A compreensão da deficiência como possibilidade, tal como Vigotsky (1989)
assinala, e que está diretamente ligada ao entorno familiar, social e cultural mais
amplo, pois depende do modo como o indivíduo deficiente é visto e tratado nesses
entornos, está presente em algumas narrativas das mães.
D. Madalena relatou o seguinte episódio com bastante ênfase: “Ele tava
assistindo televisão e ele dizia: – Mainha, a menina é aleijada e ela sabe andar de
moto, a menina não tem braço, não tem nada e sabe fazer um monte de coisa!”. O
filho, ao se deparar com a deficiência em outra pessoa, vai construindo uma
visão/entendimento sobre si próprio e sobre suas possibilidades na vida, ainda que
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se comparando ao outro também deficiente, mas, sobretudo, a partir do seu olhar
sobre o outro.
No instante em que esse episódio aconteceu em sua casa, essa mãe mostra
ao filho que, mesmo que as pessoas tenham uma limitação, podem desempenhar
tarefas dentro e fora de casa, pois possuem outros atributos que podem ser
acionados, independentemente da lesão primária. A deficiência é concebida como
possibilidade, pois o indivíduo deficiente precisa/pode superar a limitação e o filho
autista deveria compreender isso. A narrativa de D. Madalena demonstra ainda que
“deficiente” é a pessoa que não sabe desenvolver determinada função que pode
desenvolver e/ou não quer desenvolvê-la.
Eu digo: pra você ver, que você tem dois braços e pernas e tem que saber
fazer muito mais e às vezes não sabe! (fala com bastante ênfase). Eu tava
falando com ele, eu digo: ó, tu tá vendo aí, que às vezes a gente acha que
uma pessoa é deficiente porque não tem um braço e nós somos mais
deficientes do que aquela pessoa que é deficiente! Eu tava conversando
com ele (risos), pra ele ver assim, a forma, que ele pode lavar um prato, ele
pode enxugar uma louça, que ele pode fazer isso, que ele pode fazer
aquilo...

Essa mesma mãe expressa o seu entendimento sobre deficiência como
algo que o indivíduo vive por toda a vida, ou seja, entendida como identidade, como
aquilo que identifica a pessoa, algo inerente a sua forma de vida, como “[...] um dos
estilos de vida dos homens” (BORGES apud DINIZ, 2007, p. 7), quando faz a
relação entre deficiência e doença, ao relatar um fato vivido com o filho no contexto
escolar, quando ele se viu como uma pessoa doente.
Até tem vez que ele... quando... „– Não sabe que eu sou assim, não sabe
que eu tenho isso!‟ Foi até uma vez ele teve um problema com a professora,
porque ele na escola foi e disse: „– Não sabe que eu sou doente!‟. E a
professora: „– Você não é doente!‟. Eta! Mas foi um bafafá tão grande! Ele
chorou, ele se zangou, porque ele achou que a professora tava desfazendo
dele e a professora não tava desfazendo, tava querendo defender ele,
porque uma pessoa deficiente não é uma pessoa doente! Não é isso?
Doença (com ênfase) é aquela que tem cura! Eu tô doente de gripe, eu tô
doente de dor de barriga, doente é aquele. Mas uma deficiência não é
doença. Foi isso que ela tentou explicar pra ele.

O sentimento ambíguo dos pais sobre os filhos deficientes apontado por
Amaral (1885) está presente também na narrativa de D. Amélia, ao comparar o filho
com síndrome de Down com os outros filhos. Ora essa mãe, no cotidiano do cuidar,
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afirma não perceber a deficiência do filho dada a vida “normal” que ele vive, ora, ao
compará-lo com os outros filhos já casados, emerge nessa mãe a preocupação com
a dependência do filho e a falta de autonomia para, por exemplo, casar, ter filhos,
viver como a maioria das pessoas. Assim, a deficiência assume uma concepção
ambígua, podendo ser entendida como algo “comum” ou ainda como dependência e
cuidado pleno, já que o casamento para essa mãe passa a significar autonomia e
independência do sujeito adulto, aquilo que caracteriza a vida adulta, o que a pessoa
com deficiência talvez não seja capaz de conseguir.
Eu não acho assim, às vezes eu nem lembro que ele é deficiente, sabe? Eu
trato ele assim como se fosse os outros filho, normal. Quando eu paro e
penso assim eu digo: – Oh meu Deus, os outros filho casou, Antônio não vai
casar! (Risos e certo lamento).

Em continuação à nossa conversa, a mãe acrescenta: “Será que arranja
alguém pra casar? Aí eu fico imaginando assim: – Meu Deus, bem que se eu
achasse uma menininha pra Antônio casar!” (Risos). Esta fala me leva a pensar que
para D. Amélia, deficiência e cuidado se complementam, sendo da responsabilidade
da cuidadora encontrar uma companheira para o filho que, por si só, não poderia
encontrar sozinho, o que implica entender a deficiência como ausência de
autonomia do indivíduo. O cuidado é visto como algo que ela terá que exercer por
toda vida, pois, ainda que casado, o filho estaria sob sua responsabilidade, cuja
“liberdade” da vida a dois ficaria circunscrita ao espaço da família, sua casa, sua
residência, como aponta: “Eu botava dentro de casa pra ficar mais eu, os dois... Ia
ser meus companheiros” (expressa de forma sonhadora).
Outro aspecto presente na narrativa dessa mãe sobre a sua postura frente
ao seu filho é a atitude superprotetora, na tentativa de resolver uma carência que ela
acredita que o filho possua ou venha a possuir, como também expressa uma visão
assistencialista, resquício de uma corrente ideológica acerca do cuidado da pessoa
com deficiência no passado e ainda muito presente na atualidade, pois significa
conseguir uma companheira por ele, para ele.
D. Angélica expressa também sentimento ambíguo (AMARAL, 1995), ao se
referir à filha com deficiência múltipla, porque, a depender do contexto que esteja
vivenciando no entorno familiar, a deficiência pode ser concebida como possibilidade
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ou como incapacidade para, por exemplo, realizar uma determinada tarefa
doméstica ou de outra natureza.
Eu reclamo quando ela não sabe fazer as coisas, ela fica muito abatida, ela
se machuca muito, sabe? Fica muito triste, ela percebe que ela não sabe
fazer porque ela tem essa dificuldade, é tanto que não gosto nem de botar
o nome de deficiente nela, sabe? Eu nem passo pra ela essa dificuldade
que ela tem, que ela não sabe fazer... Não, não coloco não. Eu reclamo
que ela faça, eu reclamo que ela tem que aprender a fazer... Eu coloco que
ela tem que aprender, ela não pode pensar que ela não aprende, porque
ela aprende, agora não colocando que ela tem...

Em outro momento ela expressa outro entendimento sobre a filha e,
consequentemente, sobre deficiência.
O que eu vejo Juliana assim, que ela vai depender de mim pro resto da
vida. É o que enxergo ela assim, ela não é uma pessoa dependente dela,
não é dependente dela porque... se eu deixar ela independente dela, ela
não vai a lugar nenhum... ela não sai daquilo que tá...

Os contextos socioculturais interferem no modo como a pessoa com
deficiência é concebida no entorno familiar, e, em função disso, atitudes algumas
vezes de descrença podem estar implícitas na forma do cuidar, pois, ainda que
ocultas, exercem influência no modo como a própria pessoa com deficiência se
percebe. É o que Vigotsky (1989) classifica como deficiência primária e deficiência
secundária, presentes na narrativa acima citada, pois a mãe percebe que a filha se
entristece por não saber fazer, e embora diga que reclame para que a filha realize
determinada tarefa, em outro momento da entrevista ela parece acreditar na pouca
capacidade de a filha construir independência, autonomia.
Tendo sempre como parâmetro para análise a nossa sociedade, pois
estamos impregnados pela cultura que nos constitui como indivíduos assim como
também a constituímos, somos tomados a todo o momento por ideologias que
definem o sujeito por aquilo que ele é capaz ou não de realizar na vida social, e, ao
mesmo tempo, nos impulsionam na busca por um lugar “ao sol”, ou seja, a
necessidade de nos inserirmos no mundo do trabalho à procura da nossa
independência financeira, como condição indispensável para nos tornar sujeitos
participativos na/da vida social e econômica do país.
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Essa construção ideológica nos leva quase sempre a conceber a deficiência
como incapacidade/inabilidade, tendo em vista a vida produtiva como sinônimo de
autonomia socioeconômica, e, a depender da sua especificidade, também como
possibilidade.
Em um contexto sociocultural em que o indivíduo vale por aquilo que é
capaz de realizar/produzir na vida social, a pessoa com deficiência pode ser
concebida em comparação à outra pessoa também deficiente (que passa a ser vista
como modelo), a partir do olhar do outro não igual, que pode ser o seu familiar ou
não,

sendo,

portanto,

a

deficiência

concebida

como

limitação/

restrição/incapacidade ou como possibilidade de desempenhar/desenvolver uma
tarefa. Isso foi possível ouvir de D. Clarice cuja filha tem déficit intelectual e de D.
Angélica, mãe da adolescente com deficiência múltipla (déficit intelectual, paralisia
cerebral e baixa visão). Eis a explicação da primeira:
Agora, sinceramente, a deficiência física é mais fácil de se lidar do que a
mental. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um cobrador que
tem, acho que ele anda de muletas. Não sei se é o verde (ônibus), é uma
coisa assim... eu vou prestar a atenção. Ele tem essa deficiência, o
comprometimento dele não atrapalha não.

A segunda:
Depende da forma da deficiência. Depende da forma. Porque tem assim, as
pessoas auditivas, essas pessoas fazem de tudo, tem a vida normal, a vida,
a rotina normal a deficiência do auditivo, né? A pessoa com síndrome de
Down... É... eu coloco assim, que a pessoa com síndrome de Down é uma
pessoa que depende de ter cuidado, porque tem umas pessoas com
síndrome de Down que tem um grau que são bem forte, que a pessoa não
sabe se coordenar só, depende da mãe e da família em geral pra...
orientar. Mas as pessoas assim, desde que as pessoas são deficientes,
mas têm uma deficiência como cadeira de rodas, uma deficiência, mas a
mente é normal, é o que eu coloco assim, o que eu vejo assim, tem
deficiência, mas não foi atingido por uma deficiência, como Juliana
mesmo (grifo meu).

Esse constructo simbólico, fundamentado pela cultura que institui o modo
como a nossa sociedade se organiza, possibilita aos sujeitos dessa investigação,
como sujeitos sócio-históricos que são, também construírem concepções acerca da
deficiência baseadas nas relações que estabelecem com a sociedade a partir de
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como esta trata o indivíduo considerado diferente do modelo padrão, considerado
desviante (VELHO, 2003).
Da narrativa de D. Angélica é possível discorrer ainda que existe diferença
entre ter deficiência e não ser atingido por ela, posto que sua experiência de
cuidadora lhe permite estabelecer tal diferença, que pode ser compreendida se
levarmos em consideração que quando ela afirma “tem deficiência”, imprime um
significado negativo, relacionado à pouca possibilidade de participação no mundo,
ao passo que “mas não foi atingido por ela” remete à possibilidade de inserção
social, de participação ativa no mundo, de modo que sua ação na vida, na
sociedade, pode ser desenvolvida “normalmente”.
O entendimento dessa mãe que aponta a diferença entre “ter deficiência e
não ser atingido por ela” também está relacionado ao que Goffman (1988) classifica
de identidade social virtual e identidade social real. A primeira se refere à
construção simbólica que fazemos do sujeito tendo como princípio norteador os
requisitos exigidos sobre ele para constituir seus atributos pessoais e sociais, ou
seja, os estereótipos. A segunda classificação refere-se aos predicados que ele
demonstra ter de fato e que são comprovados nas interações sociais. A relação
entre uma e outra resulta na construção dos estigmas.
Dessa forma, é admissível entender o que induz essas mães a construírem
esses entendimentos sobre a deficiência, tendo como parâmetro para essa
construção a relação deficiência/especificidade, pois esta possui uma relação
“desigual”,

que

incidirá

sobre

a

demanda

do

cuidado,

aspecto

que,

consequentemente, muda o significado da deficiência na/para a vida social.
Portanto, esse modo de compreender a deficiência pode ser explicado, assim, se
considerarmos a força dos estigmas que a pessoa com deficiência carrega
socialmente e que se estendem também a toda a família, como assinala Goffman
(1988).
Outra forma de conceber a deficiência também pode ser identificada quando
D. Marlene descreve o modo como passou a aceitar a surdez da filha ao se deparar
com outras mães que traziam seus filhos com deficiência a uma instituição especial.
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Tamanho é o olhar discriminatório, preconceituoso e, muitas vezes, caridoso a que
essas mães são submetidas socialmente, que chega ao ponto de a mãe se ver, de
certa forma, numa posição privilegiada por ter uma filha apenas surda, tendo em
vista o fardo que muitas outras mães carregam ao longo de suas vidas, por
cuidarem de dependentes com deficiência com grau de comprometimento muito
maior.
Aí quando eu cheguei nessa instituição, [...], eu comecei a observar quando
eu esperava uma senhora na fila me atender. Aí eu fiquei observando as
pessoas que chegavam com seus filhos, quer dizer, rapazes, moças, tudo
no braço. Eu disse: – Jesus, o que é que eu tô fazendo? Tô pensando tudo
errado. Minha filha não é deficiente não, ela é normal, ela só não faz ouvir,
e não fala justamente porque não ouve, porque ela não é muda, ela só é
surda. Aí eu comecei a olhar cada caso que chegava lá. Aí, a partir desse
dia, eu acho que foi Deus que me encaminhou pra lá, a partir desse dia eu
comecei a... (D. Marlene).

Esta compreensão é também compartilhada pela mãe do adolescente
autista:
Agradeço porque... Eu vejo muitas deficiências, a do meu filho é pequena
diante de muitas, de muitos casos que a gente vê, eu acho que a
deficiência é pequena (D. Madalena).

A deficiência é concebida por essas mães como algo que pode ser
superado porque possibilita ao indivíduo ter uma vida dentro da normalidade, a
depender da especificidade e da lesão que o indivíduo possui. Assim, uma
deficiência com limitações mais graves e que carece de cuidado por toda a vida
pode ser concebida ainda como fardo (AMARAL, 1995; ROSS, 2002/2003) por
trazer o estigma da dependência e da amargura, pela incapacidade de viver uma
vida independente ou mesmo, feliz (GOFFMAN, 1988).
Essa mesma concepção também é por mim identificada na narrativa de D.
Angélica, pois, para ela, a concepção de deficiência está diretamente ligada à
demanda do cuidado que esta impõe.
O que eu penso assim, o que eu observo da deficiência das outras pessoas
é que cada deficiência, atinge uma forma diferente, né? Porque como
Juliana mesmo, ela tem deficiência, ela tem.... um desequilíbrio assim, né,
porque ela não tem firmeza. Porque tem gente que tem a deficiência, mas,
a coordenação motora não chega a afetar, a perder alguma parte dos
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movimentos, né? Eu vejo que isso é uma deficiência que depende o tempo
todo de ser cuidada! Deve sempre ter alguém do lado! (Com ênfase).

É possível dizer que essas mães constroem suas concepções sobre a
deficiência a partir da experiência de cuidar desses filhos e filhas cotidianamente,
inseridas em uma cultura que as formam como bem também interferem naquela,
trazendo enraizados nessas construções os contextos socioculturais em que suas
histórias de vida foram/são tecidas. Nessas concepções estão impressas não
apenas a forma como lidam com a deficiência, mas principalmente como se veem a
partir dos olhares do outro, por estarem constantemente vivendo sob o julgamento
de indivíduos que “correspondem à norma”, vendo-as ora com estranheza, medo,
piedade, ora como se fossem semideusas, porque dotadas de uma força
sobrenatural para exercerem uma tarefa que muitos julgariam incapazes de realizar,
se acaso estivessem na mesma situação (AMARAL, 1995; ROSS, 2002/2003;
FERREIRA E GUIMARÃES, 2003; PRADO, 2004).
O olhar de estranhamento daquilo que destoa do conceito de normalidade
possibilita que essas mães sintam-se acuadas pela pressão social e acabem por
reproduzir, de certo modo, algumas dessas compreensões fundadas pelo princípio
de vida normal/anormal. A cobrança por uma vida independente, pela autonomia
econômica e social, comum à vida adulta, permite que esses sujeitos acabem por
relativizar a especificidade da deficiência, classificando-as em mais fáceis ou mais
difíceis de lidar. As “mais fáceis” seriam aquelas que possibilitariam à pessoa
deficiente ingressar na vida social e econômica, produzir riqueza e ser capaz de
gerir a sua própria vida sem depender de cuidados de outrem. Em contrapartida, as
“mais difíceis” seriam aquelas que causariam dependência plena na pessoa,
necessitando assim dos cuidados da família por toda vida.
É importante reafirmar que essas concepções estão ligadas à construção
das identidades social virtual e social real (GOFFMAN, 1988) e à concepção de
indivíduo desviante (VELHO, 2003), que resultam do modo como esses sujeitos
constroem a sua existência mediada por uma realidade social concreta,
favorecendo, dessa forma, para que D. Angélica construísse outra explicação sobre
deficiência, identificada na narrativa abaixo:
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É! Eu coloco assim, que é o atraso mental dela que não faz com que ela
conviva com as pessoas. Porque se ela tivesse só a má formação motora e
não tivesse o atraso mental dela, ela seria uma pessoa normal, ela ia
conviver com as pessoas, se comunicar e ter assim, um bom desempenho.
É aquela questão, se não fosse todos esses problemas dela, e fosse só o
de coordenação motora dela, ela seria capaz de tudo, não era? E
conseguia, e por isso me prende mais esse lado dela, por isso eu me apego
muito a ela, e não deixo ela mais à vontade também por isso.

