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1.1. A GÊNESE DE UMA INQUIETAÇÃO 

 

 

eu ingresso no Curso de Graduação em Psicologia foi permeado pela 

perspectiva de realização de vários projetos e, com a possibilidade de 

realizar minha formação como pesquisadora, iniciei um trabalho 

científico relacionado à deficiência mental. Em meu estudo de Iniciação Científica, que 

resultou na Monografia de Conclusão de Curso (SOUZA, 2000; SOUZA & BOEMER, 

2002), fui movida por uma inquietação sobre a relação que se estabelece entre as pessoas 

com deficiência mental que freqüentam instituições especializadas e seus cuidadores.  

Assim, procurei aproximar-me de uma instituição que tem por objetivos atender 

a essa clientela especial. Entrei em contato com uma escola em uma cidade do interior 

paulista e consegui uma entrevista com a diretora técnica que prontamente me ajudou a 

conhecer o trabalho prestado por sua equipe. Entretanto, senti necessidade de habitar o 

mundo que ela me descrevia, vivenciar sua rotina, captá-lo em suas nuanças, para o que 

realizei um estágio voluntário de observação. A partir dessa experiência pude habitar a 

instituição, conviver com o seu cotidiano de trabalho e confirmar que havia algo oculto 

para mim. Sentia a necessidade de desvelar o que significava, para os funcionários, 

cuidar dos alunos especiais.  

No estágio atentei para o fato de que a assistência oferecida aos alunos conta com 

um trabalho multidisciplinar, ou seja, a instituição contrata professores, psicólogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, além da equipe que cuida da parte 
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administrativa até uma equipe chamada “equipe de apoio”, constituída pelas cozinheiras, 

motoristas, faxineiras e atendentes. Considerando esta ampla variedade de profissionais 

envolvidos no trabalho, percebi que minha inquietação tomava um direcionamento 

específico, voltando-se para o cuidado prestado pelas atendentes dessa instituição. 

Interessava-me o trabalho dessas pessoas à medida que delas não é exigido formação 

universitária ou curso específico para a função, sendo quase sempre pessoas que, aos 

meus olhos, pareciam ser muito próximas dos deficientes, deles cuidando de maneira 

muito particular, sempre com afeto e dedicação. 

Dessa forma, planejei o referido estudo de Iniciação Científica de modo a buscar 

os dizeres das atendentes sobre o significado atribuído por elas ao seu trabalho com 

pessoas com deficiência. O recurso básico utilizado consistiu em entrevistas individuais 

mediante uma questão norteadora que possibilitasse nosso diálogo. Os resultados 

permitiram-me compreender que o cuidar exercido pelas atendentes (todas mulheres) é 

permeado por uma necessidade inicial de se acostumar com a clientela a ser atendida por 

elas, de se apropriar do mundo da instituição. Também que é um cuidar dirigido a 

esferas básicas do existir humano, já que zelam pela alimentação, higiene, segurança 

sempre oferecendo carinho para quem está sob os seus cuidados, sentido muitas vezes 

como um cuidado maternal e proporcionando um inter-relacionamento vivido de forma 

autêntica por elas e pelos alunos. 

Entretanto, apesar de me fascinar com minhas descobertas, novas questões 

começavam a me intrigar. Percebia que minhas inquietações referentes ao cuidar 

exercido pelas atendentes alcançaram uma compreensão que para mim se fazia 
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significativa; no entanto, deparei-me com outras dúvidas relativas ao tema da deficiência 

mental e algo começa a velar-se novamente, requerendo novos desvelamentos. 

Nas falas dessas atendentes não emergiam referências à figura da família em toda 

essa vivência de cuidados, o que sugeria que elas pudessem estar chamando a si todo o 

cuidar. Essa observação fez com que meu olhar se voltasse para o casal de pais em seu 

cuidar do filho com deficiência mental, o que se configura agora enquanto inquietação 

para mim, merecedora de novos esforços de pesquisa. Algumas questões se me 

apresentam: 

• Qual seria a importância do cuidado da 
família para os alunos com deficiência?  

• Como seria o cuidar realizado pelas mães 
desses alunos? E pelos pais? 

• Haveria alguma dificuldade em realizar este 
cuidar? E alguma facilidade? 

• Haveria algo nesse cuidar que precisasse ser 
complementado por outras pessoas?  

 

Pessoas com deficiências em geral, podem ter limitações em vários níveis, de 

acordo com o tipo e severidade de seu problema. Assim, são pessoas que apresentam 

déficit intelectual, podem não conseguir andar, não ter controle sobre seus esfíncteres, 

muitas vezes precisando usar fraldas mesmo depois de crescidos; algumas vezes com 

desenvolvimento relativamente mais lento, por outras precisando de estimulação desde 

bebês. Além dessas especificidades de pessoas com essas características, infelizmente 

percebemos que encontram dificuldades de inserção em nossa sociedade. As mães e pais 

destas pessoas estão preparados para cuidar de um filho com tais necessidades? E como 

seriam os vínculos afetivos entre eles? 
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A partir destas interrogações pude refletir que analisar estas relações de cuidado 

entre o casal de pais e filhos que vivenciam as necessidades, as especificidades e os 

limites inerentes ao fato desse filho ser alguém especial, que requer uma atenção 

diferenciada, pode trazer novas compreensões que auxiliem os profissionais envolvidos 

com pessoas com deficiência, possibilitando uma melhor assistência às famílias no que 

tange às dificuldades que possam existir na tarefa de criar um filho com estas 

peculiaridades. Assim, o presente trabalho emergiu de minha inquietação sobre como o 

cuidar desse filho se mostra aos pais e mães, o que significa para eles este cuidar e da 

percepção de que um estudo que aborde estas questões, pode desvelar facetas essenciais 

para uma assistência integral a essas pessoas. 

Apesar de já ter realizado um trabalho que desvelou facetas do cuidar de pessoas 

com deficiência, em especial a mental, realizado por atendentes de uma instituição, ao 

me deparar com inquietações sobre outra ótica de cuidado, o realizado pelos pais e mães 

dessas pessoas, senti a necessidade de esclarecer melhor o significado da palavra 

“cuidar” ao qual me refiro e, para tanto, recorri ao auxílio de um dicionário. Segundo 

FERREIRA, A.B.H. (1988): 

 
Cuidar: do latim cogitare V.t.d. 1. Imaginar, pensar, meditar, cogitar, 
excogitar. 2. Julgar, supor. V.t.i. 3.Julgar, supor. 4. Aplicar a atenção, o 
pensamento, a imaginação, atentar, pensar, refletir. 5. Ter cuidado, tratar. 6. 
Fazer os preparativos, tratar. Transob. 7. Julgar supor. 8. Ter-se por, julgar-
se, considerar-se. 9. Prevenir-se, acautelar-se. 10. Ter cuidado consigo 
mesmo, com sua saúde, a aparência ou apresentação. (FERREIRA, A.B.H 
1988) [grifo nosso] 
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 O “cuidar” a que me refiro aparece no item 5, destacado no significado do 

verbete acima. Para melhor compreender da palavra cuidar, procurei também pelo 

significado de “cuidado” ainda em FERREIRA, A.B.H (1988): 

 
 Cuidado: S.m. 1. Atenção. 2. Precaução, cautela. 3. Diligência, desvelo, 
zelo. 4. Encargo, responsabilidade, conta. 5. Inquietação de espírito. 6. 
Pessoa ou coisa que é objeto de desvelo. Adj. 7. Pensado, imaginado, 
meditado. 8. Previsto, calculado, suposto. Interj. 9. Atenção, cuidado, 
cautela.( FERREIRA, A.B.H. 1988) 

 

 Interessa-me este cuidar que diz respeito à responsabilidade que os pais tem por 

seu filho, olhada no âmbito do sentimento, de como ela é sentida. Se há um desejo de 

tomar conta, ter cautela, zelar pelo filho. Faz-se importante ressaltar que considero que 

este cuidado pode acontecer de diversas maneiras, não me prendendo a modelos 

culturalmente instituídos como o da “mãe exageradamente dedicada” que abandona seu 

próprio viver em função do viver do filho, muito menos do “pai provedor” que se 

encarrega de todas as necessidades materiais para o sustento de sua família. Preocupo-

me em voltar o olhar para as várias facetas desse cuidar relacionado ao casal parental, 

pai e mãe. 

Ainda aqui é pertinente a questão do que significa a palavra deficiência, a que 

vou me remeter durante minha trajetória de investigações, já que dela emerge um 

universo complexo de significados, tanto de condição orgânica, emocional, maturacional 

como social. Para tanto recorri ao trabalho de AMARAL (1998) que ressalta que o 

conceito de deficiência evoca dimensões descritivas e valorativas da existência humana, 

sendo sempre referentes a um contexto sócio-econômico-cultural específico. Assim, 
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tratar hoje do conceito deficiência, parece pertinente, segundo esta autora, recorrer à 

proposta da Organização Mundial de Saúde, datada de 1980, que define: 

 
DEFICIÊNCIA (impairment): refere-se a uma perda ou anormalidade de 
estrutura ou função. Deficiências são relativas a toda alteração do corpo ou 
da aparência física, de um órgão ou de sua função, qualquer que seja a sua 
causa; em princípio deficiências significam perturbações no nível de órgão. 
INCAPACIDADE (disability): refere-se a restrição de atividades em 
decorrência de uma deficiência. Incapacidades refletem as conseqüências das 
deficiências em termos de desempenho e atividade funcional do indivíduo; as 
incapacidades representam perturbações ao nível da pessoa. 
DESVANTAGEM (handicap): refere-se à condição social de prejuízo 
resultante de deficiência e/ou incapacidade. Desvantagens dizem respeito aos 
prejuízos que o indivíduo experimenta devido à sua deficiência e 
incapacidade; as desvantagens refletem, pois, a adaptação do indivíduo e à 
interação dele com seu meio.[grifos da autora] (AMARAL, 1998, pág. 24). 

 

AMARAL (1998) se remete à deficiência como um fenômeno global, abarcando 

dois fenômenos, o que ela chama de deficiência primária, que se comporia pela 

deficiência e pela incapacidade, ou seja, envolvendo os aspectos descritivos; já o 

fenômeno da deficiência secundária, se refere à desvantagem que remonta a aspectos 

valorativos e relativos. Assim sendo, a autora ressalta que a deficiência primária não 

impede o desenvolvimento do indivíduo, mas pode alterar seus ritmos e formas usuais. 

Tal exposição problematiza a questão da deficiência secundária (ou desvantagem) que 

deve ser baseada em um modelo: “só se está em desvantagem em relação a algo ou 

alguém”. Para esta autora: 

 
A reflexão sistemática sobre a questão conceitual é de extrema importância 
para a simultânea / subseqüente reflexão sistemática sobre o cotidiano das 
pessoas com deficiência, cotidiano este então, e só então, pensado como 
profundamente imerso na rede de significações da própria condição de 
deficiência. (AMARAL, 1998, pág.27). 
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1.2. DEFICIÊNCIA E SOCIEDADE 

o abordar o tema da deficiência, torna-se bastante relevante tratar da 

questão do preconceito. Alguns autores como: Amiralian, Bowley & 

Gardner, Guyer & Gallagher apud PASQUALIN (1998) comentam 

que o número de pessoas com deficiência parece ter aumentado quando comparado há 

anos anteriores. Isto pode ser explicado pelo avanço tecnológico dos meios de 

transporte, principalmente dos automóveis, o que tem provocado um aumento dos 

acidentes em crianças, adolescentes em adultos jovens; também pela melhoria da 

assistência ao acidentado e ao recém-nascido, através de tecnologia e aparelhagens 

avançadas, o que vem aumentando a sobrevida de pessoas que nascem com ou adquirem 

deficiências e/ou incapacidades. 

De acordo com informações da FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE 

SÃO PAULO (1992), a ONU (Organização das Nações Unidas) estima que, em países 

em desenvolvimento, a incidência das deficiências temporárias ou definitivas seja em 

10% da população. Assim sendo, tendo o Brasil 147 milhões de habitantes, estima-se 

que cerca de 14.700.000 têm alguma deficiência.  

A sociedade, segundo BUSCAGLIA (1997), freqüentemente define a deficiência 

como uma incapacidade, algo indesejado e com limitações para quem a apresenta, 

geralmente maiores do que as realmente existentes, já que é ela quem define os padrões 

de beleza e perfeição. Dessa forma, faz com que a pessoa com deficiência sofra as 

A 
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conseqüências dessa ideologia através de estigmatizações, segregações e atitudes 

errôneas, baseadas em princípios igualmente errôneos como o de que a pessoa não tem 

interesse ou habilidade para se integrar à sociedade. Sobre este aspecto, no que se refere 

à deficiência mental especificamente, OMOTE (1980) salienta: 

 
A deficiência mental se existe, de fato, como uma incapacidade inerentemente 
presente no indivíduo, não é o único evento interno que leva a manifestações 
comportamentais públicas habitualmente tidas como características típicas 
do portador dessa condição. (...) Entretanto estamos freqüentemente 
atribuindo ilegitimamente o rótulo de deficiente mental a determinados 
indivíduos, apenas porque não demonstram que não o são. (OMOTE, 1980, 
Prefácio) 

 

Ainda segundo OMOTE (1980), esses equívocos são conseqüência da expansão 

do sistema educacional, que prima pela aquisição de determinadas habilidades, como 

linguagem, leitura e escrita, além do bom desempenho cognitivo de seus alunos, 

interpretando, muitas vezes erroneamente, dificuldades de adequação a esse sistema de 

ensino como deficiência mental. Assim, confere rótulos desnecessários a pessoas que 

poderiam estar livres de estigmas, ainda que não tenham adquirido perfeitamente as 

habilidades exigidas por esse sistema. Dessa forma, o autor sugere que “a deficiência 

mental pode ser percebida como algo construído socialmente, mais do que como algo 

que vai mal no organismo de determinados indivíduos”. 

Para GOFFMAN (1982), o estigma é uma marca que a pessoa recebe e carrega 

junto de si, dificultando sua integração na comunidade em que vive. Aprofundando 

ainda essa questão, percebemos que em nossa sociedade temos uma rede de critérios 

interiorizados, baseada nos valores e costumes adotados no período da história vivida, 

que é acessada em nossas percepções do mundo ao nosso redor. Ao olharmos algo, 



Algumas Idéias Sobre Deficiência 
       _____________________________________________________________________________ 
 

10

imediata e inevitavelmente usamos esses critérios para determinar se o foco de nosso 

olhar é ou não desviante dos padrões culturalmente aceitos. 

 GOFFMAN (1982) tratou com bastante propriedade destas questões. Refere que 

nosso padrão de relacionamento está baseado em estereótipos, já que, ao interagirmos 

com algo ou alguém, acessamos inúmeras vivências a ele relacionados. Como exemplo 

disso temos que em nossa cultura é comum que mulheres possam usar saias, mas 

homens não adotem essa vestimenta. Assim, ao observarmos alguém trajando saias, logo 

associaremos a alguém, do sexo feminino.  

Entretanto, por vezes os critérios adotados para determinar certo estereótipo não 

são baseados em realidades, como alguém que tem dedos longos ter facilidade para tocar 

piano. A característica “ter dedos longos” realmente pode facilitar tocar tal instrumento, 

mas não necessariamente isso acontece sempre. O que o autor distingue é que 

estereótipos são comumente usados para nos relacionarmos com outros e podem estar 

ligados a aspectos positivos ou negativos a ele atrelados.  

Além disso, temos comportamentos baseados em estigmatizações, que se referem 

sempre a juízos de valor pejorativos e também nem sempre associados a questões reais, 

mas, muitas vezes, usadas indiscriminadamente para justificar o estereótipo. Como 

exemplo temos o caso dos negros que, devido a interesses dos brancos em dominá-los 

em tempos passados, eram tidos como desprovidos de almas e vontades, servindo apenas 

como escravos. Atualmente percebe-se que isso não é uma afirmação baseada nas reais 

capacidades intelectuais e sociais dessa parcela da população, mas permanece arraigada 

no ideário social. Com as pessoas com alguma deficiência acontece algo semelhante. O 
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deficiente sofre o estigma por suas características diferentes daqueles não portadores, 

que muitas vezes restringem determinadas atitudes.  

Tratando das reações da sociedade frente a pessoas significativamente diferentes, 

temos o sentimento de estranhamento que pode tomar uma pessoa que se depara com 

alguém deficiente ou que fuja aos padrões de beleza e normalidade culturalmente 

estabelecidos. FREUD (1919) tratou da questão do estranhamento à medida que acredita 

que ele só é possível quando o familiar e o não familiar convivem no mesmo ambiente. 

Podemos pensar nos filmes ou histórias de terror onde os monstros sempre têm algo de 

familiar ou por atitudes ou por características físicas, causando a sensação de 

desconforto no espectador como se as partes desumanas dos monstros o invadissem. 

Dessa forma, no que se refere a pessoas diferentes, que causam esse tipo de 

estranhamento, ocorre que a sociedade, freqüentemente, age desumanizando os 

estigmatizados, que passam a não ser reconhecidos como plenos de humanidade, 

evitando, assim, desconforto por parte dos não estranhos. Têm-se discutido que, por 

vezes, a desumanização não chega a ocorrer por completo, mas há uma infantilização. 

Isso ocorre geralmente no caso dos deficientes que passam a ser tratados como eternas 

crianças, angelicais e assexuadas, mesmo quando são adultos.   

Também outra questão importante é o querer agradar o estigmatizado, elogiando-

o excessivamente ou tendo cautela com seu tratamento, muitas vezes significando que o 

indivíduo normal sente que tem a força ou a capacidade de ferir a relação que se 

estabeleceu. Sobre isso, GOFFMAN (1982) se refere como relação mista que seria 

aquela estabelecida entre estigmatizado e não estigmatizado, que seriam relações tensas 
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e que têm um mal estar nelas contido o qual dificilmente é reconhecido. Mal estar seja 

pelo estranhamento causado ou por medo de ferir.  

Em nossa sociedade, é comum a culpabilização que acaba se misturando aos 

juízos morais e de valor, além das idéias da medicina e da psicologia erroneamente 

usadas e divulgadas. Deste modo, é comum, por exemplo, a família se culpar pelo 

nascimento de um filho deficiente ou estigmatizado de outra forma, tomando para si 

todas as responsabilidades que se acrescem a um sofrimento emocional intenso. 

PRADO & RICO (1992) lembram que, durante muito tempo, as pessoas com 

deficiência física, sensorial e/ou mental foram consideradas como seres diferentes, 

subumanos, ou até possuídos diabolicamente, sendo que a sociedade agia com eles 

também de diferentes formas: destruindo-os, ocultando-os ou isolando-os em 

instituições custodiais, das quais algumas ainda sobrevivem no Brasil. Talvez este tipo 

de atitude adotada frente às pessoas com deficiência venha refletir um desejo de ocultar 

as imperfeições humanas, na medida em que essas pessoas, inevitavelmente, as expõem.  

Atualmente, como atenta BREGANTINI (2002), tem havido uma mobilização 

em vários países em prol do reconhecimento e valorização das potencialidades do 

indivíduo, inclusive por meio de leis que garantam educação, trabalho, saúde e lazer, 

além de movimentos para a promoção de vida independente e equiparação de 

oportunidades para as pessoas com deficiência. A preocupação com a melhoria da 

assistência de saúde a essas pessoas também pode ser sentida na difusão das idéias a 

respeito das vantagens do trabalho interdisciplinar, aumentando as chances de promover, 

de forma mais eficiente e eficaz, o desenvolvimento global de pessoas com essas 

características. 
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Essa mobilização pode ser notada, por exemplo, na Lei 7.853 de 24 de outubro 

de 1989 (BRASIL, 1989) que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, criando a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CORDE. Através desta lei, ficam estabelecidas normas gerais 

que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência, e sua efetiva integração social, sendo considerados os valores básicos da 

igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da 

pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição.  

Ainda esta lei determina que cabe ao Poder Público e seus órgãos, assegurar às 

pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, ou seja, direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à 

maternidade, e de  outros que propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. No 

que se refere à educação estabelece a priorização do atendimento às pessoas com 

deficiência na rede regular de ensino e, quando necessário em classes especiais e/ou 

escolas especializadas, garantindo o acesso gratuito a todos que necessitarem. Na saúde 

legisla sobre a garantia de tratamento e reabilitação das pessoas com deficiência na rede 

pública de saúde bem como a realização de programas preventivos de deficiências. Ao 

poder público cabe ainda promover a formação de recursos humanos habilitados a 

trabalhar com esta parcela da população de modo a favorecer seu desenvolvimento 

pessoas, profissional e social, bem como garantir acesso a todos os prédios e meios de 

transportes públicos. 

Especificamente a respeito da legislação trabalhista a Lei 8.213, de 24 de julho 

de 1991 (BRASIL, 1991), no artigo 23, determina que a empresa com 100 (cem) ou 
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mais empregados está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos, 

com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, sendo que o Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social deverá gerar estatística sobre o total de empregados e 

as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as, quando 

solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas dos empregados. 

Além dessas medidas concretas que viabilizem uma igualdade de direitos e 

oportunidades, percebemos, também, uma busca por mudanças no âmbito do ideário de 

nossas comunidades a respeito do tema, visando uma reflexão sobre atitudes e valores, 

de forma a evitar que se propaguem aqueles que reforçam o preconceito. De acordo com 

Beatrice Wright, apud BUSCAGLIA (1997), devemos nos preocupar com a questão da 

terminologia, especialmente no que se refere aos deficientes. Segundo essa autora, 

deveríamos sempre nos referir a uma pessoa que apresenta uma deficiência em lugar de 

uma pessoa deficiente, pois a primeira forma sugere que o indivíduo é, em primeiro 

lugar, uma pessoa e, em segundo, um deficiente.   

Os trabalhos de OMOTE (1980), AMIRALIAN (1986), JANUZZI (1992) e 

FERREIRA, S.L. (1998) se referem a várias nomenclaturas utilizadas para tratar as 

pessoas com deficiência, que nos tempos antigos era tratada como loucura ou possessão 

demoníaca, ou ainda como castigo a ser pago que com o passar do tempo, seria 

distinguida dos estados de doença mental e provação espiritual, passando os deficientes 

a serem designados como coxos, cretinos ou idiotas. Por volta do século XX, temos um 

aumento das discussões a respeito das condições desses indivíduos passando a chamá-

los de retardados, já que teriam uma desvantagem em relação aos não deficientes. Em 

seguida, por volta de meados ainda desse século temos a designação de excepcionais aos 
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indivíduos que fugissem às condições da maioria da população, incluindo aí os tidos 

como superdotados. 

Por volta de 1980, preocupações com o tratamento mais humanitário aos 

deficientes como indivíduos, levam ao uso da nomenclatura de “pessoas portadoras de 

deficiência”. Entretanto, discussões se seguem como a levantada por AMARAL (1994), 

que ressalta que o termo “pessoa portadora de deficiência” sugere que a pessoa carregue 

sua deficiência, ou ainda que possa abandoná-la se assim o desejar, o que trataria do 

problema da deficiência mental de forma inadequada já que se refere a uma questão 

muito mais complexa.  

Atualmente temos nomenclaturas como pessoa com necessidades especiais como 

a usada por MILLER (1995), para quem o termo: “criança com necessidades especiais” 

trata de crianças que, devido às suas dificuldades, necessitam de: 

 
Intervenções especializadas em casa, na escola ou na comunidade, por causa 
de atrasos no desenvolvimento físico, cognitivo, social ou de linguagem; 
Intervenções médicas freqüentes devido a condições de saúde; Programas 
pedagógicos individualizados para problemas de aprendizagem; Atendimento 
extra para as habilidades de vida diária; Auxílios especiais para possibilitar 
e enaltecer a comunicação; Terapias especiais para melhorar a resistência e 
coordenação física ou para problemas emocionais ou de comportamento 
persistentes; Equipamento especial para aumentar a mobilidade. (MILLER, 
1995, pág19). 

 

Enquanto pesquisadora atenta a esses tipos de discussões prefiro usar o termo 

pessoa com deficiência. AMARAL (1998) salienta que, mais importante que discussões 

terminológicas é preciso que se preocupe com a mudança de atitude frente aos 

diferentes, buscando a compreensão de que são indivíduos que fazem parte da 

sociedade, cuja característica intrínseca é a diversidade humana. Nos dizeres de NUNES 
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e colaboradores (1998): “é preciso que sejam considerados cidadãos plenos com 

direitos e deveres, a partir de suas possibilidades que são, como as de qualquer outra 

pessoa, a priori, infinitas”.  

Apesar de toda essa reflexão e mobilização a nível mundial, principalmente no 

Brasil, a meu ver, essas preocupações têm tido um avanço apenas discreto, o que afeta 

os pais no seu cuidar do filho com deficiência. Faz-se necessário ressaltar também a 

questão que em países em desenvolvimento como o nosso, muito pouco tem cabido ao 

Estado no que se refere a programas de auxílio e investimentos que promovam o bem 

estar bio-psico-social de pessoas com deficiências em geral,  sugerindo que suas famílias 

(ou ainda as instituições filantrópicas ou Organizações Não Governamentais -  ONGs) 

estão assumindo a maior parte dos custos com o desenvolvimento dessas pessoas.  

 Em nossa sociedade, geralmente é a mãe quem estará mais próxima do filho e, 

assim sendo, os cuidados já mencionados podem representar uma enorme 

responsabilidade para ela. Entretanto, mesmo considerando este fato, não faz sentido 

conceber somente a perspectiva da mãe, já que ela não é apenas mãe do filho com 

deficiência, mas também mulher e, possivelmente, mãe de outros filhos. Além do que, 

há vários casos em que a mãe, por diversos motivos, não se faz presente no núcleo 

familiar, podendo ficar ao encargo do pai a tarefa de cuidar de seu filho. Assim sendo, é 

importante que o fenômeno a ser estudado seja considerado como um todo e inserido em 

um contexto. Nesse sentido, a perspectiva do pai precisa ser enfocada numa proposta 

compreensiva de se olhar para o cuidado do filho. 

Diante de toda essa realidade apresentada, faz-se urgente que se comece a refletir 

acerca das questões aqui levantadas e que se busque por posturas que não se prestem a 
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difundir estigmatizações, abordem as reais condições dos indivíduos desviantes e sua 

relação com os demais integrantes da sociedade. Segundo os dizeres de MILLER 

(1995): 

Vivemos num mundo confuso e contraditório. Ninguém é perfeito, mas há 
alguns tipos de ‘imperfeições’ que têm maior ou menor valor social que 
outras. Não seria bom se ‘ninguém é perfeito’ realmente significasse que 
‘todos são diferentes, mas de valor igual’. (MILLER, 1995, pág 248).  

 

Procuro, então, diante dessa proposta, me aproximar das relações que se 

estabelecem entre a família de uma pessoa com deficiência metal, buscando 

compreender facetas de sua dimensão existencial, para tecer reflexões sobre vários 

aspectos que podem permear as relações familiares e com a sociedade.  
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1.3. OLHAR DIRIGIDO AOS PAIS 

 

 

 gravidez é uma possibilidade muito desejada pelos casais. Um filho 

pode representar realização em termos emocionais e sociais, já que 

simboliza fertilidade para a mulher, masculinidade para o homem e 

certeza de dever cumprido na tarefa de reprodução a eles destinada. Freqüentemente, os 

casais que podem gerá-lo, sentem-se agraciados com tal dádiva. 

 No entanto, o fato de poder gerar um filho, não garante aos futuros pais que eles 

terão o filho que desejaram. SOIFER (1986) destaca que o período da gestação é 

permeado por fantasias angustiantes de que ocorra um aborto ou de que venha a nascer 

um bebê prematuro ou imperfeito de alguma forma. Apesar de haver a possibilidade 

dessas fantasias se tornarem realidade, a imagem do filho perfeito acaba sendo 

predominante enquanto se espera por ele. 

 Entre as imperfeições temidas está a de ter um filho com alguma deficiência, 

como conseqüência de vários fatores que podem ocorrer com a mãe ou com o bebê 

durante a gravidez, no nascimento, após o nascimento ou mesmo de forma associada. 

Esses fatores, de acordo com a FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (1992), podem ser de origem: genéticas e congênitas, como por exemplo, as 

síndromes e más formações; infecciosas, como a rubéola, sífilis, infecção hospitalar, 

meningite, paralisia infantil; mecânicas, como as quedas, traumatismos, anóxia, fórceps, 

acidentes automobilísticos; físicas, como exames de Raios X na gestação, radioterapia, 

A 
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acidentes com fogo, soda ou instrumentos cortantes; tóxicas, como medicamentos mal 

administrados, álcool, drogas e fumo, oxigenoterapia não controlada, alimentos 

contaminados, ingestão de produtos de limpeza; má alimentação, como a desnutrição, 

anemia, problemas metabólicos;outras causas, como hipertensão materna, diabetes, 

fator RH, erros metabólicos, dificuldade respiratória, icterícia.  

BUSCAGLIA (1997) afirma que dar à luz uma criança deficiente, na maioria das 

vezes, é um acontecimento repentino, para o qual não há aviso prévio, tempo para se 

preparar e, praticamente, não existe um aconselhamento educacional ou psicológico aos 

confusos pais nesse momento crucial, quer seja dentro ou fora do hospital. Grande parte 

do que farão por seus filhos se baseará no instinto ou no método do ensaio e erro. 

Quanto aos seus sentimentos, medos, ansiedades, confusão e desespero, esses pais terão 

que lidar com eles da melhor maneira possível.  

Ter um filho com alguma deficiência, na mesma medida de não poder ter filhos 

ou passar pela experiência de um aborto espontâneo, pode ser vivido como uma 

experiência de intensa frustração. CARSWELL (1982), em seu trabalho sobre 

assistência de enfermagem a crianças que apresentam Síndrome de Down, relata que as 

mães dessas crianças vivem uma espécie de luto pelo filho perfeito que não nasceu, já 

que, durante a gestação, os futuros pais fazem planos para a criança e, muitas vezes, 

querem para seu filho tudo o que não tiveram e esperam que ele realize tudo que não 

puderam realizar. Assim, após meses de espera, o nascimento de uma criança com 

diagnóstico de deficiência mental, confunde seus sonhos e planos, emergindo 

sentimentos de angústia, culpa, raiva, perplexidade e a procura por justificativas, dando 
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início a um processo de desequilíbrio familiar. Provavelmente demorarão a perceber que 

este novo ser também tem um potencial de vida e desenvolvimento a ser trabalhado. 

TELFORD e SAWREY (1988) lembram que o choque, a negação, a raiva, a 

tristeza e a culpa são os sentimentos mais comumente vivenciados pelos pais nesse 

momento, até que se alcance um equilíbrio para essa nova realidade, sendo que um 

sentimento de mágoa e tristeza pode continuar permeando as relações da família. Estas 

reações são muito semelhantes às descritas por KÜBLER-ROSS (1997) nas fases do 

processo do morrer pelas quais passam o paciente terminal e sua família. 

O trabalho de PETEAN & PINA-NETO (1998) corrobora esta idéia ao relatar 

que o nascimento de uma criança diferente da esperada pode ser traumático e 

desestruturador, interrompendo o equilíbrio familiar, afetando todos os membros da 

família, dado que o impacto da notícia se faz intenso e sua extensão é indeterminada. O 

sentimento de culpa vivenciado aparece independente da gravidade do caso de 

deficiência e os pais sentem necessidade de buscar uma explicação para o acontecido 

como se fosse um castigo a eles destinado. Vencida a fase de impacto inicial, resta-lhes 

buscar o equilíbrio emocional que permita a criação deste filho inesperado e deparar-se 

com a questão da deficiência. 

O trabalho de BRUNHARA & PETEAN (1999) aborda as reações, sentimentos e 

busca de explicações, vivenciados por mães, que ao nascimento de seu filho, recebem o 

diagnóstico de deficiência. Essas autoras discutem que as reações à notícia da 

deficiência da amostra de mães por elas entrevistadas foram de choque, tristeza, 

resignação, revolta e busca por informações, apontando ainda para a negação como o 

mecanismo de defesa mais utilizado pelas mães de sua amostra, como forma de diminuir 
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ou encobrir a problemática do filho, como forma de ganhar tempo para a elaboração do 

choque inicial. 

Um outro ponto salientado por BRUNHARA & PETEAN (1999) é a questão da 

importância da conduta dos pais como detentora de benefícios e/ou prejuízos no 

processo de desenvolvimento dos filhos com deficiências, sendo que as mães 

entrevistadas mostraram-se preocupadas com o desenvolvimento geral do filho e com a 

perspectiva de cura, apontando para a melhor capacitação dos profissionais que atendem 

os pais no momento da notícia como um facilitador dos processos de reestruturação 

familiar e busca do atendimento adequado para a criança deficiente. 

Refletindo acerca da situação de choque dos pais frente à realidade de ter um 

filho com alguma anomalia, recorri ao trabalho de SARTORELLI et al. (1999), que trata 

da possibilidade do Diagnóstico pré-natal Citogenético, uma técnica utilizada como 

forma de detectar se há o risco da gestação ser de um feto com alguma má formação ou 

deficiência. Os autores atentam para os resultados de seu trabalho, apontando que, para a 

população pesquisada, apesar dessa técnica ser considerada invasiva, parece ser 

instrumento relevante à medida que possibilita aos pais que já tiveram um filho com 

alguma deficiência, um melhor planejamento da próxima gravidez e tentativa de 

recuperação da confiança em sua capacidade reprodutiva, como forma de reparar a 

ferida narcísica causada pelo nascimento de um filho afetado por algum problema 

genético ou congênito. 

Esse trabalho corrobora a idéia do despreparo dos pais para lidar com a situação 

da criança inesperada que se lhes apresenta, além de apontar dificuldades das famílias 

em aceitar uma criança nestas condições, já que a maioria dos casais desse estudo 
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demonstrava interesse em interromper a gestação caso o diagnóstico evidenciasse se 

tratar de mais um filho afetado pelo problema. 

É importante atentar também para o fato de que a forma como é transmitida a 

notícia de que o bebê recém nascido é portador de alguma anomalia pode ser decisiva no 

que se refere ao impacto inicial dos pais. Para o profissional de saúde envolvido com 

essa situação, cabe buscar compreender que a vivência emocional dos pais, seja como 

for que ela se manifeste, é parte necessária ao processo de reestruturação familiar e 

aceitação da facticidade que se lhes apresenta. Nesse sentido, nesse relevante trabalho a 

respeito do impacto à primeira notícia dada aos pais sobre a deficiência de seu bebê, 

PETEAN & PINA-NETO (1998) concluem: 

 
A forma como a notícia é dada, o momento em que é dada e o tipo de 
linguagem utilizada podem comprometer a compreensão dos aspectos 
clínicos do problema, influenciar as expectativas dos pais em relação ao 
desenvolvimento físico e mental de seu filho, dificultar o estabelecimento dos 
vínculos afetivos e exacerbar ou minimizar os conflitos intrapsíquicos e 
interpessoais existentes entre o casal. (PETEAN & PINA-NETO, 1998). 

 

Os pais, provavelmente, só poderão avaliar a nova situação de vida assimilando e 

discutindo as orientações profissionais sobre as características do diagnóstico de seu 

filho e se há alguma especificidade a ser seguida no seu cuidar, depois de passado o 

período que pode ser tratado como de “luto” pelo filho idealizado, podendo aceitar sua 

criança diante de perspectivas mais próximas da realidade. 

Os profissionais que atendem pais de filhos com deficiência ainda têm um 

preparo insatisfatório a respeito da situação emocional vivenciada pela família a partir 

do momento em que é dado o diagnóstico. Segundo BREGANTINI (2002), há casos 

onde o profissional de saúde, despreparado para lidar com os confusos pais, pode omitir 
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informações importantes com medo de fragilizá-los ainda mais ou ainda usar de 

linguagem extremamente técnica, correndo o risco de excluí-los de participar dos 

procedimentos clínicos para com o bebê. Essa autora ainda ressalta que compreender as 

possíveis reações dos pais é de grande relevância para que as expectativas da família em 

relação à criança possam se avaliadas e trabalhadas quando necessário, favorecendo o 

desenvolvimento social, físico, psíquico e educacional da criança, além da reestruturação 

familiar. Ainda sobre isso temos a seguinte menção: 

 
 É importante comunicar a notícia ao casal de maneira adequada, oferecendo 
todas as informações sobre o problema, de forma clara e objetiva, com uma 
linguagem que lhes seja acessível, propiciando-lhes, assim, condições de 
discutir abertamente suas dúvidas (PETEAN & PINA-NETO, 1998). 

 

DESSEN & SILVA (2000) salientam que tem havido uma crescente 

preocupação, no meio científico, com o tema “família e deficiência mental”, centrada no 

bem-estar psicológico das famílias e especialmente dos genitores, mas que estudos 

envolvendo a participação do pai ainda são poucos. Atentam também para a necessidade 

de se estudar as famílias de pessoas deficientes mentais, buscando conhecer sua 

dinâmica de relacionamento, focalizando sua inserção em um contexto social amplo e 

complexo.  

MILLER (1995), em seu livro, trata da questão de como pais e mães de crianças 

com necessidades especiais conseguem criar seus filhos frente a tantas dificuldades 

inesperadas, trazendo experiências de quatro famílias de crianças especiais. Esta autora 

observa, em seus estudos, que, com o nascimento do filho, as mães e pais 

freqüentemente passam pelo que ela denomina de “fases de adaptação” à nova 
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condição de pais de um bebê com necessidades especiais. As fases de adaptação seriam 

quatro: SOBREVIVÊNCIA, BUSCA, AJUSTAMENTO E SEPARAÇÃO, que 

geralmente acontecem nesta ordem, podendo, no entanto, coexistirem em um mesmo 

momento, terem sua ordem alterada ou mesmo serem reativadas (depois de 

supostamente superadas) frente a determinados acontecimentos ou vivências, como o 

início de um novo programa educacional ou a regressão do quadro de saúde do filho em 

questão. MILLER (1995) não pretende esgotar as formas de reações dos pais frente à 

deficiência, mas nota que as fases propostas parecem elucidar o percurso de atitudes e 

sentimentos dessas famílias no decorrer da vida.   

Segundo ela, a fase de SOBREVIVÊNCIA é vivida à medida que os pais 

procuram continuar caminhando, apesar do choque inicial de um filho inesperado. 

Procuram reagir, enfrentar o desespero de perceber que algo fora de seu controle retirou 

de seu filho a chance de uma vida plena. Sentimentos como medo, confusão, culpa, 

vergonha e raiva são comuns nesta fase e, dizer que se sobreviveu a esta facticidade, é 

reconhecer a possibilidade de continuar vivendo a partir de um novo propósito, confiante 

de poder encontrar meios de superar o que ainda está por vir. 

A fase da BUSCA pode ser dividida em duas para sua melhor compreensão, mas 

freqüentemente é vivida de forma não tão organizada. A busca externa que tem início 

quando ainda se está sobrevivendo, com a procura por um diagnóstico preciso e por 

serviços de saúde para o atendimento do filho especial. Já a busca interna acontece com 

perguntas do tipo “Por que?” “O que isto significa para a minha vida?” e implica na 

busca por compreensão de se ter um filho com necessidades especiais. Os pais 

geralmente questionam suas atitudes frente à diferença/deficiência, se tornam mais 
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atentos às atitudes sociais frente a ela, podem entrar em um conflito de emoções que se 

sobrepõem ou ainda dar início a um processo longo e complexo que, possivelmente, 

resultará em importantes mudanças de direcionamento e filosofia de vida. 

MILLER (1995) percebeu que uma terceira fase a ser vivenciada no processo de 

adaptação desses pais é a de AJUSTAMENTO, que seria o momento da acomodação e 

equilíbrio, levando à percepção que mudanças levam tempo para acontecer. Pais e filhos 

terão um percurso geralmente longo a percorrer, mas que já pode ser vislumbrado de 

maneira mais tranqüila. Com a certeza de que o filho com deficiência está bem atendido 

e amparado, há espaço para preocupações com outros filhos, com o parceiro, a carreira, 

amigos, lazer etc. A autora ainda ressalta que os pais estão mais habituados a sua 

condição, tendo desenvolvido habilidades e informações sobre a situação, além de 

segurança e auto confiança. 

Esta autora elucida ainda a fase da SEPARAÇÃO, que seria o processo de deixar 

a criança mais livre, sem cuidados excessivos, propiciando que ele aprenda com seus 

erros. Este processo, que em condições isentas de deficiências, aconteceria induzido pelo 

próprio filho, ansioso por explorar o mundo à sua volta, pode ter certa dificuldade no 

caso de crianças com necessidades especiais, que podem se mostrar incapazes de iniciar 

este processo por si só, cabendo aos pais o papel de ajudá-las a se tornarem mais 

independentes e auto suficientes. Este processo pode se tornar bastante difícil para mães 

e pais que, de alguma forma, permitiram que seus sentimentos de auto estima e 

autovalorização se misturassem ao cotidiano de seu filho. Assim sendo, esta fase pode 

também estar permeada por um período de luto e perda, evocando sentimentos de culpa 

e tumulto emocional, como na fase da sobrevivência. 
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O trabalho de NUNES e colaboradores (1998) aponta para o crescente número de 

produções científicas geradas por programas de pós graduação em educação especial 

referentes a percepções de famílias sobre seus membros com deficiência. Estes autores 

salientam, a partir disso, a importância de se ouvir aqueles que lidam diariamente com 

os portadores de necessidades especiais, pois eles, além dos próprios indivíduos 

especiais, é que melhor podem apontar as necessidades e possibilidades dessa 

população. Observam ainda que, quer seja no âmbito da sociedade em geral, quer seja no 

que se refere a uma escola ou instituição, o que se faz em prol da pessoa com 

necessidades especiais é norteado por diretrizes que dificilmente contam com a 

participação daqueles que estão no cotidiano com os deficientes. 

Salientam ainda que, na maioria das teses e dissertações analisadas por este 

estudo, percebe-se uma carência de recursos básicos (teóricos e práticos) 

disponibilizados aos cuidadores dos indivíduos especiais de forma que, essa carência de 

conhecimento pode dificultar o real desenvolvimento de seus filhos, alunos, ou clientes. 

Ainda é importante atentar que a maioria dessas produções científicas aponta para a 

concepção que pais e profissionais têm da pessoa com necessidades especiais e, 

principalmente do deficiente mental, como ser incapaz, infantil, dependente e com 

características qualitativamente diferentes do ditos “normais”, alertando: 

 
Essa concepção de deficiência, como condição patológica crônica 
incapacitante, que esteve presente aberta ou veladamente, inclusive no 
discurso de agentes educacionais, implica em atitudes e ações em relação a 
esses indivíduos que reforçam ainda mais estas características 
estigmatizantes. Esta representação estereotipada do deficiente é, sem 
dúvida, um dos principais entraves a proposta de sua integração ou inclusão 
no sistema regular de ensino, além de outros aspectos já mencionados, como 
a falta de preparação dos professores para acolher estes alunos. (NUNES e 
cols., 1998) 
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Ainda, no que se refere às produções científicas de teses e dissertações, tive 

acesso a alguns trabalhos, a partir de referências do estudo dos autores acima citados, 

que se fazem relevantes frente a questões bastante pertinentes apontadas por seus 

autores. Dentre estes trabalhos, atentei para o de DALLABRIDA (1996) que trata do 

deficiente mental profundo na concepção da mãe. Essa autora concluiu que as mães 

abordadas tinham uma visão organicista da deficiência dos filhos, apresentando na 

maioria das vezes, sentimentos de culpa por terem gerado esse filho. Nas famílias deste 

estudo, a mãe pareceu monopolizar o cuidado com o filho em questão com o intuito de 

receber reconhecimento. No entanto, pareceram superprotegê-los em demasia, criando 

uma rotina pobre em estímulos, diminuindo, assim, suas chances de se tornarem mais 

independentes. 

As reflexões desta autora atentam para a exaltação do papel da mãe na família, 

encobrindo sentimentos contraditórios de aceitação e rejeição do filho com deficiência 

mental profunda, sendo que, na maioria dos casos, se faz nítida a dependência mútua 

mãe-filho que impede o crescimento destes como indivíduos próprios. A autora ainda 

salienta que: “as conclusões colocadas sinalizam que as diferenças existentes entre 

sexo, idade e deficiências associadas a cada filho não foram significativas para os 

resultados dos dados, tendo em vista as semelhanças das respostas das mães”, 

ressaltando a importância de futuros estudos incluindo os pais na investigação. 

SAMPAIO (1995), em sua dissertação sobre a percepção de mães sobre a 

sexualidade de seus filhos deficientes mentais, revela que “o meio social e educacional 

ao qual as mães pertencem não dá subsídios para elas buscarem ou ‘cobrarem’ 
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informações sobre os aspectos da vida social afetiva dos filhos portadores de 

deficiência. (pág 175)”. Atenta para a importância da inclusão da família em programas 

de educação sexual destinados aos deficientes, buscando nos pais, mães e cuidadores, o 

levantamento das reais necessidades nesse âmbito, salientando a necessidade de preparar 

as famílias para contribuírem com os programas, já que considera os pais como os 

agentes educacionais mais próximos e duradouros na vida de um filho. 

 Na dissertação de COSTA (1989) há evidências de que mães de deficientes 

mentais estudadas têm clara percepção das necessidades de atendimento de seus filhos e 

também de que elas próprias precisam de ajuda na  tarefa de cuidar do filho. A autora 

também lembra que, embora as instituições freqüentadas estejam desenvolvendo 

programas de atendimento a esses usuários e suas famílias, ainda não têm conseguido 

atingir seus objetivos, já que as famílias ainda estão insatisfeitas. 

 Um outro trabalho relevante ao qual tive acesso, aborda a questão da perspectiva 

de pais em relação ao filho com deficiência mental e de si próprios (BONADIMAN, 

1995). Essa autora corrobora a idéia de que os referidos pais e mães tendem a 

superproteger o filho deficiente, sugerindo que este comportamento ocorre como forma 

de poupar os filhos de todos os problemas sociais relacionados, ou não, à questão da 

deficiência. Ressalta ainda que, no caso dessas pessoas, o problema não está na 

necessidade de os pais se envolverem mais na intervenção dos filhos, mas sim no fato de 

que, frente à deficiência, eles se sentem inseguros, sem saber como lidar com ela. Assim 

sendo, emerge a necessidade real de acompanhar esses pais e estar junto deles no 

vivenciar as mais diversas situações. 
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TERRASSI (1993) revela ter encontrado poucas diferenças nas ações e reações 

de famílias de deficientes de diferentes tipos, físicos, mentais e sensoriais. Elucida ainda 

que houve grande semelhança no que se refere à percepção do problema do filho, idade 

em que o diagnóstico foi revelado, contexto de apresentação do diagnóstico, 

relacionamento familiar e tipo de atendimento para o filho. 

Cabe ainda abordar um importante trabalho no que se refere à temática da família 

frente à deficiência Trata-se da dissertação de OMOTE (1980), que analisa, de forma 

bastante abrangente, os fatores que permeiam este contexto, tratando a trajetória da 

família de uma pessoa com deficiência como sendo uma carreira a ser seguida, dada a 

necessidade de se adquirir experiência para executar as tarefas que lhes são imputadas e 

ao longo percurso que se inicia no nascimento de uma criança com deficiência até o 

encontro de tratamentos adequados e equilíbrio pessoal de seus membros. Dessa forma, 

o autor utiliza o termo “carreira” no sentido de descrever as mudanças pelas quais a 

família inteira pode passar com o nascimento de um filho identificado e reconhecido 

socialmente como deficiente mental.  Este autor ressalta: 

 
A família de uma criança que é rotulada como deficiente mental pode 
desempenhar um importante papel, tanto para minimizar as deficiências 
dessa criança como para maximiza-las e criar outras. Além disso, é 
necessário considerar que a família sofre em geral graves conseqüências 
tanto das dificuldades especiais criadas pela existência, em seu interior, de 
uma criança médica e cronicamente incapacitada quanto do reconhecimento 
social da condição de desviante dessa criança. (OMOTE, 1980, pág12) 

 

OMOTE (1980) ressalta ainda, a importância de que o diagnóstico acerca da 

deficiência (independente do seu tipo) seja revelado o mais breve possível aos pais, pois, 

embora o choque inicial possa ser maior, parece haver uma melhor condição desses pais 
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se ajustarem melhor à “carreira” que terão pela frente, reduzindo os atropelos, ilusões e 

frustrações, tudo isso desde que encontrem orientação adequada. 

Ainda neste momento específico em que focalizei minha atenção na busca por 

trabalhos científicos - como teses e dissertações - que tratassem da questão da família 

frente ao amplo tema da deficiência de um filho (posteriormente citarei outros trabalhos 

científicos relevantes, com os quais tive contato em outros momentos), deparei-me com 

o trabalho de PASCHOAL (1993) que investigou a relação de apego construída entre 

mãe e filho com deficiência ao estudar o caso de gêmeos, sendo que apenas um deles 

nasceu com uma síndrome congênita que afetava diversos aspectos físicos, como o tônus 

muscular e alguns aspectos sensoriais. 

Esta autora encontrou diferenças no desenvolvimento da relação de apego entre o 

“par mãe-bebê normal”* e o “par mãe-bebê lesionado orgânico”*, observando que o bebê 

com deficiência utilizava-se muito mais do olhar como forma de comunicação, enquanto 

o bebê típico utilizava-se também de recursos constitucionais de diferentes tipos. A 

autora sugere que o bebê com a síndrome congênita encontrava barreiras em se 

comunicar por outros recursos, intensificando, assim, a busca de contato pelo olhar, 

buscando manter o vínculo com a mãe.  

No referido estudo, PASCHOAL (1993) ressalta que a mãe pode, sutilmente, se 

amoldar às qualidades e ao desenvolvimento do filho, sendo que a qualidade da 

interação estará relacionada a essa capacidade materna. No caso estudado, a mãe 

                                                             
* Estes são os termos originalmente empregados pela autora 
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estabeleceu maneiras de perceber características de cada filho, o típico e o deficiente. 

Segue um trecho da autora: 

 
Fica evidente que as características das crianças interferem fortemente no 
apego e na própria natureza da relação para o estabelecimento do vínculo. 
Entretanto, o dado mais eloqüente, neste caso, aparece quando se 
correlaciona a freqüência de utilização do olhar pela criança deficiente com 
o peso desta forma de comunicação no depoimento da mãe. A mãe pareceu 
captar muito bem a necessidade de vinculação de seu bebê, expressa através 
do olhar, o único sinal de comunicação que não foi afetado por sua doença e, 
por isso, ficou disponível para o estabelecimento e manutenção do vínculo. 
(PASCHOAL, 1993, pág 118) 

 

Ainda esta autora revela que o impacto inicial da notícia de que o filho recém 

nascido apresenta uma deficiência pode provocar um desvio no encontro inicial entre 

pais e filhos, que deveria ser prazeroso e permeado por afetividade e satisfação, impondo 

a eles uma adaptação de grandes proporções às suas perspectivas, sendo que pode 

ocorrer uma dificuldade considerável na organização das trocas mãe-bebê. Salienta 

ainda que a possibilidade de apego pais e filhos está estreitamente relacionada a certos 

comportamentos inatos do bebê, bem organizados, cuja finalidade parece ser garantir 

que se desencadeie um processo de envolvimento de ambas partes. Para que se possa 

apreender o significado das comunicações limitadas de um bebê com deficiência 

precisarão ser ativados recursos dos pais de se relacionar com este filho e trabalhar sua 

recuperação. 

Tendo levantado aqui importantes reflexões e contribuições sobre percepções de 

famílias de pessoas com deficiência em diversos aspectos, passo agora a abordar a 

questão do apego na relação pais-filho como forma de enfocar um pouco mais 

profundamente essas relações tão íntimas da existência dessas pessoas. 
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1.4. APEGO NA RELAÇÃO PAIS - FILHO 

 

 

obre a questão da relação existente entre os primeiros cuidados 

maternos e a saúde mental de uma criança que tem sido motivo de 

investigação de vários pesquisadores desde as décadas de 30 e 40 na 

Europa, percebemos que estes estudos estão se fazendo muito úteis atualmente. Um dos 

mais importantes pesquisadores deste tema é BOWLBY (1951) que, no pós 2ª Guerra 

Mundial, realizou importantes estudos destinados a auxiliar no cuidado das crianças 

"sem lar" (órfãs ou separadas de seus pais por medidas de proteção). Este autor postulou, 

a partir de seus trabalhos, que, para desenvolver-se normalmente, a criança precisaria 

ter, durante os primeiros anos da vida, uma relação afetiva, íntima e contínua com sua 

mãe, sendo que esta relação deve ser prazerosa para ambos, já que é imprescindível para 

a saúde mental do indivíduo adulto.  

Esta ligação afetiva forte entre mãe e filho é chamada de apego. Assim, Schaffer 

(1971) citado por FERREIRA, M.C.R. (1984) relata que há um certo consenso entre 

vários autores em caracterizar o apego como um conjunto de comportamentos por meio 

dos quais o indivíduo inicia ou mantém uma relação afetiva. A característica básica seria 

a busca de proximidade da pessoa que é objeto do apego. Essa busca abrange desde 

comportamentos proximais, de contato físico e aproximação, até distais, como interação 

e comunicação à distância (olhar, sorriso, vocalização). Esses comportamentos persistem 

como parte importante do repertório humano, não apenas durante a infância, como 

S 
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também durante a adolescência e idade adulta, quando novas relações de apego se 

estabelecem. 

A respeito deste primeiro cuidado materno, Ribble (1975), citado por 

FERREIRA, VARGAS e ROCHA (1998), ressalta que ele consiste em uma continuação 

das ligações da via intra-uterina. Ainda estas autoras se remetem ao contato mãe-bebê 

como um estímulo importante para o crescimento e a percepção do bebê, estimulando 

instintivamente reações emocionais na criança. 

Segundo BOWLBY (1995), a privação materna é a situação na qual uma criança 

não encontra uma relação calorosa, íntima e contínua com a mãe natural ou mãe 

substituta permanente. A separação será suavizada se a criança passar a ser cuidada por 

alguém que ela já conhece e confia, mas pode ser acentuada se a mãe substituta for 

amorosa, mas uma estranha. Os efeitos perniciosos da privação variam de acordo com o 

grau da mesma, podendo trazer consigo a angústia, uma necessidade exagerada da 

criança buscar de indícios de que é amada. Ainda fortes sentimentos de vingança e, em 

conseqüência, culpa e depressão, podendo resultar inclusive em distúrbios nervosos e 

uma personalidade instável. A privação ainda pode ter efeitos maiores sobre o 

desenvolvimento da personalidade, podendo ter influência na capacidade de estabelecer 

relações com outras pessoas. Relações insatisfatórias na primeira infância predispõem as 

crianças a reagirem mais tarde de forma anti-social diante das tensões. 

Nas situações em que as separações da mãe ocorrem nos períodos da segunda e 

terceira infância, seus efeitos são menos desastrosos do que os dos primeiros meses de 

vida, porém ainda podem ter conseqüências importantes no desenvolvimento das 
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crianças. Quanto melhor tiver sido a relação do bebê com a mãe, melhor será a sua 

tolerância à separação quando for mais velho. 

Dada a importância do estabelecimento de uma relação de apego saudável entre 

mãe e filho, vários estudos têm se preocupado em analisar como poderiam ser atenuadas 

as conseqüências da separação dessa dupla em situações em que ela se faz necessária. O 

trabalho de FERREIRA, M. C. R. (1984) esclarece que, em países subdesenvolvidos, as 

condições sócio-econômicas precárias da classe média e da baixa exigem que a mulher 

trabalhe, não podendo dedicar-se em tempo integral ao cuidado dos filhos e, dessa 

realidade, surgem discussões sobre os pontos positivos e negativos da utilização de 

instituições tipo creches e de como torná-las melhor. Essa autora ainda lembra que, nas 

décadas de 50 e 60, o ambiente dessas instituições caracterizava-se por uma carência 

geral de estimulação, pouca atenção individualizada às crianças e alimentação 

inadequada às necessidades de seu desenvolvimento. As crianças que eram deixadas sob 

os cuidados dessas creches, mesmo voltando ao convívio com suas mães no período da 

noite, apresentavam retardo ou alterações no seu desenvolvimento físico, mental e 

emocional, sendo que, apesar de não estarem sendo privadas do contato com a mãe, 

sofrem privação de atenção e estimulação suficientes para o seu pleno desenvolvimento. 

Uma outra situação na qual o bebê não pode manter integralmente o afeto e uma 

relação próxima com a mãe consiste nos casos de hospitalização da criança. Atualmente, 

a maioria dos hospitais permite a presença da mãe junto de seu filho hospitalizado; 

entretanto, devido aos procedimentos necessários para a recuperação da criança, os 

cuidados da mãe podem não ser tão próximos como seriam em casa. Também ocorre do 

bebê necessitar do auxílio de incubadora, em casos de prematuridade, ou de cuidados de 
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um Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por ocasião de quadros graves de saúde. 

Nesses casos, freqüentemente há um prejuízo do apego mãe e filho, mesmo porque são 

situações em que o foco e as preocupações, tanto da mãe quanto da equipe de saúde 

responsável pelo tratamento, estão voltados para a recuperação da saúde da criança. 

Neste sentido, o estudo de FERREIRA, VARGAS e ROCHA (1998) atenta para o 

conhecimento da relação de apego mãe e filho como sendo de considerável importância 

na formação de enfermeiras pediatras e neonatais, dado que elas são responsáveis por 

amenizar o sofrimento das crianças quando estas se encontram hospitalizadas. Também 

nesta situação assumem o papel de mãe substituta. 

Tendo sido levantada a importância da relação de apego entre mãe e filho e do 

estudo desta relação de modo a amenizar as conseqüências da privação da mãe, 

FERREIRA, M.C.R. (1984) ainda lembra que reações à separação mãe e filho não 

podem ser estudadas somente sob a ótica do filho porque também produzem sentimentos 

e reações na mãe.  

Considerando este ponto recorri ao trabalho de BADINTER (1985) que defende 

a teoria que o amor da mãe para com seu filho não é um sentimento inato de todas as 

mulheres que geram um bebê, mas sim um sentimento construído na díade mãe - filho, à 

medida que a mãe está disponível para, com seu cuidado, despertar emoções de afeto em 

seu filho, de modo que os dois, nessa relação, aprendam a se amar de forma que a 

criança possa ter um desenvolvimento psíquico saudável e a mãe aprimore sua 

continência para com o aprendizado do filho e disponibilidade de demonstrar e receber 

afeto. 
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Refletindo sobre a questão do apego e dessa teoria de que o amor materno é 

construído na relação com seu filho, questionei-me a respeito da relação que se 

estabelece entre a mãe e seu filho com deficiência, buscando também reflexões acerca 

do papel paterno neste complexo vivencial. 

A dissertação de MELO (2000) trata da relação mãe – criança com deficiência 

mental segundo uma abordagem winnicottiana, levantando importantes discussões 

acerca dessas vivências. Primeiramente esta autora ressalta que, para Winnicott, a 

deficiência mental pode ser conseqüência de algum tipo de doença orgânica a nível 

cerebral ou ainda de distúrbios no desenvolvimento emocional precoce.  

Para esta autora, no caso da deficiência de um bebê ser identificada logo ao 

nascimento, esta família poderá se deparar com as dificuldades da mulher exercer a 

maternagem, já que ela esbarra em sentimentos de luto pela criança esperada. Dessa 

forma, sentimentos e cuidados mais simples, esperados da mãe para com seu filho, como 

olhar em seus olhos, segurar no colo, alimentá-lo podem ser geradoras de intensa 

dificuldade tanto por limitações do bebê (deficiências físicas, alteração de tônus 

muscular) como pela confusão emocional vivenciada pela mãe neste momento. Além 

disso, ela ainda salienta que “através do trabalho com crianças deficientes mentais, 

podemos observar que, na maioria das vezes, parece ocorrer um atraso no 

desenvolvimento emocional primitivo destas, ou mesmo uma distorção de tal processo”.  

Ainda MELLO (2000) lembra que, segundo os estudos do referido autor, nos 

casos de deficiência mental diagnosticada ao longo do desenvolvimento, sem que haja 

uma condição orgânica que a justifique, há a hipótese de que tal deficiência possa ser 
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conseqüente de falhas significativas na adaptação da mãe às necessidades do bebê nos 

estágios precoces de seu desenvolvimento, resultando em prejuízos para a criança. 

Ë importante salientar que WINNICOTT (1999) não pretende, com seus estudos, 

criticar ou educar mães para o cuidado de seus bebês, mas sim compreender essa relação 

buscando informações que julga necessárias a quem convive ou presta serviços a estas 

pessoas. Para este autor, a tarefa de cuidar de um bebê não pode ser aprendida com 

especialistas, mas é cuidado inerente às mães. Assim sendo, quando um especialista 

como médico, enfermeiros, e psicólogos tentam aconselhar ou dirigir os atos de uma 

mãe, acabam por trazer mais malefícios do que benefícios, pois tornariam as atitudes da 

mãe, conscientes, menos naturais e assim, piores para o desenvolvimento de seu bebê. 

WINNICOTT (1999), no entanto, não se mostra extremamente sentimental ou 

idealizador do cuidado materno como sendo sempre perfeito. Ele acredita haver 

situações de prejuízo no desenvolvimento precoce de uma criança, decorrentes de 

possíveis falhas no cuidado materno.Assim, defende a idéia de que o trabalho de 

especialistas no sentido de identificar e amenizar situações problemáticas, seria o de 

compreender as atitudes maternas e o contexto em que ela ocorre, aprender com elas e 

buscar meios de fortalecer a confiança da mãe em si mesma e em sua capacidade de 

cuidar de seu bebê, evitando interferir desnecessariamente. 
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1.5. ENTRE AS DEFICIÊNCIAS - A DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

 

entre as várias formas de deficiência, meu olhar se volta para uma em 

especial, a deficiência mental, com a qual já pude ter um contato 

mais próximo durante a realização de meu estudo de Iniciação 

Científica (SOUZA, 2000). De acordo com a conceituação adotada no Brasil pelo 

Ministério da Educação (MEC) pode-se definir deficiência mental como: 

 
Funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, oriundo 
do período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a 
duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 
responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes 
aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho 
na família e comunidade, independência, locomoção, saúde e segurança, 
desempenho escolar, lazer e trabalho. (MEC, 1997, pág 27). 

 

Segundo TELFORD & SAWREY (1988), de acordo com a Associação 

Americana de Deficiência Mental (AAMD), existem três condições básicas para a 

definição de deficiência mental (tratada por eles como retardamento mental), sendo elas: 

1- funcionamento intelectual subnormal; 2- originado durante o período de 

desenvolvimento; 3- havendo prejuízo no comportamento adaptativo. Os prejuízos 

advindos dessas condições podem surgir sob forma de retardamento maturacional, 

indicado pela lentidão de aquisições como sentar, andar, relacionar-se com outras 

crianças; deficiências na aprendizagem, principalmente desempenho acadêmico precário 

e inadequação no ajustamento social, principalmente adulta, social e econômica, quando 

comparado a seus pares. Os autores ainda salientam que “esta definição torna o 

D 
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‘retardamento mental’ uma expressão que descreve o estado corrente do comportamento 

adaptativo e nível funcional do indivíduo, independentemente de sua etiologia ou 

possibilidade de cura” (pág. 299). 

Ainda para esses autores: 

 
O retardamento mental não é uma doença ou síndrome medica de causa 
específica. Há mais de 100 causas específicas identificadas. Os indivíduos 
mentalmente retardados podem funcionar subnormalmente em vista de 
fatores genéticos (aberrações num único gen, poligênicas ou cromossomiais); 
déficits orgânicos de origem ambiental (infecções, toxinas, traumas físicos, 
dieta alimentar, distúrbios na gestação ou níveis de irradiação); ou em 
função das condições sociais e psicossociais de suas vidas. Embora as 
etiologias da subnormalidade mental sejam numerosas, as causas exatas, na 
maioria dos casos, não são conhecidas. (TELFORD & SAWREY,1988,p. 299) 

 

Como enfocado anteriormente, o nascimento de uma criança com estas 

características, na maioria das vezes é um acontecimento angustiante para as famílias e 

que remetem a um sentimento de frustração pelo fato de o bebê que nasceu não ser 

perfeito como se idealizava. Além disso, criar um filho com deficiência implica em 

cuidados intensos e dispendiosos para que ele possa se desenvolver em todo o seu 

potencial. Também julgo importante atentar que as crianças com deficiência mental 

podem necessitar de estimulação específica intensa, desde os primeiros anos de vida, 

requerendo os serviços prestados por instituições especializadas nesse cuidado, o que 

pode interferir no contato dos pais e familiares com o bebê, já que este terá que passar 

parte de seu tempo sendo atendido por profissionais que farão ou orientarão esta 

estimulação. 

Dessa forma, é importante pensar nesses pais que foram frustrados em suas 

expectativas e deparam-se com um cuidado que terá de ser prestado e para o qual não 
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foram preparados. Frente à nova realidade, estarão disponíveis para favorecer as relações 

de apego tão imprescindíveis para a saúde mental da criança? Se o amor materno é um 

sentimento construído, neste caso não estaria se prejudicando pela evocação de 

sentimentos de frustração vivenciados por ela? E os sentimentos paternos em relação ao 

bebê deficiente, como seriam? 

Em minha vivência na instituição onde desenvolvi o estudo de Iniciação 

Científica, mencionado anteriormente, percebi que muitos alunos são muito carinhosos 

com todos que a eles se apresentam e, ao tomar contato com as leituras sobre apego, 

questionei-me sobre isso. Como referiu BOWLBY (1995), a criança submetida a uma 

privação parcial pode apresentar uma busca exagerada de amor. Seriam estes 

comportamentos observados condizentes com os estudos deste autor? Ou ainda, seriam 

um reflexo de relações bem sucedidas, com suas famílias? Senti, então, que estas minhas 

reflexões e interrogações clamavam por uma investigação acerca das relações 

estabelecidas entre as famílias e as pessoas com deficiência mental, atentando para o 

cuidado exercido pelo casal de pais. 

Assim, para buscar um aprofundamento na compreensão do cuidar de um filho 

com deficiência mental através da vivência de seus pais, o referencial teórico 

metodológico que me pareceu mais pertinente a esta proposta foi o da fenomenologia, 

pois procuro, movida por uma inquietação, compreender um fenômeno que para mim 

está oculto, "o cuidar de um filho com deficiência mental". Sob meu olhar, é um 

estudo de natureza qualitativa, envolvendo experiências únicas, ao mesmo tempo em que 

têm algo em comum entre as famílias que se vêem envolvidas com este cuidar.  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

22..  TTrraajjeettóórriiaa  MMeettooddoollóóggiiccaa  
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2.1. A FENOMENOLOGIA 

 

 

 fenomenologia enquanto movimento da filosofia surgiu no início do 

século XX com HUSSERL (1965), a partir de sua percepção do que 

denomina de "Insuficiência das Ciências Humanas", quando passa a 

censurar nessas ciências e, notadamente na Psicologia, o fato de terem seguido os 

modelos da Física Clássica, aplicando-os sem discernir que seus objetos são diferentes. 

Este referencial teórico-metodológico, segundo MARTINS & BICUDO (1983), tem seu 

foco de interesse voltado para o homem, para a compreensão do seu ser e tem um 

compromisso com a sua possibilidade de ser-com-os-outros e ser-plenamente humano. 

Para tanto, essa metodologia se propõe a um "novo olhar", já que o investigador olha o 

fenômeno atentivamente a partir do que ele se mostra em si mesmo.  

Para FORGHIERI (1984), a fenomenologia não é um conjunto de ensinamentos, 

mas um método que pretende chegar ao fenômeno categorial, para captar a sua essência. 

A fenomenologia é, portanto, uma ciência voltada para as experiências vividas pelo 

sujeito, preocupada em descrever o fenômeno no sentido de mostrá-lo, de desvelar (tirar 

o véu, desocultar) algumas de suas facetas a partir do modo como ele se mostra ao 

sujeito que o vive, para que, através da rigorosa descrição, possamos captá-lo em sua 

essência. 

Neste referencial, o fenômeno é aquilo que surge para uma consciência, tudo 

aquilo que se mostra, se desvela como resultado de uma interrogação. A palavra 

A 
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"fenomenologia" vem do grego "phainomenon" que significa discurso esclarecedor a 

respeito daquilo que se mostra a um sujeito interrogador; também do verbo 

"phainesthai" que significa mostrar-se, desvelar-se. Deste modo, a fenomenologia 

procura elucidar a essência do fenômeno como ele se mostra, buscando sua 

compreensão. Compreensão no sentido de tomar o objeto a ser compreendido na sua 

intenção total, não apenas naquilo que as coisas são na sua representação. 