Outro aspecto presente nas narrativas das mães foi a experiência do
preconceito, que está diretamente ligado à concepção de deficiência, e agora não
me refiro às dos sujeitos desta pesquisa, mas ao modo como muitas pessoas lidam
com a deficiência na sociedade. As narrativas a seguir retratam dois episódios que
aconteceram dentro da família e fora dela, que revelam o modo como alguns
familiares trataram esses adolescentes bem como a reação das/os mães/pais diante
do preconceito, dos próprios filhos deficientes e não deficientes.
[...] E preconceito a gente sempre sofre, querendo ou não, uns e outros aí a
gente sofre preconceito, não só como da deficiência dela como muitos e
muitos. Mas existe muitos, muitos mesmo! Tem as pessoas da minha
própria família que chamava ela de mongolóide por causa do pescocinho
né? „Ah, essa mongolóide‟. Aí depois: „Essa é a muda, essa é a surda, essa
é a doida‟. Aí era briga pra mim, porque ali era motivo de briga pra mim, eu
não sou de briga, mas ali era motivo de briga. Aí eu começava a brigar e
tudo (D.Marlene).

E ainda:
É aquela coisa assim... Não chega a ser próximo, a se aproximar mais pra
ser amigos... se igualar, igual como se fosse... né? Tem muitos jovens,
adolescentes que chegam próximo, aquela coisa assim... de dizer piadinha.
Hoje mais não, porque eu já reclamei muito, já reivindiquei muito.... Já, já
teve sim, já teve preconceito... É, mesmo na época que ela tinha o olho
assim, bem desviadinho, as pessoas chamavam ela assim... chamava ela
„olho virado‟ (com um sorriso sem graça). Já era grande (a filha). Ela me
falava, ela se sentia magoada, às vezes chorava... (D. Angélica).

O sentimento da mãe diante do preconceito:

Eu, como mãe, me sentia assim muito constrangida, porque não era
porque ela queria... não era porque ela queria né? Eu ficava constrangida,
às vezes perdia até a amizade com as pessoas, eu perdia o contato de
falar, porque às vezes, quando a gente ia falar: „_Ah, tá achando ruim, tá
se incomodando, então resolva!‟. Assim, pessoa alterada, que gosta de
engrossar. Aí também eu não fazia questão de ter contato mais, isolava,
muitos eu isolei. Hoje mais não, porque hoje, muita gente já... eles até que
não fazem mais o que faziam antes. Mas, muitos que faziam antes, eu
isolei... parei de ter contato.
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A narrativa abaixo também aponta o comportamento preconceituoso de dois
meninos, um enteado da mãe e o outro primo desse, com relação à adolescente
com déficit intelectual. O episódio ocorreu em um almoço em família e expressa o
sentimento e o olhar crítico da filha/irmã não deficiente sobre o fato.

[...] E aí, com o decorrer do tempo, quando íamos pra casa da mãe dele (o
companheiro) almoçar, aí Júlia falou assim pra mim: „– Oh mainha, a
senhora já observou como é que Felipe faz? Ele olha pra Vanessa, depois
ele olha pra Gustavo e os dois começam a rir‟. [...] Aí Júlia falou pra mim: „–
Oh mainha, eu não vou mais não, quando tiver um almoço na casa de dona
Rosa, o que for, eu não vou mais não. Por que eu não tô me sentindo bem,
eles olham pra cara de Vanessa e começam a rir, rir, rir.‟ Nisso eu observei
mesmo que eles riam, mas eu não entendi por que é que ria. Porque eu
também já fui adolescente, às vezes eu ria do nada, entendeu? Aí eu
comecei a me questionar: mas que alegria é essa?! (Com uma voz bastante
desconfiada). „– Mas agora a senhora observa também, se não for
também... mas a senhora observa.‟ Realmente, um olha pra cara do outro,
olhava pra menina e começava a rir. Aí eu disse: é! (decidida). Aí eu
comecei a me desligar, sabe? Esse ano que eu comecei a analisar as
coisas, da forma como ela deve ser analisada, sem dar minha opinião, só
observando, aí eu vi que não era uma boa eu estar expondo ela a esse tipo
de constrangimento, porque ela nem ligava (D. Clarice).

O que aconteceu nesse episódio narrado por esa mãe de forma admirada e
ao mesmo tempo indignada revela mais uma vez o modo como se estabelecem as
relações sociais na sociedade onde a diferença é pouco tolerada, ridicularizada,
tratada, muitas vezes, de forma hostil ou como motivo de divertimento. A reação dos
sujeitos sobre o diferente, neste caso a deficiência, retrata o que acontecia na Idade
Média, onde o indivíduo que vivia nesta condição servia aos senhores, provocandolhes o riso, a diversão, fazendo o papel de “bobo da corte”.
Esse episódio demonstra que ainda hoje a deficiência, ou melhor, o
indivíduo com déficit intelectual, por possuir maturidade abaixo do que
corresponderia

a

sua

idade

cronológica,

assumindo

algumas

vezes

um

comportamento destoante do esperado, ainda é visto por algumas pessoas como
“instrumento” para o riso.
As manifestações de agressão e desrespeito à pessoa através do
preconceito mostram mais o sujeito preconceituoso do que aqueles que sofrem o
preconceito, porque é no processo de socialização em que se constitui como

99

indivíduo que este vai, por meio da cultura, se formando, compreendendo o mundo
e as coisas, segundo os valores e princípios que vivenciam, porque

[...] tanto o processo de se tornar indivíduo, que envolve a socialização,
quanto o desenvolvimento da cultura têm se dado em função da adaptação
à luta pela sobrevivência, o preconceito surge como resposta aos conflitos
presentes nesta luta (CROCHICK, 1997, p. 13).

A luta pela sobrevivência, pois, que está imersa em valores, crenças e
princípios construídos historicamente relacionados aos modelos estabelecidos
socialmente de normalidade e anormalidade, permite quase sempre aos indivíduos
desenvolver atitudes fundadas em princípios às vezes erguidos sob o parâmetro de
superioridade/inferioridade, próprios de uma sociedade desigual e excludente.
Cabe, portanto, a nós, sujeitos históricos, sociais, sobretudo, humanos, reconstruir
tais concepções a partir do exercício reflexivo sobre nossas próprias ações, como
defende Crochick (1997).
É imprescindível que profissionais especializados ajudem a família a
compreender aspectos relacionados às especificidades da deficiência, a fim de
ajudar aos familiares a lidarem melhor com esses filhos, e, principalmente, que
possam contribuir para que as cuidadoras desenvolvam melhores formas de
cuidado. Foi o acompanhamento de um psicólogo, por exemplo, que ajudou D.
Marlene a construir um entendimento mais aprofundado acerca da especificidade da
surdez, lhe ajudando a compreender melhor atitudes e comportamentos da filha.

Às vezes eu ficava até um tempo sem falar com ninguém lá, com raiva,
mas aí depois eu vi que não ia levar ninguém pra frente daquele jeito, aí
procurei conversar com eles pra fazer eles entender, foi que eu comecei
também a ter um... Foi quando ela ganhou esse último aparelho, um
psicólogo me acompanhou uns dois dias conversando, eu fui entendendo
mais as coisas. Então, o que eles passavam pra mim eu passava pra as
pessoas, o jeito... Então todo mundo tinha que aceitar.

A fala dessa mãe expressa como essas conversas (ainda que tenham sido
poucas) lhe permitiram compreender determinados comportamentos da filha
socialmente vistos como indesejados, e explicar às pessoas características por
vezes entendidas como peculiares à pessoa surda (como agressividade,
nervosismo, irritabilidade), mas que na realidade resultam do desconhecimento que
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temos acerca da barreira da língua, pois para o surdo a Língua Brasileira de Sinais
(Libras) é a primeira língua e a Língua Portuguesa, a segunda. Assim, a mãe pôde
orientar melhor as pessoas com as quais convive sobre esses comportamentos,
desconstruindo (pre)conceitos que são produzidos através de um modelo de cultura
em que aquilo/aquele que é diferente de nós é considerado inferior e/ou estranho.
A incidência desses episódios revela também as preocupações e temores
das cuidadoras com relação às vidas dos filhos deficientes, ao refletirem a condição
de vida desses em um contexto cultural, social e econômico ainda segregador,
discriminatório, intolerante aos que fogem do modelo estabelecido como padrão. As
inquietações das mães afloram, principalmente, quando passam a pensar sobre
como viverão seus filhos e filhas no momento em que elas, as mães, não mais
estiverem vivas.

Aí eu fiquei com uma confusão terrível né? Eu ficava pensando assim: meu
Deus, nessa sociedade que a gente vive, as pessoas que se dizem normais
não têm chance, não acham emprego, não conseguem ser independente...
o que vai ser dela?! Eu me sentia assim, que eu tinha uma
responsabilidade dobrada com ela. Mas eu não sou eterna! O que é que vai
ser dela quando eu não tiver mais aqui? (Com uma voz de muita
preocupação e firmeza) E as pessoas não tem tolerância com as outras
(indignação). Eu sinto isso com os irmãos, tem horas que eles se
estressam ao ponto de não aguentar, Júlia, coitada, é quem sabe. Então eu
ficava confusa, sabe? Como até hoje eu fico (D. Clarice).

A busca pelo atendimento médico na maioria das vezes se torna uma tarefa

árdua para muitas famílias, pois o acesso a esses serviços é quase sempre restrito
em muitas regiões do Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste, de modo que, em se
tratando das pessoas com deficiência, a busca pelo “diagnóstico” ou mesmo uma
explicação para o vivido, acentua ainda mais a luta dos familiares, tornando essa
trajetória difícil e demorada. Assim, quando se tem uma resposta para os tantos
questionamentos construídos durante uma parte da vida, é possível sentir uma
sensação de alívio, representando, de certa forma, o fim de uma luta.
A narrativa de D. Madalena revela o sentimento que teve ao receber uma
explicação para as situações que o filho vivia, e, consequentemente, ela, desde o
seu nascimento.
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Pra mim foi aliviado! Eu senti um alívio, assim, porque eu podia dizer pras
pessoas o que era que ele tinha, porque até o momento eu não... Ele era
criado como... O problema dele era como se ele fosse um menino mimado,
um menino que a mãe não sabe dá educação e quando eu descobri que ele
era autista, que ele tinha um problema que era autista, mesmo sem saber o
que é autista, é..., pra mim foi um alívio! Eu não vou mentir que eu tive
assim... você tem uma pessoa que você sabe que ele tem alguma coisa de
diferente mas você não sabe o que é... fica difícil né?

A descoberta do diagnóstico de autismo significou para essa mãe “um
alívio”, pois, além de poder justificar para as pessoas as atitudes e comportamento
do filho, já que vivia sob o olhar crítico e discriminador do outro, era como se tivesse
chegado ao fim um período de angústia.
A narrativa apresenta claramente como a sociedade vê aquilo que distingue
da norma, do comportamento desejado, o comportamento entendido como
desviante. Os olhares de desaprovação para as atitudes da mãe diante do modo
como o filho agia, um comportamento estereotipado, característico do transtorno
autista, e que precisa ser trabalhado pelos profissionais especializados a fim de ser
desconstruído, materializavam os estigmas tanto no indivíduo autista, como na mãe
cuidadora.
Nesta perspectiva, todas as narrativas das mães cuidadoras desvelam o
modo como nos comportamos diante daquilo que desconhecemos, atribuindo
julgamento de valor, quase sempre negativo, para o que entendemos como anormal.
As histórias de vida dessas mães nos permitem compreender as nossas atitudes
preconceituosas, olhando para nós mesmos no encontro com o outro e assim nos
descobrirmos.

4.2.2.2 Eixo de Abordagem II: Família e cuidado da pessoa com
deficiência

Era, e é ainda algumas vezes, a sensação de que nada se faça realmente
conta. O que conta é o pressuposto básico na cabeça do outro, de que o
deficiente é sua deficiência, vive em função dela: se se magoa, se se irrita,
se fracassa, é porque é complexado; se se sobressai é porque precisa
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compensar. Muitas vezes me senti asssim, sem saída, encurralada.
(Amaral, 2004, p.90)

A discussão sobre família, aqui entendida como uma construção social, foi
objeto de debate no segundo capítulo desta pesquisa. Este é um estudo complexo e
por isso seu conceito não é único, pois a família se constitui a partir das relações
estabelecidas entre os indivíduos social e culturalmente.
O debate se intensifica ainda mais quando o enfoque aponta para a família
da pessoa com deficiência porque esta se vê diante de uma situação que
geralmente não esperava, ou seja, a convivência com um filho deficiente. A
chegada desse filho gera impactos de várias ordens, como os emocionais, que se
desdobram em medo, sofrimento, insegurança, no estremecimento da relação
conjugal e/ou das relações entre os membros da própria família.

Todos esses

fatores somados resultam naquilo que os estudos denominam de vivência do luto.
Impactos de ordem econômica também estão presentes, e somados aos impactos
emocionais, quase sempre abalam a vida familiar, já que será preciso pensar no
cuidado dessa criança, ou seja, nas intervenções precoces ordem médica e/ou
educativa, o que demanda disponibilidade de tempo e custo aos familiares. Esses
aspectos interferem enormemente no orçamento das famílias pesquisadas, posto
que as cinco mães participantes pertencem às classes socioeconômicas menos
favorecidas, sendo suas famílias são constituídas por trabalhadores.
O Censo de 2000 registrou que das regiões brasileiras, é na região nordeste
onde se concentra o maior percentual de pessoas com deficiência e considerável
percentual de pobreza, sendo possível, portanto, indicar a existência de uma
estreita relação entre deficiência e pobreza, em detrimento da carência de cuidados
elementares relacionados à saúde e alimentação da população dessa região.
Assim, o contexto socioeconômico em que os sujeitos se inserem, possibilitou
entender que, em detrimento da renda mensal que recebem, estas famílias podem
ser incluídas nos estudos que relacionam situação de pobreza a deficiência (DINIZ,
SQUINCA e MEDEIROS, 2007; FRANCA e PAGLIUCA, 2007). Tomando como
parâmetro de análise a relação entre deficiência e pobreza, os estudos citados
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permitem considerar que pessoas com deficiência estão mais vulneráveis à
situação de pobreza.
Na análise do segundo eixo de abordagem, “Família e o cuidado da pessoa
com deficiência”, procurei apreender os impactos causados nas famílias com a
chegada do/da filho/filha com deficiência, bem como entender como acontece a
relação de cuidado destinado a essa pessoa, os valores de família implícitos no ato
de cuidar, a fim de compreender os sentimentos e expectativas das mães quanto ao
futuro desses filhos e filhas. O contexto familiar em que as cinco mães se inserem é
caracterizado por privações de ordem financeira, social e cultural, e por que não
dizer, também afetivas.
Os estudos sobre família que lidam com o fenômeno da deficiência revelam
que a chegada de um/uma filho/filha com deficiência traz grandes impactos para
elas. O primeiro impacto se refere ao estranhamento causado pela diferença, que
vem carregado de medo, tristeza, incertezas que se revertem no que autores
denominam de luto, pois o filho esperado, idealizado, não é o filho real (AMARAL,
1985; GLAT e DUQUE, 2003; FIAMENGHI JR e MESSA, 2007; GÓES, 2006;
PRADO, 2004).
Assim, o momento da notícia daquilo que é desconhecido, provocou nos
sujeitos da pesquisa questionamentos como os apontados por D. Amélia ao ter
conhecimento do diagnóstico da síndrome de Down no filho e depois como
aconteceu a aceitação:
[...] aí eu me desesperei, chorei, chorei o quanto pude [...]. Eu fiquei
preocupada, disse: – Meu Deus, por que foi que esse menino nasceu
assim? Na minha família não tem ninguém assim, nem na família do pai! A
não ser os antepassados, mas não sei, não sei por que meu filho nasceu
assim. Eu ficava assim imaginando. Mas depois eu fui acostumando com a
ideia, fui tomando numa boa e hoje eu amo todos eles, mas ele é o mais,
porque eu vejo que ele precisa mais de mim do que os outros, precisa de
minha ajuda mais do que os outros. Aí eu faço tudo (D. Amélia).

E também D. Marlene:
[...] quando eu soube que ela tinha surdez profunda eu não quis aceitar, não
queria aceitar de jeito nenhum. Eu acho que isso eu só tratei com aquele
médico, com a raiva que eu fiquei, não disse nada. Da raiva que eu fiquei,
me deu vontade de ir em cima dele, não aceitei de hipótese alguma.
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Os sentimentos e reações dessas mães ao receberem o diagnóstico dizem
respeito aos impactos do recebimento da notícia na família que, geralmente vivencia
uma situação crítica, podendo depois atravessar a crise propriamente dita, para, em
seguida, passar ou não para o processo de aceitação (AMARAL, 1995). A dor, o
choro, a raiva, são quase sempre as primeiras reações dos familiares, e nesse
estudo as mães revelaram isso.
Góes (2006) explica essas experiências das mães dizendo que esses
sentimentos ocorrem porque o filho sonhado, idealizado, esperado, não
corresponde ao filho concreto, abrindo uma “ferida narcísica” na mãe. Daí tentarem
compreender o porquê de isso ter acontecido com elas. As mães são tomadas por
sentimentos ambivalentes, marcado pelo amor/ódio, alegria/dor, como descreve
Amaral (1995), pois “a chegada de uma criança com necessidades especiais
transforma o clima emocional da família de forma diferente daquela que recebe uma
criança sem as mesmas dificuldades” (PRADO, 2004, p. 86-87).
As falas das mães revelam a busca solitária pelo diagnóstico do/da
filho/filha. Elas sentem a exaustiva demanda do cuidado, pois se reconhecem como
únicas responsáveis por tudo o que envolve a vida dos filhos.
O estremecimento da relação conjugal que pode levar à separação do casal
é outro impacto presente nas famílias da pessoa com deficiência. Às vezes, os
cônjuges já vivenciam uma relação de conflito e o diagnóstico da deficiência na
família pode se tornar o estopim para o fim do casamento, como aconteceu com D.
Marlene, que, com bastante ênfase, narrou: “Eu digo a ele isso e digo a muita
gente. Ele diz que é mentira minha, mas eu acredito que foi um dos fatores da
nossa separação foi isso, eu acho que ele não aceitou, entendeu?”.
E D. Angélica:
Ele ainda brigava... tinha aquela coisa. A gente se separou mais por causa
disso também, que levou a separação da gente. Ele não gostava que eu
saia todo dia! (baixou o tom da voz para que a filha que estava sentada um
pouco próxima a nós, não escutasse) Pra cuidar da menina, porque eu tinha
que sair todo dia, tinha a fisioterapia e depois tinha que levar pra outros
médicos, no pediatra, aqueles acompanhamentos no geral né? Ele achava
que uma mulher pra sair todo dia, ele achava difícil né! Ele não aceitava que
eu saísse todo dia não, ele não aceitava. A gente se desentendia muito...
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Apesar das lutas das mulheres por dignidade, independência e respeito, a
relação de força entre os sexos ainda está presente em muitas famílias, levando
algumas mulheres a se verem obrigadas a manter um casamento falido. Portanto,
após o diagnóstico da deficiência D. Angélica, a princípio, não encontrou forças
suficientes para encarar uma separação conjugal, principalmente porque não
trabalhava fora e se via responsável pelo cuidado das filhas.
Eu fiquei logo assim, assustada, porque, foi mais uma gravidez que eu tive e
a união da gente não era muito boa, a gente se desentendia muito. Mais
uma vida pra enfrentar agora com meu ex-marido! E agora o que é que eu
vou fazer?! Agora é que eu não vou mais viver sem ele, vou ter que suportar
ele o tempo todo. E agora, pra mim... pronto: não existe mais nada! Não
tenho emprego, não tenho dinheiro pra comprar o tratamento dela sozinha
sem ele. [...] Falei: eu vou viver agora como?! (forte expressão de aflição,
preocupação, angústia).

A narrativa de D. Angélica mostra uma figura de mulher dependente
financeiramente e submissa ao seu cônjuge, na medida em que os conflitos de
relacionamento se acentuam em decorrência da busca pelo cuidado da filha. Dessa
forma a mulher/mãe vive a angústia de se ver presa ao homem, tendo, portanto,
que resignar-se e continuar casada (SOIHET, 1997). Esse conflito vivido por essa
mãe aparece como um forte impacto, pois esta mulher vivia em uma família do tipo
nuclear e desempenhava o papel de esposa/mãe instituído culturalmente pela
sociedade.
Essa relação conjugal conturbada, descrita por D. Angélica, pode ter
contribuído para que o sofrimento dessa mãe se intensificasse, uma vez que
interferiu na construção de vínculos afetivos na própria família, pois é justamente a
solidez dos vínculos afetivos que Amaral (1985) considera importante para que a
formação da identidade pessoal e social do indivíduo seja menos danosa. Contudo,
D. Angélica apresenta o quadro de uma família com pouca flexibilidade para
mudanças, pois descreve uma relação conjugal cujos laços afetivos estão
desestabilizados, fragilizados, praticamente rompidos. Glat e Duque (2003),
explicam que a flexibilidade da família é um fator importantíssimo para que esta
responda as demandas do filho.
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Ao afirmarem que a responsabilidade por tudo que envolve a vida dos filhos
ficou para elas, nenhuma reconheceu os pais, sejam eles maridos ou ex-maridos,
como sujeitos que participam das decisões ou do cuidado dos filhos, como descrito
nas falas abaixo:

[...] o pai não sabe muito sobre a vida dele não. Eu é que saio com ele pra
esses lugares que ele nunca foi. Levo pro dentista de seis em seis mês, levo
pra Salvador, viajo com ele pra Salvador [...]. Mas não carrega não, só sai
num lugar com ele se eu for. Eu não vou mentir dizer que ele carrega sem
carregar! Não leva pra cortar o cabelo, num vai pra praia, num leva pra uma
piscina, não leva pra uma feirinha, nada, nada (D. Amélia).
[...] Então, depois disso, dessa deficiência dela, ele fez esse negócio do
25
aparelho e tudo, mas ele nunca... Até hoje, ela vai pra lá (casa do pai), ele
já tem outra família. A mulher (atual companheira do ex-marido) diz que ele
não dá importância, ele não fica com ela, ele não procura entender ela. E
ela vai pra casa dele por quê? Por que tem outra adolescente na casa dele,
que entende ela, brinca e tudo, mas pelo pai dela! (D. Marlene; expressão
de negação sobre o descaso do pai)
É assim, o pai dela é assim, quando elas precisam de algo ou até, por
exemplo, uma carona sabe? [...]. Aí eu disse: pede pra seu pai te levar e te
buscar (se refere à filha que não tem deficiência quando foi fazer a prova do
26
ENEM) , que se ele puder lhe levar e lhe buscar, tudo bem. Senão eu vou
ter que pegar um atestado pra levar lá e eu tenho que avisar pra alguém me
substituir (a mãe ia tirar plantão como Comissária de Menor). Aí ele ficou
todo satisfeito: „_Não, tudo bem eu vou pegar, que hora é?‟. Veio pegou ela
sabe, essa coisa assim... Ele tem a participação assim, mas... [...] Nunca
foram na casa do pai. Nunca, nunca, nunca! (D. Clarice)
Não, ele não participou porque ele dizia assim que ele não podia fazer nada
que ele não tinha tempo, que se ele fosse fazer isso de ficar me carregando
pra cima e pra baixo com ela, ia viver como? Que eu tinha que me virar, o
problema era meu! Que é que ele podia fazer?! Que fizesse o que pudesse,
ele não tava nem aí, nem ligava! Nem que eu deixasse de fazer, nem que
não (D. Angélica).

Para a constituição do cuidado dos filhos nas famílias pesquisadas, a
relação entre o casal é baseada na ideologia que postula a mulher como
responsável pelo lar, pelo cuidado dos filhos, e, após a separação do casal, esta
constatação se torna ainda mais evidente. O papel da mulher, apesar das lutas
feministas, ainda está associado à maternidade e à cuidadora do lar e dos filhos
25

A mãe se refere a uma campanha que o pai fez para comprar um aparelho auditivo para a filha
quando criança.
26
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi instituído pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), em 1998, para ser aplicado aos alunos concluintes e aos egressos
deste nível de ensino. Dentre os objetivos do ENEM, destaca-se: “estruturar uma avaliação da
educação básica que sirva como modalidade alternativa ou complementar aos exames de acesso aos
cursos profissionalizantes pós-médios e ao ensino superior”. In: ENEM Documento Básico, p.2)
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(Hall 2006; SOIHET, 1997; NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004; LYRA, 2008;
MONTENEGRO, 2003).
Neste sentido, sendo as mães responsáveis pelo cuidado, a busca por
atendimento sempre foi papel delas:
Pra todos os lugares, todos os lugares eu saí com ele. Quando ele nasceu
logo, com dezessete dias de nascido ele começou o tratamento. Tem até
hoje. Quando ele saiu da (instituição especializada) e foi pra Dr. ...
(fonoaudiólogo), depois eu botei na escola, sempre ele tinha um
(atendimento) (D. Amélia).
[...] Aí eu levei no ortopedista, ele disse assim: „leve pra o neuropediatra‟.
[...] Eu levei. Quando chegou lá ele pediu um eletro e viu que ela tem
deficiência; [...] Ela já fazia tratamento na colônia, porque ele, o pai dela, ele
começou a dizer que não tinha dinheiro, porque o Dr. ... (neurologista) na
época era particular, aí ele começou a dizer que não tinha dinheiro, que não
podia pagar a consulta. Por incrível que pareça Dr. ... me atendeu duas
vezes sem cobrar, aí eu disse, eu não vou tá todo dia pedindo isso ao
médico, né? É um negócio desconfortante também (D. Clarice).
Fui em vários pediatras, nenhum descobriu. Aí eu mesma com minha
curiosidade, fui na antiga Colônia (Hospital Colônia) [...], cheguei, marquei
pro neuropediatra na Colônia. Comecei a fazer o acompanhamento com o
oftalmologista; [...] Nessa altura, eu descobri o problema da paralisia, ela já
tinha dois meses de idade. Comecei esse tratamento que levava todo dia,
todo dia tinha que levar; [...] Aí eu continuei lutando também sozinha, [...]
com muita dificuldade por que era difícil o ônibus (D. Angélica).

O feminino associado à submissão e abnegação, aos princípios cristãos
católicos difundidos com o advento da sociedade moderna burguesa, é também
encontrado em outro momento das narrativas de D. Angélica. Ela fala sobre sua
formação familiar, cujos valores femininos que apreendeu são os de submissão,
respeito, obediência ao pai, ao irmão e, por fim, ao ex-marido, pois cabe ao homem
o poder social e familiar enquanto que a mulher enfrenta obstáculos de ordem
cultural para se constituir como sujeito social e histórico. Tais valores foram
absorvidos como legítimos e naturais, visto que a entrevistada compreendia ser
este o seu papel como filha, irmã e esposa, tendo educado suas filhas também sob
os mesmos princípios. Assim ela narra parte de sua história de vida:
Fui cobrada, fui cobrada! Porque, minha vida foi assim, convivi com meus
pais, e até hoje meu pai é „muito rígido (fala com veemência). Mudou mais,
mas era muito rígido, cobrou muito! Era muito brigão. Depois fui conviver
com meu irmão, eu vivia com meu pai vinte e quatro horas, meu irmão era o
mesmo vigia pra mim. Ele não abria mão pra nada! Aí depois veio esse
marido, com esse marido, Ave! Se eu saísse na rua, demorasse, „– Por que
demorei? Foi fazer o quê?‟. Aí tinha o tratamento de minha filha, ele achava
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que eu saía pra arranjar homem, que era treta pura, que eu saí pra
disfarçar, que não tinha nada de tratamento. Aí eu vivi a vida toda assim. Eu
também achei que minha filha tinha que viver da mesma forma que eu vivi!
Foi! Minha filha tinha que viver. Se eu fui criada assim, eu tinha que criar da
mesma maneira (D. Angélica).

Os valores e princípios dessa mãe refletem no cuidado que dispensa à suas
filhas, no modo como compreende a vida e responde às suas demandas diárias.
Essa mãe expressa um tipo de comportamento caracterizado por alguns
pesquisadores como estressante, pois as condições objetivas da vida são tidas por
estes como as principais responsáveis por desenvolver nos sujeitos níveis
consideráveis de estresse (MATSUKURA, MARTURANO, OISHI e BORASCHE,
2007). Essa mãe assim avalia as suas demandas diárias:
A vida assim, pra mim, parou sabe? Pra mim, pra mim a vida é só cuidar
dela e mais nada, aí eu fico assim, até quando eu vou viver assim, se eu
vou aguentar... Se esse cansaço um dia, vou resistir a esse cansaço todo!
[...]. (lamento).

Essas pesquisas que avaliam o nível de estresse, bem como o suporte
social, em mães de crianças com deficiência explicam que tanto o cansaço como o
desânimo – como os expressos por D. Angélica – refletem o cotidiano das
cuidadoras, pois acontecem “dado seu maior envolvimento,” e por isso “pode-se
supor que as mães provavelmente são alvos potenciais dos diferentes estressores
presentes neste processo, sendo também o membro da família que mais adaptações
deve fazer em suas rotinas de vida” (MATSUKURA, MARTURANO, OISHI e
BORASCHE, 2007, p. 417).
Ser ouvida, partilhar sentimentos e preocupações, dividir responsabilidades
são necessidades que sentem, mas conseguem encontrar certo conforto em alguns
membros da família, como outros filhos, por exemplo, que lhes dão apoio afetivoemocional e até material, nas demandas do cotidiano.

[...] E o meu filho que está com vinte e sete anos é que me ajudava em casa
com elas, porque quando eu precisava levar a Vanessa pra colônia, (ele)
ficava com Júlia. Se eu tivesse muito cansada ou algo assim, ele levava pra
escola, ele ia buscar, sabe? Se eu precisasse sair... Aí, até o cabelo, que é
difícil, ele penteava, ele me ajudou muito. Eu acho assim, que ele fez o
papel de pai, no caso das irmãs. Foi muito, muito assim, presente na minha
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vida. Hoje já tá casado, tem a família dele, sabe? Graças a Deus vive bem
(D. Clarice).
A irmã dela me ajuda, me ajuda muito. O que eu não posso fazer, ela faz
por mim. Ela ajuda muito, ela ajuda muito porque... se não fosse ela hoje,
pra me ajudar, dividir comigo, pra mim seria uma barra muito difícil... (D.
Angélica).

As entrevistadas, ao se reconheceram como únicas responsáveis pelo ato
de cuidar, expressam sentimentos como solidão e esquecimento de si, bem como os
conflitos de relacionamento ocasionados pela existência da deficiência, pela busca
por um diagnóstico, por cuidados médicos, enfim, por todas as demandas inerentes
ao cuidar.
Portanto, das cinco mães do meu universo de pesquisa, todas afirmam
cuidar sozinhas dos filhos deficientes, reafirmando o cuidado como um atributo
feminino característico de nossa sociedade. Apenas duas disseram existir certo
apoio por parte de um dos filhos, sem, contudo, que isto signifique divisão de
tarefas entre elas e esses filhos, já que se veem responsáveis pelos cuidados
médicos, educacionais, como também pelas oportunidades de lazer. Inexiste uma
rede de parentesco de apoio ao cuidado nessas famílias, e esaas mães também
não contam com outra pessoa da família extensa no auxílio ao cuidado. Com
relação aos parentes, elas dizem que eses não participam da vida social dos filhos,
distanciando-se algumas vezes por vergonha.
Ah! Hoje tem aquela coisa assim: „vamos passear em tal lugar!‟ Leva
Fernando, não! Ninguém quer ter... Acha que é um trabalho, e ele não dá
trabalho a ninguém. „– Ah! eu tenho vergonha do jeito que ele come! Porque
faz bagunça, porque faz isso.‟ As pessoas às vezes vê isso, porque faz
vergonha, que ele não sabe comer, ele se mela... tem uns certos limites,
não sabe comer com garfo [...].

Essas mulheres cuidadoras assumiram sozinhas a responsabilidade pelo
cuidado dos filhos, ou foram levadas a assumir, abrindo mão quase sempre de uma
carreira profissional, pois, das cinco, três exercem uma profissão realizando um
trabalho não formal, e isso as faz abrir mão de “[...] benefícios sociais de médio e
longo prazo”, como a previdência social (DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS, 2007, p.
5), ignorando o cuidado de si. Aliás, a questão do cuidado é um tema bastante
discutido no debate da deficiência, pois se expande para além do âmbito do conceito
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de deficiência, passando a ser entendido também pelo princípio do envelhecimento,
comum a todos os indivíduos. Neste sentido, existe uma estreita relação entre
deficiência, envelhecimento e cuidado como um princípio político, de seguridade
social.
Outro aspecto intrínseco à discussão entre deficiência e cuidado é o
Benefício de Prestação Continuada (BPC). Diniz, Squinca e Medeiros (2007)
assinalam que, dentre as famílias cujos filhos com deficiência são beneficiários do
BPC27, muitas vezes a mulher cuidadora, geralmente a mãe, abre mão de inserção
no mercado de trabalho formal para garantir o benefício ao dependente. Em se
tratando das cinco mães sujeitos da pesquisa, apenas duas disseram que os filhos
são beneficiários do BPC, sendo que uma das mães não trabalha e outra está no
mercado informal. As duas consideram que o benefício contribui bastante nas
despesas, não só com o filho deficiente, mas nas despesas da família.
D. Marlene afirmou que por diversas vezes buscou o benéficio do BPC para
a filha surda, mas devido a tanta dificuldade que enfrentou e não tendo a sua filha
conseguido se adequar aos critérios estabelecidos pela perícia médica, ela afirmou:
“[...] tanta burocracia, já cansei de correr atrás, agora não tenho muito interesse
pelo benefício. Ela está até querendo trabalhar! Agora eu quero que ela trabalhe.”
Mas depois de algum tempo, ela falou: “Mas se ela recebesse ia ajudar muito!”.
Embora a discussão acerca dos critérios estabelecidos por peritos biomédicos, ao
classificarem o que é um corpo com lesão e, consequentemente, definirem quais
sujeitos com deficiência têm direito ao benefício não seja objeto deste estudo, a
negação do benefício28 à filha de D. Marlene, uma adolescente surda, contribuiu
para o aumento das dificuldades enfrentadas por essas no que diz respeito à baixa
renda familiar.
Outro impacto presente no cotidiano mães pesquisadas foi o esquecimento
de si, e isso pode ter ocorrido porque em nossas relações sociais o olhar sobre o
outro é construído com base em um modelo padrão. O contato com o que nos causa
estranhanheza desequilibra e choca, consolidando nosso despreparo para lidar com
28

Para saber mais, ver Deficiência, Cuidado e Justiça Distributiva (DINIZ, SQUINCA e MEDEIROS,
2007). Disponível em <www. anis.org.br/serie/artigos/sa48_dinizquincasmedeiros_deficiencia.pef>.
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o que é diferente, o desviante. Assim, lidar com a deficiência pode levar a mãe ao
esquecimento de si em detrimento às tantas preocupações quando ainda não se
sabe o que é exatamente, pois não há ainda uma explicação científica para o vivido.
Assim falou D. Clarice ao narrar o susto que teve ao saber que estava grávida outra
vez quando a filha com deficiência era ainda um bebê:
[...] E eu não me recordo se eu engravidei da outra quando ela tava com
nove meses! Eu não sei menina, que eu ficava tão aflita, preocupada com
ela, que eu me esqueci um pouco de mim. Pra mim era uma situação tão
difícil que eu não me ligava com o que estava acontecendo com o meu
corpo né?

Diante dos muitos episódios vividos pelas famílias que quase sempre se
desestabilizam e têm a sua dinâmica alterada com o nascimento do/da filho/filha
com deficiência, ter um diagnóstico e acesso a acompanhamento médico torna-se
indispensável para o desenvolvimento da criança, uma vez que esses profissionais
são os primeiros a prestar atendimento a essas famílias. Quando isso acontece, o
luto vai sendo paulatinamente superado e os familiares se mostram mais seguros,
pois aos poucos vão aprendendo a cuidar e alguns temores desaparecem. A
deficiência, antes percebida como algo assustador, passa a ser experienciada de
forma menos dolorida em virtude de orientações corretas de profissionais da saúde,
relacionadas não apenas à saúde, mas à educação e à socialização da criança.
Este fato é percebido na fala de D. Clarice:
Aí pronto, a gente começou a entender mais, saber como cuidar mais, ter
mais tolerância, porque chega num ponto assim que a gente fica
perguntando, por que isso? Por que isso? Não entende, sabe? E na escola
mesmo quando eu via que ela não aprendia, ficava difícil pra mim.