MARTINS & BICUDO (1995) lembram que a pesquisa não parte do zero, pois o 

investigador tem um pré-reflexivo que precisa ser considerado. O que se precisa evitar é 

que esse pré-reflexivo (que inclui a teoria, as pressuposições), influencie o seu interrogar 

pois, se isso ocorrer, já terá obtido respostas antes mesmo de buscá-las na experiência de 

quem vive o fenômeno. O interrogar do pesquisador envolve, necessariamente, um 

pensar sobre aquilo que está interrogando e este é o seu pré-reflexivo.  

A busca pela compreensão do fenômeno surge a partir de algo que está oculto, 

isto é, expresso por uma inquietação, uma interrogação para o pesquisador que terá uma 

trajetória a percorrer; essa trajetória será o seu caminhar em direção ao fenômeno, 

naquilo que ele se manifesta por si, através da pessoa que experiencia a situação. 

Cabe mencionar que o desvelamento de um fenômeno nunca é total, pois sempre 

vão surgir novos velamentos a partir de novas inquietações do investigador. Neste 

sentido, BOEMER (1994) menciona que os significados que o pesquisador pode 

apreender nas falas do sujeito têm como referência à totalidade das experiências por ele 

vividas e essa totalidade vai além da consciência explicitada no seu discurso. Dessa 

forma, haverá sempre uma região não expressa que permanece oculta. Por isso, a 

pesquisa sempre prossegue. 
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2.2. ENTREVISTAS - ENCONTROS EXISTENCIAIS 

 

 

ara apreender o cuidado dos pais para com os filhos com deficiência 

mental busquei obter o relato de suas experiências através de 

entrevistas que tiveram uma pergunta norteadora que possibilitasse 

um diálogo, onde eu, enquanto pesquisadora, procurei apreender o significado deste 

cuidar para eles, lembrando-me sempre que estas falas obtidas estão inseridas em um 

contexto, ou seja, a pessoa que teceu seu relato habita uma família, uma sociedade, uma 

cultura, enfim, habita o seu mundo.  

 A entrevista, para CARVALHO (1987), consiste em um encontro social, que 

tem como características peculiares a empatia, a intuição e a imaginação. A empatia é a 

penetração mútua de percepções, é um ato intencional. A intuição é uma forma de 

contemplação, é fonte básica do conhecimento. Já a imaginação permite que o 

entrevistador aproxime-se do que está acontecendo em uma situação de entrevista, 

podendo imaginar quais são os dados reais e quais os fabricados pelo entrevistado.  

Para MARTINS (1984) a imaginação é um recurso básico da fenomenologia, que 

pode ser trabalhado metodicamente, gerando um produto criador. Este autor se remete às 

obras de Sartre, Kierkegaard, Biswanger e Medard Boss para explicitar o significado da 

palavra imaginação e como ela pode ser usada de modo a se constituir um recurso 

metodológico.Menciona a imaginação como possibilidade humana:  

 

P 
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A imaginação é um ato mágico, um encantamento destinado a 
fazer surgir o objeto no qual penso, a coisa que desejo, de forma 
que eu possa apropriar-me de tudo isto no seu surgir. (...) O ser 
humano pode abstrair e objetivar as coisas no seu redor assim 
como no seu mundo. Esta é a natureza ontológica do ser 
humano, este ser que pode pensar, falar e simbolizar. Decorre 
destas possibilidades que o humano pode compreender-se a si e 
aos outros. Para fazer isto, este ser humano representa, 
simboliza, pensa e imagina. Esta imaginação não é uma 
qualidade psíquica que se situa junto com as outras, mas é uma 
qualidade instar omnium, isto é, tem uma qualidade que é válida 
para todas as outras. Sentimentos, conhecimento ou vontades 
que um homem possa ter, dependem em último recurso da 
imaginação que ele tenha daquelas coisas sobre as quais pode 
pensar, falar, entender, etc.( MARTINS, 1984, pág 132)  

 

Para MARTINS & BICUDO (1983) a imaginação permite ao homem descobrir, 

criar e transpor-se para outras situações, dentro dos limites do real, se constituindo a 

virtude essencial que possibilita a transcendência. Assim sendo, com a imaginação, o 

pesquisador pode assumir a possibilidade de ter uma percepção sobre outra pessoa, ainda 

que seja através do olhar dela sobre o mundo e as coisas que lhe são importantes.  

A análise das entrevistas foi realizada segundo uma busca do invariante, das 

convergências dos discursos, daquilo que permanece e que, portanto, aponta para a 

essência. MARTINS & BICUDO (1995) propõem que a análise qualitativa do fenômeno 

situado seja realizada em quatro momentos que são explicitados no trabalho de 

BOEMER (1994). Esses momentos são: 

 

• Leitura geral do relato ou entrevista, do início ao 
fim, sem interpretações, buscando familiarização 
com o que está exposto. Procurando colocar-se no 
lugar do sujeito, de forma a não ser um espectador, 
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mas buscando chegar aos significados atribuídos 
pelo sujeito da mesma forma que ele os atribuiu.  
 
• Releitura dos textos para que sejam identificadas 
unidades de significados, focalizando o fenômeno 
pesquisado. Não há diretrizes específicas nessa 
identificação. As condições particulares sob as quais 
o estudo se desenvolve, tipo de conhecimento que se 
busca, os antecedentes, os acontecimentos reais da 
pesquisa, assim como o envolvimento do 
pesquisador são todos fatores importantes para 
justificar porque se seguiu um ou outro caminho. 
Assim sendo, a interação entre pesquisador e 
pesquisado se torna algo único no estudo de 
natureza qualitativa e o processo de categorização 
vai envolver não só conhecimento lógico, intelectual, 
objetivo, mas também conhecimento pessoal, 
intuitivo, subjetivo, experiencial. Uma unidade de 
significado é, em geral, parte da descrição cujas 
frases  se relacionam. 

 
• Percorrer novamente os textos, já com as unidades 
de significado identificadas, para que se expresse o 
insight psicológico nelas contido. O critério da 
freqüência com que aparece um tópico é relevante, 
mas não é o único. Os dados podem conter aspectos, 
observações, comentários, características únicas, 
mas extremamente importantes para uma apreensão 
mais abrangente do fenômeno estudado. Podem 
conter ainda mensagens implícitas, não intencionais, 
contraditórias que, embora sejam únicas, revelam 
dimensões importantes. Nesse sentido, a intuição e a 
subjetividade têm papel fundamental no processo de 
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localização desse tipo de dado, além, evidentemente, 
do quadro teórico no qual o estudo se situa.  

 
••  Reagrupamento dos elementos relevantes, "como 
sintetizando unidades de significado, transformadas 
em proposição consistente das experiências do 
sujeito, Isso é comumente denominado de estrutura 
da experiência e pode ser expressa em vários níveis". 
O pesquisador integra os "insights" transformados 
em uma descrição consistente da estrutura do 
fenômeno. É importante que os dados sejam  sempre 
examinados e questionados amplamente de forma a 
ajudar o pesquisador a manter o foco de atenção no 
todo, sem perder de vista a multiplicidade de 
sentidos que podem estar implícitos no material. 
(MARTINS & BICUDO,1995 e BOEMER,1994).   

    

 



 

  

  

  

  

  

  

  

33..  PPrrooppoossttaa  ddaa  IInnvveessttiiggaaççããoo  
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3.1. BUSCANDO COLABORADORES 

 

 

ara a realização desta investigação, foi necessário a busca de pessoas 

que se propusessem a ser não apenas sujeitos de uma investigação, 

mas parceiros no processo de desvelamento de facetas significativas 

no cuidar do filho com deficiência mental, sendo assim meus colaboradores, se 

interessando em trilhar um processo de descoberta com base no seu relato vivencial. 

Em minha busca de significados, pensava em como teria acesso a pais de pessoas 

com deficiência mental que pudessem me ajudar a compreender a relação existente entre 

eles e seus filhos. Em que momento eu teria acesso a esses pais de forma tranqüila para 

conseguir um encontro empático e sua parceria.  

Pensei na possibilidade de encontrar esses pais por meio de profissionais da área 

da saúde, ou ainda em algum ambulatório de especialidade médica que se caracterizasse 

pela presença dessas pessoas. Entretanto, afastei essa forma de contato por acreditar que 

pudesse haver uma forma de um contato mais próximo do cotidiano dessas famílias, 

evitando também um eventual contato em momento de apreensão, diante de questões de 

saúde do filho deficiente. 

Passando por essas reflexões, cheguei à possibilidade de ter acesso aos pais por 

meio do ambiente escolar que essas famílias freqüentariam rotineiramente. Optando por 

essa forma de acesso, teria a facilidade de entrar em contato com vários pais de pessoas 

com deficiência mental por meio de uma única instituição. 

P 
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Atualmente muitos autores têm questionado a necessidade de ambientes 

escolares específicos para pessoas com deficiências, defendendo a adoção de um sistema 

inclusivo de educação, onde uma mesma instituição deva procurar os meios necessários 

para atender, não só alunos com condições de aprender pelos métodos tradicionais, que 

requerem visão, audição, linguagem, mobilidade e determinada capacidade intelectual, 

mas também pessoas que apresentem alguma dificuldade ou impossibilidade em 

qualquer dessas áreas. 

Apesar desses desejáveis avanços em busca de uma sociedade que aceite e tenha 

meios de lidar com as diferenças significativas, percebemos que, por inúmeros motivos, 

ainda há um grande número de escolas incumbidas exclusivamente da educação de 

pessoas deficientes. Diante dessa realidade, procurei ter contato com uma dessas escolas, 

que tivesse como clientela pessoas com deficiência mental para me aproximar desse 

cotidiano.  

Apresentei minhas propostas a algumas instituições que, por motivos diversos, 

não tiveram como colaborar. Entretanto, uma instituição se mostrou bastante interessada 

em minha investigação. Trata-se de uma unidade da APAE, situada em uma pequena 

cidade do interior paulista, à qual tive acesso por meio de uma psicóloga que trabalha 

neste local. Dessa forma, entrei em contato com a diretora técnica da escola que me 

recebeu prontamente, mostrando-me o trabalho de sua instituição e se dispondo a 

conversar com os pais dos alunos de forma a convidá-los a colaborar com minha 

investigação. Também me falou nesta ocasião que geralmente esses pais se mostravam 

disponíveis para participar de reuniões e atendimentos necessários, acreditando que eles 

poderiam se interessar em participar da pesquisa.    



Proposta da investigação 
       ______________________________________________________________________________ 

 

51

Tendo encontrado acolhimento para minhas propostas junto a esta APAE, pensei 

que seria de imensa importância que eu pudesse ter mais proximidade com essas pessoas 

que se propunham a me ajudar, conhecer seu cotidiano e as relações que ali se 

estabelecem, entre profissionais, alunos e pais. Essa proximidade almejada poderia 

possibilitar a apreensão de algumas nuanças do contexto que eu precisaria ter como pano 

de fundo ao ouvir os depoimentos dos pais sobre o seu cuidar dos filhos. Com essa 

convicção, solicitei à diretora um estágio voluntário junto à instituição, o que foi 

concedido também prontamente. 

Assim, passei a acompanhar a rotina desta APAE semanalmente, quando eu 

dispunha de uma tarde para permanecer na escola, observando sua dinâmica, 

participando das atividades e conhecendo as pessoas que por ali passavam. Inicialmente, 

minha vivência se restringia apenas às tardes de sexta–feira, quando eu comparecia à 

escola, mas, com o tempo e à medida que a equipe e os alunos passaram a me conhecer e 

se inteirar de minhas intenções em apreender o máximo de seu mundo, passaram a me 

convidar também para algumas atividades planejadas em outros dias, como  participar da 

festa  de final de ano, da comemoração do dia das mães, de festas beneficentes e até de 

reuniões de equipe eventualmente marcadas para discutir assuntos internos. Sempre me 

sentia agraciada com tal convite e oportunidade de me aprofundar no contato com 

aquelas pessoas e relações, percebendo, inclusive, que minha presença era bem-vinda e 

até mesmo desejada. 

Este estágio se iniciou em junho de 2001 primeiramente com a intenção de durar 

seis meses ou um pouco mais; entretanto, estende-se até hoje, à medida que percebi que 

a proximidade alcançada continua me dando subsídios para o conhecimento, não só 
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teórico desse mundo, mas também vivencial que me possibilita um diálogo constante 

entre essas duas vertentes de compreensão. Passo agora a descrever o que pude 

apreender dessa vivência junto à instituição. 
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3.2. FOCALIZANDO A ESCOLA 

 

 

 APAE à qual me refiro é uma instituição de cunho educacional e 

situa-se em uma pequena cidade do interior paulista, com pouco mais 

de 18 mil habitantes, próxima às cidades de Campinas e Moji Mirim. 

Em minhas passagens pela cidade pude percebê-la como um lugar pacato, com uma 

população bastante receptiva às pessoas de fora. As construções residenciais e 

comerciais são simples, sem muita ostentação, e tudo acontece em função de uma rua 

principal, de mão dupla, com um trânsito intenso, comumente congestionado por um ou 

outro carro parado em lugar proibido. A cidade tem apenas um edifício residencial. A 

população é predominantemente de baixo nível sócio econômico, mas também com 

algumas casas onde se nota que seus proprietários possuem uma melhor renda. As 

conversas sempre giram em torno de pessoas conhecidas por todos, na maioria das vezes 

chamadas por seu apelido, podendo parecer siglas indecifráveis a um recém-chegado. 

A escola fica em uma travessa da rua principal da cidade, funcionando apenas no 

período vespertino. Possui uma instalação modesta com quatro salas de aula, sendo três 

pequenas, uma com carteiras e lousa, duas com uma mesa grande com cadeiras em volta, 

e uma sala maior, onde funciona a classe da oficina pedagógica, com material para 

confecção de artesanato, pinturas, várias estantes com os trabalhos expostos e um espaço 

reservado para a parte de ensino fundamental com cartazes do alfabeto e material 

didático. Além dessas, há a sala da diretoria onde funciona também a secretaria e o 

A 
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acesso ao banheiro dos funcionários, uma sala pequena para atendimento psicológico e 

fonoaudiológico e uma sala para atendimento fisioterápico, com aparelhagens 

específicas como maca, escada, rampa, bolas, rolos, bastões e outros.  

Há ainda uma cozinha e dois banheiros destinados aos alunos, um pequeno 

jardim e, um pouco mais acima, um grande salão para realização de festas, com cozinha 

e banheiros independentes (incluindo um banheiro adaptado para quem usa cadeira de 

rodas). Este salão também é usado diariamente para a merenda dos alunos que se 

acomodam em uma grande mesa com cadeiras à sua volta. Há alguns cômodos ainda 

sem acabamento de construção, por terem sido construídos recentemente como a sala da 

oficina. As outras salas decoradas com pinturas de motivos infantis com predomínio da 

cor azul e ursinhos sorridentes nas portas. A escola é separada da rua por um alambrado 

de metal com um portão também do mesmo material, sendo que quem está na escola 

pode interagir com bastante proximidade com quem passa na rua o que, algumas vezes, 

pode ser sentido como positivo, por caracterizar um ambiente aberto e livre e, em outras, 

sofre algumas influências que chegam a perturbar o trabalho e concentração dos 

funcionários e alunos. 

A escola tem 33 alunos matriculados, sendo a mais nova de 3 anos e 6 meses e a 

mais velha de 64 anos. Duas salas são destinadas ao ensino fundamental, na modalidade 

educação especial (forma como é classificada nos registros da escola). Na primeira são 

trabalhadas as letras do alfabeto e números, mas com ênfase maior nas aquisições mais 

básicas como reconhecimento de formas, cores, relações de dimensão, proximidade, 

lateralização, coordenação motora e socialização. Essa classe tem 5 alunos, sendo dois 



Proposta da investigação 
       ______________________________________________________________________________ 

 

55

com características autistas, demandando muita atenção e trabalho individualizado da 

professora. 

 A segunda classe dessa modalidade de ensino encontra-se mais adiantada com a 

alfabetização mais similar à das escolas regulares, com formação de palavras, 

matemática, leituras, ditados e trabalhos relacionados ao meio ambiente e 

comemorações anuais de nosso calendário cívico. Esta sala tem 11 alunos com 

características variadas, sendo que três deles parecem apresentar apenas distúrbios de 

aprendizagem, mas, por terem chegado encaminhados de unidades da APAE de outras 

cidades, foram admitidos com intenção de prepará-los para encaminhamento à rede 

regular de ensino da cidade o mais breve possível. 

A terceira classe é também chamada de ensino fundamental, mas com a 

modalidade de currículo adaptado, como consta na nomenclatura usada na instituição, 

tendo oito alunos matriculados. Esses alunos se caracterizam por terem deficiência 

mental moderada e severa, de uma ampla faixa etária, sendo a mais nova de 3 anos e 

meio e a mais velha de 27 anos. A mais nova apresenta várias anomalias cromossômicas 

tendo por conseqüência diversos problemas associados como convulsões de difícil 

controle e dificuldades respiratórias, permanecendo basicamente todo o tempo 

dormindo, com alguns intervalos para estimulação. Também nesta classe, a aluna mais 

velha, que apresenta uma síndrome nomeada de Cornélio de Lange, freqüenta a escola 

apenas duas vezes por semana por estar em fase de adaptação. Além dessas, 

encontramos ainda duas meninas, uma de 6 e outra de 11 anos que apresentam paralisia 

cerebral, um rapaz e três moças com deficiência severa por outros motivos. A 
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professora, sempre auxiliada por uma atendente, trabalha estímulos táteis, sons, noções 

de corpo, higiene e de convivência social, com progresso bastante lento dos alunos. 

  Esta sala representa uma das grandes preocupações da instituição por necessitar 

ser dividida em duas para que seja dada maior atenção a cada aluno. Entretanto, a 

administração passa por sérias restrições orçamentárias que dificultam a construção de 

uma nova sala de trabalho e, principalmente, requer o apoio da secretaria municipal de 

ensino de mais um professor para assumir essa classe. 

A oficina pedagógica conta com 9 alunos, em sua maioria com deficiência 

mental moderada por razões diversas. A mais nova tem 19 anos e a mais velha 64, sendo 

que nesta sala encontramos dois irmãos e mãe e filha (64 e 45 anos) freqüentando as 

rotinas da classe: pintura de esculturas em gesso, confecção de bijuterias, vidros e potes 

decorados, panos de prato pintados, embalagens para presentes. Duas vezes por semana, 

há atividades didáticas como alfabetização, necessidades básicas de nossa vida diária 

como conhecer dinheiro, cuidados dentro de casa com alimentação e limpeza, habilidade 

para andar pela cidade em segurança, entre outras. 

A equipe de trabalho é formada por três professoras e uma atendente cedidas 

diariamente pela rede municipal de ensino. Conta ainda com uma fisioterapeuta e uma 

fonoaudióloga, cedidas pelo período de quatro horas, uma vez na semana, pela rede 

municipal de saúde e com outros profissionais contratados pela administração da escola 

como a diretora, um secretário, uma servente responsável pela cozinha e faxina e uma 

psicóloga que atende 10 horas semanais. O município também assume o transporte dos 

alunos, realizado por uma perua, que leva e traz os alunos de casa para a escola em duas 

viagens diárias para atender a todos que necessitam. 
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Não há um trabalho estruturado com os pais dos alunos desta APAE. Eles vão à 

escola quando são convocados ou quando têm alguma dúvida ou problema. Apesar 

disso, é muito comum a escola contar com a presença de um ou dois pais que passam 

para conversar sobre algum assunto do filho ou mesmo apenas para fazer uma visita 

rápida. Além dessas formas de contato com a família dos alunos, há ocasiões específicas 

nas quais a grande maioria dos pais se reúne na APAE, por ocasião das 

confraternizações organizadas pela equipe no dia das mães, dos pais, festa junina e de 

final de ano. 
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3.3. OBSERVÂNCIA DA DIMENSÃO BIOÉTICA 

ntes de passar à parte que trata do contato com os entrevistados, cabe 

mencionar que, na perspectiva de que este estudo envolve seres 

humanos, este projeto foi submetido à avaliação e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (Anexo A), 

em consonância com a atual Regulamentação da Pesquisa em Seres Humanos 

(BIOÉTICA, 1995). 

No encontro com os entrevistados, procurei esclarecer-lhes a proposta da 

investigação, assegurando-lhes a possibilidade de recusas, da garantia do anonimato, 

explicitando no que consistiria sua participação, bem como a intenção de divulgar os 

dados obtidos no âmbito acadêmico. Recebendo sua anuência solicitei ainda que 

assinassem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em duas vias, uma do 

pesquisador e outra do entrevistado), elaborado em linguagem acessível e clara para seus 

destinatários, seguindo os princípios fundamentais da Ética em Pesquisa. (Anexo B). A 

permissão para gravação da entrevista também foi solicitada e, quando isso pareceu 

incomodá-los, o procedimento foi suspenso; sendo elaborado um relato a posteriori do 

encontro. As entrevistas aconteceram entre os meses de agosto a novembro de 2002. 

Acredito que, com estas atitudes e postura enquanto pesquisadora, fica explicitada a 

preocupação e o zelo para com os sujeitos do estudo. 
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44..  AAss  VViivvêênncciiaass  ddee  CCuuiiddaaddoo  
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4.1. O ACESSO AOS PAIS E MÃES 

 

 

ara alcançar as descrições das vivências* de cuidado dos filhos com 

deficiência mental pensava em como chegar a esses pais, 

considerando que não há uma rotina de trabalho freqüente com essas 

pessoas na escola. Precisava de uma situação para me apresentar e pedir sua colaboração 

para minha investigação. 

Com essa preocupação, optei por fazer este contato em um dos momentos em 

que a maioria deles comparece à escola ao mesmo tempo, ou seja, em um dia de festa. 

Assim sendo, participei da festa junina interna, realizada entre alunos, famílias e 

funcionários no último dia letivo do primeiro semestre de 2002. Essa comemoração 

aconteceu no dia 11 de julho do referido ano, com apresentações de danças dos alunos e 

lanche especial. Em um momento indicado pela diretora eu fui apresentada por ela aos 

pais, quando tive a oportunidade de explicar minhas intenções junto a eles. Estive aberta 

a questionamentos e curiosidades a respeito de meu trabalho e da ajuda que eles 

poderiam oferecer. Em seguida, fui conversando com as mães e pais ali presentes e 

percebi que muitos pareceram dispostos a colaborar. Solicitava, então, uma forma de 

contato com eles, informando-me sobre o melhor modo, para eles, para a realização da 

entrevista. Alguns pais e mães me convidavam a comparecer às suas residências, 

inclusive porque, na maioria das vezes, só se fazia possível o contato com o  pai  à  noite  

                                                             
*  Estarei me referindo neste estudo aos termos vivência e experiência como sinônimos.  

P 
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ou aos finais de semana. Outros mencionaram que eu poderia marcar um horário na 

APAE que eles compareceriam. Seguindo essas sugestões, iniciei os contatos 

aleatoriamente, de acordo com minhas anotações de telefones e endereços conseguidas 

nesta ocasião. 

Na preparação dos encontros com os pais me preocupei com o que ressalta o 

trabalho de SIMÕES & SOUZA (1997) sobre a condução da entrevista fenomenológica 

que abrange o lidar com aspectos essenciais como o ambiente físico disponível para o 

encontro, a estratégia de aproximação aos depoentes, a adequação da questão norteadora 

e a técnica de obtenção dos depoimentos, sendo que estes aspectos, devidamente 

interligados e direcionados a atender o objeto de estudo, podem fornecer descrições 

repletas de significados sobre a vivência que se busca compreender. Para essas autoras: 

 
O caminhar de aproximação sujeito - pesquisador ao sujeito - pesquisado é 
etapa que requer tempo, reflexões constantes e 'disposição para' e não deve 
ser direcionado pela quantidade das entrevistas realizadas, mas pela busca 
da qualidade, na qual os depoimentos empáticos possam levar à compreensão 
do fenômeno vivido investigado e não à explicação dele. (SIMÕES & SOUZA, 
1997). 

 

Ao me encontrar com os pais, em suas residências, explicava-lhes como seria 

realizada a entrevista, ou seja, de forma individual, com cada um dos pais, em um lugar 

onde pudéssemos ficar à vontade para conversar. Geralmente eles procuravam um 

quarto disponível ou ainda a sala quando aí não havia mais pessoas. Houve um casal que 

preferiu que nos encontrássemos na sede da APAE, pois moravam em um sítio de difícil 

acesso. Assim, as entrevistas aconteceram em uma sala apropriada na instituição, 

atendendo à preferência dos entrevistados. 
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 Antes de iniciar a conversa eu falava novamente com detalhes a respeito de meu 

trabalho e lhes pedia que lessem e, se concordassem, assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, eu fazia um preâmbulo sobre meu 

interesse na sua vivência específica de cuidado com o filho em questão, me preocupando 

em chamá-lo pelo nome. Transcrevo a seguir o texto elaborado e explicitado a cada 

entrevistado antes de propor a pergunta norteadora: 

 

“Eu tenho estudado bastante as questões das 
diferenças entre as pessoas e, principalmente de 
diferenças como a de seu filho (a) (preocupando–me 
em mencionar seu nome), na área da aprendizagem, 
da inteligência. Tenho lido trabalhos sobre o que 
eles(as) precisam para se desenvolver, sobre os 
atendimentos que precisam e também tenho 
vivenciado um pouco da rotina dos alunos na APAE 
onde ele(a) estuda. 

Entretanto, ultimamente, eu estou bastante 
interessada no cuidado que vocês, pais, têm com 
eles. Isso me motivou a fazer minha pesquisa de 
mestrado, buscando saber de vocês como é o 
cuidado que só um pai ou uma mãe tem com esses 
filhos. Com essa intenção é que pedi sua colaboração 
através dessa entrevista, para ouvir de vocês o que 
têm sentido, feito, como tem sido seu dia a dia com 
seu filho(a), para compreender a vivência de vocês, 
para que os profissionais, como eu, possam ajudar 
mais quando for preciso.” 
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 Após esse momento inicial perguntava: “Então, sr(a) X,  como vem sendo 

cuidar do(a) x?” (onde “X” se refere ao nome do pai ou da mãe, e “x” ao nome do 

filho). 

Para o registro das entrevistas busquei, de acordo com a anuência dos pais, 

utilizar-me de gravador e fitas cassete, sendo que todas foram transcritas na íntegra. 

Estive atenta à linguagem não verbal expressa pelos entrevistados durante nosso 

encontro, como gestos, expressões, posturas, silêncios, reticências. 

Como já mencionado, os dados obtidos foram coletados no período de agosto a 

novembro de 2002, quando foram realizadas 22 entrevistas, sendo 10 casais (de pai e 

mãe) e duas mães (cujos companheiros não puderam ser contatados, um por motivo de 

dificuldade de agendar horário e outro por motivo de saúde). As entrevistas foram 

realizadas prioritariamente dentre os pais de alunos que comprovadamente apresentam 

deficiência mental, com base nos registros da escola. Havia três casos de alunos cuja 

avaliação apontava para déficit de aprendizagem e ainda alguns casos de alunos cujos 

pais já faleceram; essas famílias não foram procuradas. Também busquei dar prioridade 

às famílias onde o casal está presente, pensando num modelo de família nuclear ainda 

bastante freqüente em nossa sociedade, embora outros modelos familiares venham se 

apresentado. Segundo ASSUMPÇÃO JÚNIOR & SPROVIERI (2000): 

 
 Em nossa sociedade contemporânea, industrial, capitalista, as pessoas 
vivem, no que denominamos de ‘família nuclear’, composta de pais e filhos. É 
o primeiro grupo a que pertence o indivíduo, via de regra, permanente. Vive 
em interação constante com outros grupos semelhantes e interage com eles. 
Em síntese, consiste em um grupo, natural, que governa as respostas de seus 
membros às informações e aos estímulos interiores e exteriores. 
ASSUMPÇÃO JÚNIOR & SPROVIERI (2000) 
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Acredito que situações onde apenas um dos genitores esteja presente, ou mesmo 

aquelas nas quais a criança deficiente seja criada por um parente, ou adotada, podem ser 

contempladas em outros estudos, que sejam mais dirigidos para esta ótica. O meu olhar, 

particularmente nesta investigação, se dirige para as relações, atitudes e sentimentos 

presentes nas relações pai – mãe – filho com deficiência – outros filhos não deficientes. 

 Uma observação digna de nota no caso das entrevistas realizadas é que houve a 

participação de um padrasto dentre os pais participantes. Apesar de eu não ter a intenção 

de que isso acontecesse, descobri que a pessoa entrevistada não se tratava do genitor do 

garoto por ocasião da entrevista, já que, ao solicitar a intermediação da mãe para um 

contato com o pai de seu filho, ela me levou até seu marido. Entretanto, sua contribuição 

foi bastante rica no sentido de que o vínculo desse padrasto com seu enteado se mostrava 

bastante intenso. O menino o chama de pai com bastante propriedade, demonstrando 

respeito, admiração e afeto por ele, o que é prontamente correspondido pelo seu “pai 

adotivo”.   

 A partir dessa experiência pude ter acesso a reflexões a respeito da questão da 

formação de vínculos de apego que, a meu ver, independe de laços de sangue, mas se 

constroem a partir de outras esferas. Ainda assim, acredito que ter, neste estudo, 

direcionado meu olhar para pais e mães biológicos, possibilitou graus de compreensão 

acerca do cuidar do filho com deficiência mental, abrindo perspectivas de intervenção 

com vistas à transformações. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

55..  BBuussccaannddoo  CCoommpprreeeennddeerr  

“Há muito mais diante de nós do que o olho, ou a 
 mão, ou o cérebro analítico capta e percebe”  

(STEINER, 1978, pág 62 – sobre 
 a ontologia de Heidegger) 
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5.1. INTUIÇÕES ACERCA DAS VIVÊNCIAS 

 

 

nquanto pesquisadora interessada na compreensão do cuidado do 

filho com deficiência mental, busquei mergulhar nas descrições de 

vivências de pais e mães aos quais tive acesso com vistas a apreender 

o significado por eles atribuído a este cuidado. Este mergulho se deu segundo as 

propostas já explicitadas neste trabalho (item 2.2. Entrevistas - Encontros Existenciais), 

de acordo com os dizeres de MARTINS & BICUDO (1995) e BOEMER (1994). 

 Assim sendo, com as transcrições das entrevistas em mãos, pude ler os relatos de 

uma maneira geral, para me familiarizar com as descrições das vivências dos pais com 

quem me encontrei. Posteriormente, reli o material de uma forma mais particular, 

buscando unidades de significado que pudessem apontar para a essência do fenômeno 

vivido por esses pais. Neste momento, pude encontrar unidades de significado que 

apreendiam vivências da maioria dos pais em relação ao seu cuidar do filho com 

deficiência, mas também percebi descrições que sugeriam ser únicas da vivência de 

algumas pessoas, as quais, embora não emergissem na maioria dos relatos, elucidavam 

facetas importantes para a compreensão pretendida. 

 Para encontrar o significado existencial contido nas falas dos pais, também 

procurei alcançar, segundo sugere FORGHIERI (1993), uma mudança da postura de 

modo a permitir visualizar sujeito e mundo como constituintes de uma totalidade que 

revela suas significações, lembrando que atingimos a plena evidência do fenômeno pela 

E 
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significação e intuição. Esta última não se trata apenas de “intuição sensível” mas sim de 

uma intuição eidética ou categorial, que busca a reflexão sobre a experiência variada, a 

vivência, almejando o que lhe é essencial, ou invariável nas suas transformações. 

Recorrendo à significação e à intuição busca-se um conhecimento, ao mesmo 

tempo concreto e filosófico. Pautado na rigorosa descrição de vivências e na capacidade 

de refletir sobre ela e de universalizar, encontrando componentes essenciais ao 

fenômeno estudado, esta universalização só é possível porque: 

  
O eu vive no mundo, mas não se encontra limitado àquilo que vivencia no 
momento atual, pois pode, também dirigir seu pensamento para o que já 
vivenciou anteriormente, assim como para as prospecções que faz em 
relações a coisas que tem a expectativa de vir a vivenciar. (FORGHERI, 
1993, p.17). 

 

 É importante ressaltar que não se pretende aqui chegar a essências únicas e 

estanques do cuidar do filho deficiente mental, mas a uma reflexão que atinja uma 

extensão flexível e fluida, que se dá a partir da análise da vivência reflexiva e que pode 

levar ao conhecimento da vivência originária como totalidade em um ciclo contínuo.  

 
Assim sendo, o mundo recebe o seu sentido, não apenas a partir das 
constituições de um sujeito solitário, mas do intercâmbio entre a pluralidade  
de constituições dos vários sujeitos existentes no mundo, realizado através 
do encontro que se estabelece entre eles. (FORGHIERI, 1993, p.19). 

 

Segundo MARTINS (1984), há dois caminhos possíveis ao fenomenólogo 

interessado em compreender a experiência de outra pessoa: o caminho imaginativo e o 

encontro cooperativo. O caminho imaginativo permite ao pesquisador transpor-se para o 

outro e imaginar-se como o outro, no outro, de maneira metódica e disciplinada, fazendo 

uso de índices e limites estabelecidos e buscando adotar imaginativamente o esquema de 
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mente da outra pessoa. O outro caminho possível é o do encontro cooperativo que conta 

com a participação da pessoa que vivencia o fenômeno para o qual o olhar do 

pesquisador se volta. A pessoa que colabora com o fenomenólogo, ao colocar a sua 

própria perspectiva, através do melhor de suas possibilidades comunicativas, fornece a 

ele a possibilidade de compreender suas vivências, do modo que essa pessoa as percebe 

e significa. 

 Na análise das entrevistas realizadas, pude recorrer, de acordo com as idéias 

desse autor, ao encontro cooperativo, à medida que obtive um encontro com os pais que 

vivenciam o cuidar do filho com deficiência mental, buscando um relacionamento de 

confiança mútua, respeito e participação em um empreendimento conjunto de 

exploração e compreensão do fenômeno focalizado. Atentando para os encontros 

existenciais realizados, passei à exploração cuidadosa do material obtido com as 

transcrições das entrevistas e notações de observações. O recurso da transposição 

imaginativa também pôde me auxiliar no esforço por me colocar no lugar dos 

entrevistados, buscando a sua forma de perceber a experiência pessoal de cuidado, mas 

sempre recorrendo a eles, para explicitar minhas idéias a respeito do que estava sendo 

relatado, como em um diálogo reflexivo onde pesquisador e entrevistado constroem, 

juntos, o significado a ser atribuído ao fenômeno. 