Quando os atendimentos se estendem às mães e/ou responsáveis também,
estes se sentem mais fortalecidos porque acolhidos, já que a escuta sensível
colabora para que eles tenham maiores expectativas sobre a vida de seus filhos,
sobretudo nos primeiros anos de vida da criança, fase em que os conflitos
aparentam maiores diante do então desconhecimento.
[...] eu consegui marcar consulta pra ela na colônia (Hospital Colônia). Aí,
daí então ela começou o tratamento com, na época era Dr. ... e a psicóloga
Dra. ..., e ela fazia um acompanhamento muito bom, que tinha assim, o
atendimento semanal com as crianças e uma vez no mês com a mãe das
crianças, com a pessoa que acompanhava a criança, no caso era eu, né?
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Então esses acompanhamentos me fortaleceu e fez com que eu tivesse
força mesmo pra continuar, porque tinha horas que era difícil pra mim. Ainda
mais tinha isso, que eu não tinha mais ninguém né? Minha mãe faleceu [...]
e o pai já não morava mais comigo, aí eu fiquei nessa situação. (D. Clarice)

Neste sentido, é extremamente importante que os profissionais da área
médica não assumam uma postura determinista e preconceituosa sobre o
desenvolvimento da criança, pois o modo como esses profissionais dão o
diagnóstico interfere no olhar que a família irá construir sobre o filho. D. Clarice
atesta que a postura prospectiva dos profissionais da área médica, bem como o
apoio a ela como responsável pela criança, permitiram-lhe cuidar melhor da filha e
dela própria.
Glat e Duque (2003), Fiamenghi Jr. e Messa (2007) e Amaral (1985)
discorrem sobre a postura dos profissionais da área médica, pois, quase sempre,
são responsabilizados por darem a notícia aos familiares de maneira descuidada ou
defensiva, diferentemente do aconteceu com D. Clarice. Considerando o estado
emocional dos pais, eles compreendem o diagnóstico como se houvesse poucas
perspectivas quanto ao futuro de seus filhos.
Outro impacto presente no cuidado se refere às atitudes de superproteção,
de construção de limite e autonomia. As primeiras estão associadas às falas de D.
Angélica, que, na tentativa de cuidar bem da filha adolescente com deficiência
múltipla, nega à mesma a oportunidade de vivenciar experiências de interação social
que poderiam contribuir para o seu desenvolvimento como pessoa, a exemplo da
construção da autonomia.
[...] A única coisa que ela faz sozinha é só, vestir uma roupa hoje, é só vestir
uma roupa (risos)... Eu quase que não deixo ela fazer nada só! (espanta-se
ao constatar esta realidade). Não deixo tomar banho... [...] lava os pratos,
guarda os pratos, lava a roupa dela... é, em termos de casa eu libero, ela
faz tudo, ela participa dos trabalhos de casa. [...] na rua ela não participa
nada na rua assim... nada, nada, nada. Nem atravessar a rua pra ir no
supermercado do lado eu não deixo isso ainda. Eu não acostumo...

Nas narrativas de D. Angélica, o medo de permitir à filha experimentar
determinadas vivências sociais, ir ao supermercado sozinha, atravessar a rua, é
justificado pela deficiência. No modo como ela exerce o cuidado está implícita
sua concepção de deficiência, pois certos hábitos de higiene, como tomar banho
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só, não é permitido pela mãe. Percebe-se ainda a vivência do luto, já que para
ela tornam-se previsíveis poucas perspectivas futuras para a filha (AMARAL,
1985). Dessa maneira, a mãe interfere não apenas na construção da autonomia,
mas principalmente no processo de socialização, formação do sujeito, ou seja,
na imagem que a filha irá construir sobre si mesma. Sente-se culpada pela
condição de vida que a filha tem, devido, segundo ela, às escolhas que fez em
sua vida.
Eu me sinto culpada, de minha filha ser assim pelo casamento que eu tive...
Porque meu casamento não foi um casamento por amor, esperado, do jeito
que eu queria... Porque eu não queria esse casamento que eu tive, sabe?
[...] um casamento sem carinho, [...] não foi aquela pessoa que era pra ser o
meu marido. Eu não sei se Deus colocou ele pra eu poder... passar por
isso... Ou, não se foi porque eu não soube escolher. Eu não busquei a
pessoa certa, sabe? Por isso que hoje eu passo por tudo isso... Não sou,
assim... não tenho os vazios preenchidos, sinto muita falta de carinho, de
uma pessoa a meu lado, não soube o que é amar... não soube o que é ter
ninguém do meu lado, sabe?... É... eu não vivi! Eu vegetei! (voz baixa,
tristeza, silêncio).

Para explicar os sentimentos dessa mãe sobre sua vida e sobre a vida de
sua filha, que refletem na relação de cuidado sobre esta, trago o que Góes (2006, p.
456) denomina de “ferida narcísica”, que floresce nos pais quando recebem um filho
com deficiência. Há na mãe um misto de sentimentos ambíguos, segundo Amaral
(1985), como alegria/tristeza, prazer/culpa, que influenciam na sua maneira de
conceber a deficiência e, consequentemente, no modo de cuidar, posto que isto
tudo está ligado à sua história pessoal de vida cujos fatores emergem em seu
cotidiano de cuidadora. Por isso é que Góes (2006) fala que as contingências que a
família vive determinam o modo e o tempo do luto. Enfatizo: são as experiências
socioculturais aliadas a aspectos da vida econômica da cuidadora que determinam
o tempo e o modo do luto.
Desta forma, a aceitação se dá no processo, podendo acontecer no
momento em que os pais passam a conceber esse filho constituído na família.
Quando isto ocorre, o cuidado passa a ser exercido por meio de atitudes que
favorecem a construção de autonomia.
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Essas vivências são encontradas nas narrativas de D. Madalena (mãe do
adolescente autista), que vai tentando aos poucos proporcionar oportunidades para
que seu filho possa construir, de certa forma, independência.
A citação a seguir retrata um diálogo entre mãe e filho diante de um
episódio vivido por este no trajeto de volta da escola, no turno da noite.
Ó! Vem e aqui é a casa da colega, a colega ainda passa de frente, desce
ainda pra vim deixar ele (fazendo o desenho do trajeto com o dedo na
mesa). Eu digo: Mas meu filho, quando chegar lá, na casa da colega, diga:
pode ficar que eu vou sozinho. Ele diz: „– Ela quer vim me deixar!‟ (risos)
Ainda não tá seguro, ainda tá achando que... Eu digo: Ó, mas você peça
assim a ela: – Fique me olhando, que eu vou sozinho, aqui é só atravessar
a pista. Porque tem a rua calçada, assim, tem um pouco movimento, eu
digo: você peça pra ela olhar você atravessar e pronto! Tu vem sozinho. Aí
ele disse: „– Eu vou dizer a ela isso‟ (risos).

Também o limite, aspecto extremamente importante para a formação de
valores em todo ser humano, está presente nas falas de D. Clarice, ao narrar o
modo como educa os seus filhos, principalmente a adolescente com deficiência
intelectual.
[...] Eu dou muito limite, porque ela não tinha limite nenhum, se eu não tiver
presente, ela fica sem limite! Agora quando eu chego, o limite chega!
Parece que meu nome é limite (risos).

O modo como essas mães compreendem o cuidar, intrínseco à maneira
como concebem a deficiência, se insere naquilo que alguns autores classificam
como deficiência primária, que é biológica, a lesão em si; e a deficiência
secundária, entendida sob a perspectiva sociológica, pois resulta das situações
vividas nos contextos socioculturais (VIGOTSKY, 1989; AMARAL, 1995). Para
estes autores, a deficiência secundária se torna mais grave que a primária,
quando é subtraído do sujeito deficiente oportunidades de interação na vida
social, atendimentos na área da saúde, a participação nos processos
educacionais formais e não formais 29, aspectos que Vigostky (1989) denomina
29

Educação Formal: “Sistema formal de ensino constituído pelo ensino regular oferecido por
instituições públicas e privadas nos diferentes níveis da educação brasileira: educação básica e
educação superior” (cf. UFMG, 2003). Educação Não-formal: “Atividades ou programas organizados
fora do sistema regular de ensino, com objetivos educacionais bem definidos.” Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). Disponível em: http://www.inep.gov.br/pesquisa/
thesaurus/thesaurus.asp?. Acesso em março de 2010.

115

de compensação social, pois estão relacionados às condições materiais e
simbólicas de vida, dificultando o modo de essas pessoas estarem no mundo.
Assim, justificando-se pela lesão (déficit intelectual, baixa visão e paralisia
cerebral), causa primeira da deficiência da filha, D. Angélica negou à filha
experiências do contexto sociocultural que possivelmente lhe ajudariam a
desenvolver habilidades para a sua participação na vida social, em detrimento do
medo pelos riscos que ela acha que a filha poderá ser submetida. Por conseguinte,
essas atitudes impossibilitam a filha de tornar-se mais autônoma, agravando mais a
deficiência primária. No entanto, um aspecto importante a considerar é que o grau
de comprometimento do filho e a especificidade da deficiência são contingências
que interferem na forma de cuidar (GÓES, 2006).
Diante das práticas de cuidar, D. Marlene expressa um conflito de outra
ordem vivido entre ela e a filha deficiente auditiva, o da comunicação. São o
pensamento e a linguagem que singularizam a condição de sermos humanos.
Assim, a comunicação torna-se fundante para o processo de socialização e
interação social, visto que é elemento essencial na vida de todos os indivíduos
(VIGOTSKY, 1987).
Foi imprescindível na relação entre mãe, filha e demais familiares, superar a
barreira da comunicação, haja vista que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a
língua materna dos surdos e, por isso, os ouvintes precisam aprendê-la assim como
os surdos brasileiros necessitam aprender uma segunda língua, a Língua
Portuguesa, no processo de escolarização. A mãe relata que se comunicar com a
filha era algo difícil e dolorido para as duas: “Foi difícil pra mim, foi. Chorei muitas
vezes tentando entender sem entender, e ela chorava, ela empurrava a cadeira,
empurrava a mesa.”
Assim, foi no processo de socialização, a partir das interações sociais, que a
adolescente conseguiu se comunicar satisfatoriamente com o irmão, também
adolescente, bem como ensinar a Libras a parentes e amigos, pessoas do seu
círculo de convivência social, e a relação tanto na família como no grupo social mais
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amplo passou a acontecer de forma mais “tranquila”, no que se refere pelo menos ao
aspecto da linguagem.
Consegue, ela sempre está ensinando ele (o irmão). Ela ensina os primos,
os vizinhos, ela vai ensinando todo mundo que chega e quer entender, ela
pega os folheto, os livros que eu tenho lá e vai explicar, ela dá uma de
professora. Mas como eu digo, tem dias que eles parecem dois pitbull, tão
tudo junto, na mesma hora que vê já estão brigando. Mas são amigos, ele
sai junto com ela, leva ela pra casa do pai... (D. Marlene).

Compreende-se que para essas mães, participar das atividades da vida
social dentro e fora da família pode favorecer a construção da autonomia, da
autoestima elevada, trazendo melhor qualidade de vida tanto para a pessoa com
deficiência quanto para os/as responsáveis pelo cuidado. Também estabelecer
limites ao/a filho/filha tenha ele/ela deficiência ou não, significa entendê-lo(a) como
sujeito que se forma no mundo e com o mundo, interferindo também nele. Assim, é
no processo de socialização que o sujeito vai se constituindo e construindo sua
identidade pessoal, formando-se bem como contribuindo para formação de outros
sujeitos.
Dando sequência à análise, adentraremos na discussão sobre os valores de
família que estão implícitos no ato de cuidar, pois estes, aliados às concepções que
essas mães têm sobre a deficiência são fundantes na formação que dão aos filhos.
A citação abaixo narra um episódio vivido na escola pelo filho de D.
Madalena e uma professora, quando esta chamou a atenção do adolescente por
algo e tal fato gerou um conflito entre os dois. Essa situação possibilitou à mãe
refletir sobre a importância do limite na educação dos filhos, como condição para
inibir comportamentos indesejados, como o sentimento de impunidade por exemplo,
a fim de construir valores como respeito e responsabilidade.
Compreendeu, tem a maior estima por pró Maria, porque logo quando ele
entrou na escola ele viu pró Maria como uma pessoa ruim, porque... pró
Maria tinha um tipo de brigar com os alunos, assim, de querer ensinar o
que era certo, e muitos alunos eram alunos de... aqueles que não querem
nada com a vida e que os pais dão aquela proteção! De que o meu filho vai
pra escola, ele pode tudo! Professor não pode nada! „Se ele fizer isso assim,
assim... Ah! Só se o professor seja besta de dizer uma coisa pro meu filho!‟.
Tem mãe que chega a brigar com os professores porque a professora
chamava a atenção. Como no caso de Fernando, se eu fosse outra mãe
tinha ido lá dizer a ela bastante desaforo, porque ela tinha... discutido com
meu filho que tem um problema! Não, eu fui reverter a história, tentei mudar
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o caso que graças a Deus deu tudo certo. A gente fala com Fernando que
ela falou certo, porque... eu já tinha uma preparação, talvez se tivesse sido
naquele tempo que eu era ignorante...

A mãe deixa evidente que a superproteção é um comportamento que ela
reprova e combate, e critica a atitude de alguns pais de encobrir os erros dos filhos.
Contudo, o que a permite construir esse valor no cuidado de seu filho autista é o fato
de ter conhecimento sobre a deficiência, e, principalmente, a concepção construída
sobre ela.
As narrativas de D. Clarice também atestam a existência de valores de
família na formação dos filhos, e tem a ver com o respeito à palavra dita, à dignidade
e cuidado infantil, à cidadania.
Então eu me preocupo muito com eles. Os mais velhos, eles sempre me
viram tomar as decisões, eu sempre fui uma mulher de tomar atitude. Se eu
te disser assim: “ó” Gildaite, eu quero que as coisas sejam dessa forma! Eu
vou fazer por onde aconteça desse jeito, e eu vou fazer tudo pra cumprir
isso. Eu acho que a palavra da gente tem que ser valorizada né? Você já
pensou, a gente fala uma coisa... e não é nada daquilo...Não tem valor, não
tem sentido, então eu prezo muito por isso (ênfase). Aí como o referencial
que eles sempre tiveram foi o meu, então eu me preocupo. Ainda tem
aquela questão que eu também faço um trabalho voluntário, eu sou
Comissária de Menores! (ênfase). Então, a gente faz todo um trabalho na
rua com as crianças que vivem à margem da sociedade, com as crianças
que não têm nem amor em casa, que não têm aqueles pais, eles só queriam
um pouquinho de carinho e não têm nada disso (usa mais ênfase).
[...] A gente tem que procurar assim, saber fazer né, mas... sem pesar né?
E mostrar também que existem outras opções... Até pela questão também
do consumismo né? É com isso também que eu me preocupo. Tento
mostrar tudo isto pra elas.
Pra tirar a identidade ela escrevia muito grandão, não cabia naquela linha
não. Ela começou a caprichar, caprichar, precisa ver como está bonitinha a
letra, na identidade. Depois ela disse: „– Ouvi no rádio que quando a gente
faz dezoito anos tem que ter CPF, título de eleitor... Não vai tirar o meu
não!?‟ Eu vou, vamos ver saber direito onde é que é, porque o Fórum
eleitoral mudou. Aí levei ela lá, tirou o título, tirou o CPF, tudo direitinho.

Os três trechos das falas de D. Clarice enfatizam a relação cuidado e
valores de família, e atestam a figura da mulher/mãe como um referencial de família
na formação dos filhos. A construção de limites para formação de sujeitos
responsáveis, a preocupação com os problemas sociais, a exemplo do abandono
infantil, que torna os menores vulneráveis à violência de toda ordem, principalmente
quando se está diretamente envolvido com situações de exclusão social, abuso e as
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drogas, já que exerce a atividade de Conselheira de Menores, tudo isso torna esta
mãe ainda mais consciente da sua responsabilidade como mãe, mulher e sujeito
histórico.
Também deixou evidente a preocupação com o consumismo exagerado,
podendo formar nos indivíduos princípios individualistas que influenciam na
formação de sua personalidade e, consequentemente, no modo de esses se
posicionarem no mundo, pois estes são valores que D. Clarice busca inibir em seus
filhos para que possam construir valores humanitários.
A participação social, o direito a existir é outro valor de família que D.
Clarice preza e que por isso desperta na própria filha o desejo de adquirir
documentos que atestem a sua existência como cidadã.
O último impacto que apresento neste eixo de abordagem se refere aos
sentimentos e expectativas das mães quanto ao futuro desses filhos e filhas. Esses
sentimentos e expectativas decorrem da vida que levam, da demanda do cuidado,
dos espaços formativos que participam tanto os filhos quanto as mães, das
concepções que possuem acerca da deficiência, e, principalmente, do modo como
elas entendem a vida em sociedade.
Portanto, a partir das narrativas das mães acerca de seus sentimentos e
expectativas quanto a seus filhos, foi possível estabelecer considerações sobre as
aprendizagens escolares: D. Amélia duvida que o filho que tem síndrome de Down
aprenda os conhecimentos escolares e justifica que isso se dá tanto pela idade
como pela falta de vontade de aprender. Para provocar no filho o entusiasmo pela
aprendizagem, promete presenteá-lo com coisas que muitos adolescentes e jovens
na atualidade desejam, como o aparelho celular, por exemplo, o que torna visível a
existência de um dado valor de família.
Oh minha filha, eu acho que ele não vai aprender mais não, sei lá, eu confio
muito em Deus, sabe? Mas eu vejo assim, ele já com 19 anos, não
aprendeu até hoje, com 19 anos, tu acha que ele vai aprender mais?
Aprende? É só ter força de vontade né? Só que ele não tem. E eu prometo
tanta coisa, eu dou celular de câmera, tem um celular de câmera ele! (fala
admirada).
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D. Amélia pretende premiá-lo para que ele estude, e ao fazer isto o
chantageia. Práticas desse tipo estão presentes no contexto de muitas famílias e são
atitudes fundamentadas por princípios consumistas, próprios da sociedade
competitiva e excludente.
Também com relação às expectativas escolares, D. Madalena entende que
o filho autista, apesar de estar inserido na escola regular, cursando o primeiro ano
do ensino médio, não tem as habilidades necessárias para as exigências deste nível
de ensino. Para ela, o importante para o filho é a socialização, partilhar dos mesmos
espaços com os colegas, interagir com eles.
Tá no primeiro ano. E eu até digo que tem uma brincadeira com ele, eu digo
assim: „Deixa a vida me levar, vida leva eu‟ (cantou e sorriu). Eu digo: Ó! A
vida vai te levar! E ele vai levando a vida!... (fala com entusiasmo). Mas não
que ele esteja no primeiro ano porque está preparado de estar naquele
primeiro ano... Não! O problema de Fernando na escola é a socialização, de
se socializar. E foi uma coisa que mudou muito! (voz serena).

Apesar de essa mãe conceber a deficiência de forma prospectiva, como
apresentado na análise do primeiro eixo de abordagem, ela vacila quanto às
expectativas escolares do filho ao exprimir o que pensa a esse respeito quando
canta o trecho da música30 de um compositor popular, cujo conteúdo versa sobre o
comodismo, a impossibilidade de acontecer mudanças, da aceitação da condição
em que se encontra.
Já D. Angélica toca no papel político da escola e no paradigma da educação
inclusiva, fazendo críticas ao modo como os sistemas de ensino têm assegurado
essa proposta educativa.

Pela aquela questão do futuro, eu achava da escola, que tinha que ter uma
preparação melhor das dificuldades, porque, desde quando tem um
profissional que já... como é que diz... tem cuidado pelas aquelas pessoas
que tem mais dificuldades, pra que as pessoas tenham mais condições de
evoluir... se sente o que, acolhido! Não se sente assim represados, aquelas
pessoas... como é que se chama... excluída. Essas pessoas precisavam o
que, se sentir melhor e acolher melhor, ter mais vontade de avançar nos
estudos, ter mais possibilidade de ser uma coisa melhor no futuro.

30

Música “Deixa a vida me levar”, de autoria do compositor Zeca Pagodinho, do CD “Deixa a vida me
levar”. Gravadora Universal, Rio de Janeiro, 2002.
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As concepções dessas duas mães sobre o papel da escola na vida de
seus filhos estão ligadas à forma como foi/é concebido o paradigma da escola
inclusiva em tempos distintos, quando a socialização era vista como fator mais
importante no processo de escolarização das pessoas com deficiência. Talvez
essa compreensão seja justificada pelo juízo de que após séculos de segregação
social e escolar as pessoas com deficiência deveriam ter acesso à escola, como
reparação à segregação e ao abandono (MAZZOTTA, 1993; SCHNEIDER, 2003;
TOMASINI, 2008; BIANCHETTI e FREIRE, 2008; FERREIRA e GUIMARÃES,
2003; CARVALHO, 2004; BUENO, 2008).
A fala de D. Angélica nos chama a atenção para a responsabilidade dos
governos sobre as políticas públicas que instituem o paradigma da escola inclusiva
(BRASIL, 2008), e aponta as fragilidades dos sistemas de ensino na concretização
daquilo que é direito do aluno. Construir esta escola, portanto, é o desafio dos
sistemas de ensino na contemporaneidade.
Também existe latente nas mães a grande preocupação sobre a vida dos
filhos quando não mais estiverem presentes. Pensar na morte lhes causa angústia,
medo, aflição, pois não acreditam que os familiares cuidarão desses filhos do jeito
que elas cuidam, ou mesmo, se eles terão interesse em cuidar. É possível pensar
que tais sentimentos ocorrem em virtude de vivermos em uma sociedade onde o
diferente causa estranhamento, onde estigmas e estereótipos são atributos dos
indivíduos vistos como inferiores, anormais, conforme Goffman (1988), gerando
atitudes de intolerância e sentimento de vergonha.
Vejam as narrativas abaixo:
Que eu não sei que um dia Fernando ficar sem eu, como vai ser a vida dele!
(preocupação e tristeza!). É tanto que eu... não boto muito na minha mente,
mas um dia a gente para na vida e se pergunta: „como vai ser?‟
(expressando profunda preocupação). Se ele depende muito de mim, só
vem aqui pra rua comigo, só... Tudo é eu, pra correr pra arrumar uma coisa
pra ele, tudo é comigo. Ou é eu ou é ninguém. Ninguém faz... (D.
Madalena).
E às vezes eu peço a Deus que no dia que Deus me tirar, que tire a dele
também. Eu sei, porque eu sempre falo isso com Deus. Mas não é como a
gente quer né? É como Deus quer (choro e muita emoção) (D. Amélia).
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Eu penso... eu penso que... Deus vai me dar oportunidade de pelo menos
eu dar uma casa pra ela, entendeu? E dizer assim: Olha Vanessa, essa
casinha é sua! Pra ela não ter que precisar morar na casa de ninguém. E se
ela conseguir ter uma profissão, se ela conseguir trabalhar... Eu já pensei:
Meu Deus, será que ela vai conseguir fazer alguma coisa assim de beleza!
Mas é perigoso, cortar unha! Ela não tem muita coordenação. Depois eu
pensei... a questão da informática... Mas é tão perigoso também a internet...
Tudo você fica sem.... Eu estou tentando descobrir qual é a habilidade que
ela tem... A única habilidade que eu acho assim é a natação. [...] Ela gosta
disso. Acho que, se eu tivesse essa condição, pra ela era melhor isso aí.
Por que já pensou? Ela começaria fazendo curso, depois estaria ensinando,
não é? É uma profissão (D. Clarice; pensativa, com voz baixa, de
preocupação diante das incertezas).
Mas, de uma forma eu digo, acho que ela vai ter que ficar, pelo que eu, de
mim... pelo o que eu carrego... pela minha forma de viver, eu acho que ela
vai viver comigo! [...] A única coisa que eu posso falar é assim: ou ela vive
comigo, enquanto eu viver, eu tiver vida, ou com essa irmã dela. [...] só tem
eu e a irmã por ela. Só! Porque, a vida dela social lá fora... eu não vejo ela
social, pra conviver uma vida só, independente, só, conseguir um futuro
assim, depender de convivência com outras pessoas... trabalho.... Até a
vida assim, casar... Eu não vejo isso nela [...] Se eu partisse hoje, minha
filha fosse sozinha e não tivesse deficiência nenhuma, eu ia feliz... Mas uma
coisa eu levo no meu coração, é muita, muita dificuldade, sei lá! Não sei!
Nem coloco (D. Angélica).
Ah, eu não sei, ela que fica falando que quando eu digo a ela que ela tem
que namorar um surdo também, ela diz que não, que ela quer um ouvinte,
que um ouvinte é bom e que ela não gosta do surdo. Não diz por quê. E eu
nunca cheguei pra perguntar por que né? [...] O surdo por que é o mesmo
jeito dela eu acho que eles se entendem melhor, um surdo e ela também eu
acho que se entendem melhor do que um ouvinte que, no caso de saber ler,
menos mal né? E se não souber nada? É, pra mim vai ter que aprender e
muito porque aí a convivência vai ser muito difícil (D. Marlene).

Essas falas denotam a existência de uma mãe/mulher que se sente só no
mundo com a incumbência de cuidar, insegura quanto aos familiares assumirem o
cuidado do filho deficiente em sua morte. Assim, inseridas em uma realidade social
excludente, intolerante e hostil, onde a diferença é considerada como anormal,
essas mães sofrem antecipadamente a existência da morte, e mergulham em um
luto profundo, ainda que este lhes pareça inexistente, quando olham para fora e
veem a vida tal como ela se lhes apresenta.
As preocupações dessas mães quanto ao futuro de seus filhos faz emergir,
mais uma vez, a discussão entre normalidade e anormalidade, indivíduo padrão e
estigmatizado. Erving Goffman aponta que “o normal e o estigmatizado não são
pessoas, e sim perspectivas que são geradas em situações sociais durante os
contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam
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sobre o encontro” (1998, p.148-149). Partindo

desse

princípio, torna-se

imprescindível que cada indivíduo construa valores éticos que poderão ser
formados a partir das reflexões que ele faça sobre suas concepções e condutas na
sociedade, para que estigmas, estereótipos e preconceitos sejam quebrados, pois
através da reflexão é possível tornar conhecido aquilo que parece estranho
(CROCHIK, 1997).
4.2.2.3 Eixo de abordagem III – CAP – atendimento educacional
especializado e orientação para o cuidado

E eis que, à minha vida, somaram-se tantas experiências... e eis que, hoje
inesperadamente, de alguma forma a velha chama se reascende.
(AMARAL, 2004, p. 31)

Na discussão sobre família e concepção de deficiência, torna-se
imprescindível falar sobre as orientações que instituições especializadas oferecem
tanto aos pais quanto aos filhos. Passo agora a discutir o papel do Centro de Apoio
Pedagógico de Feira de Santana (CAP) para as famílias que fazem parte desta
pesquisa, haja vista que esta instituição visa aproporcionar apoio pedagógico aos
estudantes com deficiência, bem como orientar suas famílias no cuidado a esses
indivíduos.
Dessa forma, apresento a análise do Eixo de abordagem “CAP –
atendimento educacional especializado e orientação para o cuidado”, no qual
busquei compreender as percepções das mães sobre o desenvolvimento
pedagógico dos filhos tendo em vista o atendimento educacional especializado no
Centro de Apoio Pedagógico (CAP). Foi importante também entender o que as mães
apontam sobre o papel dos profissionais que fazem atendimento especializado, ou
seja, em que medida esses profissionais contribuem para orientá-las em suas
demandas do cuidado. O foco principal dessa análise diz respeito à construção da
autonomia. Por fim, apresento os olhares das mães sobre a importância do Centro
de Apoio Pedagógico em suas vidas e na vida de seus filhos.
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Assim, ao buscar saber o que as mães dizem sobre o desenvolvimento
educacional dos filhos tendo em vista o apoio pedagógico que recebem no CAP,
obtive as seguintes considerações:
Eu acho que depois que ele passou pra o CAP ele aprendeu muito mais do
que ele aprendeu esses anos todos nas escolas particular. E agora eu tô
achando que ele melhorou na escola, porque antigamente a gente pegava
um livro e dava pra ele e ele saía riscando assim aqui, depois subia, descia,
voltava. Agora não, ele faz assim: A, R, assim, as letras, tudo certinho, na
linha certa, sabe? Ele não faz mais assim subindo e descendo não, ele faz
na linha certinha. (A professora do atendimento especializado) tem uma
paciência com ele maravilhosa que às vezes nem eu tenho. Ele senta no
computador [...], sabe mudar. Eu até quero comprar um computador pra ele
(D. Amélia).
Hoje ele tem mudança tão grande a cada dia, porque, tem uma coisa que,
às vezes, uma coisinha desse tamanho, pra a gente, é uma „coisona‟! Um
dia desses, ele chegou a dizer que se desestimulou da escola, porque disse
que estava indo e não tava fazendo nada na escola. Ele ia pra lá e não
botavam ele pra fazer tarefa nenhuma, aí ele chegou e disse desse jeito.
Até aquele momento ele nunca tinha percebido isso! Aí ele chegou e disse
que não ia mais pra escola não, que não tava fazendo nada na escola! Que
ele ia pra escola não conseguia acompanhar as coisas do quadro, ele não
conseguia fazer... não passavam exercício, trabalho pra ele fazer... Aí ele
trouxe esse problema aqui pro CAP (a professora do atendimento
especializado) achou muito assim... e eu achei assim, fantástico, porque ele
estava abrindo os olhos para uma coisa importante, o que foi outra coisa
agora que ele quer... (D. Madalena).
[...] Agora matemática é pior ainda, porque até a questão da soma... Até
aquela professora de lá do CAP [...] dá aquele suporte na matemática. Ela
perguntou assim: „oh mãe, como é que você está fazendo assim pra ela se
desenvolver com relação ao dinheiro, pra valorizar o dinheiro?‟ Olha, eu
faço o seguinte: eu digo aquela coisa mais teórica né? [...]. Aí ela disse
assim: „– Você já mandou ela no mercado pra comprar alguma coisa?‟ Não,
por que eu tenho medo de ela se perder. „– Mas mãe, você tem que fazer
esse teste, por que olhe, quantas coisas ela vai aprender? Manda ela
mesmo escrever o que ela vai comprar, o valor da coisa que ela vai
comprar, o troco que ela vai receber, entendeu?‟ Aí eu comecei a fazer isso.
Antes minha filha, não podia ser duas coisas não, agora já passo pra três,
pra quatro coisas. Então é ela que faz as compras aqui. Então ela: „– Vai
comprar o quê?‟ Ela faz a lista (D. Clarice).

Na análise dessas narrativas, é possível compreender que as mães
reconhecem as contribuições do atendimento educacional especializado do CAP
para o desenvolvimento de seus filhos, pois observam evolução no desenvolvimento
cognitivo dos filhos, que não somente favorece um melhor desempenho escolar,
mas também influencia nas posturas deles diante das demandas da vida cotidiana,
ou seja, nas aprendizagens escolares e da vida diária.
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Considerando que o filho de D. Amélia tem síndrome de Down, cuja lesão
afeta, dentre as áreas do cérebro, a cognição, e o filho de D. Madalena tem autismo,
transtorno que traz prejuízo comunicação e a interação social, entre outros aspectos
neurobiológicos, as falas dessas mães demonstram que seus filhos apresentam
melhor

desempenho

escolar

diante

dos

atendimentos

pedagógicos

e

psicopedagógicos que recebem no CAP, haja vista que, antes desses apoios não
apresentavam tal desempenho. O que elas dizem está relacionado ao que os
estudos de Ferreiro e Teberosky (1985) apresentam sobre a construção da escrita,
cujos tempos, ritmos e modos de aprender são próprios a cada indivíduo e estão
interligados às condições materiais e simbólicas oferecidas pelos contextos
socioculturais em que estão inseridos (VYGOTISKI, 1988).
Assim, o trecho da fala de D. Amélia – “[...] antigamente a gente pegava um
livro e dava pra ele e ele saía riscando [...]. Agora não, ele faz assim: A, R, assim, as
letras, tudo certinho, na linha certa [...]”– expressa um avanço no desenvolvimento
cognitivo do filho, pois antes de fazer o apoio pedagógico do CAP, ele não se
comportava dessa forma. A avaliação que essa mãe faz se relaciona ao seguinte
trecho da fala de D. Madalena: “Hoje ele tem mudança tão grande a cada dia,
porque tem uma coisa que, às vezes, uma coisinha desse tamanho, pra a gente, é
uma „coisona‟!”.
O trecho destacado da fala de D. Madalena mostra a reflexão que faz sobre
as mudanças na postura do filho quando este avalia a sua participação na escola, ou
melhor, as práticas pedagógicas da escola, e leva a preocupação para o CAP. O seu
filho tem autismo, um transtorno que traz prejuízo a comunicação e a interação
social entre outros aspectos neurobiológicos. Considerando a especificidade do
autismo (os comprometimentos que a lesão traz), a mãe fica feliz porque o filho
demonstra consciência de si mesmo e autonomia. Contudo, reflete as práticas
escolares, o que envolve o currículo, a avaliação, a formação do professor, enfim, as
concepções que esess atores têm sobre a pessoa com deficiência e a escolarização,
a oferta do currículo mínimo (GARCIA, 2006), bem como o modo como vem se
instituindo as políticas federais para inclusão dos alunos com deficiência na escola
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regular31. Esta é uma problemática que remete a uma discussão extremamente
necessária, contudo não se refere ao objeto deste estudo.
D. Clarice também caminha nesta mesma direção, quando descreve as
orientações da professora do apoio pedagógico quanto ao conhecimento lógicomatemático (uma dificuldade que a filha apresentava) com base em uma atividade
da vida diária, que possibilitou à filha se desenvolver para além das atividades
escolares, pois interfere na construção da sua autoimagem, na sua capacidade de
interação social e autonomia.
As falas dessas mães evidenciam a contribuição do atendimento
educacional especializado (AEE) no CAP para a vida dos seus filhos, acatando o
que estabelece as políticas federais de educação especial para educação inclusiva,
como direito assegurado ao estudante matriculado na escola regular, previsto no
Decreto nº 6.571/2008 (Brasil, 2009) e na Resolução nº 4/2009 (Brasil, 2009).
De modo algum tenho a intenção de desqualificar ou mesmo minimizar o
trabalho realizado pelos profissionais do CAP. Entretanto, é importante trazer essas
narrativas para o espaço privado das famílias, entrando no contexto social e
econômico mais amplo, pois assim seria admissível pensar que a valorização
atribuída aos serviços desta instituição, tendo em vista os olhares das mães, pode
estar relacionada também às poucas oportunidades de acesso aos bens e serviços
que essas famílias disponibilizam.
A reflexão acerca do espaço privado dessas famílias aponta que as mães
cuidadoras não contam com a participação efetiva dos familiares, na divisão das
tarefas do cuidado. Trazendo a reflexão para o contexto do município em que a
pesquisa aconteceu, observa-se a existência de poucos serviços de apoio
especializado, na esfera pública, para os deficientes e suas famílias.
Nesta perspectiva, não existe uma rede de apoio a essas famílias, seja no
espaço privado das casas ou em outros espaços sociais, que possa lhes orientar no
cuidado, assim como as escutar. O Centro de Apoio Pedagógico de Feira de
31

Para aprofundar a discussão sobre a escolarização da pessoa com deficiência, pesquisar: BUENO,
MENDES e SANTOS (2008).
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Santana (CAP) se põe como o principal, senão o único espaço público de
acolhimento aos deficientes e suas famílias, que atende às várias áreas da
deficiência. Portanto, é este espaço que oferece aos seus filhos apoio especializado
pedagógico, psicopedagógico, no esporte e nas artes, além do apoio à família
através do projeto Escola de Pais, possibilitando-lhes certo conforto material e
afetivo-emocional.
As percepções das mães sobre o atendimento educacional especializado
que o CAP oferece, tendo em vista as aprendizagens escolares dos filhos,
extrapolam o espaço da escola e alcançam a dimensão da vida social de seus filhos.
Um aspecto que considerei na pesquisa permeia a análise das narrativas
apresentadas até aqui: construção da autonomia. Tendo como foco a construção da
autonomia do sujeito, a mim interessava saber de que maneira os profissionais que
fazem atendimento educacional especializado contribuem com as mães em suas
demandas do cuidado.
As narrativas a seguir revelam que os profissionais do atendimento
especializado contribuem para as demandas do cuidado das mães tendo em vista a
construção da autonomia dos filhos, contudo as mães expressam algumas
preocupações diante das orientações dos profissionais, como medos. Mas apesar
disso, algumas delas aceitam os desafios e proporcionam aos filhos experiências
individuais no espaço público, a fim de que possam, aos poucos, construir
autonomia e independência. Eis as narrativas de D. Madalena:
Tem uma professora mesmo, que acompanha ele desde o começo e que
32
assiste as reuniões aqui no CAP, ela disse que ele está preparado pra
andar sozinho, mas não acho não! Mas a psicopedagoga dele acha assim,
que eu tenho que ensinar ele aos pouco, que eu tenho que ir ensinando aos
pouco (D. Madalena; preocupação).
Um dia desse ele ficou numa alegria, porque eu fui fazer caminhada e eu
deixei ele na avenida e mandei ele ir pra casa do meu pai sozinho. Era um
pedacinho bom, mas ele disse que sentiu tanto medo, com vergonha! Tu
teve medo? Ele disse: „– Só um pouquinho, só um pouquinho.‟ Assim... ele
não se sentiu seguro. Ele disse: „– Você disse que ia ficar me olhando!‟ Mas
só que eu ia ficar olhando até certo ponto, depois que ele dobrasse a
esquina, não ia dar pra eu olhar ele. Virei às costas e caminhei, fui pra
caminhada e deixei ele ir sozinho (D. Madalena; risos).