 O próximo passo foi construir categorias temáticas para que minha compreensão 

acerca do relato da vivência dos pais pudesse ser sistematizada, com vistas a chegar à 

essência do fenômeno focalizado. Por fim, relacionei meu olhar para esses relatos ao 

meu pré-reflexivo, o qual explicitei no início deste trabalho, de forma a contribuir com 

novas perspectivas de significados desvelados a partir de minhas compreensões.  
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 Minha busca por significado teve, como ponto de partida, a percepção deste 

cuidado enquanto existência, segundo a ontologia de HEIDEGGER (1981) que é o 

estudo do “ser enquanto ser”. Este autor, nas palavras de Critelli*, se preocupa e 

questiona o significado da palavra “ser” ou “sendo” enquanto fundamento da existência 

do homem e do mundo à sua volta. O “ser”, para este filósofo, é a maneira como algo se 

torna manifesto, entendido, percebido, compreendido e, finalmente conhecido pelo ser 

humano. Ele procura as origens genuínas que possibilitam a tudo se manifestar, o que 

possibilita as várias maneiras de algo se tornar presente, manifesto, partindo do 

cotidiano para aproximar-se dos problemas fundamentais e não dos conceitos pré 

estabelecidos. 

 Cabe ainda ressaltar que, à medida que estarei me referindo à fenomenologia sob 

a perspectiva heideggeriana para fundamentar minha compreensão, recorrerei muitas 

vezes à forma deste autor expressar seu entendimento do “ser” através de palavras 

soldadas através do uso de hífens, como “ser-com”, “ser-ai”, “ser-no-mundo”, entre 

outras, como um idioma próprio. “Heidegger proclama estar retornando, de fato, às 

origens da linguagem, estar realizando as intenções autênticas do discurso humano” 

(STEINER, 1978). Assim, este filósofo usa quase sempre palavras simples, mas com 

uma significação complexa, que busca traduzir o significado original daquela palavra 

para que esta possa ser efetivamente utilizada para explicitar aspectos da existência. 

  Atentei também para o pressuposto filosófico de que o “ser” sempre é um “ser-

aí”, ou seja, está inserido em um mundo no qual foi lançado e o habita, de forma que não 

                                                             
* Esta autora traduziu e comentou um capítulo da obra de Heidegger a qual me refiro acima: “Todos nós... 
ninguém”, publicada no Brasil em 1981. 
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há como conceber um ser isolado sendo sempre um “ser-no-mundo”. Este pressuposto 

pode ser elucidado na citação: 

 
Em oposição às soluções dadas pela ciência e sua metodologia científica, a 
fenomenologia existencial busca as soluções na descrição da experiência 
imediata. Vai à realidade vivida e busca a descrição cuidadosa da estrutura 
básica da experiência imediata. (...) A presença no mundo externo torna-se 
evidente através da análise fenomenológica da experiência imediata do 
sujeito. Isso quer dizer que através do fenômeno que se revela à consciência é 
possível saber-se que o  mundo está aí e que se doa ao Ser. Onde quer que o 
Ser esteja presente, na sua realidade vivida, haverá mundo, porque a própria 
existência humana é estar-no-mundo. (MARTINS & BICUDO, 1983, pág 38) 

 

 Para Heidegger, (explicitado por MARTINS & BICUDO, 1983), “ser-no-

mundo” refere-se à maneira pela qual o homem encontra-se com suas coisas e com as 

pessoas, preocupa-se com elas, num mundo que lhe é familiar. Remetendo também à 

forma como o Ser-no-mundo se aproxima das pessoas ou coisas e/ou se afasta delas. 

Dessa forma, a fenomenologia se preocupa com o aspecto social do Ser, passando a 

pensar em como ele vive o seu Ser-com-os-outros, como ele se relaciona, atua, sente, 

vive com seus semelhantes. 

 HEIDEGGER (1981) aponta o Ser-com ou o sendo-com como um constitutivo 

do existir humano, do ser-aí. Com significa para ele junto, algo ou alguém na presença 

do outro. Sem essa palavra não seria possível o relacionar-se, o atuar, o sentir, o pensar... 

Sem esta característica a vida humana não teria sentido, já que para todas as nossas 

ações estamos nos relacionando com algo ou alguém, por exemplo: lidar com algo, 

trabalhar com um material, brincar com alguém, falar comigo. 

  Tendo por base esta concepção de “SER”, procurei encontrar o significado do 

“ser-com” o filho com deficiência, do existir dos pais junto com este filho a quem lhes 
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cabe o cuidado, atentando para as possibilidades de relação, de pensamento e 

sentimento, enfim de vivência em conjunto (“com-junto”). 

 Esta possibilidade existencial para a qual dirijo meu olhar, de acordo com as 

idéias de Heidegger, explicitadas por STEINER (1978), só pode ser encontrada através 

do discurso já que “vivemos pondo em palavras a totalidade de significações de 

inteligibilidade; para significações acumulam-se palavras”. Entretanto, é preciso atentar 

para a diferença entre falar e dizer, sendo o dizer a expressão da linguagem autêntica e o 

falar apenas o passar a palavra adiante. Assim, mais do que uma simples conversa, busco 

nas entrevistas realizadas, um encontro existencial em que encontrei uma parceria para 

alcançar os dizeres dos pais a respeito de sua vivência com o filho.  

Partindo destes pressupostos, elaborei algumas categorias temáticas que 

pudessem expressar minhas compreensões acerca dos relatos encontrados. Passo agora a 

explicitá-las. 
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5.2. CATEGORIAS TEMÁTICAS CONSTRUÍDAS 

 

 

 partir da análise criteriosa das descrições de vivências de pais de 

pessoas com deficiência mental, cheguei a algumas facetas desveladas 

a respeito de seu existir-com o filho, que para estas pessoas se 

apresenta como sendo permeado pela: 

  

DDeeffiicciiêênncciiaa  ccoommoo  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  ddeessuummaanniizzaaççããoo  

 

 A percepção dos pais e mães entrevistados sobre a condição dos filhos envolve 

aspectos que lhes causam estranhamento. Relatam o contato com o incomum, que 

perpassa a convivência com um filho diferente, algo que, em seu entendimento, parecia 

ser impossível acontecer. Esse ser-com uma pessoa diferente das outras, à medida que 

este ser diferente é um filho, gera sentimentos de ansiedade e tristeza. 

 
“O J. sempre foi assim... o J. sempre foi... Deus que me perdoe, mas sempre 
foi o mais diferente, assim a pessoa mais diferente dos outros”. (Mãe 8)* 

 
“Não conformava né, de ela ser assim, pensava que os outros não têm 
problema e ela desse jeito, não sentia que ela era minha! É como eu falo, 
parecia que eu fazia o serviço de olhar ela pra outra pessoa. Sabe, que nem  
tem gente que trabalha de olhar idoso, eu sentia que eu trabalhava de olhar 
ela, não conformava né... Eu passei muito tempo, assim, revoltada”. (Mãe 2) 
 
“E tinha uma hora que o F. tinha aparelho, no dedo, no pescoço, soro, 
sangue. Deus me livre! Não gosto nem de lembrar. Mas deu tudo certo! Mas 

                                                             
* Representarei as falas dos entrevistados por ‘mãe’ ou ‘pai’, de acordo com o caso, seguido de número 
indicativo da ordem temporal em que ocorreu a referida entrevista. 
 

 A  
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tem hora que eu penso porque será que Deus dá essas coisas pra gente. E 
minha mãe fala que deu porque tinha condições de cuidar e então veio o F”. 
(Mãe 1) 
 
“(...) E se fala pra ele que vai apanha, e cê pode bate nele que ele não chora. 
Eu nunca vi... cê vê as lágrimas corrê, mas não chora, não abre a boca pra 
nada!” (Pai 6) 

 

 A deficiência é sentida como desumanizadora, retirando da pessoa a capacidade 

de ser igual às outras Não é sentida como uma possibilidade existencial, trazendo 

menções do filho como um ser-cheio-de-aparelhos, ao existir-com o filho como se ele 

fosse parte de um trabalho a ser realizado, e não uma vivência que teria por pressuposto, 

sentimentos de prazer e satisfação. Os relatos revelam a possibilidade do não-ser, isto é, 

os pais convivem com um filho percebido como alguém que, ao mesmo tempo é, e não é 

humano, possibilidade esta que antes, não era concebida. 

A possibilidade do não-ser, segundo STEINER (1978), está presente na ontologia 

de Heidegger, que esclarece que à medida que pode acontecer o “ser”, também é 

possível o “não-ser”, exemplificando que, ao se dirigir a uma pescaria, há sempre a 

possibilidade de não se pescar nada, apesar da intenção primeira de conseguir alguns 

peixes. Seguindo este exemplo, podemos pensar que a expectativa primeira com o 

nascimento de um bebê é a de realização social, sendo que pensamentos a respeito da 

possibilidade desse filho não ser algo realizador é afastada e/ou esquecida. 

Estas reflexões vão ao encontro do já explicitado por diversos autores, muitos 

dos quais já enfatizados neste trabalho (como MILLER, 1995 e OMOTE 1980, entre 

outros) a respeito do luto pelo filho perfeito que não nasceu, remetendo os pais a uma 

facticidade que lhes impõe uma necessidade de refazer perspectivas, de redimensionar 

suas existências. 
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Associações do filho como um ser que representa uma missão divina, também 

são comuns às pessoas encontradas, já que se deparam com a dificuldade de considerar a 

deficiência como parte da diversidade humana. O divino é suscitado como forma de 

explicação do inesperado e também como forma de exigir-lhes a conformação com o 

que lhes foi enviado, já que não se pode contestar a vontade de um “ser superior”. 

Apesar desses recursos que auxiliam na fase da Sobrevivência, de acordo com a 

nomenclatura proposta por MILLER (1995), prevalece o sentimento de tristeza para com 

o que lhes foi imposto. 

   Os sentimentos e atitudes de angústia frente ao que lhes é desconhecido 

parecem ser retomados quando há o confronto com a sociedade através das figuras de 

familiares e pessoas próximas. 

 
“Eles fazem diferença dele, por isso que eu não gosto de ir lá. Eu não fico lá 
nem de dia de semana nem de final de semana, nem... porque eles fazem 
diferença. Xingam o F. de louco, xingam o F. de débil mental... Porque se 
você chegar no F. e falar: ‘você é um débil mental’, pra ele assim, mas acho 
que ele não tá nem aí porque acho que ele nem sabe o que é isso né, mas pra 
gente que é mãe dói né... Dói!” (Mãe 1) 
 
“Chama a atenção né porque quando vê uma pessoa na cadeira de rodas 
né, as pessoas vêem... hoje em dia tem muita gente de cadeira de rodas né, 
mas a gente sente, vê no olho deles, que tão olhando, que sentem pena. 
Ninguém quer ver um filho assim, todo mundo quer ver o filho andando né... 
normal”. (Pai 5)  

 

 As atitudes de preconceito e discriminações sociais frente à deficiência provocam 

nos pais uma auto-reflexão a respeito das dificuldades de ser-com-o-filho-com-

deficiência nos dias atuais. Também sobre atitudes e pensamentos que tinham antes de 

terem sido acometidos por esta facticidade, o que lhes traz temor pelo filho, prevendo as 
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dificuldades que ele terá no futuro. Também há o reconhecimento do fardo pesado que 

representa para eles essa responsabilidade. 

 
“Primeiramente né... a luta que não é fácil... criar uma criança com o 
problema que ela tem. O desgaste né, da gente que trabalha e fica cansado... 
não é fácil. Tanto em casa como na rua, quando você vai sair com ela, chama 
a atenção... então, quer dizer, é uma vida que só a gente que é pai que sabe 
né. Não é fácil. Mas Deus quis assim e então tem que ter paciência, pra levar 
os problemas que tem. Graças a Deus também a gente encontra pessoas boas 
que dão apoio e tudo isso ai dá uma força pra gente levar a vida... então é 
isso aí”. (Pai 5) 

 
“Esses dias ela (avó) tava internada e chegou do hospital e o F. foi correndo 
abraçar e beijar ela e falou: ‘bença vó!’ E ela olhou pra ele assim e ele falou 
também: ‘Você sarou? Você não vai morrer, você vai sarar’ e ela abraçou ele 
e começou a chorar. E aí um dia ela falou pra mim: ‘olha, o neto que eu mais 
falei mal é o que mais me agradou na hora que eu cheguei do hospital’. Eu 
falei: ‘é, não tem problema, a gente que é mãe agüenta tudo’. E ele é 
carinhoso com a gente viu!” (Mãe 1). 

  

 Neste momento, se faz útil nos reportarmos às idéias de FREUD (1919), sobre o 

estranhamento, mencionadas também por AMARAL (2001). O sentimento de estranheza 

ou mesmo estranhamento, como referem os autores, está presente nas relações humanas, 

sendo que corresponde à dolorosa e ambivalente experiência psíquica de nos 

confrontarmos com algo que “simultaneamente é familiar e estranho” sendo “a 

familiaridade acalmadora, mas o inusitado é assustador – quando ambos se apresentam 

juntos, a ambivalência se faz presente gerando conflito e tensão” (AMARAL, 2001). 

Assim, pode-se compreender a menção de sentimentos conflitantes no relato dos pais 

que, ao mesmo tempo em que desejariam se afastar do ser-que-é-estranho, percebem a 

deficiência como constituinte do filho, em um penoso exercício para perceber a 

deficiência como possibilidade existencial humana. 
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Algumas falas revelam atitudes cuidadosas para salientar que a deficiência 

aconteceu após o nascimento da criança como se buscando a absolvição por qualquer 

culpa que possam ter. Além disso, observa-se a busca intensa por afirmar que suas 

atitudes para com o filho deficiente são isentas de preconceito. 

 
“Ele nasceu e não tinha nada, nada , nada. (...) Ah, é triste né, porque ele é 
muito arteiro, mas eu trato dele como dos outros, se tiver que apanhar 
apanha, se tiver que pôr de castigo eu ponho; se tiver que puxar a orelha eu 
puxo!” (Mãe 1) 

 

 O preconceito perpassa em muitos aspectos a questão da deficiência em nossa 

sociedade, pois comumente são associadas à deficiência significações de desvantagem e 

de descrédito social (OMOTE, 1994), sendo que a deficiência não pode ser vista apenas 

como variação nas características da pessoa, mas referente a atributos socialmente 

valorizados ou não. 

Apesar da indignação frente à desvalorização de uma pessoa com deficiência 

mental pela sociedade, esta desvalorização também emerge na fala dos próprios pais 

como uma condição que inferioriza, infantiliza e torna dependente, mostrando que eles 

também estão sujeitos às concepções tão arraigadas no ideário social. 

 
“Ah... é que a gente fala com ele e ele esquece, na mesma hora está fazendo 
tudo errado de novo. A gente fala: F. não faz isso e na hora ele pára, mas é 
só virar as costas que ele ta fazendo tudo de novo, mas a gente sabe que é do 
problema dele né que ele não guarda. (...) É, isso de ele ter a cabeça mais 
devagar que os outros, a gente sabe que ele não guarda as coisas, não 
obedece, é como se fosse sempre uma criança grande, ele tem dez anos e 
parece que é criancinha ainda!” (Pai 1) 
 
“Os outros não, os outros é assim, por exemplo, eu falo pra eles que não 
pode fazer assim, brigar, porque eu falo principalmente pras meninas, vocês 
sabem que o R. não é que nem vocês, que vocês são pequenas mas vocês já 
entendem melhor do que ele, porque elas entendem melhor que ele, então 
quando o R. tiver brigando vocês saiam de perto dele, melhor do que ele 
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bater em vocês, tudo bem, elas entendem, mas tem horas que ele fica ali em 
cima, provocando pra bater, então eu falo pra elas!”  (Mãe 4) 
 
“Eu penso que ela tem a mente atrasada, ela tem 24 anos, agora ela é 
criança de 5, 6 anos, então é isso”. (Pai 7) 

 

 Através dessas reflexões percebo a trajetória dos pais em busca de uma 

explicação própria acerca da deficiência do filho, além da procura de significado das 

suas próprias existências, enquanto pais de pessoas com tais características e as 

implicações desta condição para si mesmos. Nos dizeres de OMOTE (1980), esses pais 

estariam trilhando a “carreira de pais de filhos com deficiência mental”, que pode ser 

longa e trabalhosa, não só no que se refere à busca de assistência e tratamento 

específicos de acordo com a deficiência apresentada, mas também em busca do 

significado da própria condição de pais desses filhos inesperados.  

Como parte dessa complexa busca de significações empreendida por essas 

pessoas, elaborei uma segunda categoria temática abordando minhas compreensões: 

 

AAcceessssoo  aa  uumm  ccoonnhheecciimmeennttoo  eexxppeerriieenncciiaall  ssoobbrree  oo  sseerr--ccoomm--aa--ppeessssooaa--

ccoomm--ddeeffiicciiêênncciiaa--mmeennttaall  

 

 No contexto da comunidade onde vivem os entrevistados, a escola onde estudam 

seus filhos é a única a atender deficientes mentais. Assim, é freqüente nas falas a 

necessidade de que tratamentos especializados de saúde sejam buscados em cidades 

vizinhas.  
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“Lá ela já tava com... ela andou com 12 anos... quando ela conseguiu entrar 
(em uma instituição de referência em uma cidade vizinha), ela tinha... com 10 
(anos). Deixaram ela entrar porque daí eles ficaram com dó, deixaram um 
pouco mais né... lá é excelente... aí ela começou a andar... ce sabe como é 
né...” (Mãe 3) 

 

Este contexto, relacionado ao fato de se tratar de uma cidade de pequeno porte 

(por volta de 18 mil habitantes) torna a APAE em questão, uma espécie de 

centralizadora de conhecimentos. Conhecimentos no sentido de que os profissionais de 

saúde que lá trabalham são responsáveis, tanto na escola quanto na rede pública de 

saúde, (já que são funcionários públicos municipais), pelo atendimento à grande parte da 

demanda municipal de pessoas com deficiências. Além disso, o município conta com 

apenas uma classe especial funcionando em uma escola municipal da rede regular de 

ensino e não são relatados muitos casos de inclusão de alunos deficientes mentais em 

classes comuns.  

 Considerando esta condição social, os entrevistados fazem grande menção ao 

trabalho realizado nesta APAE, como responsável por significativos avanços no 

tratamento e/ou desenvolvimento dos filhos com deficiência mental em questão. 

 
“Depois que ela começou a ir na escola da Apae que ela endireitou, ela 
carmô os nervo. Essa escola foi uma beleza pra ela, ela começo a ir, fico 
outra pessoa.” ( Mãe 7) 
 
“Ué, porque as outras professoras da escola não tem a mesma paciência que 
as da Apae tem. (...) E a partir do ano que vem, já pode colocar em escola 
normal, se a professora acha que ele deve ir pra escola normal, tudo bem, 
mas se for pra mim ponhá, eu não vou, eu vou ponhá na hora que a turma da 
Apae liberar. Eu não posso ponha ele na escola como eu já pus, mas não 
deu”.  (Mãe 4) 
 
“É isso aí, quer dizer, a Apae, graças a Deus muito jóia, de primeiro, não 
podia deixa o portão destrancado, que um dia, ela fugiu. (...) Hoje ela miorô 
muito, graças a Deus, se ela vê o portão destrancado, ela vai lá e tranca... a 
Apae é 100%”. (Pai 7) 
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 As famílias verbalizam uma confiança grande na instituição, o que pode ser 

entendido como algo de positivo. Entretanto, em meu habitar a instituição no estágio 

voluntário que realizei e contato um pouco mais próximo com a comunidade em questão 

(serviços de educação e saúde do município), pude perceber que há uma certa tendência 

a atitudes de não valorização da queixa dos pais e de suas percepções sobre eventuais 

problemas ou possibilidades relativas ao filho, de modo a sobrepor a orientação técnica à 

vivência da família. Quero dizer com isto que algumas vezes, frente à procura dos pais, 

pode não estar sendo dada a devida atenção aos sinais que eles percebem, no cotidiano 

com o filho, de que algo está errado ou que ainda há potencial a ser explorado.    

 Não pretendo aqui desqualificar o atendimento recebido por estas pessoas na 

instituição ou em serviços de saúde da cidade, mas sim suscitar uma reflexão sobre a 

valorização do saber advindo da experiência dos pais com seus filhos, evitando que o 

saber técnico se sobreponha aos conhecimentos vivenciais, mas buscando uma caminhar 

paralelo, de modo que os dois contribuam para o melhor atendimento à pessoa com 

deficiência. 

 Sobre este aspecto, ressalto que nas entrevistas os pais parecem não ter uma 

comunicação satisfatória com os profissionais da saúde encontrados até o momento, 

quer seja em unidades de saúde ou em serviços educacionais. Revelam freqüentemente 

procurar, nesses profissionais, orientações de quem eles acreditam ser os únicos 

detentores do saber acerca da condição de seus filhos, refletindo uma provável 

concepção de que o seu saber vivencial, adquirido no cuidado com o filho no cotidiano, 

teria um valor muito reduzido perante ao saber técnico-científico buscado nos 

profissionais. 
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“Foi porque ele começou a ficar doente, doente... quinze dias. Eu já levava 
ele dia e noite no posto e voltava.  E não descobria o que ele tinha. Aí um dia 
ele estava em casa assim tudo largadinho, todo pintadinho de roxo, umas 
bolinhas assim, que nem mordida de pernilongo, daí eu peguei e gritei meu 
irmão e meu irmão falou: “Nossa seu moleque tá morrendo!” E minha 
cunhada entrou em desespero e nós pegamos... meu irmão pegou e trouxe ele 
no posto e falaram que ele não tinha nada, que ele tava assim por causa da 
febre. Aí nós pegamos e ligou pro médico e discutimos e discutimos né...  e só 
sei que o meu irmão deu no médico, e o médico deu no meu irmão, daí pegou 
e levou lá pra C (cidade vizinha) através das enfermeiras e daí pegou ele e já 
entubou ele e pôs um monte de aparelhos  e levou pra U. e lá já foi direto pro 
CTI... Aqui (no Posto de saúde) eles não falaram nada. Que era por causa da 
febre, que ele tava só com um probleminha no ouvido, não sei o que, mas na 
U. (Hospital de referência na cidade vizinha) falaram que ele tinha começo 
de meningite. E os médicos até queriam processar eu porque acharam que 
era descuido meu e do pai que daí o F. ficou daquele jeito. Aí eu falei pro 
médico que não foi descuido que a gente levava ele. Tinha dia que a gente 
chegava em casa do posto e já precisava voltar porque dava convulsão nele, 
porque 40 graus de febre né ... e precisava voltar. E até tinha dia que a gente 
chegava no posto, eu e minha irmã e eles falavam: “Olha lá, as duas 
b.(xingamento popular relativo a mulheres) já vem vindo lá!”...”  (Mãe 1) 
 
“Foi difícil né porque os outros falavam como é que pode? Não pode ser 
assim! Tem que aceitar. Eu passei até com psicóloga no posto de saúde, 
fiquei uns quatro meses indo lá, mas não sei se adiantou...”. (Mãe 2) 
 
“Lá era uma luta, mas cê sabe que mesmo que o médico disse que ela ia ser 
normal eu tinha medo de ela ter seqüela né, ter algum problema, porque no 
começo ela era um nenê normal, mas eu que ficava preocupada... sei lá de ter 
alguma coisa e Deus me livre não enxergar ou outra coisa...  Nossa... Eu 
acho que eu tinha que ter certeza, ficava brincando até com ela, 
estimulando... pra ver que ela era normal né, e assim foi até os seis meses, aí 
que percebemos que ia ter que tratar né.” (Mãe 5) 
 
“Não... fez exame depois que a FA nasceu... ele falou o que ela tinha... agora 
não sei falar. Então ele contou o que ela tinha né, e a gente foi notando a 
diferença, né...” (Mãe 7) 

 

 Percebo nas falas dos pais, que eles parecem apontar indícios de que reconhecem 

o seu conhecimento baseado na experiência como válido e consistente, já que ao ver 

sinais de complicações na saúde, por exemplo, não se contentam com a afirmação de 

que o filho não tem nada. Entretanto, de uma forma geral, ao se apresentarem frente à 

profissionais de saúde e educação, esse reconhecimento pode ser relegado (mesmo que 

momentaneamente), fazendo com que eles assumam posturas de submissão frente a 
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quem julgam estar muito acima deles no que se refere ao saber lidar com uma pessoa 

com deficiência. A partir destes desvelamentos, podemos levantar a reflexão de que 

pode haver uma lacuna no exercício profissional daqueles envolvidos no atendimento à 

famílias com pessoas com deficiência, já que nós podemos estar, se não desvalorizando 

a experiência dos pais, ao menos deixando de nela ver uma rica fonte de aprendizado no 

que se refere ao viver-com a deficiência como possibilidade existencial.  

Quando o profissional que os pais procuram não se mostra disponível para 

orientá-los de forma satisfatória, sanando ou amenizando suas angústias frente ao 

desconhecido, podem recorrer a Deus, como “ser superior” a eles, detentor do saber e do 

poder para ajudá-los. 

 
“Eu to sempre conversando com Deus, eu falo: ‘ ai meu Deus me ajuda, faça 
que eu faça o certo, que seja bom pra ela!’ E acho que isso tem força tamém, 
foi a cirurgia, que é uma coisa que ela precisou, eu fiquei com medo... lógico, 
mas tô eu sempre confiante né. E foi tudo bem, graças a Deus!” (Mãe 3) 
 
“Eu levava lá no médico e ele dizia que era sangue forte... dizia assim: ‘mãe 
isso é uma crise que tá dando nas crianças, isso é sangue forte!’ E aí então eu 
entreguei pra Deus e fiz uma promessa... falei ‘eu vou fazer uma promessa’ 
porque ele tinha uma fungueira também... e pensei em fazer uma promessa 
pra ficar livre dessas coisas. Peguei com Nossa Senhora das Cabeças, que se 
aquele menino parasse com aquela fungueira e sarasse das convulsões que 
dava eu ia fazer uma cabeça de cera e colocava nos pés de Nossa Senhora... e 
aí eu fiz essa promessa... aí deu de a gente vir embora pra cá... daí eles me 
encaminharam pro tratamento dele, me encaminharam pra U. (hospital de 
referência regional) e fez tratamento sete anos”. (Mãe 8)   

 

 Diante disso, permanece uma grande dúvida a respeito das orientações 

profissionais, já que os pais parecem acreditar que elas deveriam ser acatadas como 

verdades indiscutíveis, mas acabam se confrontando com as suas próprias impressões  

sobre seus filhos, que eles imaginam serem significativas. Entretanto, ao mesmo tempo, 
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não acreditam que o saber advindo do seu convívio com o filho tenha valor frente aos 

profissionais que detêm o conhecimento e frente a uma visão positivista de verdade. 

 
 

“Por exemplo, em M (cidade vizinha), passei com o médico N.L. muito 
bom...aí a moça (secretária) maravilhosa, muito boa, ela falou que o doutor 
deixou a guia pra fazer fisioterapia em C. (outra cidade vizinha)... lá, aí eu 
fui, e ele falou pra mim assim: “cê vai perder seu tempo, que não vai 
adiantar nada”, bem assim que não vai adiantar nada... eu falei “adianta ou 
não eu vou lutar por isso”... eu saí de lá, que tristeza, daí ela pegou minha 
guia e levou lá pra ele assinar e eu não tava lá e ele assinou. Eu fiquei muito 
agradecida, se por um lado foi mau outro foi bom então agradeci. Depois fui 
outra vez em C.(cidade vizinha) procurar mas... porque ela não fazia xixi no 
banheiro... lá na ...fui em vários lugar, nunca consegui porque ela fazia xixi 
na fralda e eu insistia porque queria alguma coisa né.”( Mãe 3): 

 
 “Ele é igual aos outros filhos, se ele não fosse igual aos outros, ele não 
brincava, ele solta pipa sozinho, ele anda de bicicleta, ele vai, pra longe ele 
não vai mas, mas assim no mercadinho ele compra, que nem os outros, pra 
mim ele é que nem os outros.” (Mãe 4) 
 
“É por isso que eu acho, já tem exame e tudo, mas não deu nada”.(Pai 4) 
 
“Ah, o médico fala que não... é que daí também não pode sair sozinho, não 
pode fazer nada né... o médico fala que não é assim não que dando o remédio 
controla né, mas daí eu penso assim: ‘é porque não é o filho dele né!’ Por 
isso que eles falam. Mas eu me preocupo com isso”. (Mãe 5)   

 

 Somando-se ao discurso de que cuidar de um filho com deficiência mental não 

caberia dentre as competências dos pais, percebe-se que algumas idéias a respeito do 

desenvolvimento dos filhos são colocadas em prática, permeadas por certo receio de 

desaprovação, mas indicando que as famílias, com o passar do tempo, adquirem um 

conhecimento próprio sobre a questão da deficiência dos filhos e acumulam, 

internamente, noções a respeito do melhor cuidado a ser buscado e de níveis de 

desenvolvimento almejados. 

 
“O doutor da CCP, ele chegou a falar pra mim que não, não falou 
declaradamente. Daí eu falei assim pra ele então o senhor acha que não vai 
adiantar? Então o senhor acha que não tem chance e não pode ter uma 
ajuda? Daí ele falou: nós vamos tentar, o dr. R., aí tentou e no dia que ela 
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começou a andar lá, na fisioterapia, foi levar ela lá pra ele ver, aí ele falou 
que não acreditava que ela andava, daí eu falei, eu vi que o senhor e foi por 
isso... mas a partir de hoje a gente muda... porque daí ela começou a andar 
em volta da mesa, ela tava andando o tempo todo, depois que ela ficou 
doente que ela parou, nossa mas foi muito bom. Mas eu acho que ele devia 
confiar,e isso que me machucava, que eu tinha confiança e tenho, mas eu 
ainda vou conseguir tudo da BR, se Deus quiser, que Deus tudo pode né... E 
eu vou insistir todas as minhas forças, eu lutei com o médico, se lutar ela 
consegue tudo mas vai depender de você, e é isso que me dá forças.”(Mãe 3) 
 

“Eu acho assim... pra mim tem várias dificuldades, não dá pra lembrar tudo, 
mas, até um tempo atrás, nem comer ele comia... qualquer coisinha que você 
fizesse assim, ele já deixava tudo e já ia prestar atenção em outra coisa. 
Então, agora já tá sendo bem melhor, eu não sei quando que eu vou 
conseguir, fazer ele fazer isso sozinho, ou se eu vou conseguir...” (Mãe 9) 

 

Expressam em seus relatos que buscam e encontram suas próprias estratégias 

para conseguir alguns avanços no desenvolvimento dos filhos. Buscam também por 

explicações para o que lhes parecia inexplicável. 

 
“De tanto eu firmá ele, aprumá ele, aí ele foi conseguindo,  com o corpo mais 
reto... Já tava grande já, engatinhando...  Ele andou com uns três anos!” 
(Mãe 6) 
 
“Deixou o rádio na mão dele, pode esquecer dele. (...) Ele nem quase some 
pra rua porque que nem se for um ambiente calmo e põe o rádio no quarto 
dele, ele fica na cama dele e fica quase o dia inteiro lá!” (Mãe 1) 
 

“Ô meu Deus! De minha parte eu acho que eu faço de tudo um pouquinho, eu 
tava falando pra ela (...) e eu falei que acho que virei psicóloga, virei 
fonoaudióloga e virei fisioterapeuta e virei tudo (risos) sem saber de nada, 
mas virei!” (Mãe 5) 
 
“Ah, não sei se você percebeu que ele olha meio torto assim quando vai olhar 
pra alguém, ele fica com a cabeça meio de lado, não olha de frente (...). É 
porque na vista ele não tem nada né, ele enxerga bem. É o jeito por causa do 
problema dele”. (Pai 1)  

 

 Ainda no âmbito da busca destes pais por definir para si mesmos o significado de 

ter um filho deficiente mental, algumas vezes relatam duvidar do diagnóstico dado ao 

filho. 

“É igual aos outros, normal, a mesma coisa, não tem nada!” (Pai 4) 
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 Relaciono este saber dos pais sobre o que é melhor para seus filhos, apesar de 

não serem especialistas na questão da deficiência, como sendo proveniente da 

experiência deles no seu ser-com-o-filho-com-deficiência-mental. Esta experiência, que 

tem pouca relação com o saber científico e técnico encontrado nos profissionais da 

escola especializada, ou dos profissionais de saúde, é um saber vivencial. Saber este que 

elucida compreensões próprias desses pais que adquiriram um conhecimento também 

específico da deficiência dos filhos, um conhecimento à partir da sua vivência, que pode 

não ser acessado por profissionais. 

 Para explicitar essa possibilidade existencial, recorro às idéias de MERLEAU-

PONTY (1994) sobre o corpo como expressão de sentido. Acredito que os relatos 

evidenciam percepções para além de informações, ou seja, para uma vivência 

estabelecida entre corpos, entre corpos de pais e filhos-com-deficiência. 

Para este filósofo o homem não "tem um corpo" mas "é um corpo" e um corpo 

que percebe e simultaneamente é percebido, necessitando deixar de ser compreendido 

apenas como coisa, como objeto. É a partir do corpo próprio, do "corpo vivido" que o 

homem pode "estar no mundo" em relação com os outros e com as coisas; "o corpo é 

nosso ancoradouro no mundo". Ressalta ainda que: 

 
"É através do meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu 
corpo que compreendo coisas e, assim compreendido, o sentido dos gestos 
não está atrás deles, mas se confunde com a estrutura do mundo que o gesto 
desenha e que por conta de quem com ele toma contato é que ele se expõe. A 
fala é apenas o excesso do corpo, da nossa existência e, quando o corpo 
exprime o gesto ou a fala, ele já se tornou pensamento ou a intenção que ele 
nos significa pois é o corpo quem mostra, é ele quem fala". MERLEAU 
PONTY (1994) 
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 Este autor menciona ainda as percepções do corpo, que "quer se trate do corpo 

do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio de conhecer o corpo humano 

se não vivê-lo, quer dizer, retomar por minha conta o drama que o ultrapassa e 

confundir-me com ele" (MERLEAU PONTY,1994). Assim sendo, para esse filósofo, o 

mundo não é aquilo que o homem pensa, mas aquilo que ele vive, ele está aberto ao 

mundo, se comunica indubitavelmente com ele, mas não o possui, ele é inesgotável. 