32

As mães denominam de reuniões os encontros do projeto Escola de Pais.
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Às vezes eu mando ele ir num lugar e ele não quer ir, eu digo: Ô Fernando,
como é que tu quer sair sozinho? Pra tu sair sozinho, tu tem que sair logo
aqui pertinho [...] (D. Madalena).

As narrativas de D. Rosana descrevem os entendimentos e atitudes da mãe
quanto às vivências individuais do filho, assim como seus sentimentos diante do
desafio de estar sozinho no espaço público. A mãe, a princípio, teme deixar o filho
sair sem a presença dela mesmo com a orientação da professora, e essa
preocupação acontece devido a vários fatores, dentre os quais é possível citar: os
estigmas sociais, o estranhamento causado pela diferença, o temor de o filho ser
submetido a atitudes de hostilidade causadas pelo desconhecimento da deficiência,
pelo preconceito, e também por aspectos inerentes à especificidade da deficiência, ou
seja, comportamentos que o filho apresenta decorrentes do Transtorno Global do
Desenvolvimento33.
Erving Goffman destaca que “assim como o mundo de alguém está
espacialmente dividido por sua identidade social, ele também está por sua
identidade pessoal” (1988, p. 66). Assim, pois, está dividido o mundo de mãe e do
filho. A identidade social do filho está entranhada pelos estigmas e estereótipos
construídos socialmente face ao parâmetro de normalidade que institui as relações
intersubjetivas. Sendo assim, é perfeitamente compreensível que a mãe hesite
diante da ideia de ver seu filho sozinho exposto ao olhar discriminatório do outro.
A casa, a vizinhança, o CAP, a escola, são mundos já conhecidos tanto da
mãe quanto do filho, mundos em que este vai constituindo a sua identidade
pessoal. Segundo Goffman (1998, p. 42): “[...] uma família, e, em menor grau, a
vizinhança local, [...]” pode vir a “[...] se constituir numa capsula protetora para seu
jovem membro”. Dessa forma, há uma espécie de “acomodação” para a família, e,
neste caso específico, para a mãe, na medida em que o “mundo sociedade”, o

33

O conceito de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) surge no final dos anos 1960,
principalmente a partir dos trabalhos de M. Rutter e D. Cohen, e expressa a compreensão do autismo
como um transtorno do desenvolvimento. Não se limita apenas ao autismo, mas também para
diferentes transtornos que têm em comum as funções do desenvolvimento danificadas
qualitativamente, como: Síndrome de Rett; Transtorno ou Síndrome de Asperger; Transtorno
Desintegrativo da Infância; Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação
(BELISÁRIO JÚNIOR e CUNHA, 2010).
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“mundo rua” constroem culturalmente a identidade social do seu filho e a projeta
socialmente.
Isso amedronta a mãe, dentre outras razões, pelo modo como o indivíduo se
relaciona com aquilo que lhe é diferente, com aquilo que se desvia da norma social,
ou seja, com o estigmatizado. Há, portanto, dois mundos em questão: o familiar, o
que envolve a casa, a vizinhança, o CAP, a escola e todos os sujeitos com os quais
interagem nesses espaços; e o mundo sociedade, cidade, rua e todos os reveses que
eles podem causar nas experiências cotidianas.
Contudo, a mãe aos poucos superou os receios permitindo ao filho
experienciar, participar da vida social, se “arriscar”, se formar: “fui pra caminhada e
deixei ele ir sozinho.”
A mesma mãe narrou outra experiência vivida com a professora do apoio
pedagógico que diz respeito ao fato de a filha não voltar da escola para casa sozinha.
Diante de uma necessidade, a mãe pediu ajuda à professora sobre como fazer para a
filha perder o medo e aprender a andar sozinha, pelo menos no trajeto da escola para
casa.
A professora então orientou:
„– Olha, você faz assim, quando ela ligar pra você, você diz assim: vem
andando por tal lugar assim, assim... que eu encontro você. [...] Aí cada dia
você vai aumentando a distância, um dia você já encontra perto antes de
passar a sinaleira, outro dia você já deixa passar a sinaleira sozinha; outro
dia você encontra ela já aqui quase na porta de casa, pra ela perder o
medo!‟ [...] Eu disse: tudo bem!

Ela continuou narrando sorridente, com tranquilidade e segurança:
No primeiro dia minha filha, que ela veio, ela estava com a mão tremendo,
mas conseguiu. Aí ela já foi desabafando comigo: „Meu Deus, a senhora
parece que está amarrada, que demora de chegar!‟ Eu falei assim: mas
rapaz, você já está bem mocinha, tem que começar a sentir segurança pra
andar. Qual o medo que você teve? Você não estava sabendo que eu vinha
te encontrar? „– Sim, mas você demorou demais.‟ Eu disse: Sim, mas
imprevistos acontecem minha filha, e a gente tem que tá prevenido né? Pra
ela não saber que era de propósito. Aí no outro dia ela já tava nervosa, mas
tava menos... até no dia em que quase já estava aí na porta. Agora ela já
vem sozinha (D. Clarice).
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Essas narrativas explicam que as necessidades do cotidiano podem nos
impulsionar a tomar decisões e, a depender de nossa disposição para aceitação,
permitimos ou não experimentá-las. D. Clarice, disposta a aceitar o desafio, permitiu
que a filha experimentasse voltar pra casa sozinha. Amaral (1995, p. 86-87) discorre
sobre o estágio em que a mãe vive a fase de “aceitação ativa”, que “[...] não é
acomodação, não é resignação, não é conformismo”, mas significa “‟acolher‟ a
deficiência, integrá-la no cotidiano, no inesperado, na vida enfim”.
Ainda segundo Amaral (1995, p. 86-87), posso dizer que as atitudes e
comportamento de acolhimento dessa mãe, dá-se pelo que ela denomina de
“disponibilidade interna” que apresenta para “[...] equacionar limites e possibilidades,
perdas e virtualidades”. É importante salientar que o disponibilizar-se para não
acontece de uma hora para outra, mas é uma construção que vai se constituindo a
partir das interações sociais e culturais e das reflexões que se é capaz de realizar
sobre as circunstâncias vividas no processo de socialização, pois neste movimento
de reflexividade, “[...] abrem-se brechas e por ela infiltram-se fontes de calor e luz,
que abrirão novas brechas para outras fontes [...]” (AMARAL, 1995, p. 86-87).
A mobilidade psicológica das mães de que Amaral nos fala, construída
mediante participação nos espaços sociais, está entranhada dos valores de família,
do modo como se veem, veem o mundo e a sociedade a partir do movimento
dialético, fundamentando suas concepções sobre a deficiência e sobre o cuidado,
pois “[...] uma vez incluída a deficiência na esfera da vida, de busca de vivência de
relações afetivas e sociais, de busca de vivência de saberes e fazeres, de busca da
não dependência e da autonomia possíveis” (AMARAL, 1995, p. 87), essas mães se
abrem às possibilidades e vão aos poucos reconstruindo atitudes e valores de
família, de cuidado e de vida.
A importância do Centro de Apoio Pedagógico (CAP) para as mães é outro
aspecto presente nesta análise, pois sendo o CAP resultado de políticas públicas
federais para a educação especial na perspectiva da escola inclusiva, torna-se
necessário conhecer o que elas dizem sobre o papel dessa instituição em suas vidas
e na de seus filhos.
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Embora algumas narrativas apresentadas acima tenham tocado nesse
aspecto, precisava conhecer mais de perto o que a mães diziam sobre as mudanças
ocorridas

nas

vidas

de

seus filhos

após

os

atendimentos

educacionais

especializados realizados no CAP, o que elas dizem a respeito dos olhares de outras
pessoas sobre a vida de seus filhos antes e depois da experiência no CAP.
Assim, as mães apresentam as seguintes compreensões sobre o papel do
CAP na vida de seus filhos:
É importante porque ele se sentia uma pessoa lá embaixo, antes de
conhecer o CAP. Porque nós não... era só dentro de casa, ele tinha medo
das pessoas... E o CAP ajudou muito a gente nesse sentido, porque a gente
tinha... não sabia assim como lidar com as coisas, porque... antes era como
eu disse, as pessoas viam como um coitadinho. E aqui não (no CAP), aqui
você pode, pode tudo, né? Levanta a autoestima da gente (D. Madalena;
ênfase).
A gente entrou aqui no CAP quase quando fundou o CAP. E daí, quando ele
chegou, era de cabeça baixa e devido aos acompanhamentos, aquelas
conversas e as palestras, ele mudou demais! (D. Madalena).
Então, eu fico muito contente quando eu vejo pessoas que conheceram ela,
e hoje vê. Vale a pena fazer terapia sim, vale a pena lutar, vale a pena levar
pra o CAP, no caso né, que é o atendimento que a gente tem, a Colônia
(Hospital Colônia), dar os remédios, acompanhar.... Vale a pena! (D.
Clarice; firmeza, convicção).
Ele tá no CAP até hoje, graças a Deus não tenho o que falar, pra mim é
maravilhoso o CAP. Num falho, sempre que tem reunião eu tô presente, só
quando eu não posso mesmo. E aí tô levando a vida e o estudo dele (D.
Amélia; convicção).

A valorização dada ao Centro de Apoio Pedagógico é um ponto comum nas
narrativas das mães, que tomam como parâmetro para a avaliação as experiências
do passado em contraponto com as experiências atuais. Considerando a trajetória
de vida desde o nascimento de seus filhos, caracterizada por carências materiais de
assistência médica e social bem como de apoio educacional, as mães foram
construindo um olhar positivo sobre o CAP, tendo em vista o trabalho que realiza, e
aos

poucos

foram

desenvolvendo

expectativas

prospectivas

sobre

o

desenvolvimento dos filhos, respaldadas por suas compreensões acerca da
deficiência construídas a partir de suas interações sociais.
Dessa

forma,

elas

creditam

ao

atendimento

especializado

a

responsabilidade por melhorar a autoestima dos filhos, sua socialização, podendo
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modificar, às vezes, o modo como as pessoas o viam, e isso as deixa mais
fortalecidas e convictas de que “vale a pena” buscar os meios possíveis e
necessários para um melhor desenvolvimento dos filhos. Essas mães estão se
referindo à importância de redes de apoio e o CAP se constitui numa instituição
integrante desta rede. Com base em Amaral (1995), posso então dizer que o CAP
realiza a “prevenção terciária”34.
É papel do CAP habilitar ou reabilitar esses indivíduos para participação na
vida social, em sintonia com outras instituições especializadas, das mais diversas
áreas como: saúde, educação, direito e outras. Muitas dessas orientações que
ajudam as mães a cuidarem de seus filhos acontecem nos encontros do projeto
Escola de Pais, denominadas pelas mães de reunião.
O papel positivo se evidencia principalmente quando esses sujeitos
vivenciam situações sociais em que estão submetidos ao olhar do outro, a
ambientes hostis. O espaço do CAP se converte então num espaço acolhedor, de
respeito às diferenças, onde tudo é possível, tudo é permitido, onde seus filhos
podem ser, já que comumente estão imersas em “[...] uma estrutura social [eu
acrescentaria, também econômica] pouco sensível à deficiência com um quadro de
extrema desigualdade, [...]” (DINIZ, SQUINCA E MEDEIROS, 2007, p. 5).
Ao encontrarem, pois, pessoas que não tinham perspectivas quanto a vida
social de seus filhos, elas chegam a se emocionar quando presenciam a admiração
dessas pessoas, espantadas, com o desenvolvimento, crescimento dos seus filhos,
após a longa caminhada dos acompanhamentos clínicos e pedagógicos. Assim elas
descrevem nas narrativas abaixo:

34

Amaral destaca três tipos de prevenção quanto a prevenir a deficiência ou quando esta se instala: a
prevenção primária como possibilidade de diminuir as consequências da deficiência e aumentar as
potencialidades da pessoa com deficiência. A prevenção primária “[...] apoia-se num conceito social,
pois remete aos esforços para redução da taxa de novos casos, através de medidas saneadoras que
visam atingir não uma dada pessoa mas a população como um todo”. A prevenção secundária “[...] se
refere a programas e procedimentos que visem reduzir a taxa de prevalência na população de risco,
bem como diminuir as consequências de um distúrbio ou doença já instalados”. E a prevenção
terciária “engloba os esforços no sentido de enfaticamente minimizar os efeitos do distúrbio ou, dito
de outra forma, otimizar os potenciais residuais após a instalação do distúrbio” (1995, p.158; grifos da
autora).
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Agora, ela mesmo não é... nessa sociedade.. que vive... aquela pessoa que
possa se adequar ao padrão. E quando não acha, o que vai ser? O que
será? A gente fica assim, sem entender. Quando a gente encontra o
pessoal que conheceu ela pequeninha, que via as dificuldades,
principalmente a época que quebrou a clavícula e tudo, não sabia comer,
não tinha equilíbrio. Então, o que acontecia? As pessoas ficaram com aquilo
na mente né, que hoje encontra, que vê falante, bonita, desenvolvendo
bem, andando direitinho... pergunta: „– Como que está?‟Já está na sétima
série! „– Meu Deus, é mesmo! Ah! Vale a pena Clarice fazer a terapia, tá
vendo.‟ Aí começam a chorar de emoção! É, tem gente que eu nem sabia
que gostava tanto de mim, sabe? Aí hoje quando me encontra que fica
contente com o desenvolvimento dela, com o progresso dela, então aquilo
me faz feliz, né, me fortalece. Isso me fortalece (D. Clarice; sorriso, alegria,
emoção).

Essa mãe se emociona a partir do olhar do outro, que expressa alegria,
crença nas possibilidades daquele que antes era visto como incapaz, passando a
vê-lo como pessoa, como sujeito. A pessoa antes vista como possuidora de um
desvio social, como desviante, passa a ser compreendida como sujeito sóciohistórico, pois “o desvio não é uma característica que seja encontrada no indivíduo,
mas um veredicto enunciado acerca desse indivíduo por um grupo social”, assim
Schneider entende (2003, p. 60).
Esse veredicto pode ser quebrado porque construído por ideias, por aquilo
que um grupo social diz ser, podendo, portanto, passar a ser anunciado de outro
modo. E assim tem sido as experiências na vida dessas mães, pois a vida...
A vida é luta e vitórias. Um dia também lá no CAP, aquela psicopedagoga
[...] falou pra mim que estava tão feliz porque ela tinha vindo de uma
palestra e a palestrante era uma pessoa que era psicopedagoga com
Síndrome de Down. Ela disse: „Tá vendo mãe, só estou lhe dando só um
exemplo.‟ Eu chega fico arrepiada de lembrar o que ela falou... (D. Clarice;
brilho nos olhos, sorriso discreto nos lábios).

Mas essas mães cuidadoras querem mais, exigem mais do CAP, pois, ao
partilhar orientações sobre as práticas de cuidar dos filhos, elas também precisam
de maior atenção, de mais ações que lhes possibilitem construir outros saberes e
sabores. Como D. Amélia, por exemplo, que faz uma avaliação do CAP, através das
atividades realizadas no projeto Escola de Pais, e faz menção às experiências
oportunizadas por este projeto, que atualmente já não existem mais. Ela diz com
traquilidade:
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Eu achava assim, no CAP mesmo, eu gosto assim, se pelo menos ele
tivesse mais um dia de aula né? Incentivar mais ele assim, tivesse assim
um... No CAP, teve um ano que teve, foi no ano retrasado. Tinha assim uma
pintura, coisa assim, pra as mães fazerem, ficar ali muito isolado! Eu não
gosto de ficar parada. Já pensou se tivesse ali um curso, uma atividade pra
a gente também, era uma boa. Quando tinha pintura era tão legal, a gente já
conversava, brincava. Teve uma época que eles mandaram a gente rendar
uns panos pra fazer colcha, eu rendei, fiz uns panos lindo. Então sente falta
desse apoio né? Eu acho assim, as mães, às vezes chega lá, às vezes ela
oferece merenda, só comendo! (risos). Fica lá sem fazer nada, tem que ter
atividade, pelo menos aquele momento que a criança tá lá (D. Amélia).

D. Marina crítica o número de atendimentos do filho que ela considera
pouco, mas pode ser explicado quando se tem conhecimento da demanda de
atendimentos que o CAP tem anualmente e dos poucos profissionais que
disponibiliza. Com o aumento cada vez maior da matrícula de estudantes com
deficiência nas redes públicas de ensino, principalmente na rede municipal, a oferta
de instituições especializadas não corresponde ao aumento da matrícula.
D. Amélia rememora um tempo em que o CAP oferecia às mães atividades
artísticas e artesanais paralelas aos atendimentos dos filhos e que agora não
disponibiliza mais. Essas atividades tinham não apenas função lúdica, mas também
proporcionavam às mães desenvolver outros dotes que poderiam gerar fonte de
renda. Em conversa com a professora Lucimêre Souza, autora do projeto Escola de
Pais e professora de atendimento especializado, ela chama a atenção para a
necessidade de o CAP resgatar ações como essas.
E assim tem sido as experiências na vida dessas mães cuidadoras, e assim
elas buscam novas possibilidades de cuidar e de viver. Pois a vida para elas a partir
do CAP apresenta novas perspectivas.
Porque hoje eu chego aqui no CAP, vejo aquelas crianças que não
enxergam, crianças com síndrome, eu vejo com outra diferença! Porque eu
não tinha, nenhum acompanhamento (D. Madalena).

Essas narrativas demonstram aquilo que Amaral (1995, p. 87), denomina de
mobilidade psicológica, ou seja, a “[...] possibilidade de não deixar-se submergir por
sentimentos persecutórios, de ressentimento exacerbado, de depressão constante,
de desvalorização própria”, pois as falas dessas mães expressam a não
passividade, a não cristalização de mecanismos de defesa. Esta mobilidade foi/vai
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se construindo ao mesmo tempo em que foram/vão assimilando a deficiência,
integrando-a no cotidiano, nas experiências vividas na família, na escola, nos
centros especializados, nas ruas...
Eu também tive a oportunidade de ir no Luis Eduardo (Colégio Modelo Luis
Eduardo Magalhães), não foi nada do CAP não, foi um pessoal que estava
fazendo... com panfletos na rua, com pessoas assim, com deficiência.
Quando eu fui lá tinha várias pessoas com várias deficiências, né? Com
várias deficiências físicas e mentais também fazendo teatro. Pensei assim:
Meu Deus, que coisa linda né? (D. Clarice).

D. Clarice relata uma experiência que viveu e o que sentiu ao ver pessoas
com deficiência legitimando a sua condição de diferente, através do teatro, da
exposição pública, proporcionando aos não deficientes a oportunidade de refletirem
suas concepções sobre pessoas socialmente estigmatizadas, segundo Goffman
(1998, p. 125), [...] ao chamar a atenção para a situação de seus iguais ele está, de
uma certa forma, consolidando uma imagem pública de sua diferença como uma
coisa real e de seus companheiros estigmatizados como constituindo um grupo real
(1998, p. 125). Há, portanto, uma intenção política bastante clara em eventos como
o retratado por D. Clarice.
A afirmação da diferença nasce da mobilidade que nos fala Amaral e não
quer dizer “força de vontade”, mas quer dizer uma “construção conjunta” (1995, p.
87; grifo da autora) que vai se delineando através da caminhada de luta, de
sofrimento, de alegrias. E assim elas vão construindo não um caminho novo,
parafraseando o poeta Thiago de Mello, mas um novo jeito de caminhar.

5 ARREMATANDO A CAMINHADA – REFLEXÕES

Experienciar a arte de pesquisar (GOLDENBERG, 2007) me permitiu fazer
aproximações acerca das compreensões que mães cuidadoras que participam do
Centro de Apoio Pedagógico de Feira de Santana (CAP) têm sobre a deficiência,
bem como entender de que maneira suas concepções orientam o cuidado de seus
filhos.
Como mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (Uneb), me lancei ao desafio de investigar este objeto que
nasceu do meu envolvimento profissional com familiares de estudantes com
deficiência na Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação
de Feira de Santana, e busquei construir uma escrita que, sobretudo, expressasse o
olhar da pesquisadora, sem, no entanto, esquecer o olhar da professora e da
pessoa.
Com o olhar de pesquisadora, construí muitas interrogações, estudei,
busquei, compartilhei angústias, questionamentos e também descobertas com os
sujeitos que encontrei nessa caminhada: os colegas, os professores e
especialmente minha orientadora.

Aprendi muito. Aprendi que pesquisar exige

disciplina, exige interrogar e interrogar-se, conhecer e conhecer-se, principalmente
exige aproximação e distanciamento do objeto estudado para que seja alcançado o
rigor que a ciência exige.
Com o olhar de professora formadora na área de educação especial da
Secretaria Municipal da Educação de Feira de Santana, também questionei, partilhei
compreensões e ouvi outras de minhas companheiras de trabalho, como
costumamos nos identificar. Tenho aprendido muito porque me envolvi com a
proposta da educação inclusiva, com o objetivo de possibilitar não apenas o acesso
dos estudantes com deficiência na rede municipal de ensino, mas principalmente
sua permanência, na perspectiva de participar da construção de uma educação de
melhor qualidade para todos os estudantes. Este é o nosso maior desafio.
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O olhar para esses estudantes significa interessar-se também por suas
famílias, o que implica o meu compromisso social e político de professora e
pesquisadora com essas mães e com seus filhos, posto que esses sujeitos, em
minha compreensão, representam os indivíduos que historicamente vêm sendo
excluídos dos espaços sociais, confinados em instituições segregadoras porque
marginalizados pela cultura.
Essa experiência de pesquisa foi importante, por me permitir aproximar das
histórias de vida das cinco mães cuidadoras que participam do CAP e tentar
compreendê-las, ao ouvir suas narrativas acerca do fenômeno deficiência,
buscando, com isso, apreender seus saberes experienciais de cuidadoras, seus
valores de família que sustentam o “ofício” de cuidar dos seus filhos.
A decisão de trabalhar com a História de vida como perspectiva
metodológica se concretizou a partir dos estudos no mestrado, quando conheci os
pressupostos teórico-metodológicos do movimento da pesquisa Biográfica e/ou
(Auto)biográfica, que me possibilitaram refletir sobre o estudo com as mães, pois
como Goldenberg (2007, p.14) assinala, “o que determina como trabalhar é o
problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde se
quer chegar”.
Nessa caminhada fui ao encontro das narrativas dessas mães cuidadoras
cujas falas muito revelaram e desvelaram. Revelaram suas concepções de
deficiência construídas a partir das suas interações sociais e desvelaram que o
modo como cuidam desses filhos nem sempre está relacionado a essas
concepções.
Revelaram os seus entendimentos prospectivos sobre o desenvolvimento da
pessoa com deficiência (VIGOTSKY, 1985), como também os sentimentos ambíguos
na família como crença e descrença, possibilidade e incapacidade, fortemente
influenciados pela cultura que instituiu a ideia de normalidade, de sujeito normal.
Muitos

desses

desconhecimento

sentimentos
da

propiciam

diferença/deficiência,

o

estranhamento

gerando

causado

preconceito

e

pelo

estigmas

vivenciados por essas mães através de seus filhos em ambientes sociais hostis.
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As experiências narradas pelos sujeitos permitiram que eu fizesse uma
análise fundamentada nos teóricos do modelo social da deficiência ao politizarem
este conceito, posto que para eles os “[...] sistemas sociais opressivos levavam
pessoas com lesões a experimentarem a deficiência” (DINIZ, 2003, p. 23) e, por
conseguinte, construíam no imaginário social a concepção do indivíduo desviante, o
preconceito e o estigma, quando na realidade tal concepção resulta de uma
construção cultural e ideológica.
Dessa forma, as narrativas desvelaram muito de nós, indivíduos não
deficientes, já que explicitaram nossas atitudes de estranhamento àquilo que
consideramos anormal, patológico, inferior, ou mesmo através de olhares e atitudes
piedosas e caridosas que às vezes reproduzimos.
O estigmatizado e o normal são parte um do outro; se alguém se pode
mostrar vulnerável, outros também o podem. Porque ao imputar identidades
aos indivíduos, descartáveis ou não, o conjunto social mais amplo e seus
habitantes, de uma certa forma, se comprometeram, mostrando-se como
tolos (GOFFMAN, 1988, p. 146)

Estudiosos como Amaral (1985), Prado (2004), Glat e Duque (2003), Góes
(2006) falam dos conflitos que muitas famílias vivenciam ao se depararem com a
deficiência em seus filhos, relacionados ao choque da chegada do filho não
idealizado,

tendo

que

conviver

constantemente

com

o

parâmetro

de

normalidade/anormalidade na própria família. Mas, não só isso, também as
influências negativas dos contextos social e cultural, enfim, aquilo que decorre das
interações sociais dessas famílias, interferem no cuidado dos seus filhos em grande
medida.
Dessa forma, alguns dos conflitos que a literatura na área da educação
especial apresenta no estudo sobre família e deficiência foram revelados pela
pesquisa, pois causaram impacto nas famílias pesquisadas, como a crise que se
instala na família com a chegada do/a filho/a com deficiência que incide na vivência
do luto e as atitudes de superproteção.
Além da vivência do luto, a separação conjugal foi outro impacto revelado
por duas das cinco mães, que acreditam que tal fato foi desencadeado em virtude do
nascimento do/a filho/a com deficiência. Suas narrativas revelam também que, de
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certa forma, seus ex-maridos as culpabilizam pela existência da deficiência na
família, cabendo a elas, então, a responsabilidade pelo cuidado. As cinco mães
assumiram-se como cuidadoras únicas de seus filhos, desvelando quão forte ainda é
a concepção sobre a mulher/mãe e a relação de cuidado como um atributo feminino,
naturalizando os papéis sociais do homem e da mulher na família, ainda que sejam
uma construção cultural (NEGREIROS e FÉRES-CARNEIRO, 2004; LYRA, 2008;
MONTENEGRO, 2003).
Dessa forma, a figura do pai é quase inexistente nas narrativas dos sujeitos,
e quando aparece é para expressar o pouco envolvimento com o/a filho/a, tendo isso
ocorrido mesmo entre as mães que convivem com seus maridos.
Se ele depende muito de mim, só vem aqui pra rua comigo, só... Tudo é eu,
pra correr pra arrumar uma coisa pra ele, tudo é comigo. Ou é eu ou é
ninguém. Ninguém faz... (Madalena).
Às vezes ele (o marido) fica reclamando, mas eu falo com ele assim: ô
velho, tenha paciência! (Risos) Eu digo: é, mas tenha paciência, tu não
ajuda a cuidar! (Amélia).

As atitudes de superproteção também estavam presentes nas narrativas e
podem ser causadas pela infantilização do filho, quase sempre resultantes da
relação de cuidado e reflexo da concepção de deficiência que a mãe possui, como
D. Angélica: “é uma coisa minha... Não é dela, porque se dependesse dela, já saía
só.” Azevedo e Souza (2006, p. 134) apontam que “na relação de cuidado, essas
significações trazem à tona uma identificação da pessoa com deficiência com o
sentimento de desamparo próprio da infância”.
Além da infantilização, as atitudes de superproteção também podem resultar
do temor de expor os filhos a ambientes sociais excludentes, que propiciam aos
indivíduos construir comportamentos de hostilidade e práticas preconceituosas,
originadas principalmente pelo desconhecimento da deficiência (DINIZ, 2007;
CROCHIK, 1997).
A demanda, quase sempre exaustiva, do cuidar desvela nas falas das mães
o sentimento de solidão e consequentemente a sua privação social ainda que tais
fatores não estejam expressos literalmente.
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No entanto, embora o cuidado exija muito das mães, proporciona-lhes
também prazer e bem-estar, sentimentos que emergem da compreensão que têm
sobre seu papel de mãe, como enfatiza D. Angélica: “[...] fazer, eu gosto de fazer,
sinto bem fazer, gosto de correr atrás do melhor pras minhas filhas, sinto bem
mesmo, sabe?”. Outro sentimento expresso por elas é o medo da morte, por
temerem deixar seus filhos “sozinhos”, já que cuidar tornou-se uma responsabilidade
apenas delas.
Esses sentimentos que angustiam as mães são, sobretudo, consequência
do modo como a sociedade se relaciona com a diferença/deficiência, com o
indivíduo considerado desviante, que foge dos atributos instituídos para o indivíduo
padrão, modelo de pessoa concebido culturalmente como normal (VELHO, 2003).
Assim, as mães entendem que seus filhos se distanciam das expectativas
normativas da sociedade, posto que esta lhes estigmatiza, produzindo neles
estereótipos correspondentes à categoria de sujeitos. Goffman caracteriza tal
situação como manipulação social do estigma:
A manipulação do estigma é uma ramificação de algo básico na sociedade,
ou seja, a estereotipia ou o “perfil” de nossas expectativas normativas em
relação à conduta e ao caráter; a estereotipia está classicamente reservada
para [...] pessoas que caem em categorias muito amplas e que podem ser
estranhas para nós (1988, p. 61).

Sobre o papel do Centro de Apoio Pedagógico, as mães acreditam que as
atividades desenvolvidas pelo CAP geram mudanças significativas na vida de seus
filhos, e por isso os profissionais da instituição ganham lugar de destaque nas
narrativas, haja vista que suas orientações, quando partilhadas pelas mães,
possibilitaram-lhes construir certa autonomia na vida social de seus filhos ainda que
apresentem temores quanto às hostilidades que possam sofrer na vida em
sociedade.
É importante salientar ainda que a compreensão que as mães têm sobre o
papel do CAP pode decorrer do fato de essas mulheres não usufruírem de uma rede
de apoio, tanto no espaço restrito da família como também no espaço mais amplo da
sociedade, que possa orientá-las no cuidado bem como escutá-las, e dividir com
elas a responsabilidade pelo cuidado (AYRES, 2004). Assim, o CAP se configura
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para as famílias estudadas como o único ou principal espaço que essas mães
possuem para ajudar a minimizar as carências materiais e/ou afetivo-emocionais.
A aceitação da deficiência na família e, mais especificamente, pelas mães
participantes da pesquisa resulta das reflexões que são capazes de fazer sobre suas
atitudes e concepções, ainda que esse movimento não decorra exclusivamente da
participação delas e de seus filhos na instituição CAP, mas a partir de outras
interações

em

diferentes

contextos

socioculturais

e

das

respostas

que

receberam/recebem desses contextos. Conforme Amaral (1995), posso dizer que
algumas dessas mães integraram a deficiência no cotidiano, tendo em vista a
“aceitação ativa”.
No entanto, as narrativas mostram que algumas mães ainda não alcançaram
a aceitação ativa descrita por Amaral, não conseguindo romper a postura
superprotetora, mesmo que orientada pelo profissional do atendimento especializado
ou por outros profissionais. Cabe ressaltar mais uma vez que essas famílias
dispõem principalmente desta instituição pública como apoio educativo aos filhos e a
elas mesmas.
Assim, a necessidade de políticas públicas que deem maior apoio às
famílias é premente na pesquisa, pois as políticas federais de apoio à família ora
dizem respeito ao direito à educação da pessoa com deficiência, ora se referem ao
apoio financeiro, a exemplo do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa
com deficiência, que se insere nos critérios estabelecidos pela perícia médica. Esta
política de assistência social configura, em certa medida, apoio à família de
baixíssimo poder aquisitivo, cuja situação de pobreza precisa ser comprovada.
Ainda assim, das cinco mães que participaram da pesquisa apenas três
disseram que os filhos recebem o BPC e que utilizam para suprir algumas de suas
necessidades como viagens para atendimento médico, vestuário, alimentação. As
outras afirmaram não ter conseguido o benefício para seus filhos, apesar de
possuírem renda mensal insuficiente e o diagnóstico da deficiência.
As problemáticas vividas por essas mães me possibilitaram compreender
que se o/a cuidador/a não tiver acesso a espaços desencadeadores de discussões,
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como as associações de/para pessoas com deficiência, bem como de instituições de
apoio especializado, a família encontra-se de fato sozinha.
Apenas o CAP não garante aos cuidadores, à família como um todo, a
atenção necessária, haja vista que esta instituição não dispõe de profissionais como
assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, profissionais que
compõem uma equipe multifuncional cujos serviços podem auxiliar a família a
assimilar a deficiência, orientar no cuidado, ouvi-la como cuidadora. Todos esses
fatores que interferem nas demandas do cuidado podem privar as mães de
satisfazer suas necessidades e desejos pessoais, podendo elas, algumas vezes,
abrirem mão de seus planos em detrimento da responsabilidade que são “obrigadas”
a assumir sozinhas. Por isso o cuidado precisa ser entendido como um princípio
ético.
Considerando que já tivemos conquistas na luta pela inclusão social da
pessoa com deficiência, no tocante à família, é indiscutível a importância de políticas
públicas mais significativas de apoio aos familiares, de apoio aos cuidadores.
Dessa forma, pesquisar sobre as concepções de mães cuidadoras em
relação ao fenômeno da deficiência, adentrando no espaço privado da família, me
possibilitou formular algumas questões como: quem cuida do/da cuidador/a? Quais
espaços lhes possibilitariam usufruir de uma escuta sensível e apoio emocional,
extremamente necessários ao exercício do cuidar? O que dizem objetivamente as
políticas públicas sobre o apoio às famílias das pessoas com deficiência? Que
significado as políticas atribuem para a expressão “apoio”, ou melhor, a que forma
de apoio se referem? Onde encontrar apoio para além do espaço da família, da
escola e das raríssimas instituições públicas especializadas que se preocupam com
a família?
Estas problematizações me inquietam e carecem de reflexões mais
aprofundadas, que podem configurar em objeto de investigação para mais adiante.
Conhecer, enfim, as histórias de vida dessas cinco mães, que penso
poderem representar as histórias de tantas outras mães e pais espalhados por este
país, que experienciam a deficiência através do cuidado de seus filhos e filhas, foi
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para mim como pesquisadora e docente, mas principalmente como pessoa, uma
experiência singular, extremamente enriquecedora e desafiadora.
No Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, as
histórias dos sujeitos e suas narrativas de vida e formação são valorizadas e
ganham eco, porque construídas a partir dos contextos socioculturais vividos ao
longo de suas existências. Neste sentido, valorizar as falas de sujeitos que se
encontram além do espaço da escola, da sala de aula, partir em busca de espaços
educativos não formais propiciadores de pesquisa, são atitudes para as quais
precisamos estar disponíveis.
As histórias de vida dessas mães, ainda que singulares, imprimem a marca
da coletividade, a marca da humanidade, porque situada em um tempo e espaço
que é social, cultural e político.
Como afirma Goldenberg (2007, p. 36), “[...] cada indivíduo é uma síntese
individualizada e ativa de uma sociedade, uma reapropriação singular do universo
social e histórico que o envolve”. Portanto, as histórias de vida das mães, sujeitos
desta investigação, permitiram o encontro comigo mesmo e assim me conhecer
melhor, olhar a sociedade como que através de uma lente ampliada, como se
estivésse diante da tela de um cinema.
Chegar ao final desta pesquisa não significa o término de uma trajetória
porque muitas indagações são constantes no meu fazer profissional e aguçam o
meu olhar de pesquisadora, pois neste trajeto, fiz muitas descobertas, mas ainda se
encontram encobertas outras tantas. Contudo, fazendo uso do que diz Amaral, fui
“[...] tentando aproximar minha fala dos conhecimentos e experiências daquele
público academicamente leigo, mas não experiencialmente „inculto‟” (1995, p. 183;
grifos da autora). Um público recheado de saberes experienciais plurais.
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ANEXOS