 Em minha vivência de encontros com os pais, apreendi que, quando explicitam 

desacreditar do diagnóstico, referem a uma atitude de repúdio à idéia do deficiente como 

ser incapaz e desvalorizado que, por vezes, os acomete. Em seu cuidar do filho com 

deficiência, perceberam, no contato, no toque, na experiência corporal, que é possível 

ser-com-deficiência. Que seus filhos são pessoas que têm valores e potencialidades, 

afastando-se do ideário social, que concebe o homem perfeito, pleno, de forma revestida 

de preconceitos, passando a compreensões vivenciais. Seu cuidar do corpo e do ser de 

seus filhos lhes transmite o saber que há possibilidade de existência humana mesmo com 

a deficiência, existência que pode ser valorizada e reconhecida como capaz e repleta de 

potencialidades, ainda que estas não correspondam ao ideal de homem perfeito presente 

no ideário social.  

 A negação da deficiência, quando permeia o discurso dos pais, no meu entender,  

pode refletir ainda um temor de que seu filho, e também eles próprios, venham a sofrer 

com as atitudes preconceituosas da sociedade frente à deficiência. Nesse processo 

também cabe o medo de encontrarem, neles próprios, atitudes indesejadas, percebendo-

se como os carrascos dos filhos, com posturas que desvalorizam e desumanizam. Dessa 

forma, os relatos explicitam, com certa ênfase, a necessidade de afirmar que suas 
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atitudes são livres de preconceitos. No entanto, este movimento propicia que, por vezes, 

esses pais se esqueçam que seus filhos têm uma realidade vivencial, ou seja, apresentam 

uma deficiência que lhes causa certas dificuldades ou atrasos no desenvolvimento, 

necessitando de atenção especial em alguns aspectos, remetendo-se ao filho como uma 

pessoa idêntica ao não deficientes. 

 
“Ah eu morro por ele né, eu faço o que eu posso por ele, né... por ele só não, 
pelos quatro né... porque eu não faço diferença entre eles. Ele por ter 
problema e os outros, não, eu faço tudo igual. Não dou mais carinho pra ele e 
menos pra elas e não compro pra ele e deixo pra elas. O que eu compro eu 
compro pra todos ou eu não compro pra ninguém”. (Mãe 1) 
 
“Que nem assim no meu caso eu não preocupo não, ela vai em todo lugar 
comigo, todo mundo vai acostumando. Quase ninguém olha pra ela como 
uma pessoa diferente, ela é uma criança igual às outras, vai para casa de 
todo mundo...” ( Mãe 5) 

 

 Estes movimentos reflexivos e de atitudes, no entanto, parecem gerar angústias 

ao se depararem com questões que ainda representam tabus sociais como a sexualidade 

do deficiente. 

 
“Já pensei nisso bem né, mas num pode né? [falando sobre a possibilidade de 
a filha se interessar por namorados] (...) Porque ela tem pobrema né! (...) 
Tem dia que ela não dá trabaio né, não tenho a preocupação de sai com ela 
de casa né, não vai atrás de namorado né, mas eu penso que já é difícil 
porque se acontece dela gosta de alguém? Já fica difícil né, Graças a Deus, 
ela tá com 23 anos e até agora, ela não me deu pobrema.” (Mãe 7) 

  

 Neste ponto, parece haver um retorno às concepções de pessoas com deficiência 

como eternas crianças, angelicais, já que, assim, são afastadas preocupações com tais 

esferas da vida humana, como a sexualidade e a independência. Percebo a dificuldade 

em abandonar totalmente as concepções preconceituosas sobre a deficiência, passando a 

concebê-la como possibilidade da existência humana, pois, se isso acontecer, aspectos 
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comuns do ser humano terão que ser entendidos também como possibilidade para seus 

filhos. Nos âmbitos da independência e sexualidade, os pais revelam ainda não estarem 

encontrando aparato pessoal ou ainda social que lhes permita a compreensão do filho 

como plenamente humano, tendo ainda condições de adquirir independência e também 

interesses sexuais. Esbarramos aqui em uma questão também de âmbito social, que não 

pode ser entendida apenas como responsabilidade dos pais ou da família da pessoa com 

deficiência mental, e sim da sociedade como um todo. Podendo, no entanto ser ponto de 

partida para profundas reflexões sociais acerca da possibilidade de expressão da 

sexualidade destas pessoas e suas conseqüências.  

 A próxima categoria temática construída explicita os vínculos estabelecidos entre 

pais e filhos-com-deficiência-mental e o reconhecimento de sua importância no 

desenvolvimento dessas famílias 

 

OO  aappeeggoo  aaoo  ffiillhhoo  ccoommoo  ffoonnttee  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  

 

Os relatos sugerem um apego intenso entre pais e filhos, explicitado através de 

percepções e comunicações bastante íntimas tanto por parte das mães como dos pais. 

 
“Ah, a gente se dá bem, ela é uma paz, não tem tempo quente com ela, pra ela 
tá ruim só se tiver com alguma dor, que aí você percebe que ela fica chorona 
e vê que tem alguma coisa errada, fora isso ela não dá trabalho. (...) Eu acho 
que é diferente né, que é só ver eu que ela já abre um sorriso e faz manha, cê 
precisa ver como essa menina é manhosa...” (Mãe 2) 
 
 “Ela é tão cuidadosa que até papel, se ela acha no chão, ela vai entrega pra 
mim ou pra M. Então, quando eu chego em casa, e vejo ela amuada, quero 
sabe os motivo que é, de tanto que eu gosto dela. O cuidado que pai e mãe 
tem, irmão não vai te, né. Eu tenho certeza que não”. (Pai 7) 
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 A meu ver, este tipo de comunicação pôde se construir, a despeito do choque 

inicial provocado pela deficiência inesperada, com a vivência, o contato e a proximidade 

provocados pelo cuidado cotidiano deste filho que tornou possível a revelação da 

humanidade nele existente. 

 
“‘Você vai ter que ficar aqui com ele, ele vai ter cuidado especial pelo menos 
por um tempo, vamos ver quantos dias ele fica bonzinho pra ele voltar pra 
casa’. Aquele dia também, o mundo desabou na minha cabeça, só que com 
ele ali, eu suportei, aí passou, mas não aconteceu nada daquilo”. (Mãe 9) 
 
 “Aí eu comecei a perceber que ela é minha filha sim que tem um pouco do 
meu jeito, do pai dela, e acho que ela gosta de mim né, porque é diferente 
quando eu chego e vejo que ela fica diferente, dá os bracinhos aí... e foi 
mudando. Acho que foi eu pensar que não adiantava eu ter revolta que era eu 
que ia ter o serviço pra fazer mesmo... fui pegando em Deus e aí agora eu 
acho que melhorou... porque não adiantava nada ninguém falar não viu... 
acho que precisou eu mudar meu pensamento mesmo... senão ia ficar aí 
reclamando até hoje!” (Mãe 2) 
 
“Ah, pra mim eu não vejo dificuldade nenhuma em cuidar dela não.. falar 
que é difícil eu não acho porque cê, vê tudo o que eu faço é por ela ser minha 
filha e acho que toda mãe faz né. Levo pra lá e pra cá e tudo é feito com gosto 
né.. acho que tem gente que fica reclamando da vida e de ter que fazer 
serviço e eu não acho não, tudo eu faço com gosto... Porque você vê, tem 
gente que tem o filho e tem que trocar e cuidar disso e daquilo e acha que é 
trabalho demais, mas eu acho que a gente ter filho é uma bênção e cuidar faz 
parte né... Minha vida mudou muito depois que a BG nasceu e eu não me vejo 
mais sem ela, acho que eu não sabia o que era viver até ela nascer.” (Mãe 5) 
 
“Se fala com ela é só sorriso, tem um carinho danado. E é assim com todo 
mundo, com meus irmãos e irmãs né. Tem uma irmã minha que ela gosta 
bastante, sente falta. É bastante apegada com a família do meu lado!” (Pai 5) 

 

 Através dos encontros realizados, em específico com a nona família, pude 

apreender que este vínculo não está relacionado exclusivamente aos laços biológicos de 

parentesco, mas sim a uma disponibilidade interna em acolher a pessoa deficiente como 

sua responsabilidade, sujeito de seu afeto, o que pôde ser elucidado no relato de um pai 

adotivo que expressou um apego intenso por seu enteado, propiciando a ambos vivências 

de desenvolvimento ao lidar com a questão da deficiência. 
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“No começo, a gente fica mais preso, eu não tinha tanta liberdade, eu 
pensava mais pra falar um pouco com ele, depois foi acostumando, depois de 
entrar no dia-a-dia, convivendo todo dia, aí foi ficando mais... fui 
entendendo, foi entrando na minha cabeça esse pobrema dele, agora é assim, 
tem hora que a gente fica nervoso, fala um pouco mais com ele mas, depois 
pensa um pouco, e começa a entender de novo as coisas. Mas eu acho que 
pra mim não é tão difícil quanto pra ela porque agora, como te falei.” (Pai 9) 
 
“Quando eu vou falar alguma coisa com ele, ele fala ‘eu vou chamar minha 
mãe’, acha que ela vai defender ele, ele faz isso só... tem hora que ele até 
entende, mas tem hora que não, depende do jeito que ele tá, se ele tá mais 
calmo ele é melhor. Ele é assim, se você fala com ele se você for fazer assim, 
eu não vou pescar e não vou levar ocê, aí na mesma hora ele pára, é uma 
beleza, ele até abraça ocê. Ele gosta muito de pescar, quando eu vou pescar, 
eu levo ele né, então agora quando ele começa fazer alguma coisa que eu vou 
corrigir ele, eu falo ‘se ocê continuar assim, amanhã nós vamos pescar e eu 
não vou te levar’, aí ele já pega e na mesma hora ele já fala ‘ah, nós vamos 
pescar’, já acalma, já fica melhor, então tô aprendendo um jeito assim, das 
coisas que ele gosta mais, tem hora que tem que falar assim mas tem hora 
que ele não entende mesmo as coisas que a gente tem que falar, é difícil”. 
(Pai 9) 
 
“Não, era bem diferente... eu acho, e sempre achei que ele sempre se dava 
melhor com o G.(Padrasto) do que com o pai dele, mesmo quando a gente 
tava junto com o pai dele. Ele pedia pra sair junto com o pai dele e o pai dele 
não levava, e com o G. é muito difícil falar não, só não gosta de levar porque 
eles (filho com deficiência e irmã de 2 anos) vão brigando atrás por causa de 
lugar, aí dirigindo não dá pra ele olhar os dois brigando. Mas sempre ele 
leva, e ele (pai biológico) não, ele sempre pedia e não, às vezes, ele ia na 
casa da mãe dele e não sei porque ele não levava... porque até hoje ele não 
tem muito contato, ele teve muito antes de casar mas depois de casado nunca 
mais...” (Mãe 9) 

 

 No caso das vivências dessa família, percebi que, também o garoto com 

deficiência mental, percebe a disponibilidade interna do pai adotivo em acolhê-lo como 

seu filho, preferindo essa relação à possibilidade de reatar o contato com o pai biológico. 

 

“Que ele pagava (pensão) e depois parou de pagar, aí nós fomos lá pra 
conversar com ele pra não precisar ir no advogado, nisso ele tinha ficado 
com a outra mulher, ele veio com agressão, ele começou a xingar, começou a 
falar que nós não tinha o que fazer e tava precisando... aí nós viemos embora, 
quando nós tava vindo... ele falou  ‘oh meu pai vindo’”. (Pai 9) 
 
“Ele fala pra mim, fala pra ele que ‘eu não quero conversar com ele (pai 
biológico)!’. Por mais que eu tento, porque tem o pai dele, tem a mulher e a 
irmãzinha dele (filha do pai biológico com a nova companheira), e ele adora 
criança, mas não quis nem conversar com a irmã”. (Mãe 9) 
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 Este vínculo afetivo estabelecido entre pais e filhos também se mostrou 

importante em momentos difíceis para os pais na busca por melhores recursos de 

tratamento ou reabilitação dos filhos, agindo como fonte de energia para continuar a 

busca, enfrentando dificuldades significativas no seu entender. 

 
“Eu não acho difícil cuidar da B. porque no mais assim ela não dá trabalho. 
O difícil assim é dar banho nela, é a única coisa que eu reclamo porque ela tá 
pesada né e tem que ficar abaixada... e isso é ruim porque dá uma dor nas 
costas... demora pra dar banho, porque ela tá grandona, né, cê vê... no 
começo era melhor porque ela era pequeninha né e num instantinho fazia 
tudo, mas agora é um sacrifício”. (Mãe 2) 
 
“Já teve vez que eu cheguei em casa 1 hora da manhã, olha o que eu já 
passei com esse moleque... e chegava no e tinha que ficar correndo atrás dele 
e tudo...” (Pai 6) 
 
“Cuidar da BR...Eu faço tudo com muito carinho, eu gosto e não me sinto 
bem sem ela, isso é verdade né. É lógico que é uma coisa trabalhosa tem hora 
que ela... coisa do perigo que a gente tem medo às vezes né, que nem altura, 
ela vai pra beiradinha da porta e a gente tem medo de cair, tem que correr o 
dia inteiro mesmo atrás... Apesar de que pra mim, isso daí tudo, quando vejo 
uma risadinha dela é gratificante demais, e por mais que a gente acha difícil 
quando tá doente tem uma dor... aí você já começa com tudo, aí como vai ser, 
se eu morrer quem vai cuidar, quem vai fazer isso, aí a gente sofre né... Mas 
quando ela já me olha, já tá pra vim brincando pronto, pra mim já passa 
aquele problema eu chego a esquecer um pouco... ” (Mãe 3) 
 
“Vir de mala e cuia... largamos tudo, emprego, casa, móveis, família e 
viemos... (se referindo à mudança da Bahia para o estado de São Paulo para 
possibilitar o tratamento da filha) Mas valeu à pena porque passou aquele 
medo dele (pai) de não achar trabalho né e viu que aqui é mais fácil e hoje 
fala que se soubesse teria vindo antes... (riso)”  (Mãe 5) 
 

 O cuidado de seus filhos propicia ainda outros ganhos, possibilitando reflexões, 

encontros, sentimentos, vivências prazerosas em outras esferas de sua existência. 

 
“Depois que eu tive ela eu fiquei ... assim mais mole de sentimento né ... e 
agora não posso nem pensar minha vida sem ela ... eu sofri com ela no ponto 
assim ... quando ela era pequena é correndo pra lá e pra cá como já te contei 
né ... tinha dia que eu chegava ate tarde com ela e já aprontava pra ir de 
novo. Porque lá só tinha ônibus de manha e duas horas da tarde né ... porque 
eu ia levá-la no médico e chegava tarde e no outro dia tinha que voltar de 
novo de manha. E eram quatro horas de ônibus com uma poeira na estrada 
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que só faltava matar a gente e chegava rouco e todo empoeirado e fedida... e 
isso aí que era a dificuldade minha ... foi só isso...” (Mãe 5) 
 
“Mas a gente, através dela... a gente não queria isso... mas através dela a 
gente conheceu muitas pessoas boas, que percebe que no meio de um tempo 
tão difícil, no meio de tanta violência, aparece um monte de pessoa boa pra 
ajudar e as pessoas começam a conhecer e aparece um monte. Consegue um 
serviço pra mim aqui ou ali e as pessoas começam a falar: “ah, você que é o 
pai daquela menina assim e assim... eu sempre vejo a mãe dela na rua” e 
então a gente fica alegre com isso”. (Pai 5) 

 

 Atrelados aos benefícios do vínculo estabelecido com o filho com deficiência 

mental, podem aparecer alguns aspectos que merecem atenção por sugerir que os 

entrevistados não alcançaram um equilíbrio saudável entre disposição para cuidar e 

dificuldades encontradas durante o percurso. Notei, em alguns relatos, indícios de pais 

que ainda encontram-se presos a sentimentos de culpa e desconhecimento frente à 

situação do filho. Alguns podem agir baseados em expectativas do ideário social de 

deficiência como necessidade de expiação de alguma culpa, revelando extrema 

dedicação ao filho “com problemas”, ou ainda superprotegendo-o, pautando sua atitude 

na concepção de que o deficiente não é capaz de assimilar limites ou aprender noções 

básicas de vida em sociedade como as pessoas que não têm essa peculiaridade. 

 
“Nois cuida dela com o maior carinho, vô te conta uma coisa, nunca dei um 
tapa nessa menina. (...) Não, os outro as vez, a gente batia, as vez, fazia 
alguma arte, aí batia. O pai é a prioridade da casa, e na época, tinha 6 em 
casa sortero, e os irmão, cê sabe... agora ela eu sei como é que ela é, então se 
ela quebra qualquer coisa, ela fica nervosa”. (Pai 7) 
 
 “É... é... assim igual, as pessoas às vezes cruzam os braços pros problemas, 
e depois quando ela crescer... igual eu achava assim que se eu ficasse lá, se 
não tivesse procurado tratamento pra ela, depois que ela crescer que for falar 
que eu vim aqui pra isso né. Que hoje em dia tá melhor a situação é outra, só 
quando não tem jeito mesmo. Igual eu no caso dela, eu acho que se eu ficasse 
lá ela não ia progredir nada, ela ia é regredir porque hoje tá melhor... eu não 
sou fisioterapeuta e não entendo nada e apesar de L. (nome da fisioterapeuta) 
me orientava quando eu vinha e voltava eu ficava fazendo em casa com ela, 
mas lá não tem APAE pra ela, não tem nada pra ela, nada, nada, nada... E aí 
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eu tinha medo depois...  de quando ela crescer ela cobrar de mim, fala que eu 
não supri né”. (Mãe 5) 

 

 Apesar destes momentos em que ficam explicitadas angústias e conflitos no ser-

com-o-filho-com-deficiência-mental, percebo que o vínculo, o apego construído na 

relação pais-filho, possibilita a essas famílias a busca por novas significações para sua 

existência e também a busca por recursos para favorecer a reabilitação e 

desenvolvimento das potencialidades dos filhos. 

Sobre este cuidar que favorece o desenvolvimento do filho com deficiência 

mental, propiciando também o desenvolvimento dos pais enquanto seres humanos. 

Percebemos, em STEINER (1978), que a ontologia heideggeriana salienta a importância 

do cuidado enquanto “zelo”, “preocupação”, “sorge” que possibilitaria a existência 

autêntica do ser humano, já que envolvida com seu ser-no-mundo. Entretanto, este 

cuidado como descrito acima, estaria mais ligado às possibilidades mais próximas do ser 

humano em realizar coisas e ocupar-se de seu cotidiano, preocupar-se com os seus 

pertences e atividades do cotidiano. 

Ainda é importante ressaltar que, segundo essa perspectiva filosófica da 

existência, o homem pode ser-com de maneira autêntica ou inautêntica. Autêntica de 

forma a propiciar um verdadeiro envolvimento entre o ser-no-mundo e seu objeto de 

atenção; já a maneira inautêntica de ser-com revela pouco envolvimento, como se 

houvesse um não reconhecimento das significações e da dimensão existencial da pessoa 

ou do objeto com que se relaciona. Com esses pressupostos podemos refletir que, por 

vezes, os pais envolvem-se com seus filhos de maneira autêntica, com atitudes e 

reflexões pertinentes à condição dos filhos e às relações de apego estabelecidas. No 
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entanto, há que se notar que há momentos em que os pais não estão acessando a 

dimensão existencial do filho com deficiência, se remetendo a eles como alguém que 

precisa de cuidados, que eles não sabem exatamente a finalidade, ou que não lhes causa 

um envolvimento profundo. 

Atento para o fato de que a autenticidade não aponta somente para experiências 

positivas e prazerosas, mas pode se remeter a dificuldades de aceitação do filho, 

experiências negativas no cuidar, superproteção, infantilização, desde que essas posturas 

e atitudes estejam acontecendo de forma envolvente e significativa para os pais. Ainda 

para HEIDEGGER (1981), a existência humana é permeada por estados de autenticidade 

e inautenticidade que se alternam de modo que não é possível ao homem viver de 

maneira exclusivamente autêntica sua relação com o outro ou com algo, já que haverá 

momentos onde, o referido objeto ou pessoa, se tornará foco principal de sua existência, 

e outros em que a atenção se voltará para outras esferas da existência.  

 Uma segunda forma de cuidado, de acordo com HEIDEGGER (1981), se refere à 

solicitude que seria o relacionar-se com alguém, com um outro de maneira envolvente e 

significativamente com ele, tendo como pressupostos a consideração e a paciência para 

com o existir do outro. A solicitude ainda se expressaria de duas maneiras: aquela que é 

caracterizada por um precipitar-se por sobre o outro, fazer tudo por ele, mimá-lo, 

manipulá-lo ainda que de forma sutil, e aquela que possibilita ao outro assumir seus 

próprios caminhos, ainda que com o amparo desse alguém que lhe é solícito. 

 Partindo dessas reflexões de HEIGEGGER (1981), compreendo que os pais 

revelaram todas estas formas de cuidado para com seus filhos. Inicialmente o cuidado 

(sorge) já que passam a considerar os filhos com deficiência enquanto constitutivos da 
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própria existência deles enquanto pais/mães, explicitando uma dificuldade em 

diferenciar o que é filho ou o que é pai, com uma compreensão de que este filho que 

antes lhes era estranho passa agora a ser possível e, ainda mais, passa a ser parte deles 

próprios. 

 Também compreendo que, por vezes, as atitudes de solicitude desses pais tendem 

a acontecer de forma a que eles se precipitem, sobre esses filhos, tomem seu lugar, já 

que explicitam uma intensa preocupação com seu bem-estar e um desejo de defendê-los 

dessa sociedade que é demasiado cruel para com as pessoas com deficiência que chegam 

a dificultar a aquisição de certas individualidades e habilidades que poderiam ser 

possíveis a despeito da deficiência. No entanto, ainda posso compreender que esses pais 

almejam, e em muitos momentos conseguem, a solicitude para com os filhos que lhes 

proporciona possibilidades de desenvolvimento enquanto seres humanos passíveis de 

aprendizado e individualidades.  

Aprofundando um pouco mais no cuidado realizado pelos pais que colaboraram 

com estes desvelamentos, dessa forma, neste momento, cabe focalizar especificamente 

os relatos dos pais deste estudo. 

  

OO  ppaaii  ppaarrttiicciippaannddoo  ddoo  ccuuiiddaaddoo  ddoo  ffiillhhoo  ccoomm  ddeeffiicciiêênncciiaa  

 

Diversos autores, tais como OMOTE, 1980; COSTA, 1989; DELLABRIDA, 

1996; DESSEN & LEWIS, 1998; DESSEN & SILVA, 2000; LEWIS & DESSEN, 1999, 

dentre outros, têm enfatizado ser importante enfocar também a perspectiva dos pais 
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quando houver interesse em estudar as relações familiares, já que a mãe tem sido, por 

muitos anos, quase a única porta voz de explicitações do papel do pai e dos filhos nos 

mais diversos estudos que envolviam questões familiares. Assim sendo, muito dos 

significados atribuídos pelos próprios pais ao seu papel dentro das relações familiares 

tem ficado por vezes esquecido, à medida que o próprio sujeito que vivencia essa 

significação dificilmente era procurado para explicitar sua experiência.   

Refletindo sobre estes aspectos, procurei abordar o fenômeno do cuidar do filho 

com deficiência mental como sendo pertinente tanto a vivências de mães, como também 

de pais. Com esta perspectiva norteando minha trajetória de investigação, encontrei pais 

que, de um modo geral, se mostraram bastante solícitos à proposta de entrevista que lhes 

foi feita, acredito que compartilhando de minhas percepções sobre o fato de terem 

dizeres relevantes na experiência do cuidado com esse filho. 

Os pais e mães encontrados neste estudo foram alvos de minha intencionalidade 

em estudar a relação dos genitores com o filho com deficiência. Deste modo, não 

procurei por famílias que eu sabia terem adotado os filhos com deficiência, ou aquelas as 

quais houvesse a presença de apenas um dos pais (por ocasião de viuvez e/ou separação) 

devido à dificuldade em estender as reflexões a que me proponho para as inúmeras 

possibilidades existenciais de um núcleo familiar e também de vínculos afetivos entre 

pessoas familiares ou não. Mesmo atentando a essa intencionalidade primeira de minhas 

inquietações, tive a oportunidade de obter a descrição de um padrasto como já 

explicitado anteriormente. 

Partindo deste “feliz imprevisto” do encontro com este padrasto que se fazia tão 

presente no cuidado com seu enteado recorri a alguns textos para me auxiliar na 



Buscando Compreender 
        ____________________________________________________________________________ 
 

 

96

compreensão desta realidade cada vez mais presente entre nós. DESSEN & LEWIS 

(1998) ressaltam que o que os pesquisadores têm chamado de família depende muito do 

referencial utilizado e do problema enfocado pelo estudo, já que há inúmeras 

possibilidades existenciais para o que chamamos atualmente de ‘família’, que pode ser 

considerada como sistema adaptável nos dias de hoje e não mais como unidade estática 

formada por um casal de pais e seus filhos legítimos vivendo juntos. A própria palavra 

‘legítimo’, no que se refere a filhos, já foi retirada do atual Código Civil brasileiro. 

Entre as possibilidades de combinação familiares, esses autores se remetem a 

casais de homossexuais, filhos adotados, unidades onde só um dos genitores está 

presente, casais amasiados, e ainda o que tem se tornado cada vez mais comum, as 

famílias formadas por uniões sucessivas onde cada parceiro já traz consigo filhos de 

uniões anteriores para se juntar à prole que poderá advir como conseqüência da união 

atual. Diante dessa situação, encontramos a possibilidade de uma única criança ter um 

pai biológico, um pai econômico (que lhe provê o sustento) e ainda um pai social 

(aquele que é identificado por ela como pai). 

Atentando para estas transformações, nota-se que entre os pais entrevistados, 

encontramos apenas um padrasto, sendo os demais pais legítimos de deficientes mentais. 

Entretanto, este dado resultante de minha intencionalidade investigativa não esgota (e 

tão pouco se propõe a fazê-lo) a diversidade de vivências desses pais enquadrando-os em 

um mesmo estereótipo. 

 Ainda na literatura pesquisada, encontramos, nos dizeres de Fein (1978) apud 

DESSEN & LEWIS (1998) referência aos seguintes papéis de pai: o tradicional, que tem 
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suas atividades centradas ao redor do mundo de trabalho, acreditando ter pouco a fazer 

em relação às atividades de cuidar de suas crianças, como nos relatos: 

 
“[Pesquisadora: E o que você acha que sabe por ser o pai do F., assim do 
cuidado dele, o que pode contar da sua experiência como pai?] Pai: Ah, isso 
é melhor a D. (mãe) falar né, que é ela que sabe.”(pai 1) 
 
“Pra mim, eu acho bem mais fácil, porque eu fico menos tempo com ele, eu 
saio cedo, trabaiando né, e só chego a tarde, às vezes, eu chego a tarde e ele 
tá na rua brincando com as crianças, aí eu fico um pouco mais à noite junto.” 
(Pai 9) 

 

 Ainda encontramos, nos trabalhos deste autor, os pais modernos, que são aqueles 

que vêem o desenvolvimento bem sucedido da criança como objetivo importante, 

especialmente nas áreas de desenvolvimento da identidade e do papel sexual, 

desempenho acadêmico e desenvolvimento moral: 

 
“É, sou mais durão que ela, não que sou mais bravo, é que falo com eles e 
falo que eles tem que obedece a gente, porque se eles não obedece a gente... 
(...) Ë porque cê vê, não dá pra perder o dia de serviço né... só isso que eu 
acho falta. A gente podia tá mais perto mais a condição não deixa...”(Pai 4) 
 
“Pra mim, quando a gente tá pescando, ele fica do mesmo jeito, ele fica 
quieto, às vezes, enrosca o anzol, ele fala só que tem que ter paciência com 
ele, quando arrumo um lugar pra ele pescar, ele fica quieto... pra mim é 
normal, não me ligo muito não. Igual no domingo, nós fomos na casa da mãe 
dela, de tarde, aí tem as crianças, e ele vai brincar então eu fico bem pouco 
com ele, eu acho... não é fácil... eu vejo ela falando com ele... pra mim é bem 
mais fácil porque passo o dia inteiro trabaiando, chego a tarde, ele tá 
brincando, a noite a gente fica um pouco e logo vai dormir, então eu penso 
assim, a dificuldade é mais pra ela.” (Pai 9) 

 

 Já o pai emergente seria aquele que participa mais igualmente com sua esposa 

das atividades de cuidados da criança (Fein,1978 apud DESSEN & LEWIS 1998). Nos 

relatos encontrados, é aquele também reconhecido pela mãe como fonte de apoio 

concreto e emocional como nos relatos:  
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“Só uma né quando ele ficou no CTI por causa de começo de meningite... 
Deu febre e não passava de jeito nenhum e ficou 17 dias internado. E aí foi 
nós dois, ora um ficava e ora outro e teve uma hora que o médico falou que 
não dava chance pra ele viver, que não ia ter jeito e aí a mãe começou a dar 
ataque e ficar nervosa e eu tive que ir ao lugar dela com ele , falei pra ela 
que não podia ficar daquele jeito e ela foi acalmando mas eu que entrei na 
sala com ele. Ela ficou pra fora. E o F., dava dó, não tinha um lugar mais pra 
por aparelho tinha em todo o corpo!” (Pai 1) 
 
“Ah, ele ajuda, sempre dando força, quando fica triste, um anima o outro e 
assim a gente vai levando né, quando eu tinha minha mãe, ela me dava a 
muita força tamém...” (Mãe 3) 
 
“É! Dá pra agradar, dar comida né...só eu que dou comida a ela, pra depois 
eu banhar.[(P): Então você sempre ajuda] Ajudo. Ela só come se sou eu que 
dô! [(P): Ah é?] É! Eu dou banho e tudo... tudo é eu que faço!” (pai 5) 

  

Diante dessas peculiaridades no ser-pai de um filho com deficiência mental, ao 

me envolver com os relatos das vivências dessas pessoas, percebo um querer cuidar, 

participar, tão intenso quanto o esperado no relato das mães. Os pais encontrados 

parecem se dispor, e inclusive fazer sacrifícios, para encontrar formas de lidar com os 

filhos com deficiência, seja ela uma forma rígida ou excessivamente permissiva, como 

forma de implementar o cuidado e a educação que eles acreditam ser importante aos 

filhos. 

“Eu falei pra mãe dele, não bate, tem que dar uma dura, ser a mãe, tem que 
ser a mãe porque se ocê não por a mão no filho seu, outro de fora, ce dá 
conselho... agora ela tem que educa porque ela ta ali todo dia junto, eu fico 
só a noite. Domingo eu fico até meio-dia e depois eu saio... (pausa)...  Não 
mas qualquer coisa que você vê que ele ta brabo, é só ce fala pra ele “vou 
contar pro seu pai hein”, acabou, ele fica quietinho, não fala mais nada. 
Nunca bati nele de cinta...” (Pai 4) 
 
“Nois tem que cuida dele... é tem que vê se ele tá com algum pobrema, tá 
desanimado, cê pode vê que ele tá com alguma coisa, se tá com febre, se tá 
com dor de dente né, tem que dar alguma coisa pra tira a dor. Tinha vez de 
perder o dia de serviço...” (Pai 6) 
 
“Não, os outros as veiz, a gente batia, as veiz, fazia alguma arte, aí batia. O 
pai é a prioridade da casa, e na época, tinha 6 em casa sortero, e os irmão, 
cê sabe... agora ela eu sei como é que ela é, então se ela quebra qualquer 
coisa, ela fica nervosa. Ela é tão cuidadosa que até papel, se ela acha no 
chão, ela vai entrega pra mim ou pra M (mãe). Então, quando eu chego em 
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casa, e vejo ela amuada, quero sabe os motivo que é, de tanto que eu gosto 
dela.” (Pai 7) 

 
“No começo, a gente fica mais preso, eu não tinha tanta liberdade, eu 
pensava mais pra falar um pouco com ele, depois foi acostumando, depois de 
entrar no dia-a-dia, convivendo todo dia, aí foi ficando mais... fui 
entendendo, foi entrando na minha cabeça esse pobrema dele, agora é assim, 
tem hora que a gente fica nervoso, fala um pouco mais com ele mas, depois 
pensa um pouco, e começa a entender de novo as coisas. Mas eu acho que 
pra mim não é tão difícil quanto pra ela porque agora, como te falei.” (Pai 9) 

 

 Para DESSEN & LEWIS (1998) “torna-se necessário também compreender os 

vários níveis de envolvimento paternal, porque cada genitor oferece contribuições 

únicas para a criança no decorrer de seu desenvolvimento”. Com base no exposto até 

então sobre esses pais em seu sendo-com-o-filho-com deficiência mental, ressalto que, a 

seu modo, eles conseguiram estar-com seus filhos, uns mais de perto e expressando 

sentimentos de afeto e cuidado: 

 
“E as vez... ela chega em casa e a M.(mãe) pra protege ela, então ela chega 
em casa e fala pra mim assim cê tá mal? Eu falo não fia, as vez até tá sim, oia 
que tá mal, ela entende né?! Outra coisa também, quando ela vai lava louça, 
ela gasta água e sabão e eu falo deixa ela à vontade, mas ela qué faze bem 
feito, o que mais eu tenho a dize dela, não faz conta.” (Pai 7) 
 
“Por exemplo, ele tá brincando com os outros meninos e um menino bate nele 
ou faz alguma coisa, eu pego e falo que não pode fazer isso, na mesma hora, 
parece que já sinto por dentro... então, eu tenho ele como se fosse meu filho 
mesmo apesar de ter hora de ser um pouco difícil mas...” (Pai 9) 

 

 Já outros, mais envolvidos com o cuidado a partir de aspectos mais concretos 

como acompanhar a consultas e outros serviços e/ou proporcionar aspectos necessários 

ao seu pleno desenvolvimento: 

 
“Já teve vez que eu cheguei em casa 1 hora da manhã, olha o que eu já 
passei com esse moleque... e chegava no... e tinha que ficar correndo atrás 
dele e tudo...” (Pai 6) 
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“Ah, eu o criei  sem tempo, porque eu sou o cabeça da casa, então eu não sei, 
mas bagunça comigo eles não faz! Porque eu vou jogar bola, não fico muito 
na casa e de tarde eu vou jogar bola, até o mais velho vai comigo, porque o 
mais velho pode pegar e subir, porque se tem uma briga no campo, eu não 
tenho como segurar ele. Agora o R. vem em mim, não tem como por ele junto. 
Então eu não posso, divertimento é dar pra um, tem dar pros dois, né, na 
verdade era bom dar pros dois mas não dá, só que ele não é assim, então ele 
é mais sossegado. O mais velho é mais apegado comigo.” (Pai 4) 
 
“Pra mim, eu acho bem mais fácil, porque eu fico menos tempo com ele, eu 
saio cedo, trabaiando, né, e só chego a tarde, às vezes, eu chego a tarde e ele 
tá na rua brincando com as crianças, aí eu fico um pouco mais à noite junto. 
De vez em quando, eu corrijo mais um pouco ele, mas é sempre ela (mãe) que 
fala mais com ele, ele é um pouco mais difícil que com a E.(filha caçula), que 
a E., a gente fala e ela entende e ele, a gente fala alguma coisa é mais difícil 
dele entender.... no mais...” (Pai 9) 

 

 HEIDEGGER (1981) se refere a dois modos de ser-com, o autêntico e o 

inautêntico. Este autor expressa com estes dizeres que o homem pode se envolver 

profundamente com uma atividade ou com alguém e também pode se relacionar com 

este outro ser ou coisa de modo a não formular significados relevantes. Compreendo que 

os pais, parceiros deste estudo, encontraram modos de ser-com autênticos junto aos seus 

filhos com deficiência, que estão, é claro muito relacionados com sua forma de 

compreender o mundo à sua volta e suas relações com ele (por exemplo, suas 

concepções sobre deficiência e o papel de pai e de mãe no cuidado de um filho). 

Considero que há várias menções de relacionamentos inautênticos entre pais e filhos do 

estudo, mas o próprio HEIDEGGER (1981) salienta que não é possível haver estados de 

autenticidade permanente ou totalmente ausente, à medida que estes dois estados de 

envolvimento do ser-no-mundo estão em constante dialética. 

 Não pretendo aqui realizar uma análise pormenorizada das concepções de pais ou 

mães sobre sua percepção de papéis femininos e masculinos em nossa sociedade ou em 

núcleos familiares. Entretanto, acredito que os achados a respeito do papel do pai para 
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seu filho se fazem relevantes para pensar a sociedade em transformação e o pai diante da 

possibilidade de envolvimentos únicos e de extrema relevância para o desenvolvimento 

de seu filho, ponto que até pouco tempo atrás se pensava ser responsabilidade pertinente 

apenas à mãe. 
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Considerações Finais 
        ______________________________________________________________________________ 

 

103

6.1. REPENSANDO MEU PRÉ-REFLEXIVO 

 

 

 m toda a trajetória descrita neste trabalho, em busca de desvelamentos 

da essência do cuidar do filho com deficiência mental, não tive a 

pretensão de elaborar conclusões acerca da vivência das pessoas que me 

ajudaram a compreender o fenômeno que me inquietava, mas desvelar facetas de sua 

experiência vivencial de cuidado. Essas facetas não são reveladoras da totalidade de 

significações e formas de cuidado experienciada por pais de pessoas com deficiência 

mental, mas pode sinalizar para novos horizontes de compreensão sobre essa 

possibilidade existencial. 

Pude apreender que os pais, em seu ser-no-mundo e em seu sendo-com-o-filho-

com-deficiência-mental, vivem um vínculo intenso e significante com seus filhos. Esse 

relacionamento enfrentou uma dificuldade inicial de se consolidar de forma consistente, 

devido ao impacto inicial com a deficiência do filho. Impacto esse provavelmente  

relativo à concepções a que tinham acesso do ideário social, de desvalorização e 

inferiorização de pessoas com deficiência. Com o nascimento do filho e necessidade de 

assumir seus cuidados, os pais puderam se abrir para novas significações acerca do ser-

com-deficiência, passando a reconhecer sua humanidade e plenitude, uns mais 

rapidamente, outros levando mais tempo. 

 Compreendo que a superação das significações pejorativas da deficiência mental 

pôde acontecer através do contato e do cuidado com o filho, através de seu ser-com-o-

E 
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filho, que lhes propiciou a percepção da humanidade presente na pessoa com 

deficiência, podendo valorizar suas potencialidades e não apenas as dificuldades e 

limitações. Assim, esses pais, tendo passado pela fase de luto e reestruturação descrita 

amplamente pela literatura sobre deficiência, conseguem alcançar formas de contribuir 

para o desenvolvimento dos filhos e também de ressignificar a existência e 

redimensionar suas perspectivas futuras, no que diz respeito ao filho. 

 Apesar desses novos significados, os pais parecem não ter finalizado sua busca 

por novas compreensões sobre a própria existência, já que se deparam com questões 

conflituosas como a educação dos filhos com deficiência para a sociedade, a questão do 

possibilitar e incentivar a sua independência, as posturas acerca da sua sexualidade, 

refletindo que ainda há muito que se caminhar para o reconhecimento da pessoa com 

deficiência como ser humano pleno. 

 O papel do pai pôde ser entendido como relevante e essa relação possuidora de 

aspectos significativos para pai, mãe e filho, apontando para o cuidado não mais 

exclusivo da mãe, mas com pais cada vez mais participativos e reflexivos a respeito das 

necessidades deles próprios e de seus filhos com deficiência mental. Foram encontradas 

posturas que elucidavam uma tendência a atribuir o cuidado do filho como tarefa que 

compete à mãe, revelando que o papel do pai ainda não está consolidado socialmente 

como passível de se encontrar equiparado com a mãe, mesmo porque as condições 

econômicas da comunidade em que vivem ainda favorecem, ou mesmo exigem que o pai 

seja o provedor da maior parte do sustento da família. Ao lado desta realidade, 

percebemos, cada vez mais, mães precisando obter fontes de renda extra para a família, 

propiciando formas alternativas de cuidado que se abram à maior participação paterna.  
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 Sendo assim, pude compreender que não foram apontadas, para estes pais, 

diferenças de significado entre as vivências por estarem no papel de pai ou de mãe do 

filho com deficiência, já que pude ter como colaboradores, diferentes pais e mães que 

estariam assumindo papéis e atribuindo significados diferentes para o cuidado enfocado, 

muito mais relacionado à forma e/ou intensidade de envolvimento com o filho, além de 

possíveis expectativas para com ele do que simplesmente por se tratar de pai ou mãe em 

particular. 

Cabe aqui ainda refletir que, os dados da literatura apontam para uma busca 

constante por posturas mais humanizadoras e que haja o reconhecimento da pessoa com 

deficiência como ser humano pleno em sua existência. Percebem-se avanços no sentido 

de implementação de serviços interdisciplinares, onde os diversos aspectos humanos 

possam ser abordados integralmente, modificações em leis trabalhistas e educacionais 

que favoreçam a inclusão dos deficientes na sociedade como um todo, alterações na 

infraestrutura para tanto, mas, dificilmente, há investimentos em programas que 

possibilitem recursos para uma mudança conceitual com relação ao ser-com-deficiência.   

Neste sentido, o trabalho de CACCIA-BAVA (1998) elucida as condições de 

saúde disponíveis para pessoas com paralisia cerebral em uma importante cidade no 

interior paulista, que privilegiam atendimentos desfavorecedores da integralidade no 

tratamento de saúde, e apontando para profissionais de áreas específicas que, no 

máximo, buscam por informações junto a colegas de outras áreas, envolvidos no 

atendimento do mesmo paciente. Essa realidade confronta a necessidade das pessoas 

com deficiência receberem atendimento integral para efetivar seu desenvolvimento. 
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Considerando essas dificuldades encontradas para atendimento integral dessa 

parcela da população, em uma cidade de porte considerável e com disposição de ampla 

gama de serviços de saúde como a descrita no estudo referido acima, há que se pensar 

em cidades menores como a focalizada em minha trajetória investigativa. 

É preciso atentar para as dificuldades dos pais entrevistados em viver plenamente 

com seus filhos com deficiência mental, face às carências de atendimentos e posturas 

mais humanizadoras em cidades de pequeno porte como a que residem. Assim sendo, 

seria desejável que programas preventivos e/ou de diminuição de posturas 

preconceituosas fossem estruturados, de modo que, os serviços de saúde, educação, 

trabalho e lazer pudessem ser atingidos de forma mais consistente. O que quero dizer é 

que não é coerente exigir que profissionais de saúde ajam de forma a integrar a 

assistência, se não houver efetiva compreensão da necessidade desse atendimento, 

especialmente às pessoas com deficiência. Também não é desejoso que crianças com 

deficiência sejam incluídas em classes regulares apenas em nome de uma inclusão que 

deve ser feita a qualquer custo. Seria importante que se iniciasse um trabalho de 

aproximação das pessoas em direção à possibilidade de ser-com-deficiência e 

valorização de sua humanidade, passível de diversidade, mas evitando o olhar apenas 

para as limitações, sejam elas reais ou fantasiadas. 

Um trabalho para o qual pude atentar na finalização das compreensões 

alcançadas com este estudo foi o de FERREIRA, S.L. (1998), que propõe um programa 

de educação para a convivência com a pessoa deficiente. Esta autora desenvolveu um 

trabalho junto a crianças da educação infantil que possibilitou o acesso à suas pré-

concepções e fantasias a respeito da questão da deficiência. Encontrou ainda, formas de 
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contrapor essas idéias iniciais com as reais dimensões existenciais de pessoas com 

deficiência mental, construindo um conhecimento conjunto com as crianças do 

programa, sobre o que significa ser-no-mundo-com-deficiência frente a uma sociedade 

que valoriza o belo e o perfeito, atentando ainda para a possibilidade de reconhecer as 

infinitas possibilidades das pessoas com deficiência mental. 

Acredito que propostas como estas, de acesso a preconceitos do ideário social e 

aproximação da realidade existencial da deficiência, podem gerar novos horizontes de 

compreensão para pais, familiares, profissionais e demais pessoas encontrarem o 

caminho que as aproxime cada vez mais da existência plena frente à diversidade 

humana. 
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8.2. ANEXO B: 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

via do entrevistado 

 

 Eu, ______________________________________________________________, concordo em 

participar da pesquisa que tem como objetivo conhecer a experiência de cuidar o filho com deficiência mental, 

que será realizada pela Psicóloga, aluna de Mestrado em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto - USP - Luciana Gomes Almeida de Souza. Minha colaboração se dará através de uma entrevista 

individual com a pesquisadora, na qual relatarei minha experiência com meu filho, no cotidiano. 

 Fui informado(a) de que tenho total liberdade para recusar participar da pesquisa, para retirar o 

consentimento se eu assim o desejar e também para não permitir que meu relato seja gravado, caso eu não me 

sinta à vontade para que isso seja feito, sem sofrer nenhum tipo de penalização. A pesquisadora garantiu-me que 

será mantido o anonimato quanto à entrevista, que as respostas serão utilizadas somente para os objetivos citados 

acima e que, se houver ainda alguma dúvida a respeito da pesquisa ou da minha participação, poderei pedir 

esclarecimentos. 

 

               _______________________                                           _________________________                  

              Assinatura do entrevistado (a)                                            Assinatura da pesquisadora 

                                                                                                   Luciana Gomes Almeida de Souza 

 

______________________ , ____  de _____________________ de 2002. 

 

Contato c/ pesquisadora- fone:(19)38623505 ou à Rua Júlio de Souza, 220, Mogi Mirim-SP 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

via do pesquisador 

 

 Eu, ______________________________________________________________, concordo em 

participar da pesquisa que tem como objetivo conhecer a experiência de cuidar o filho com deficiência mental, 

que será realizada pela Psicóloga, aluna de Mestrado em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto - USP - Luciana Gomes Almeida de Souza. Minha colaboração se dará através de uma entrevista 

individual com a pesquisadora, na qual relatarei minha experiência com meu filho, no cotidiano. 

 Fui informado(a) de que tenho total liberdade para recusar participar da pesquisa, para retirar o 

consentimento se eu assim o desejar e também para não permitir que meu relato seja gravado, caso eu não me 

sinta à vontade para que isso seja feito, sem sofrer nenhum tipo de penalização. A pesquisadora garantiu-me que 

será mantido o anonimato quanto à entrevista, que as respostas serão utilizadas somente para os objetivos citados 

acima e que, se houver ainda alguma dúvida a respeito da pesquisa ou da minha participação, poderei pedir 

esclarecimentos. 

 

               _______________________                                           _________________________                  

              Assinatura do entrevistado (a)                                            Assinatura da pesquisadora 

                                                                                                   Luciana Gomes Almeida de Souza 

____________________ , ____  de _____________________ de 2002 

 

Contato c/ pesquisadora- fone:(19)38623505 ou à Rua Júlio de Souza, 220, Mogi Mirim-SP 
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Primeira Família 
 
• Fragmentos da história de F.  

F. é um garoto de 10 anos que mora com seus pais e três 
irmãos. Os pais se encontram na faixa de 30 anos de idade, 
sendo que a mãe é dona de casa e o pai é carregador de 
caminhão, saindo para trabalhar ainda de madrugada e voltando 
só à noite, de segunda feira à sábado. F. é o terceiro filho do 
casal e, segundo o relato deles, com apenas 10 meses de idade 
foi acometido por uma febre muito intensa que não pôde ser 
corretamente diagnosticada no serviço público de saúde do 
município onde residem. O bebê ficou gravemente enfermo e, 
por volta de 15 dias depois do aparecimento dos sintomas, foi 
hospitalizado em uma CTI de um grande hospital universitário 
do interior paulista com diagnóstico de meningite. Conseguiu 
salvar-se mas, como seqüela, tem uma deficiência mental 
moderada.  Em informações do prontuário da escola, ao qual 
tive acesso, consta também que ele passa por investigação 
genética por possível síndrome relacionada ao cromossomo X, 
mas ainda aguardando conclusão.  

Na APAE cursa uma sala de primeira série do ensino 
fundamental, na modalidade de educação especial, parecendo 
ser uma criança muito agitada. Sua classe tem apenas cinco 
alunos e os conteúdos ministrados envolvem noções básicas 
para a alfabetização e aspectos de socialização inicialmente 
implantados para dois alunos autistas da sua turma, mas que 
acabou mostrando bons resultados com ele e seus outros colega, 
apesar de eles não apresentarem essas características. 

Do seu núcleo familiar atual fazem parte pai, mãe, um 
irmão e uma irmã um pouco mais velhos e uma irmã 3 anos 
mais nova. Outras figuras familiares que emergiram nas falas 
dos pais foram os avós maternos e paternos, tios maternos e 
maternos e primos com os quais F. tem muito contato por morar 
nos fundos da casa dos avós maternos e passar a maior parte dos 
finais de semana nessa casa, sendo, portanto, uma convivência 
com as pessoas das famílias dos pais muito próxima e intensa.  
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de F (Mãe 1) 
Pesquisadora (P): Como vem sendo cuidar do F? 
Mãe 1: Ah, é triste né, porque ele é muito arteiro, mas eu trato 
dele como dos outros, se tiver que apanhar apanha, se tiver que 
pôr de castigo eu ponho; se tiver que puxar a orelha eu puxo... 
(P): Você falou que é triste cuidar dele? 
Mãe 1: Ah, porque ele não pára quieto, é arteiro, como eu falei. 
(P): É triste cuidar dele só ou dos outros também? 
Mãe1: Só dele. 
(P): Por que é diferente? 
Mãe 1: Porque acho que é o problema que ele tem que não sabe 
nem o que faz, o que não faz. É mais triste. 
(P): E aí o que você faz? 
Mãe 1: Eu falo as coisas pra ele, eu ensino e a gente vai 
levando. Às vezes eu grito com ele, dou aqueles berros e aí ele 
pára de fazer arte. É  só eu pegar a cinta pra ele... 
(P): Ele tem medo? 
Mãe 1; Tem, ele corre da cinta né. E às vezes tem que dar umas 
né, porque se não fica difícil. 
(P): E como ele responde a isso? 
Mãe 1: Ih, é mesma coisa que nada. Ele não tem medo... às 
vezes tem... mas na maioria não. Tem que pegar ele e gritar 
porque se não ele corre. Ele é uma criança assim, que tudo que 
pega destrói, então... 
(P): E o que você acha que atrapalha ou que ajuda no seu dia a 
dia com ele, o que é mais fácil ou difícil? 
Mãe 1: Ë só deixar o rádio na mão dele. 
(P): Rádio? 
Mãe 1: Deixou o rádio na mão dele, pode esquecer dele. Esses 
dias mesmo a ... porque o meu aparelho de som é grande né e a 
minha irmã tem um pequeninho que ela comprou desses de 
CD...  agora meu moleque (se referindo ao outro filho) ganhou 

outro e a minha irmã deu o que o X (nome do  outro filho) 
ganhou e eu levei pra mim. Ele nem quase some pra rua 
porque que nem se for um ambiente calmo e põe o rádio no 
quarto dele, ele fica na cama dele e fica quase o dia inteiro 
lá! 
(P): É? 
Mãe 1: Tendo um CD pra ele ou tendo o rádio pra ele você 
não vê o F. dar um pio. 
(P): Ë você percebeu que ele gosta e aí? 
Mãe 1: É, foi esses dias mesmo, que eu peguei  rádio da I. 
(nome da irmã da mãe), que vi que ele fica deitado na 
cama... e eu até achei estranho porque ele fica na cama e eu 
até achei que ele tava doente, com febre né e aí eu peguei o 
termômetro e... imagina, ele não tava com febre nada não... 
(P): É? 
Mãe 1: A menina mais velha é brincar de escolinha. Tendo 
giz e lousa pra ela, pode esquecer que ela fica brincando e 
fica falando “fulano faz isso... fica quieto... senta...” 
(P): Como se ela tivesse na escola? 
Mãe 1: Como se fosse uma professora a dar aulas... 
(P): Cada um dos seus filhos tem uma coisa que gosta mais? 
Mãe 1: Ë, que nem a Z (nome de uma filha) já é a boneca 
dela. Aquela, lá se deixar é o dia inteiro no colo, a Y (nome 
da outra filha) já é a professora  e o F. é o rádio... que nem 
eu gravei a fita da “Criança Esperança” (programa de TV) 
sabe? 
(P): Sei 
Mãe 1: Então eu gravei no vídeo e ele ficou a semana inteira 
assistindo e cantando. 
(P): Você tem um mais velho também não? 
Mãe 1: O X (nome do outro filho), com o X é rua! Ele fica 
brincando aí na frente e esquece! 
(P): Qual que é o mais velho mesmo?  
Mãe 1: O X. 
(P): e Depois? 
Mãe 1 : Depois a  Y, o F e a Z (referindo-se aos nomes dos 
filhos – lembrando que F. estuda na APAE) 
(P): E você falou que muitas vezes tem que chamar a 
atenção dele né, que jeito você acha que ele entende mais, 
que ele responde, como é? 
Mãe 1: Agora a gente vai falar com ele, você vai chamar a 
atenção dele e agora... agora ele começou a dar murros na 
cabeça assim “Ah, já falei!” (mostrando como o filho faz 
batendo com as mãos na própria cabeça). Começa a malhar a 
cabeça na parede ...  
(P): Ah... 
Mãe 1 : E eu não sei... O médico falou mesmo que de agora 
pra frente ele ia dar cada vez mais problemas. 
(P): Ah é? 
Mãe 1: Porque agora ele começou a gritar... e fica assim, 
grita... e começa a malhar a cabeça na parede, começa a 
bater assim com força e aí eu vou falar pra ele que não pode 
e não pode e aí mais que ele faz... 
(P): É como você fica com relação a isso? 
Mãe 1: É triste pra gente né. As duas meninas minha é 
perfeita né, agora os dois moleques já... 
(P): O que tem o outro? 
Mãe 1: Problema no coração e teve até que operar. Foi uma 
cirurgia feia... 
(P): E o dele é só o problema no coração? 
Mãe 1: Só, mas nem problema não tem mais porque depois 
que operou não tem mais nada. Ele tá só no remédio que é 
pra controlar a pressão só, mas o médico que ele foi terça 
feira disse que ele já tá bom e vai até fazer caratê ... 
(P): Ah, que bom! 
Mãe 1: Mas o F. também queria fazer caratê, mas eu não 
posso pôr o F. porque ele é agressivo e eu tenho medo 
porque já pensou se eu ponho ele no caratê? É duro né... 
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(P): Precisava pensar nisso né? Você já conversou lá na escola 
de caratê? Na onde você vai por o X. 
Mãe 1: Mas o X vai né! 
(P): Então e você já foi  ver se o F. pode também? 
Mãe 1: Não, mas o pai dele não quer né, porque ele é agressivo 
assim e põe ele no caratê e se ele cresce assim... dá medo né! 
(P): Ah... 
Mãe 1: Ele não pensa pra fazer muito... as coisas e já pensou se 
faz uma c... (palavra significando alguma coisa que possa 
prejudicá-lo ou a outras pessoas) aí pra  rua? 
(P): E quando ele nasceu? 
Mãe 1: Ele nasceu perfeito né! 
(P): É? 
Mãe 1: Ele nasceu e não tinha nada, nada , nada. 
(P): E quando começou a dar problema? 
Mãe 1: Foi porque ele começou a ficar doente, doente... quinze 
dias. Eu já levava ele dia e noite no posto e voltava.  E não 
descobria o que ele tinha. Aí um dia ele estava em casa assim 
tudo largadinho, todo pintadinho de roxo, umas bolinhas assim, 
que nem mordida de pernilongo, daí eu peguei e gritei meu 
irmão e meu irmão falou: “Nossa seu moleque tá morrendo!” E 
minha cunhada entrou em desespero e nós pegamos... meu 
irmão pegou e trouxe ele no posto e falaram que ele não tinha 
nada, que ele tava assim por causa da febre. Aí nós pegamos e 
ligou pro médico e discutimos e discutimos né...  e só sei que o 
meu irmão deu no médico, e o médico deu no meu irmão, daí 
pegou e levou lá pra C (cidade vizinha) através das enfermeiras 
e daí pegou ele e já entubou ele e pôs um monte de aparelhos  e 
levou pra Unicamp e lá já foi direto pro CTI... 
(P): Ele tinha quanto tempo? 
Mãe 1: Dois meses... 
(P): E eles falaram que foi porque isso? 
Mãe 1: Aqui eles não falaram nada. Que era por causa da febre, 
que ele tava só com um probleminha no ouvido, não sei o que, 
mas na Unicamp falaram que ele tinha começo de meningite 
(P): Ah... 
Mãe 1 : E os médicos até queriam processar eu porque acharam 
que era descuido meu e do pai que daí o F. ficou daquele jeito. 
(P): E aí? 
Mãe 1: Aí eu falei pro médico que não foi descuido que a gente 
levava ele. Tinha dia que a gente chegava em casa do posto e já 
precisava voltar porque dava convulsão nele, porque 40 graus 
de febre né ... e precisava voltar. E até tinha dia que a gente 
chegava no posto, eu e minha irmã e eles falavam: “Olha lá, as 
duas biscates já vem vindo lá!”... 
(P): Nossa! 
Mãe 1: Não saem daqui! E Tudo por causa dele né! Daí o 
médico pegou e ligou aqui e pediu a pasta, mas daí a pasta eles 
não podiam mandar. Daí eles pegaram e mandaram um ... um 
xerox da pasta... 
(P): Ah. 
Mãe 1: E aí os médicos não processaram eu. Porque se tivessem 
visto descuido meu tinha me processado e eu tinha até perdido o 
moleque. 
(P): Nossa! 
Mãe 1: Eu tenho tudo na ficha dele aí na APAE, você viu a 
ficha dele? 
(P): Só dei uma olhada. 
Mãe: Tem tudinho os papéis dele lá. 
(P): Mas é importante mesmo pra mim ouvir de você porque a 
gente às vezes vê os papéis, e é diferente né de saber de vocês, a 
experiência como foi, o que passou... 
Mãe 1: O que eu passei olha... quinze dias eu passei sem pregar 
os olhos um segundo. Ele não deixava porque chorava dia e 
noite... eu cheguei, eu e o pai passamos a noite inteirinha na 
Unicamp e ai nós chegamos em casa, eram seis e meia. Quando 
foi sete horas minha mãe com a minha cunhada foram pegar ele 
e aí ficaram com ele o dia inteiro, até as cinco horas da tarde e 

eu deitei e acordei já eram cinco horas da tarde... eu deitei e 
não vi nem a hora passar, não reparei... de canseira e de 
sono... 
(P): Nossa. 
Mãe 1: Chegamos até a passar fome e necessidade... 
(P): Por conta disso? 
Mãe 1: De correr atrás dele 
(P): E ainda falaram que foi descuido seu? 
Mãe 1: mas do jeito que ele foi, qualquer um falava que era! 
(P): Por que? 
Mãe 1: Porque quando um filho da gente começa a ficar 
doente a gente já leva no médico, não leva? 
(P): Sim... 
Mãe 1: Então e o médico achou que ele tava muito atacado, 
que eu não tinha cuidado... 
(P): Que ele tava doente e você não tinha reparado? 
Mãe 1: Porque tem muitas mães que não cuidam né, das 
crianças né, levam só no último caso né.. Sorte minha que 
naquele tempo tudo era a pasta né, coisa de médico era tudo 
na pasta e qualquer coisinha olhava na pasta, na ficha... aí foi  
onde tava tudo lá. 
(P): E como você sente com relação ao F. que passou por 
esses momentos ruim, quase aconteceu uma coisa ruim 
como ter morrido ou outra coisa e hoje está aí todo arteiro... 
Mãe 1: Foi o que o médico falou pra mim. Ele falou pra mim 
que eu tive sorte. Porque primeiro deu a pelamonia nele, e 
deu diarréia e então juntou tudo... daí foi atrás.. depois de 
muita infecção... porque a meningite vem de uma infecção 
de ouvido... porque tem a  infecção de ouvido e a gente não 
socorre, vira meningite e vai inflamando tudo dentro da 
cabeça, e então foi isso aí que eles acharam que foi descuido 
meu. 
(P): Entendi. Então foi por causa do jeito que ele chegou lá 
né? 
Mãe 1: Ele chegou lá quase morto né. 
(P): E como você se viu com isso do médico falando que foi 
descuido seu, que iam te processar? 
Mãe 1: Foi a psicóloga da Unicamp que chamou eu e falou: 
“Mãe, você correu com o seu filho? Porque o que tá 
acontecendo com ele foi descuido e muito descuido, não 
podia ter chegado nesse ponto!” E eu falei, não foi descuido 
meu, a gente corremos, levava no posto, tem tudo escrito no 
posto, não foi descuido da gente. Mas eu entrei em pânico, 
sabe? Eu desmaiava.. e aí eu vi ele naquele negócio lá cheio 
de aparelhos que não é nem uma UTI, era uma CTI que ele 
tava mesmo... E teve até uma hora que o médico chamou eu 
e o pai e falou  que podia preparar o bolso, que só se 
acontecesse um milagre muito grande pro F. Porque ele não 
dava uma chance pro F... 
(P): Ë? 
Mãe 1: E tinha uma hora que o F. tinha aparelho, no dedo, 
no pescoço, soro, sangue. Deus me livre! Não gosto nem de 
lembrar. Mas deu tudo certo! Mas tem hora que eu penso 
porque será que Deus dá essas coisas pra gente. E minha 
mãe fala que deu porque tinha condições de cuidar e então 
veio o F. 
(P): Você fala assim, porque que Deus colocou o F. com 
você, assim desse jeito? 
Mãe 1: Porque pôs ele assim. Doente, com problema... 
porque é difícil pra gente ser mãe né. 
(P): Como se sente? 
Mãe 1: Ë porque, que nem lá na casa da minha sogra, lá em 
cima, eles fazem diferença dele. 
(P): Ah é? 
Mãe 1: Fazem. Eles fazem diferença dele, por isso que eu 
não gosto de ir lá. Eu não fico lá nem de dia de semana nem 
de final de semana, nem... porque eles fazem diferença. 
Xingam o F. de louco, xingam o F. de débil mental... Porque 
se você chegar no F. e falar “você é um débil mental”, pra 
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ele assim, macho que ele não tá nem aí porque acho que ele nem 
sabe o que é isso né, mas pra gente que é mãe dói né... Dói. 
(P): Ham ram... 
Mãe 1: Sabe eu acho também que o que eu tenho de ser assim 
nervosa é tudo disso. Porque você vai guardando e guardando, 
guardando... 
(P): Não é fácil né. 
(Nesse momento o filho mais velho entra na sala pra pegar 
umas moedas que havia guardado dento de uma latinha de doces 
e a mãe diz  a ele que havia pedido pra todos ficarem brincando 
até terminar nossa conversa e o menino fala que é só por um 
instante pois ele estava precisando do dinheiro pra comprar 
alguma coisa. Até que ele pegava o que queria a mãe comentou) 
Mãe 1:  Eles são levados! 
(P): (riso) Todos são? 
Mãe 1 : Todos. Mas as meninas ainda são mais obedientes, 
agora, os dois meus. E ele ainda menos que o F. 
(O menino nos deixa novamente a sós)  
(P): Você estava me falando que é difícil ser mãe e ouvir essas 
coisas sobre o filho. Como podia ser melhor? 
Mãe 1: Eu acho assim, que as pessoas, vendo que a criança tem 
problema, deveria tratar a criança com carinho, principalmente a 
avó né, que é vó dele, a tia... 
(P): A mãe de quem de vocês? 
Mãe 1: Do pai.  Esses dias ela tava internada e chegou do 
hospital e o F. foi correndo abraçar e beijar ela e falou “Bença 
vó!” e ela olhou pra ele assim e ele falou também: “Você sarou? 
Você não vai morrer, você vai sarar” e ela abraçou ele e 
começou a chorar. E aí um dia ela falou pra mim: “Olha, o neto 
que eu mais falei mal é o que mais me agradou na hora que eu 
cheguei do hospital”  Eu falei “é, não tem problema”, a gente 
que é mãe agüenta tudo. E ele é carinhoso com a gente viu! 
(P): É... Sente falta né... 
Mãe 1: Ele não fica longe de mim um minuto... 
(P): É? 
Mãe 1: É. Agora, graças a Deus ele tá indo de perua né, porque 
de primeiro eu tinha que buscar todo dia. Às vezes ele vinha da 
escola e ficava na minha mãe e não dava dez ou quinze minutos 
e minha mãe já ligada pra eu buscar ele “Vem buscar ele que ele 
esta chorando que quer você! E aí eu tenho que buscar... E fica 
um... Lá em casa mesmo eu vou no banheiro e ele fica na porta, 
se eu to fazendo janta ele fica embaixo de mim... ele que quer 
fazer janta, ele que quer picar não sei o que e fica lá, 
infernizando a minha cabeça embaixo do fogão... 
(P): Mas parece que você reconhece que é carinho dele não? 
Cuidado com você né? 
Mãe 1: É. Agora as meninas se deixar aqui um ano elas ficam. 
(P): Ë? 
Mãe 1: Ë. Mas ele... porque elas, como ele foi muito doente.. e 
elas ficavam com a minha mãe porque eu passei muito tempo 
internada com o F. né.. eu ficava pra lá e pra cá muito tempo e 
então é onde que eu acho que elas já estão acostumadas e ele 
não... Ele nunca posou sem eu. 
(P): Ham... 
 Mãe 1: Ele não dorme. Nem o quarto separado de mim eu não 
posso. A cama dele é na beirada da minha e então de noite ele 
levanta e fica com a mãozinha estendida assim “mãe você tá 
aqui?” Quando minha sogra tava internada era pra eu ficar com 
ela, pra revezar e um dia ficava uma e de noite outra e daí eu 
falei : “de dia eu posso ficar, mas de noite eu não posso” . Aí eu 
falei pro J (marido) “eu vou posar lá essa noite” e ele me falou 
“você é que sabe” e o F. levantava de noite e falava: “mamãe 
você tá aí? Você não vai posar com a vovó né?”, com a 
mãozinha assim me procurando, parece um bobinho (risos). 
(P): Você tá me falando do carinho dele com você que é demais 
né e você, como se sente com ele? 
Mãe 1: Ah eu morro por ele né, eu faço o que eu posso por ele, 
né... por ele só não, pelos quatro né... porque eu não faço 
diferença entre eles. Ele por ter problema e os outros, não, eu 

faço tudo igual. Não dou mais carinho pra ele e menos pra 
elas e não compro pra ele e deixo pra elas. O que eu compro 
eu compro pra todos ou eu não compro pra ninguém. 
(P): É, entendo. Mas também parece que com as meninas é 
mais tranqüilo porque elas nunca tiveram problemas né... 
Mãe 1: Ë, é... 
(P): E sempre tem que correr é com eles né... 
Mãe 1:  É com ele né, mas agora você pensa se eu to dando 
mais carinho pra ele, mais atenção pra ele, elas vão 
reclamar: “Mãe você dá mais carinho pro F. do que pra 
mim.. eu também sou filha da mãe...” mas elas não falam né. 
Porque eu vejo lá em cima, a minha cunhada né, dá mais 
carinho pra um que pra outro... mas são tudo perfeito, não 
tem nenhum com problema. Dá mais carinho pra um 
moleque do que pros outros, é o que ela tem feito sabe e os 
outros falam “a mamãe dá mais carinho pra um do que pra 
mim, o outro se pede um carro a mãe levanta, se via e 
compra, agora eu se pedir uma bala a mãe já bate, já xinga”. 
Então eu não quero tratar eles assim. A gente tá vendo né... 
então eu trato tudo igual. Carinho é pros três, vai brincar na 
cama é os três. Porque o F. com o pai ficam brincando de 
lutinha na cama e ficam tempo e tempo lá brincando e as 
meninas vão e aí rolam tudo. Os quatro. Porque agora se 
você tá brincando e as meninas chegam e separam elas já 
reclamam...então não. Se falam “ah você tem que dar mais 
carinho pro F. que ele é doente” E eu falo que ele é doente 
mas é igual aos outros, porque pra mim não tem diferença 
tem? 
(P): Ham... 
 Mãe 1: Eu acho que não tem. 
(P): Não tem né. 
(F. aparece na porta e ela o manda ir brincar. Ele de início 
não liga mas depois ela fala que vai chamar o pai e ele vai 
pra fora) 
(P): Ele tem medo do pai? 
Mãe 1: Tem nada, o pai não dá um tapa! O meu pai e o J 
(marido) xiii... Meu pai só chama a atenção quando ele 
começa a bater, porque aí se começar a bater nas crianças 
meu pai fica bravo, mas se não... Mas sabe do que ele te 
medo de mim? 
(P): O que? 
Mãe 1: porque um dia eu corri atrás dele com a faca, eu tava 
tão nervosa aquele dia mas tão nervosa e ele começou a 
chorar no meu pé e eu falei, espera aí que eu vou cutucar 
você com a faca  que você vai ver só e aí ele sumiu de perto 
de mim... (risos) 
(P): Aí ficou com medo? 
Mãe 1: Ë (risos) 
(P): E você já pensou em alguma coisa que você acho que 
poderia falar pra ajudar a gente assim na escola, no 
atendimento com eles, tem alguma coisa que você teria pra 
dizer nessa parte? 
Mãe 1: A única coisa que eu queria que fosse mais era a hora 
que ele passa com a psicóloga lá né, mas no resto assim, pra 
mim tá tudo bom 
(P): Então tá, tem mais alguma coisa que você queira me 
dizer? 
Mãe 1: Acho que é isso. 
 