PRIMEIRAS IMPRESSÕES, ALGUMAS NOTAS - AGOSTO DE 2010

Hoje estou fazendo a primeira visita ao CAP como pesquisadora e está
acontecendo o encontro da Escola de Pais. Falei de longe com Mêre (Lucimêre
Souza) idealizadora do projeto que também está coordenando a reunião de hoje. Ela
queria me apresentar aos pais como pesquisadora, mas achei melhor que não
fizesse pois ainda não havia me apresentado à diretora da instituição.
O tema discutido no encontro foi “Os direitos da pessoa com deficiência”
cujo palestrante foi Carlos Lacerda, cadeirante, ex-membro do Conselho da Pessoa
com Deficiência de Feira de Santana e membro no Núcleo de Educação Física e
Esporte Adaptado (NEFEA), da Universidade Estadual de Feira de Santana – Uefs.
Muitos cuidadores estavam presentes e se mostravam envolvidos com a discussão
porque o tema é importante para eles. Fiquei olhando para os pais na tentativa de
reconhecer alguém, mas, daquele grupo, todos eram desconhecidos. O encontro
terminou e sempre como é de costume, as professoras ofereceram um lanche para
os familiares.
Mas eu estava diferente neste dia, uma mistura de ansiedade, expectativa, e
até uma sensação de medo. Me perguntava por que estava sentindo tudo aquilo?
Pensei: talvez pela responsabilidade do lugar que passei a ocupar como
pesquisadora, a expectativa de fazer a pesquisa; ou seria pelo fato de estar diante
de pais, mães, cuidadores, porque conheceria um pouco de suas histórias pessoais
de vida, de suas subjetividades. Não sei. Não sei bem explicar o que era aquilo, mas
tinha algo diferente em mim, me sentia diferente...
Enquanto os familiares conversavam e lanchavam fui falar com a diretora do
CAP, me apresentar como pesquisadora, e também explicar o meu interesse de
pesquisa, o projeto, os objetivos da pesquisa. Falei também um pouco sobre minha
orientadora e sobre a instituição que estou vinculada como mestranda. Depois
entreguei o ofício que o coordenador do Programa, professor Elizeu, emitiu. A

diretora me ouviu e, na verdade, falou mais do que eu. Falamos sobre as mães, da
importância de protegê-las, de não mostrar suas identidades, algo que certamente
irei tomar muito cuidado.
A diretora a princípio se mostrou aberta à pesquisa, mas salientou a
necessidade de os pais concordarem em participar da mesma. Disse a ela que a
pesquisa não aconteceria se acaso isso não acontecesse, pois naquele dia
justamente estava ali também para entregar as fichas para o cadastro das mães.
Esse é um procedimento ético de pesquisa e de modo algum faria ou diria algo sem
o consentimento das mães. Ela explicou a sua preocupação insistentemente, e eu
disse que concordava e entendia a sua atitude completamente.
Depois falamos um pouco sobre a nossa relação, eu como membro da
Secretaria Municipal da Educação e ela como diretora do Centro de Apoio
Pedagógico. Evidenciei para ela que estava ali como pesquisadora do PPGEduC/
Uneb e não como membro da Divisão de Ensino Especial/Seduc. Depois dessa
nossa coversa, ela me liberou pra falar com as mães.
A reação da diretora me fez pensar no modo como vem acontecendo muitas
investigações resultantes dos cursos de especialização, mestrado e doutorado,
quando alguns pesquisadores adentram nos espaços das instituições públicas,
colhem dados para execução do estudo e depois vão embora, sem, contudo,
apresentar retorno à essas instituições, aos colaboardores do estudo. Lembrei-me
também das reflexões que fazíamos nas reuniões da Comissão de Estágio, pois
como professora de Pesquisa e Prática (Estágio) no curso de Pedagogia do Campus
XVII da Uneb, em Bom Jesus da Lapa, sempre foi um dos nossos pontos de pauta
discutir como vêm acontecendo o estágio supervisionado nas escolas da rede
pública daquele município e dos demais municípios vizinhos onde também
acompanhamos os discentes do curso de Pedagogia.
Diante disso, ficou o questionamento: Como vem se constituindo a relação
entre a universidade pública e a escola básica? De que modo estamos efetivamente
contribuindo para a construção de uma educação pública de melhor qualidade? Qual

lugar a escola pública vem ocupando dentro das instituições de ensino superior?
Temos o direito de entrar no espaço escolar para garantir que os graduandos
cumpram uma carga horária exigida pelo currículo dos cursos de Licenciatura?
Muitos são os questionamentos que faço, quando entendo que a universidade
pública tem, precisa ter, um compromisso político com a escola básica e com todos
os sujeitos com o quais nos encontramos como pesquisadores de pós-graduação e
docentes de instituições do ensino superior.
Contudo, retorno ao objetivo de minha ida ao CAP. A professora Lucimêre
(Mêre) me apresentou a D. Madalena, conversamos sobre a pesquisa e ela disse
que gostaria de participar. D. Madalena é uma mulher muito expressiva, gosta de
falar e tem olhos muito espertos. Durante a reunião, ela sempre conversava com
outras mães e foi uma das que fez perguntas ao palestrante. Entreguei a ela uma
ficha que me devolveu preenchida, concordando em participar. O filho dela estava
ao lado e eu não o conhecia ainda. Só depois descobri que aquele adolescente era
seu filho e me apresentei a ele, que olhou pra mim, sorriu e disse: “Prazer, eu sou
Fernando, sou autista”. Contou onde estudava e a série que cursava, onde morava,
onde tinha nascido (interior do Piauí). Ele é muito falador. Confesso que fiquei
impressionada com a atitude de Fernando, sua capacidade de comunicação, seu
jeito de ser. Ele me chamou a atenção por isso.
Depois, consegui conversar e entregar as “fichas cadastro” para outras
mães, que prefiram levar pra casa para responder e depois entregar às professoras
do CAP. Entreguei outras fichas para algumas professoras que se disponibilizaram a
passar para outras mães no momento em que seus filhos fossem para o
atendimento. Essa foi uma idéia das professoras Mêre, Carla e Eurides.

CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DO PERFIL DOS SUJEITOS I –
ALGUMAS NOTAS (13/08/09)

Cheguei ao CAP para recolher as fichas. Conversei com as amigas Carla,
Eurides e Marleide (Marla), professoras da instituição na área de deficiência visual.
Não consegui recolher nenhuma ficha nesse dia, pois as mães ainda não as tinham
entregue. Fiquei conversando um pouco com Marla sobre esse fato, que estava me
deixando um pouco preocupada. Pensava: e se as mães não quisessem participar
da pesquisa? O que estaria acontecendo?! Coisas que uma pesquisadora pouco
experiente pode ser capaz de pensar.
Algumas mães esperavam por seus filhos no pátio, a professora Solânia me
apresentou a duas delas, eu as expliquei sobre o que era a pesquisa. Uma delas era
D. Marlene, mãe de uma adolescente com surdez, que logo se prontificou a
responder dizendo que gostaria de participar. Li os itens da ficha e ela pediu que eu
mesma preenchesse. A outra mãe não quis responder e disse que iria pensar em
casa sobre o assunto.
As duas já estavam conversando antes de eu me aproximar e falavam sobre
suas filhas. Enquanto eu lia os itens da ficha para D. Marlene, a mãe que não quis
responder contou que tem uma filha também com surdez e, aos poucos, foi falando
acerca dos conflitos que vive em casa com a filha. Aparentava muita angústia,
impaciência, fadiga ao narrar um pouco do seu cotidiano em família com a filha.
Sua filha estava nesse momento em aula, pois faz um curso para intérprete
de Libras (Língua Brasileira de Sinais). A mãe contou que a filha é muito nervosa e
que ninguém em casa estava aguentando tanta confusão. Disse-nos que a filha
parecia “louca”, quebrando tudo em casa. Falou ainda que tinha medo que a filha
mais nova ficasse surda também de tanto que a adolescente com surdez grita.
Fiquei escutando aquela mãe narrar esses episódios de casa, seus medos, suas
crenças e, ao mesmo tempo pensando sobre os encontros da Escola de Pais e

sobre como essa mãe precisava de apoio!
Ela falou que a filha está fazendo acompanhamento com um psicólogo
porque ninguém em casa “agüenta mais”. Perguntei por que a menina ficava tão
nervosa e ela disse que é porque a filha “[...] quer andar sozinha, ela diz que na
idade dela todos saem sozinhos, sem a mãe acompanhar e ela queria isso também”.
Então perguntei por que ela não deixava a menina sair sozinha, e ela respondeu
dizendo que tinha medo, que não deixava de jeito nenhum a menina sair sozinha,
porque era surda. Como podia uma pessoa surda sair sozinha! Certamente era o
que essa mãe pensava.
Tentei conversar um pouco sobre o sentimento de independência e
autonomia comum a todos os adolescentes e jovens. Que era assim mesmo, pois os
adolescentes querem se sentir independentes, que ela tentasse entender a filha.
Mas a mãe mostrava-se muito sofrida por causa da deficiência, possivelmente pelas
experiências vividas com a filha. Confessou estar cansada de tudo dizendo: “[...] só
venho no CAP por que ela quer, insiste, mas por mim, não vinha mais não!”.
No momento em que me falava, ia pensando sobre essa mãe, sua história
de vida como mãe, mulher e cuidadora, como pessoa, suas demandas, seus medos,
seus sofrimentos. Estava visível a dor que sentia e como tudo isso estava afetando a
sua relação com a filha, a vida da filha e dela própria. Gostaria que ela tivesse
aceitado participar da pesquisa, para que pudéssemos conversar mais. Mas, ao
mesmo tempo entendo a sua recusa. Enfim, agradeci a atenção das duas e disse
que manteria contato depois.
As professoras falaram de uma mãe que estava em atendimento com outra
colega. Esperei terminar o atendimento e a professora a trouxe até a mim.
Conversamos um pouco, falei sobre a pesquisa, perguntei se gostaria de participar e
ela se mostrou muito interessada, disse que queria participar. Então fui lendo a ficha
e ela respondendo. Sua filha tem deficiência múltipla e estava afastada do CAP por
algum tempo, mais agora estava retornando. Contudo essa mãe não foi selecionada
como sujeito.

CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DO PERFIL DOS SUJEITOS II –
ALGUMAS NOTAS (20/08/09)

Nova visita ao CAP para recolher as fichas e conversar com as mães. Mais
uma vez, poucas cuidadoras entregaram as fichas. Algumas dessas estavam com a
professora Solânia, mas ela não estava presente e tive que deixar pra recolher outro
dia.
Marla, minha amiga e professora da instituição, disse que ficaria mais atenta
para conversar com as mães sobre as fichas. Ela ficou também preocupada diante
de minha ansiedade, pois o tempo passava e eu me via perante a demora das fichas
chegarem a minhas mãos (tinha entregado umas de 25 fichas), pois o período da
qualificação já estav se aproximando.
Passei a refletir sobre o tempo. O tempo das mães, dos possíveis sujeitos
da pesquisa, não sou eu quem faço! Comecei a entender isso. Aos poucos fui
compreendendo, ou melhor, tendo lucidez, que não seria eu quem daria o ritmo da
pesquisa neste momento de exploração e construção do perfil dos sujeitos. Os
sujeitos que buscava eram mães, poderiam ser tias, avós, enfim, mulheres que têm
suas demandas diárias, suas dificuldades, e que eu teria que esperar esse tempo
para ver a coisa acontecer.
Fiquei sentada no pátio do CAP pensando sobre essas pessoas, sobre suas
vidas e sobre mim.

CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DO PERFIL DOS SUJEITOS III –
ALGUMAS NOTAS (27/08/09)

Cheguei pela quarta vez ao CAP em busca dos contatos com as cuidadoras.
Hoje consegui ter acesso a algumas fichas cadastros que estavam com a professora
Solânia. Fui até a sua sala e conversamos um pouco sobre a pesquisa e a
dificuldade no retorno dos familiares. Ela disse que também está colhendo dados
dde uma pesquisa que está realizando com as mães.
A professora me entregou três fichas preenchidas por mães de alunos que
atende (área de deficiência intelectual). Peguei as fichas e fui até a sala dos professores
encontrar outras professoras e amigas, conversamos um pouco sobre a pesquisa.
Depois eu fui encontrar Marla que me entregou mais uma ficha e disse que Marliete
(psicopedagoga) estava com outras. Conversamos um pouco sobre esse contexto da
pesquisa e das minhas preocupações quanto a construção do perfil dos sujeitos, pelo
fato de poucos familiares terem entregado as fichas até então. Nos despedimos e fui
pegar as outras fichas com Marliete.
A demora de ter acesso às fichas me fez pensar, mais uma vez, sobre essas
mulheres e suas demandas. Gosto de ir ao CAP porque lá encontro as cuidadoras e
seus dependentes, observo como se relacionam umas com as outras, como se
relacionam com os professores, com a direção, com o porteiro e a moça da
recepção. Tudo isso me leva para dentro da pesquisa. Mas ainda me vejo diferente
assim como vejo também de forma diferente o CAP. Não sei bem dizer sobre isso!

OLHANDO AS MÃES MAIS DE PERTO – ALGUMAS NOTAS (05/11/09)

Hoje fiz a primeira entrevista com D. Madalena, mãe de Fernando, um
adolescente autista. Marcamos para nos encontrar no CAP. Eurides nos
disponibilizou uma sala, nos sentamos, e li para ela o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido. Falei que a entrevista (que durou 1 hora e vinte minutos) seria
gravada e que, como estava posto no documento lido, entre outras coisas, sua
identidade não seria divulgada.
A entrevista correu solta. D. Madalena falou com muita desenvoltura e
simpatia. Via uma jovem mulher/mãe me falando parte de sua história de vida, desde
a infância, a morte da sua mãe, seu casamento, o nascimento de seus dois filhos, a
luta pelos atendimentos para o filho Fernando, tendo que sair lá do interior do Piauí
em busca de possíveis explicações para o que vivia.
Fiquei pensando nas lutas diárias das tantas Madalenas que existem por
este Brasil, especialmente no interior do Nordeste, nas dificuldades que essas
pessoas enfrentam para conseguir assistência médica, escolarização, alimentação...
D. Marlene fala com um brilho nos olhos, com brandura, com garra. Fico
pensando nos sertanejos, no povo brasileiro.

OLHANDO AS MÃES BEM DE PERTO, OUVINDO-AS MAIS DE PERTO –
ALGUMAS NOTAS

Centro de Apoio Pedagógico, 11 de novembro de 2009.
Nos encontramos no CAP numa quinta-feira a tarde, eu, D. Marlene e D.
Clarice, para falar mais de perto sobre a pesquisa, apresentar o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e falar sobre como aconteceriam as entrevistas.
Estávamos animadas neste dia e fomos para a mesma sala onde aconteceu a
entrevista com D. Madalena. D. Clarice é uma jovem senhora muito bonita, que fala
com tranquilidade e sempre com um sorriso nos lábios. D. Marlene é mais reservada e
observa atentamente o que digo.
Ao falar sobre a metodologia da história de vida, as duas demonstraram
entusiasmo, mas D. Marlene alertou que eu teria que fazer intervenções na hora da
sua entrevista, para que ela pudesse se soltar mais. Neste momento fui chamada
para atender alguém lá fora. Era Vanessa, filha de D. Clarice, que estava
preocupada pensando que a mãe havia ido embora. Falei para elas e D. Clarice
contou que havia dito à filha que iria deixá-la na rua, para que ela voltasse para casa
sozinha. Disse D. Clarice: “Ela pensou que o dia fosse hoje!” (risos).
Reporto-me ao momento que retornei à sala, quando encontrei as duas
conversando sobre a pesquisa. Elas falavam sobre a necessidade de serem ouvidas,
da importância de trabalhos que buscam dizer sobre elas e com elas, mães de pessoas
com deficiência, porque suas demandas são muitas. Muitas são as suas necessidades
e dificuldades.
Esse fato me deixou muito feliz e ao mesmo tempo desafiada como
pesquisadora, como professora e também como pessoa, pois é preciso ir além da
coleta de dados e da finalização do trabalho. É preciso comprometer-se ainda mais e
buscar formas de contribuir para que suas demandas sejam, de algum modo,

atendidas, ou pelo menos, menos sofridas. Senti que essas mulheres queriam
mesmo ser ouvidas, ser acolhidas, ser ajudadas. Senti que suas vozes precisam ser
ecoadas para que alguma coisa lhes aconteça.