(Depois disso ela começou a me contar algumas dificuldades 
pessoais. Eu estive disponível pra ouvi-la e falei um pouco 
sobre a possibilidade de ela procurar uma ajuda no sentido 
de dividir suas angústias e diminuir sua ansiedade, indicando 
alguns profissionais com quem ela poderia entrar em 
contato). 
 
• Transcrição da entrevista com o Pai de F (Pai 1) 

Obs: entrevista transcrita a posteriori 
 (o entrevistado disse que não gostaria que eu gravasse) 
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Pesquisadora (P): Como vem sendo cuidar do F.? 
Pai 1: Ah, a gente acostuma né... com o jeitinho dele assim, não 
guarda muita coisa na cabeça né! 
(P): Como assim? 
Pai 1: Ah... é que a gente fala com ele e ele esquece, na mesma 
hora está fazendo tudo errado de novo. A gente fala: F. não faz 
isso e a hora ele pára mas é só virar as costas que ele ta fazendo 
tudo de novo, mas a gente sabe que é do problema dele né que 
ele não guarda. 
(P): Ele é assim por causa do problema? 
Pai 1: É, isso de ele ter a cabeça mais devagar que os outros, a 
gente sabe que ele não guarda as coisas, não obedece, é como se 
fosse sempre uma criança grande.. assim ele tem dez anos e 
parece que é criancinha ainda!  
(P): E como é pra você cuidar do F., ele sendo assim com a 
cabeça mais devagar? 
Pai 1: A eu já acostumei né, a gente acostuma, e trata igual aos 
outros, não faz diferença né... a única coisa é que ele não 
aprende né... na mesma hora que ta chamando a atenção ele ta 
fazendo tudo o que não pode de novo... mas a gente vai levando 
né. Eu acho que não tenho muito o que falar porque eu fico 
pouco né, mais a (nome da mãe) , te fala como é, eu viajo e saio 
cedo e volto ele já ta dormindo a maioria das vezes... é a mãe 
que pode falar porque é ela que corre com ele. 
(P) Você fica mais com ele só no fim de semana? 
Pai 1: No domingo né que eu vejo ele. 
(P) E como é no domingo?  
Pai 1: É normal. 
(P): Quando vocês se encontram como é? 
Pai 1: A agente vê que ele sente falta né, vem abraçar, quer ficar 
grudado em volta né. 
(P) Você também se sente assim? 
Pai 1 : Ah sente né, acha falta da criançada. 
(P): É porque eu acho que apesar de você não encontrá-lo muito 
durante a semana e ser mais no domingo tem uma relação 
especial por ser o pai dele e tudo! 
Pai 1: Ah é, acha falta né. Todos acham, os quatro! 
(P) E o que você acha que sabe por ser o pai do F., assim do 
cuidado dele, o que pode contar da sua experiência como pai? 
Pai 1: Ah, isso é melhor a D. (mãe) falar né, que é ela que sabe. 
(P): Bom tenho certeza que ela vai poder contar muita coisa 
sim, mas você também porque sempre tem a parte da mãe e a do 
pai também né, do tempo que você tem com o F... 
Pai 1: Acho que é isso né de ele não guardar muito as coisas... 
cê vê acho que ele não vai conseguir escrever... acho que é 
difícil pra ele... 
(P): E o que ele tem conseguido? 
Pai 1: Ah, ele já atende algumas ordens, a gente fala pra ele 
fazer uma coisa e ele faz vai buscar e traz, e essas coisinhas né 
que antes ele não fazia, acho que nem entendia... Agora ele já 
entende um pouco né.... 
(P): Desde quando ele tem esse problema? 
Pai 1: Ah, desde nenê ele é assim. 
(P): E você já correu com ele também? Porque você falou que é 
mais a mãe que vai atrás né? Já teve vez de precisar você ir? 
Pai 1: Só uma né quando ele ficou no CTI por causa de começo 
de meningite... Deu febre e não passava de jeito nenhum e ficou 
17 dias internado. E aí foi nós dois, ora um ficava e ora outro e 
teve uma hora que o médico falou que não dava chance pra ele 
viver, que não ia ter jeito e aí a mãe começou a dar ataque e 
ficar nervosa e eu tive que ir ao lugar dela com ele , falei pra ela 
que não podia ficar daquele jeito e ela foi acalmando mas eu 
que entrei na sala com ele. Ela ficou pra fora. E o F., dava dó, 
não tinha um lugar mais pra por aparelho tinha em todo o corpo. 
(P): Ele era novo? 
Pai 1: Nenezinho 
(P): E aí o que aconteceu? 
Pai 1: foi indo, foi indo e salvou né. E  hoje tá aí, arteiro...  
(P): Que bom né! 

Pai 1: Nem fale. 
(P): Então ta. Acho que é muito importante conversar com 
os pais também. Foi importante essa nossa conversa. Tem 
alguma coisa que você lembrou que queira me contar ou 
falar? 
Pai 1: Ah, não sei se você percebeu que ele olha meio torto 
assim quando vai olhar pra alguém, ele fica com a cabeça 
meio de lado, não olha de  frente... 
(P): Ah, é? 
Pai 1: É ele olha de lado? 
(P): Você acha que é diferente?  
Pai 1: É porque na vista ele não tem nada né, ele enxerga 
bem. É o jeito por causa do problema dele. 
(P) Ah... 
Pai 1: No mais a (nome da mãe) vai falar pra você porque é 
ela que corre com ele! E ainda mais eu que sou 
vergonhoso...(risos) 
(P): Não, a gente teve uma boa conversa, vai me ajudar 
muito. 
Pai 1: Então ta, né... 
(P):Obrigada! 
Pai 1: Tem nada não. A D.(mãe) já vem vindo. 
 

Segunda Família 
 
• Fragmentos da história de B. 

B. é uma garota de 11 anos que mora com os pais, 
uma irmã de 14 anos e um irmão de 10 anos. Seus pais se 
encontram na faixa dos 30 anos de idade, sendo que sua mãe 
exerce 

B. é uma garota de 11 anos que mora com os pais, 
uma irmã de 14 anos e um irmão de 10 anos. Seus pais se 
encontram na faixa dos 30 anos de idade, sendo que sua mãe 
exerce serviços domésticos e seu pai faz serviços 
relacionados a transportes de cargas em caminhões. Segundo 
o relato da mãe, B. tem paralisia cerebral devido a anoxia na 
hora do parto. As seqüelas desse problema no seu 
nascimento foram bastante extensas. B. apresenta  
tetraplegia, grande comprometimento na visão e na fala. 

B. é aluna da 1ª série do ensino fundamental – 
modalidade currículo adaptado. O trabalho feito com a 
garota e basicamente de fisioterapia, sendo que a 
profissional faz acompanhamento semanal e passa as 
orientações de exercícios a serem repetidas pela professora. 
A rotina de B. na escola inclue ainda troca de fraldas e 
alimentação feitas pela atendente da instituição. 

Fazem parte do núcleo familiar de B. a avó e tios 
paternos. A mãe de B. parece ser uma pessoa que não tem 
uma relação próxima com os profissionais, passando a 
impressão a todos da APAE como uma pessoa que não dá a 
atenção necessária aos cuidados com a filha. O pai também 
tem pouco ou nenhum contato com a escola.  

No caso dessa pesquisa foi realizada entrevista apenas 
com a mãe, sendo que o pai foi procurado várias vezes sem 
que fosse possível o agendamento da entrevista. Essa 
situação se tornou  mais difícil devido ao fato de a família 
não ter telefone e sua residência se localizar em um bairro de 
difícil acesso da cidade. 
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de B.(Mãe 2) 
 

(transcrição realizada a posteriori, pois a mãe disse não se 
sentir a vontade para que o relato fosse gravado) 

(P): E. como vêm sendo pra você cuidar da B. 
Mãe 2: Eu não acho difícil cuidar da B. porque no mais 
assim ela não dá trabalho. O difícil assim é dar banho nela, é 
a única coisa que eu reclamo porque ela tá pesada né e tem 
que ficar abaixada... e isso é ruim porque dá uma dor nas 
costas... demora pra dar banho, porque ela tá grandona, né, 
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cê vê... no começo era melhor porque ela era pequeninha né e 
num instantinho fazia tudo, mas agora é um sacrifício. 
(P): Um sacrifício cuidar dela? 
Mãe 2: Não, só dá banho né... depois a fisio me falou pra eu dar 
banho nela numa mesa que daí ficava no alto e eu não precisava 
ficar abaixada e não ia dores as costas e eu tentei um tempo mas 
não cabe né... pra falar a verdade ela não está cabendo mais na 
bacia... eu queria arrumar aquelas banheiras antigas sabe? De 
cimento, que aí ia ficar melhor porque ela ia caber inteira dento 
e era facinho né... mas eu não achei... tinha que ver alguma 
construção velha né, que não fosse usar, porque pra comprar 
não dá né... não tem condição... é só isso!  
(P): Imagino que seja complicado... Mas como é a B com você? 
Mãe 2: Ah, a gente se dá bem, ela é uma paz, não tem tempo 
quente com ela, pra ela tá ruim só se tiver com alguma dor, que 
aí você percebe que ela fica chorona e vê que tem alguma coisa 
errada, fora isso ela não dá trabalho. 
(P): Você disse que ela é uma paz? 
Mãe 2: É, ela sorri o tempo todo, você percebe que ela tá feliz, 
fica quietinha, cê põe ela um pouco no sol de manhã, ou então  
na frente da televisão e ela fica quietinha, parece que tá 
prestando atenção mesmo no desenho e deixa eu fazer todo o 
serviço, você precisa ver que beleza. 
(P): E você percebe as coisas que ela sente, quando tá bem ou 
não como? 
Mãe 2: Ah, é só no olharzinho dela já vê né, ela faz um olhar 
fundo, com o rosto mortinho sabe ou mesmo começa a gemer e 
pode ver que ela não tá boa, e vai ver tá com febre ou dor de 
ouvido... A gente percebe no jeito dela né... 
(P): Ela tem um jeito diferente com você, ou é assim com 
todos? 
Mãe 2: Eu acho que é diferente né, que é só ver eu que ela já 
abre um sorriso e faz manha, cê precisa ver como essa menina é 
manhosa... 
(P): Como assim? 
Mãe 2: Assim de noite a gente daqui de casa fica tudo deitado 
na sala, eu ponho uns colchão e ficamos tudo vendo televisão... 
aB. Fica no sofá e chega na hora de dormir eu falo “vamos, B. 
pra cama” e você vê que tem dia que ela já dá o braço assim, 
mas tem dia que ela se encolhe toda e não quer ir, tem que 
deixar até terminar o programa e até ela querer ir... 
(P): Ela arruma o jeito dela de mostrar... 
Mãe 2: Pois é, ela é manhosa... 
(P): E com o pai como é? 
Mãe 2: O pai dela não tem hora né, ele não para em casa por 
causa assim de trabalhar com caminhão mas se ele chega e ela 
tá aqui é só sorriso e ele pega ela e fica brincando na cama e ela 
se diverte, mas é poço tempo né, por causa do trabalho dele que 
nunca tem hora pra nada, às vezes dorme até fora atrás de 
caminhão... 
(P): Ah... e sempre foi assim com ela? 
Mãe 2: Cê fala assim da minha relação com ela? 
(P): É, de quando ela era pequena e tudo... 
Mãe 2: Ah, no começo não era assim não... eu não aceitava né... 
Eu tinha a impressão que ela não era minha, que eu fazia o 
serviço assim de olhar ela.... 
(P): Como assim? 
Mãe 2: Não conformava né, de ela ser assim, pensava que os 
outros não têm problema e ela desse jeito, não sentia que ela era 
minha.... É como eu falo, parecia que eu fazia o serviço de olhar 
ela pra outra pessoa. Sabe, que nem tem gente que trabalha de 
olhar idoso, eu sentia que eu trabalhava de olhar ela, não 
conformava né... Eu passei muito tempo assim revoltada... 
(P): É? E como foi esse tempo? 
Mãe 2: Foi difícil né porque os outros falavam como é que 
pode? Não pode ser assim! Tem que aceitar. Eu passei até com 
psicóloga no posto de saúde, fiquei uns quatro meses indo lá, 
mas não sei se adiantou... 
(P): Por que? 

Mãe 2: Porque não passava, não adiantava falar, discutir, 
não entrava na cabeça sabe? 
(P): Como melhorou? 
Mãe 2: Eu melhorei sozinha, fui achando que não adiantava 
minha revolta que a B. tava aí pra eu cuidar do mesmo jeito 
e aí eu fui pegando mais em Deus e aceitando, já que eu 
passei tanto tempo revoltada e não adiantou nada mesmo. Aí 
eu comecei a perceber que ela é minha filha sim que tem um 
pouco do meu jeito, do pai dela, e acho que ela gosta de mim 
né, porque é diferente quando eu chego e vejo que ela fica 
diferente, dá os bracinhos aí... e foi mudando. Acho que foi 
eu pensar que não adiantava eu ter revolta que era eu que ia 
ter o serviço pra fazer mesmo... fui pegando em Deus e aí 
agora eu acho que melhorou... porque não adiantava nada 
ninguém falar não viu... acho que precisou eu mudar meu 
pensamento mesmo... senão ia ficar aí reclamando até hoje... 
(P): E hoje em dia como é, o que você pensa? 
Mãe 2: É o que eu te falei né, é só o banho... Mas eu tenho 
planos de contratar alguém pra me ajudar com ela, pelo 
menos no banho né, já tô falando com o M. (pai) e vamos 
ver né... aí acho que vai ficar melhor.. é isso... Bom, acho 
que é isso que eu falei né, de cuidar... é só de dar banho 
mesmo que complica... é isso. 
(P): Tem mais alguma coisa que você queira  me contar? 
Mãe 2: Não, de mim é isso que eu falei mesmo! 
(P): Então obrigada. 
 

Terceira Família 
 

• Fragmentos da história de BR. 
BR. é uma moça de 27 anos, única filha de um casal que se 
encontra na faixa dos 50 anos de idade. Seus pais trabalham 
em casa fazendo quitutes como salgados e doces que são 
vendidos para serem servidos em festas de aniversário, 
casamentos e outras ocasiões. Segundo o relato dos pais BR 
nasceu com uma síndrome genética que os médicos 
desconfiam ser do tipo “Cornélio de Lange” mas não 
conseguiram uma comprovação segura através de exames. A 
mãe já teve outras duas gestações antes de BR, sendo que a 
primeira filha gerada morreu nos primeiros dias de vida por 
sérias complicações cardíacas, o segundo bebê foi abortado 
espontaneamente no sexto mês de gestação. Com o 
nascimento de BR e constatação de seus problemas 
genéticos os pais decidiram que não iriam tentar uma nova 
gravidez acreditando deveriam se preocupar exclusivamente 
com o cuidado de BR. 
A garota apresenta uma deficiência mental severa, com 
comprometimento da fala, linguagem, não tem controle de 
esfíncteres e anda com alguma dificuldade, precisando 
sempre do amparo de um adulto para evitar que caia. BR já 
freqüentou a APAE há cinco anos atrás, por um período de 
três anos, quando teve que interromper os trabalhos por uma 
grave infecção no ouvido que a levou a uma cirurgia de 
grande porte e uma recuperação bastante lenta. Passado este 
tempo a família voltou a procurar a escola no início deste 
ano, quando foram retomados os trabalhos com a moça.  

Atualmente, na APAE, BR freqüenta apenas em dois 
dias na semana, quando sua mãe permanece com ela. Recebe 
atendimento fisioterápico em um dos dias e fonoaudiológico 
no outro, permanecendo ainda por um tempo dentro da sala 
de 1ª série do ensino fundamental – modalidade currículo 
adaptado, para estimulação e socialização, nesses dias. O 
tempo em que BR e sua mãe permanecem na escola é de por 
volta de duas horas entre atendimentos e sala de aula.  

Percebe-se que BR fica bastante incomodada com a 
permanência na escola, demonstrando comportamentos de 
agitação e auto-agressão (mordendo seus braços) ao que a 
mãe se preocupa em estar sempre ao lado estimulando a 
filha a olhar para os colegas, a brincar com os materiais 
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disponíveis na sala, interagindo com todos na escola. Das 
experiências relatadas pelos pais de BR fazem parte menções a 
varias instituições da cidade de Campinas, interior de São 
Paulo, onde buscaram recursos para o tratamento e estimulação 
da filha, dentre as mais citadas a Casa de Reabilitação da 
Criança Paralítica.  

No caso dessa pesquisa, a mãe e o pai se dispuseram a 
participar da entrevista no período em que ficavam na escola 
esperando pela filha nos atendimentos fisioterápicos e 
fonoaudiológicos. Assim sendo foi realizada a entrevista com a 
mãe segundo a sua preferência, mas não foi possível fazê-la 
com o pai pois BR precisou faltar várias vezes por conta de uma 
gripe forte. Passado este período, e sabendo da disponibilidade 
em colaborar do pai, procurei-o novamente e agendei a 
entrevista, entretanto, ele sofreu um acidente vascular cerebral,– 
infarto – na semana em que tínhamos agendado a entrevista, 
então a mesma não foi realizada, e este pai não foi mais 
procurado, respeitando suas condições de recuperação. 
  
• Transcrição da entrevista com a mãe de BR (mãe 3) 

 
(entrevista feita na escola no período em que a filha estava em 

um atendimento fonoaudiológico e a mãe esperava por ela) 
(P): Bom, então eu queria que a senhora me falasse um 
pouquinho, como vem sendo, pra senhora, cuidar da BR. 
Mãe 3: Cuidar da BR...Eu faço tudo com muito carinho, eu 
gosto e não me sinto bem sem ela, isso é verdade né. É lógico 
que é uma coisa trabalhosa tem hora que ela... coisa do perigo 
que a gente tem medo às vezes né, que nem altura, ela vai pra 
beiradinha da porta e a gente tem medo de cair, tem que correr o 
dia inteiro mesmo atrás... 
(P): Hum hum... 
Mãe 3: Apesar de que pra mim, isso daí tudo, quando vejo uma 
risadinha dela é gratificante demais, e por mais que a gente acha 
difícil quando tá doente tem uma dor... aí você já começa com 
tudo, aí como vai ser, se eu morrer quem vai cuidar, quem vai 
fazer isso, aí a gente sofre né... Mas quando ela já me olha, já tá 
pra vim brincando pronto, pra mim já passa aquele problema eu 
chego a esquecer um pouco... 
(P): A senhora esquece... 
Mãe 3: E pra mim é assim, às vezes, quando eu to muito triste, 
preocupada, pensando no amanhã, ele (o pai) pega e dá força, 
começa a falar: “ah mãe, Deus dá jeito...” e quando ele tá, eu 
também falo a mesma coisa, então assim a gente vai vivendo... 
mas só que ela, ela não é muito difícil da gente lidar... que se ela 
pode, ela colabora também... 
(P): Como assim?. 
Mãe 3: Ela ajuda a levantar pra pôr né, só que  você tem que ir 
atrás o tempo inteiro porque ela vai naquelas, nas áreas de casa 
assim e bate em tudo, e eu tenho medo. Então é isso aí...às 
vezes, o prato eu tenho que dar na boca porque ela não sabe 
ainda pegar.. 
(P): Hum, hum... 
Mãe 3: ...não é difícil, mais difícil é “cê” pensar no amanhã. 
(P): Ah é? Pensar no amanhã? 
Mãe 3: Pra mim é. 
(P): Mais assim, a senhora falou que  pensar no amanhã da 
senhora ficar te algum problema, ou a BR? 
Mãe 3: Da BR eu já nem penso... o que eu penso é a gente ter 
que morrer e ter que deixar ela sozinha, cuidado sabe, não tenho 
medo dela morrer de eu ficar sem ela porque que parece que pra 
mim eu não consigo... 
(P):...Viver sem ela?... 
Mãe 3: É, então é só isso, mas isso daí é o que a gente pensa 
mas ta conforme a gente vive, Deus fará... quando eu penso 
nisso... antes ficar sem ou deixar ela, só que é difícil quem cuida 
como a gente né...então... 
(P): É verdade... 

Mãe 3: Ela ta pesada “tamém”, eu faço força... nem as 
minhas irmãs é difícil, elas agüentá, que elas não tão 
acostumadas... 
(P): Quem é difícil agüentar? 
Mãe 3: As minhas irmãs, como elas vêm em casa, nem elas 
conseguem fazer o que nós (ela e o marido) faz, que nós já 
tem costume, né. Essa é minha preocupação. 
(P): O que a senhora acha que o cuidado da senhora e do seu 
marido é diferente, que fazem muito mais por ela do que 
outras pessoas. O que a senhora acha que diferencia isso? 
Mãe 3: O que eu acho que diferencia é o costume, porque é 
pesada, como vai uma pessoa que não tem costume vai sentir 
o peso, não vai saber como se faz pelo... fica difícil pra outra 
pessoa fazer... que tem que ser pelo dia-a-dia, eu acho isso 
né, só quando já tem outro com o “memo pobrema”, então se 
torna igual, mas que nem, se vem uma da minha família 
“memo”, se for pra cuidar e ver tudo o que eu faço, vão 
achar difícil porque não faz todo dia, só por isso mas eu acho 
que as pessoas podem cuidar tamém, não tem nada a ver, 
mas pelo costume, pelo jeito. 
(P): A senhora acha que pela senhora ser mãe dela assim, 
tem alguma coisa que ajude a senhora nesse cuidado? 
Mãe 3: Como assim? 
(P): Que nem, a senhora esta me contando que o costume da 
senhora de estar junto dela facilita o cuidado... 
Mãe 3: É facilita, você já pega o costume dela, então... 
(P): Mas e se outra pessoa se acostumasse com ela, a 
senhora acha que cuidaria igual a senhora? 
Mãe 3: Acho que tem pessoa que pode cuidar igual né, pode 
ser. 
(P): Ou a senhora como mãe, teria alguma coisa diferente? 
Mãe 3: Ah, eu não sei porque eu nunca deixei diretamente 
no cuidado de outro né, mas eu acho que tamém, tem pessoa 
que pode fazê igual a gente... que faz igual a gente sim, e às 
vezes até melhor né...(riso) 
(P): Ah é? 
Mãe 3: Ah, porque tem pessoas que nunca sabe a 
consciência do outro né, agora porque a BR, acho que 
porque nós tem só ela, então tudo é ela, acho que pra ela fica 
melhor por isso né, porque só ela... então nesse ponto eu 
acho, agora... (pausa)... 
(P): Então nesse ponto seria diferente o fato de outras 
pessoas cuidarem ... que a senhora fica preocupada só com 
ela... 
Mãe 3: Só com ela porque... então eu acho que aí seria 
porque tamém outra pessoa... que pudesse cuidar só dela né, 
porque é difícil, vamos supor, que se você pega uma criança 
como ela pra você cuidar, tem que trocar, dar comida, dar 
banho, então é difícil porque... pra mim já não é tão porque 
eu tô desde pequenininha né, então foi crescendo 
acostumada né, eu acho. 
(P): Hum... desde pequena ela dá o mesmo tipo de trabalho? 
Mãe 3: É, só que agora ela é pesada né, então a gente tem 
medo dela cair pelo tamanho né, que é grandona né, e ela 
solta o corpo se ela vê você segurar “malemá”, ela solta o 
corpo... 
(P): Ela confia né pra se soltar... 
Mãe 3: Confia muito na gente... 
(P): Aí ela segura? 
Mãe 3: ...agora graças a Deus ela não que ficar parada num 
lugar, ce tem que ficar o dia inteirinho atrás dela, ela senta 
na cadeirinha, já que ela quer levantar, ela vai na área, ela 
puxa... ela caiu um tombo... 
(P): Jura, onde? 
Mãe 3: Lá no meio da minha porta, ela tava na cama bem no 
meio da cama, e eu tava lavando roupa olhei ela tava...ela 
queria vim ela nem ligou...e o T. (pai) tava lá na área, que 
ele tava viajando tinha chegado, quando nós vê, escutei o 
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grito do T.,  já larguei o pano e fui correndo ela saiu da cama e 
foi na área só que daí tinha um degrauzinho... 
(P): Mas daí ela foi sozinha da cama pra área... 
Mãe 3: Vai, graças a Deus não bateu a cabeça nem nada, porque 
ia bater na quina, na hora ficou um roxo... ela ficou assustada né 
então ce tem que ta olhando né mas é bom porque... 
(P): Tem um lado positivo nisso, apesar do perigo de cair 
Mãe 3: Porque ela fica sentada o dia inteiro ali, a gente fica 
triste tamém porque ela não ta fazendo nada, então a gente acha 
que  isso que ela ta fazendo ela tá tentando fazer né, e eu fico 
contente, dou graças a Deus por ela não ter machucado, aí  ela 
levantou e fui faze ela anda pra ver se não tinha machucado 
nada. Isso pra nós é muito bom, que nem o T. falou: “nós não 
queria que ela andasse e agora ta vendo!” Até parece, ce tem 
que largar o que tá na mão pra, na hora que ela resolve ir ela 
vai, não ta nem aí. 
(P): Ela andou com quantos anos? 
Mãe 3: 12 anos. 
(P): Ah... 
Mãe 3: ...que ela não andava nem um pouquinho. 
(P): Vocês tentavam, queriam que ela andasse... 
Mãe 3: A gente colocou ela na fisioterapia desde pequenininha, 
levava ela pra C. (outra cidade), eu ia pra C. 4 vezes na semana. 
(P): Ah... 
Mãe 3: ...depois a médica falou pra mim que ela ia andar mas 
que ela ia demorar, aí com 12 anos, foi tão gratificante que 
meus vizinhos vieram tudo ver. 
(P): Ah é... 
Mãe 3: Aí a gente “ponhava” e chamava e ela ia, “ponhava” e 
chamava e ela ia, aquilo foi muito bom, mas ela ia bem retinha, 
depois que eu acho que foi colocado aqueles...eu acho que eu... 
foi entortando o pé, agora não anda mais como quando 
começou... 
(P): Ah é, por quê? 
Mãe 3: Mas o médico disse que não, ele acha que é a junta 
memo que caiu porque ficou preso dela né. Mas aí ela anda 
mais mole agora…tinha que deixar mais ela dentro de casa que 
eu morava em 2 cômodos então... às vezes, eu tava lavando 
roupa quando vê ela levantava e vinha sabe, muito bom, e agora 
ela ta fazendo a mesma coisa, muito bom. 
(P): Ela levanta e vai mesmo... 
Mãe 3: É, exatamente! Tem que tomar esses cuidados que eu to 
falando, é isso que eu tenho medo, eu acho assim que eu tenho 
medo de... difícil ter tempo... eu tamém não tenho tempo mas... 
(P): É muita coisa pra fazer? 
Mãe 3: É, é verdade, nossa é loucura... eu faço todo o serviço, 
tudo o serviço de casa e ir atrás dela, e o T. (pai) me ajuda, tem 
hora que não tem como ir atrás dela e ele fica olhando...e 
quando ela nasceu e nós sabem que ela tinha o pobrema, nós 
não paremo de tratar dela até hoje. 
(P): É... e como foi quando vocês descobriram que ela tinha 
isso, a senhora falou que daí não parou de tratar mais dela até 
hoje, como foi, como é que te falaram que ela tinha alguma 
coisa, que ia ter que tratar... 
Mãe 3: Foi um médico de M(cidade vizinha), um pediatra, ele 
falou pra mim: “olha, ela tinha pobrema, ela ia demorar pra 
andar, e que ia ter que fazer um tratamento”. Aí ele falou que se 
ele não ficasse no INPS, que era pra mim mandar pra C (outra 
cidade vizinha), na faculdade. E de fato ele saiu de lá, aí eu fui 
na faculdade. Ah na faculdade... na Santa Casa e comecei a 
tratar lá, e lá ela começo o tratamento, fez genética, fez tudo lá, 
foi até pra São Paulo, tudo nós fomos, pra onde eles mandaram 
nos fomos, pelo menos isso nós fizemos. Aí daí continuou, 
depois da fisioterapia 4 vezes na semana e só em C (cidade 
vizinha). que aqui não tinha, e ela tinha 48 Kg e ia de ônibus 
que não tinha condução da prefeitura, e todas as vezes eu ia. 
(P): Nossa... e você esperava que ia ter tanta coisa pra fazer com 
ela, ter que ir atrás de tudo isso...? 

Mãe 3: Lá pra C. (cidade vizinha)? Foi surgindo, foi uma 
coisa atrás da outra e eu fui indo sabe, fui indo. E tinha dia 
que nós não tinha dinheiro... faltava leite pra ela e a gente 
ia... dava um jeito né... porque precisava! 
(P): Jura? 
Mãe 3: Pegava um pão em casa... mas nunca perdi o dia pra 
ela por causa disso. Tamém  tinha que trabaiá, lógico, tamém 
não podia fazê ele (pai) ir junto comigo porque senão não ia 
pra lugar nenhum... mas graças a Deus sempre que ela 
precisou até hoje, foi lutado mas conseguido. E ela faz... na 
CCP (instituição em cidade vizinha), foi muito bom pra ela, 
lá eu levei, mas aí teve que parar... ela já tava grandona... 
(P): Quantos anos ela tinha quando ela entrou lá? 
Mãe 3: Lá ela já tava com... ela andou com 12...quando ela 
conseguiu entrar ela tinha com 10, deixaram ela entrar 
porque daí eles ficaram com dó, deixaram um pouco mais 
né... lá é excelente...aí ela começou a andar...ce sabe como é 
né... O médico que ela tratava antes foi sem educação, mal-
criado, assim... disse que ela não adiantava nada tratar... 
começou a me maltratar... 
(P): Mas maltratar de que jeito? 
Mãe 3: Por exemplo, em M (cidade vizinha), passei com o 
médico N.L. muito bom...aí a moça (secretária) maravilhosa, 
muito boa, ela falou que o doutor deixou a guia pra fazer 
fisioterapia em C. (outra cidade vizinha)... lá, aí eu fui, e ele 
falou pra mim assim: “cê vai perder seu tempo, que não vai 
adiantar nada”, bem assim que não vai adiantar nada... eu 
falei “adianta ou não eu vou lutar por isso”... eu saí de lá, 
que tristeza, daí ela pegou minha guia e levou lá pra ele 
assinar e eu não tava lá e ele assinou. Eu fiquei muito 
agradecida, se por um lado foi mau outro foi bom então 
agradeci. Depois fui outra vez em Campinas procurar mas... 
porque ela não fazia xixi no banheiro... lá na ...fui em vários 
lugar, nunca consegui porque ela fazia xixi na fralda e eu 
insistia porque queria alguma coisa né. 
(P): E eles não deixavam porque ela usava fralda? 
Mãe 3: Porque usava fralda, dizia que não, que não podia e 
outros lugares dizia que eles tinham que pegar as crianças 
deles, até concordo porque não podia pegar a minha porque 
era de fora.... lá eu fui bastante vez e não pegava porque 
usava fralda, daí eles mandaram pra outro lugar...  encontrei 
muitas pessoas boas que eu tenho que agradecer. 
(P): Pelo que eu entendi, não confiavam que a BR fosse 
andar, desenvolver... 
Mãe 3: O doutor da CCP, ele chegou a falar pra mim que 
não, não falou declaradamente. Daí eu falei assim pra ele 
então o senhor acha que não vai adiantar? Então o senhor 
acha que não tem chance e não pode ter uma ajuda? Daí ele 
falou: nós vamos tentar, o dr. R., aí tentou e no dia que ela 
começou a andar lá, na fisioterapia, foi levar ela lá pra ele 
ver, aí ele falou que não acreditava que ela andava, daí eu 
falei, eu vi que o senhor e foi por isso... mas a partir de hoje 
a gente muda... porque daí ela começou a andar em volta da 
mesa, ela tava andando o tempo todo, depois que ela ficou 
doente que ela parou, nossa mas foi muito bom. Mas eu acho 
que ele devia confiar,e isso que me machucava, que eu tinha 
confiança e tenho, mas eu ainda vou conseguir tudo da BR, 
se Deus quiser, que Deus tudo pode né... E eu vou insistir 
todas as minhas forças, eu lutei com o médico, se lutar ela 
consegue tudo mas vai depender de você, e é isso que me dá 
forças. 
(P): É essa a vontade da senhora de querer que ela faça 
sempre mais, que dá forças... 
Mãe 3: É eu acho que sim, mas eu to sempre conversando 
com Deus, eu falo ai meu Deus me ajuda, faça que eu faça o 
certo, que seja bom pra ela, e acho que isso tem força 
tamém, foi a cirurgia que é uma coisa que ela precisou, eu 
fiquei com medo, lógico, mas tô eu sempre confiante né, e 
foi tudo bem, graças a Deus, nossa. 
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(P): Bom né, tem seu T. (pai) ajudando, do lado... 
Mãe 3: Ah, ele ajuda, sempre dando força, quando fica triste, 
um anima o outro e assim a gente vai levando né, quando eu 
tinha minha mãe, ela me dava a muita força tamém... 
(P): Ah é?! Confiava também? 
Mãe 3: Minha mãe confiava e quando a BR era mais pequena, a 
minha mãe olhava ela e eu trabaiava, a minha mãe olhava mas 
depois não pôde porque a BR ficou mais grande e a minha mãe 
doente né. 
(P): Quando sua mãe olhava, conseguia fazer tudo... 
Mãe 3: Quando ela era mais pequena era mais leve mas minha 
mãe fazia tudo, era uma pessoa que sempre deu força, minhas 
irmãs tamém sempre fala que “se precisar a gente vai”, quando 
preciso fazer alguma coisa sempre ficam tentando me ajudar em 
palavra né, sempre dá força né.... 
 
(Nesse momento a fonoaudióloga chamou pela mãe para que 
viesse buscar a BR. Ela foi até a sala pegou a filha pelo braço e 
veio com ela até onde estávamos conversando) 
 
Mãe 3: (Para a filha) Espera aí um pouquinho querida que a mãe 
tá terminando de conversar! O que a gente tava falando mesmo? 
(BR ficou sentada entre a gente brincando com um mordedor na 
boca) 
(P): A sra estava me contando da sua mãe que te ajudava... 
Mãe 3: Pois é sempre teve gente por perto ajudando, se não é 
parente é amigo né... e a gente vai levando... já chegou até aqui 
né... com a graça de Deus... é isso. 
(P): Então tá, tem mais alguma coisa que a senhora acha 
importante me contar? 
Mãe 3: Acho que é isso! Mas está bom pra você? Tem que falar 
mais alguma coisa? 
(P): Não, era isso mesmo, uma conversa sobre o dia a dia de 
vocês... 
Mãe 3: Então é isso mesmo. 
(P): Muito obrigada pela entrevista. 
Mãe 3 : Que é isso, eu que agradeço. Vamos filha que o papai tá 
esperando! 
 

Quarta Família 
 

• Fragmentos da história de R. 
R. é um garoto de 14 anos que mora com seus pais e seis 
irmãos. Os pais se encontram na faixa dos 30 anos de idade 
sendo que a mãe cuida dos afazeres domésticos e o pai faz 
serviços de carregador e motorista de caminhão. R. é o segundo 
filho do casal, sendo o mais velho um garoto de 15 anos e os 
demais são quatro meninas e um menino (a menina caçula tem 
hoje 5 anos de idade). 

Segundo o relato dos pais R. tem uma atraso no 
desenvolvimento sem que os médicos tivessem encontrado uma 
causa para esse problema em exames. R. também apresenta um 
significativo problema na fala, tornando sua comunicação com 
as outras pessoas bastante difícil. Há momentos que nem os 
familiares compreendem o que ele quer dizer, o que o deixa 
bastante nervoso com essa situação. 

De acordo com os registros da APAE, R. apresenta um 
Retardo no desenvolvimento Neuro Psico Motor, acrescido de 
uma deficiência mental leve sem causa aparente. O garoto 
estuda na 1ª série do ensino fundamental–modalidade educação 
especial parecendo ser um menino bastante carinhoso, mas com 
alguns problemas de comportamento que envolvem não querer 
fazer as atividades propostas e trabalhos pedagógicos, que 
podem estar envolvido com sua dificuldade de aprendizagem.  

Do núcleo familiar de R. fazem parte os avós maternos e 
paternos, tios e primos, Sua família mora em uma casa de 
fundos junto a tios paternos que residem na casa principal do 
terreno e o contato com as famílias do pai e da mãe parece ser 
bastante próximo. 

 
• Transcrição da entrevista com a mãe de R. (mãe 4) 
(P): Como vem sendo cuidar do R.? 
Mãe 4: Cuidar do R. é meio difícil né, é uma criança que 
quase não obedece, ele é meio respondão né, é difícil, o R. 
não é muito fácil não, a gente vai levando do jeito que a 
gente pode. 
(P): O que você faz quando a senhora fala que vai levando? 
Mãe 4: Ah, vai levando assim por exemplo, bater não 
adianta né, porque pra bater vai ficar pior, então ce conversa 
e explica pra ele o que é certo o que é errado, porque ele 
sabe o que é errado e o que é certo né? Tem hora que ele não 
quer entender o que é errado, né... esses dias eu tava falando 
pra ele assim “cê não pode bater nas suas irmãs assim, cê é 
mais velho” aí ele fala que ele é mais velho que tem que 
cuidar das irmãs dele e ele acha que cuidar das irmãs dele é 
batendo, aí eu expliquei pra ele “R. que não é assim, não é 
batendo, pode cuidar não fica na rua”, mas ele mesmo fica 
na rua né, não tem como, a gente conversa, explica pra ele 
né e...ele aprende muita coisa na rua, palavrão, os moleque 
na rua ensina muita coisa pra ele, então de primeiro ele não 
era tão difícil que ele não ficava muito na rua mas agora... 
ele aprende muita coisa errada, os moleque ensina muito 
palavrão pra ele, então a gente vai chamar a atenção dele e 
ele fala, falou pra professora... 
(P): Falou o quê pra professora? 
Mãe 4: Falou palavrão... aí eu chamei a atenção dele mas 
não é muito fácil não... 
(P): Mas você falou que algumas vezes você fala com ele e 
ele não entende ou ele fala que entende mas não... mas tem 
hora que ele faz que não entende? 
Mãe 4: É tem hora que ele faz de conta que não entende, a 
gente fala com ele, conversa com ele pra mim ele responde, 
não vou falar pra você que ele não responde que pra mim ele 
responde sim, eu falo com ele, ele manda calar a boca, sabe 
mas quando o pai dele fala com ele, ele abaixa a cabeça, aí 
mesma coisa, acabou de falar e no outro dia ta fazendo, e por 
isso que eu falo pra você, acho que ele não entende né o que 
o pai dele falou um dia antes pra ele, porque  no outro dia ele 
vai fazer o mesmo... 
(P): Mas será que isso é o que? 
Mãe 4: Eu não sei...eu falei... a hora o que a gente vai dar 
conselho pra ele, ele não guarda. 
(P): Ele sempre foi assim? 
Mãe 4: Desde pequeno... 
(P): Desde pequeno? 
Mãe 4: Desde pequeno o R. é assim 
(P):  Hum, hum ... e como ele era quando era pequeno? 
Mãe 4: Quando era nenenzinho? Quando era nenenzinho, 
quando ele tinha 1 ano, ele era que nem um neném normal 
sabe neném recém-nascido?... 
(P): É?. 
Mãe 4: Ele era assim, ele não se mexia... 
(P): Até 1 ano ele era que nem nenenzinho? 
Mãe 4: É. Ele começou a andar com 5 anos, e comecei a 
fazer tratamento por isso que eu queria pegar uns negócios lá 
em Campinas, que a gente começou a fazer o tratamento na 
Unicamp, uns exames pra ver certinho, o que ele tem... 
(P): Sei... 
Mãe 4: Com 1 aninho, eu vi que ele era uma criança que 
nem um nenê e comecei a levar pra fazer tratamento né... 
(P): Com um ano ele ainda parecia que tinha nascido ontem? 
Mãe 4: É., Porque quando ele nasceu ficou uns dias 
internado... 
(P): Por que? 
Mãe 4: Porque ele nasceu com falta de respiração sabe, ele 
não sabe respirar dentro daquele... aquela máquina.... 
(P): Incubadora? 
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Mãe 4: É, daí ficou uns 4 dias internado mas o médico falou que 
era uma criança normal, que não tinha nada, fez o exame do 
pezinho, que só fazia lá, e não deu nada, não sei, então... 
(P): E daí depois com 1 ano, como a senhora percebeu alguma 
coisa? Ele foi mudando? 
Mãe 4: Porque assim, do jeito que ocê ponhava ele na cama, ele 
ficava, ele não virava, ele não pegava nada com a mão dele, ele 
não se movimentava... 
(P): Daí começou a fazer o tratamento? 
Mãe 4: Daí comecei a fazer o tratamento, aí ele começo, levei 
ele na Unicamp, começou a fazer fisioterapia lá, aí ele foi se 
movimentando, foi em Amparo numa escola que tinha lá né, foi 
se movimentando e com 5 anos já começou a andar, aí ele foi 
indo né, aí ele acertou  né... 
(P): Depois que ele começou a andar... 
Mãe 4: Aí com 6 anos, eu coloquei ele no pré, mas ele só foi por 
ir porque ele não aprendeu nada. 
(P): Ah é? 
Mãe 4: Não aprendeu nada, aí do pré ele foi pro primeiro ano, lá 
no B. (nome de uma escola municipal) , com 7 anos ele 
começou a estudar no B. né, aí depois ele fez 1 ano no B., 
depois no outro ano que ele ia entrar no B., aí tinha uma 
psicóloga lá,  a... que ainda tá lá... 
(P): Sei a S. (nome da psicóloga)... 
Mãe 4: É aí a S. foi lá no B., e lá tem uma sala especial né, aí 
ela achou que ele não conseguia ir pra sala especial e que devia 
ir pra Apae... e ta na Apae....  
(P): Desde os 7 anos? 
Mãe 4: Ta lá na Apae, só no ano passado que ele foi pro projeto 
especial (programa pedagógico da prefeitura municipal para os 
alunos freqüentarem no período contrário ao da escola) ... Que 
ainda piorou mais né... 
(P): Como assim? 
Mãe 4; Porque ele cansava e aí não fazia nada quando era hora 
de ir na APAE né, aí piorou até o que tinha conseguido na 
APAE, ao eu tirei do projeto. 
(P): Sei. E dos seus filhos só o R. tem essa dificuldade? 
Mãe 4: Só o R. 
(P): E aí como que a senhora acha dos filhos da senhora... às 
vezes, a gente ouve falar que é difícil cuidar de filho, 
independente de estudar na Apae de não estudar, a senhora acha 
que é igual cuidar do R. e cuidar dos outros... 
Mãe 4: Não, é igual porque, um exemplo assim, com o R. o que 
os outros falam ele faz... é mesma coisa, não é verdade? A única 
coisa que ele não faz é aprender na escola, se manda ele 
comprar alguma coisa, ele vai comprar e traz o troco certinho 
tudo, ele não conhece dinheiro mas se você fala “R., você vai 
comprar isso e vai sobrar troco”, ele vai lá compra e traz o troco 
certinho... cuidar dos outros irmãos é a mesma coisa que cuidar 
dele, não tem diferença de cuidar de um e de outro. 
(P): Então a senhora acha que cuidar do R., a única dificuldade 
seria porque ele é muito arteiro assim, levado? 
Mãe 4: Ele é muito nervoso, sabe por que? Além de enrolado, 
então ele começa a falar as coisas que a gente não entende e ele 
fica nervoso, irritado, ce percebe que ele fica irritado, eu 
entendo ele mas tem hora com as irmãs dele não entende muito 
o que ele fala então ele fica nervoso, irritado, ele fica mesmo 
sabe, quando não entende o que ele fala... ele fica nervoso, 
primeiro ele chorava, mas agora não, agora ele grita e xinga que 
não entende o que a gente fala né... 
(P): Hum, hum... a maior dificuldade dele é aprender, falar? 
Mãe 4: A dificuldade do R. é esta né , de aprender. 
(P): Que nem a senhora falou que fala pra ele num dia e no 
outro dia ta fazendo igual... 
Mãe 4: Ta fazendo a mesma coisa ... 
(P): E os outros? 
Mãe 4: Os outros não, os outros é assim,  por exemplo, eu falo 
pra eles que não pode fazer assim, brigar, porque eu falo 
principalmente pras meninas, vocês sabem que o R. não é que 

nem vocês, que vocês são pequenas mas vocês já entendem 
melhor do que ele, porque elas entendem melhor que ele, 
então quando o R. tiver brigando vocês saiam de perto dele, 
melhor do que ele bater em vocês, tudo bem, elas entendem, 
mas tem horas que ele fica ali em cima, provocando pra 
bater, então eu falo pra elas.... 
(P): Então a senhora fala pra elas que ele não é igual a elas... 
Mãe 4: Não é igual a elas, porque ele é diferente se fosse 
igual ele tava na escola que nem vocês, aprendendo que nem 
vocês, e não é, e a menina mais velha fala assim “o pai não 
bate no R.”, mas eu falo não é assim bater no R., seu pai não 
bate nem em vocês, de vez em quando né, mas o R. bate na 
gente, ele xinga, ele fica na rua e o pai não bate, e eu fale pai 
não bate porque não vai adiantar bater nele, não vai adiantar 
eu falo pra ele, o pai não vai bater em você mas você ta 
muito desobediente, ta muito né... quando ele era pequeno, 
ele não era assim, mas foi crescendo ele ta... 
(P): Primeiro tem um de 15, o R. de 14 e depois? 
Mãe 4: 11, tem outra de 10... 
(P): Daí já tem duas meninas em seguida... 
Mãe 4: Ë, tem a outra de 8, depois tem a menino de 6 e a 
menina de 5, a mais nova. 
(P): E o mais velho,  como é que é? 
Mãe 4: Não, ele não fala, essas coisas ele não fala, ele não 
fala esses palavrão que o R. fala, é lógico que ele fica na rua 
mas ele brinca, ele solta pipa, ele joga bola tudo mas ele não 
fala esses palavrão que o R. fala. 
(P): O que será isso? 
Mãe 4: Então, as meninas mais pequena minha sabe que tem 
hora que tem que ter ... então eu acho que igual né... Mas o 
R., ele não sabe ficar falando direto, elas falam ce breca elas 
dão uma parada, agora ele não dá uma parada, ele vai direto, 
mexeu com ele, ele já ... 
(P): E como a senhora faz pra cuidar dele, ir levando, como 
faz? 
Mãe 4: Aí eu não sei né, L., porque R. o único que ele 
obedece mesmo é minha mãe mas minha mãe passa a mão 
muito na cabeça dele, o R. é a vida dela, ela adora todos os 
netos sabe mas o R. pra ela é tudo, é a vida dela. 
(P): Mas por que? 
Mãe 4: Não sei porque, ele tem hora que fala ...se ele ta na 
rua e o moleque cortou a pipa dele, ela vai na rua pedir pro 
moleque devolver a pipa dele. 
(P): Nossa... 
Mãe 4: O R. é tudo pra ela, desde pequeno, ela sempre 
passava a mão na cabeça dele, eu falo que ela é um pouco 
culpada ... 
(P): E a sua mãe pensa assim... e a senhora parece que já fala 
mais que, já pensa mais nas coisas que ele tem igual aos 
outros filhos ... 
Mãe 4: Ele é igual aos outros filhos, se ele não fosse igual 
aos outros, ele não brincava, ele solta pipa sozinho, ele anda 
de bicicleta, ele vai, pra longe ele não vai mas, mas assim no 
mercadinho ele compra, que nem os outros, pra mim ele é 
que nem os outros. Agora minha mãe, acha que ... Que tem 
que dar mais carinho pra ele, cuidar mais dele. 
(P): E o resto da família, como é com ele? Todo mundo é 
assim como sua mãe, ou tem alguém que é diferente? 
Mãe 4: Como assim? 
(P): A outra avó, os tios, os primos... 
Mãe 4: A outra vó não é muito assim... de conversar, ela é 
doente também sabe, então é mais difícil, mas ela acha que, 
quando as minhas cunhadas falaram que o R. não era criança 
pra Apae, mas eu falei como eu vou ponha em outra escola, 
não tem como eu ponha em outra escola? 
(P): As suas cunhadas falaram que ele não era criança da 
Apae... 
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Mãe 4: Minhas cunhadas, irmãs do V., mas se ele não estudar 
na Apae ele vai estudar onde? Na escola normal não tem como 
ele estudar né? 
(P): Por que não tem como ele estudar? 
Mãe 4: Ué, porque as outras professoras da escola não tem a 
mesma paciência que as da Apae tem. Na escola normal, a 
professora passa a lição na lousa e as crianças tem que fazer 
tudo o que ta copiado lá, não é verdade? E terminou, elas já 
apaga, e o R. não vai te a pressa que uma criança normal tem 
pra fazer, porque lá na Apae, eles fazem tudo de forminha, 
devagarinho, e lá na escola tem muita criança danada, e ele vai 
falar enrolado e as outras crianças vão dar risada dele, porque 
tem criança que é, eu vejo lá na rua que tem criança que tira 
sarro dele por ele falar desse jeito, na escola também vai ter 
criança assim. E a partir do ano que vem, já pode colocar em 
escola normal, se a professora acha que ele deve ir pra escola 
normal, tudo bem, mas se for pra mim ponha, eu não vou, eu 
vou ponha na hora que a turma da Apae liberar. Eu não posso 
ponha ele na escola como eu já pus, mas não deu. 
(P): Ele não acompanhou? 
Mãe 4: Não acompanhou, ficou um ano, e vai acontecer a 
mesma coisa, ele não vai acompanhar. 
(P): É difícil né? 
Mãe 4: Ele é uma criança normal, que nem os outros, ele põe 
comida sozinho, ele toma banho sozinho, ele troca sozinho... 
(P): Eu to entendendo o que a senhora ta falando que ele é uma 
criança normal, igual aos outros, que nem os outros pra fazer 
tudo o que precisa do dia-a-dia, a única diferença dele é a parte 
de aprender na escola... 
Mãe 4: É a parte que atraso na escola. É essa a diferença do R. 
(P): Hum, hum... e como a senhora pensa do futuro de ele 
estudar na Apae, até quando? 
Mãe 4: Até quando eu não sei, mas eu penso assim, eu queria 
ponha ele numa escola que ensinasse ele a fazer alguma coisa, 
que ele aprendesse, ce entende? 
(P): Aprendesse o que? 
Mãe 4: Uma profissão, porque um dia ele vai cresce e eu não sei 
se ele vai conseguir arrumar um serviço, sabe pra ele, que ele 
vai aprender, porque ele é uma criança inteligente, ele aprende, 
ele sabe... na minha cabeça, o R. nunca ia andar de bicicleta na 
vida dele, pra mim nunca ia passar na minha cabeça, e ele 
aprendeu sozinho, fazer pipa ele faz, que nem as outras 
crianças, então eu penso assim, ponha ele assim, de mecânico 
num adianta pra conserta televisão, rádio essas coisa, pra ele 
quando crescer ter a profissão dele, é mais fácil... 
(P): O que a senhora espera dele? 
Mãe 4: Não sei não, porque na escola, não tem como ir com os 
pequenininhos, eu penso que pra arrumar uma profissão se tiver 
que pagar, é muito caro e aqui não tem isso, não tem uma escola 
pra ensinar essas coisas, porque eu vi lá em cidades maiores, lá 
as crianças aprendiam na Apae mesmo, aqui não tem... 
(P): Acho que essa Apae é muito pequena, ainda não tem 
convênios com firmas. Mas quem sabe não arrumam! 
Mãe 4: Acho que é isso mesmo. Ele falou com o pai dele que 
quando ele crescer ele vai ser motorista, a gente nunca imagina 
que R., eu falo aí imagina que o R. vai ser motorista mas o pai 
dele falou que é mais fácil o R. aprender a dirigir que o irmão 
dele, porque o R. tem mais vontade que o outro e é verdade, que 
o outro mais velho só pensa em dólar, não pensa em outra coisa, 
agora o R. tem vontade de aprender a dirigir e se você ensina, 
ele vai aprender. Ele não vai ser dependente da gente a vida 
inteira, que aprender a fazer as coisa não é preciso saber ler e a 
escrever. O pai dele fala R. não ta na escola normal, mas 
aprender a fazer as coisas não precisa estudar, é preciso saber 
escrever o nome malemá, e eu não estudei muito escrever meu 
nome e eu sou motorista, tirei carta, não é porque ele não sabe 
falar direito que ele não vai aprender... 
(P): Quem sabe né? 
Mãe 4: Vamos ver no futuro né. 

(P): Eu, nas minhas idas na APAE, já peguei o R. falando 
que ele quer trabalhar com o pai dele! 
Mãe 4: É verdade, é  que o pai dele carrega esterco mas eu 
falo pra ele mas você vai carregar esterco? Não, vou dirigir o 
caminhão do meu pai. 
(P): Hum, hum. 
Mãe 4:  Teve uma vez que meu marido sofreu um acidente... 
(P): Ah é, do que? 
Mãe 4: De carro, ele foi o que mais chorou...mas ele ficou 
desesperado, ainda bem que foi na época das férias que se 
fosse na época da escola... e ele tem medo do pai dele mas... 
no fundo é o que mais gosta! (risos) 
(P): Então ta bom, mais alguma coisa... 
Mãe 4: Ah, pra mim não... 
 (P): Então ta bom, obrigada. 
 
• Transcrição da entrevista com o pai de R. (pai 4) 
 
(P): Sr. V., como vem sendo cuidar do R.? 
Pai 4: Ah, eu o criei  sem tempo, porque eu sou o cabeça da 
casa, então eu não sei, mas bagunça comigo eles não faz! 
Porque eu vou jogar bola, não fico muito na casa e de tarde 
eu vou jogar bola, até o mais velho vai comigo, porque o 
mais velho pode pegar e subir, porque se tem uma briga no 
campo, eu não tenho como segurar ele. Agora o R. vem em 
mim, não tem como por ele junto. Então eu não posso, 
divertimento é dar pra um, tem dar pros dois, né, na verdade 
era bom dar pros dois mas não dá, só que ele não é assim, 
então ele é mais sossegado. O mais velho é mais apegado 
comigo. 
(P): Certo, então o mais velho é mais apegado com o sr.? 
Pai 4: O mais velho é apegado comigo, quando nós 
chegamos  a largar, eu e a mãe deles, 6 meses, daí separamos 
né, então a dificuldade... e eles olharam do modo dela, então 
não foi  como eu, deixei um pouco nervoso...  
(P): Certo, então foi 6 meses, você separaram? 
Pai 4: 6 meses... 
(P): E faz tempo? 
Pai 4: Ah já faz uns 4 anos... 
(P): Depois vocês voltaram? 
Pai 4: É depois “vortei”, porque eu achei que se eu 
abandonasse, ele... vou cuida da coisa senão... 
(P): E como é no dia-a-dia, do R., em casa, na escola? 
Pai 4: Olha, na escola eu não vejo nada, porque na lá é difícil 
a gente parar, pra mim quando pede pra vim, não tem 
como... 
(P): Ah... 
Pai 4: Mas o único “pobrema” que ele tem, acho que é, falar 
mas já levou ele no médico tudo... 
(P): É né... então fora isso? 
Pai 4: É igual aos outros, normal, a mesma coisa, não tem 
nada... 
(P): É  né... e o que ele faz quando vocês estão juntos, 
quando você chega? 
Pai 4: Quando ele ta junto com a gente, quando eu chego em 
casa do serviço assim, ele fica falando comigo, comprei um 
aparelho de som pros dois, então ele fica escutando, pede 
fita eu compro, CD compro. 
(P): Então você chegando em casa, você vive bem com ele? 
Pai 4: É que eu sou mais durão, eu não deixo ele... quando 
ele quer fazer alguma coisa do jeito dele, eu falo não, não é 
assim! Porque esses dias, ele foi agredir a professora lá, e eu 
falei “arto” , e ele começou a chorar, só que eu não bati  
nele, porque eu não gosto de bater, eu não sou de chegar e 
bater, só se ele fizer arte e que eu ver aí dou um tapinha na 
bunda, uma chineladinha, só pra correção... 
(P): Sei, ela veio falar que ele tinha agredido professora? 
Pai 4: Só que não veio nenhum papel, não, ela que falou, que 
quando faz alguma coisa pra ela, ela procura ligar, pra ir no 
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dentista ele faz birra com ela, comigo eu levo ele e vai tudo 
bem, vou no dentista, mas só que pra mim é difícil perde o dia 
de serviço meu é ruim, e vamos supor, chegar no final do mês, 
tem que cair né, porque senão como vou tratar deles... ela tem 
que fazer minha vez, nós tá junto que é pra... (pausa)... 
(P): É verdade... então você acha que é mais durão... 
Pai 4: É, sou mais durão que ela, não que sou mais bravo, é que 
falo com eles e falo que eles tem que obedece a gente, porque se 
eles não obedece a gente... 
(P): Então, o sr. se preocupa com isso? 
Pai 4: É, pela cabeça do moleque... nóis nunca foi de bate nele, 
bate não, só fala... 
(P): E aí eles entendem... 
Pai 4: Se falar pra ele vim sentar ali, ele vem... 
(P): E quando ele ta fazendo uma arte, assim, brigando... 
Pai 4: Se ele tiver brigando e vê que eu venho vindo com o 
caminhão, ele já para...se você chega com um biete e chegar em 
casa e falar que vai entrega pro seu pai isso aqui, ele já vai e fala 
pra não falar pro meu pai não e começa a chorar... 
(P): Ele acha que é pra falar que ele fez arte... 
Pai 4: ... só que eu não bato, eu não sei bate, acho que a gente 
não se educa batendo... conversando a gente se entende. 
(P): E nem com os outros? 
Pai 4: Nem com os outros... 
(P): Mas o que acontece assim dele ta lá na Apae, o que o sr. 
acha, ele melhorou, não melhorou... 
Pai 4: Num ponto ele ta melhorando, porque eles estão dando a 
liçãozinha pra ele fazer, ele tá escrevendo sozinho, você pede 
pra ele escrever o nome dele, ele escreve, é de forma, normal 
ele não faz, mas faz de forma, então tem que dar uma mão pra 
ele né, senão como faz, só forma? Ele é assim. 
(P): Você acha que se as professoras derem pra escrever na mão 
pra ele, ele vai aprender? 
Pai 4 Ah, pra aprender né, eu que sou pai já peguei, olha pra 
você ver, é um caso de louco, eu peguei o carro e dei o carro pra 
ele daqui até lá em cima, ele foi tocando o carro, se fosse uma 
criança assim não tocava carro.... 
(P): É verdade? 
Pai 4: Eu falo pra ele que jeito o pai faz, pisa na embreagem, o 
breque mesma coisa ele faz, se acontece alguma coisa, olha o 
freio de mão. Só que o pobrema dele é falar né, ele não fala e 
isso aí que é o pobrema. 
(P): Por isso que o sr. acha que ele ta na Apae? 
Pai 4: É por isso que eu acho... Já tem exame e tudo, mas não 
deu nada não. Agora...quando eu to em casa, eu levo junto mas 
não tem como ele aprende o serviço. 
(P): E o que o sr.  acha que poderia ser diferente com o R.? 
Pai 4: Pra mim, ta mais difícil agora né. No ponto que ele ta, ta 
mais difícil porque na Apae agora do jeito que ela (mãe) ta 
falando pra mim, ele ta apelando... ele em casa comigo, ele não 
é estúpido, na Apae ele ta estúpido... Com você ele não é 
estúpido? 
(P): Bom do contato que tive com ele não percebi nada a 
respeito disso... 
Pai 4: Tão falando que com quem dá aula pra ele, ele é estúpido. 
Sabe, conforme for deixo ele uns três, quatro dias de castigo. 
(P): E com a mãe, ele é assim será? 
Pai 4: Com a mãe eu não vejo não, perto de mim, ele não fica, 
isso que eu to falando, perto de mim ele, vamos supor que ta 
nois dois aqui, ele senta aqui e parece que não tem ninguém 
sentado aqui. Ce conversa com ele, ele conversa. Não tem como 
eu falar pra você que com a mãe dele é assim. 
(P): Hum, hum...  
Pai 4: Eu falei pra mãe dele, não bate, tem que dar uma dura, ser 
a mãe, tem que ser a mãe porque se ocê não por a mão no filho 
seu, outro de fora, ce dá conselho... agora ela tem que educa 
porque ela ta ali todo dia junto, eu fico só a noite. Domingo eu 
fico até meio-dia e depois eu saio... (pausa)...  Não, mas 
qualquer coisa que você vê que ele ta brabo, é só ce fala pra ele 

“vou contar pro seu pai hein”, acabou, ele fica quietinho, não 
fala mais nada. Nunca bati nele de cinta... 
(P): Se preocupa com ele né? 
Pai 4: Se eu chegar tarde da noite, ele não sai... O R. ficou 
assim depois que conheceu os coleguinhas da rua. 
(P): Assim que jeito? 
Pai 4: Levado né. A vó dele dá liberdade pra ele, eu falei pra 
ela, não é proibir de dar liberdade, mesmo quem tem o 
pobrema dele de não falar, por isso ela dá liberdade pra ele, 
e tem que dar uma segurada nele porque depois de adulto ce 
não segura mais. 
(P): É... você fala de ele ficar mais levado? 
Pai 4: Isso, porque se eu não seguro do jeito que eu venho 
segurando, quando ele tava comigo depois nois separemo... 
(P): E por que será que deu mais liberdade, e os outros 
também são mais levados? 
Pai 4: Não, porque os outros ficaram mais comigo né... 
(P): Só ficou o R. com a mÃe nesse período? 
Pai 4: Não, ele e a outra menina mais nova... 
(P): E o sr. não viu eles 6 meses? 
Pai 4: Não, eu via sim mas a mãe não queria que eu visse... 
(P): Ah... 
Pai 4: ... quem manda é o juiz, a gente não manda lá, eu fui 
lá... ia visitar toda semana, mas não é assim que nem tá em 
casa direto né... não sei pra mim foi isso... 
(P): Sei... 
Pai 4: Então, eu só não sei da escola, como é que tá se 
comportando com a professora dele mas isso eu não posso 
falar que eu não vejo, eu não vou  lá, vou falar a verdade, eu 
nunca fui em uma reunião dele, eu não sei como é que é a 
reunião, o que eles fazem com ele, com a mãe perto dele... 
Se fazer à noite, até dá mas fica difícil né... 
(P): Daria pra participar mais? 
Pai 4: Ë porque cê vê, não dá pra perder o dia de serviço 
né... só isso que eu acho falta. A gente podia tá mais perto 
mais a condição não deixa né.... 
(P): É realmente fica difícil... 
Pai 4: Mas pra mim tá tudo bão, era só ser duro com ele que 
ia acabar tudo isso, eu sei, porque comigo dá certo, só isso... 
(P): Tem mais alguma coisa que o sr acha importante falar? 
Pai 4: Não é isso que eu falei só mesmo.... 
(P): Então muito obrigada, sr V. foi muito importante pra 
mim poder fazer a entrevista. 
Pai 4: Que é isso, mas fala isso que eu falei pro pessoal lá da 
escola que eles vão ver, vai dar certo! (risos) 
(P): Ah tá vou comentar com eles... 
 

Quinta Família 
 

• Fragmentos da história de BG. 
BG. é uma menina de 6 anos que mora com os pais, que se 
encontram na faixa dos 30 anos de idade. A mãe de BG. é 
professora de nível fundamental, mas atualmente dedica-se 
aos afazeres domésticos e ao cuidado da filha e seu pai é 
pedreiro. BG. é  filha única e, segundo o relato da mãe, tem 
paralisia cerebral por conseqüência de um parto difícil. 

A família morava em uma cidade do interior norte da 
Bahia mas, ao se deparar com a necessidade de procurar 
atendimento especializado para a filha mudou-se para a 
cidade onde mora atualmente. Desde o nascimento de BG a 
mãe iniciou uma busca pelas melhores condições de 
tratamento da filha, já que a cidade onde moravam não tinha 
uma rede de atendimento à saúde que atendesse às 
necessidades da menina. Durante por volta de quatro anos a 
mãe viajava periodicamente ao estado de São Paulo para que 
a filha fosse atendida por neurologistas, ortopedistas e 
fisioterapeutas que lhe eram indicados. A mãe e a filha 
vinham da Bahia e ficavam na casa de um irmão da mãe que 
mora na cidade onde eles moram atualmente, permanecendo 
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ali por mais ou menos um mês, voltando em seguida para sua 
casa na Bahia, tentando seguir as orientações profissionais aqui 
colhidas, ficando em sua residência por vota de 6 meses para daí 
então iniciar nova viagem. O pai de BG permanecia em sua 
cidade natal trabalhando para custear todo esse procedimento. 

Entretanto, seguindo orientações, eles resolveram mudar-
se definitivamente para o estado de São Paulo onde a filha 
poderia receber um tratamento mais intenso e possivelmente 
eficaz. Essa mudança aconteceu quando BG tinha 5 anos de 
idade. Atualmente a menina tem dificuldade de controle de 
esfíncteres (usando fraldas) e dificuldades de coordenação de 
movimentos, ainda não conseguindo andar e com dificuldades 
de movimentação do lado direito do corpo mas, órteses para sua 
mão e pé direito foram adquiridas pelos pais, o que tem deixado 
a equipe de profissionais que atende BG. bastante esperançosa 
de que grandes progressos possam ser alcançados no sentido da 
sua deambulação e coordenação motora 

Na APAE, BG, foi matriculada no início deste ano, e 
freqüenta a sala de 1ª série do ensino fundamental – modalidade 
currículo adaptado. Quando ingressou na escola foi avaliada 
como tendo deficiência mental leve com seqüela de sua 
paralisia cerebral. BG. tem uma grande motivação para os 
trabalhos propostos na escola e parece ser bastante carinhosa e 
atenciosa comas pessoas que a rodeiam, sendo bastante querida 
por todos da escola. Do núcleo familiar de BG. fazem parte 
apenas a família de tios que reside na mesma cidade que sua 
família, mas também emergem nas falas dos pais toda uma 
grande família que continua morando no interior da Bahia.  

 
• Transcrição da entrevista com a mãe de BG. (mãe 5) 
(P): Como vêm sendo cuidar da B.G.? 
Mãe 5: Ah, pra mim eu não vejo dificuldade nenhuma em 
cuidar dela não.. falar que é difícil eu não acho porque cê, vê 
tudo o que eu faço é por ela ser minha filha e acho que toda mãe 
faz né. Levo pra lá e pra cá e tudo é feito com gosto né.. acho 
que tem gente que fica reclamando da vida e de ter que fazer 
serviço e eu não acho não, tudo eu faço com gosto.... 
(P): Você falou que tem gente que fica reclamando da vida, 
como assim? 
Mãe 5: Porque você vê, tem gente que tem o filho e tem que 
trocar e cuidar disso e daquilo e acha que é trabalho demais, 
mas eu acho que a gente ter filho é uma bênção e cuidar faz 
parte né... Minha vida mudou muito depois que a BG nasceu e 
eu não me vejo mais sem ela,acho que eu não sabia o que era 
viver não... até ela nascer... 
(P): Ë? 
Mãe 5: Ah é né... e o caso assim de ela ter esses problemas acho 
que até não é difícil não né, a gente tá lutando e ela já 
desenvolveu bastante e todos ficam achando que ela ainda vai 
ter muita melhora né, acho que a gente faz porque é pai e mãe 
né... Porque acho que agora minha vida é ela né, tudo é pra ela... 
então faz de bom grado. 
(P): O que foi o problema dela? 
Mãe 5: Ah foi complicação no parto né, que acho que faltou 
oxigênio e aí complicou né, teve paralisia cerebral... 
(P): Ah... 
Mãe 5: E aí foi tudo bem depois que saiu do hospital, o médico 
disse que ela podia ter seqüelas né, ficar cega, não andar, mas 
que ele achava que ela ia ser normal, pelo jeito que ela saiu, aí 
foi seis meses né, e só depois eu fui perceber... minha cunhada 
né, falou que ela tava molinha demais e que eu precisava ir no 
médico com ela, mas lá na Bahia não tem nada não viu, o 
serviço médico é só pra atender essas coisas mais fáceis que 
todo mundo tem... que nem o caso da BG não tinha quem 
atendesse. E assim pra fazer fisioterapia e fono assim a cidade 
mais próxima assim com recurso precisava pegar vários ônibus 
daqueles que demoram até... Um tempo eu ia né, mas fui vendo 
que lá não tinha recurso não, era muito sofrimento, tinha dia que 

chegava de madrugada em casa e já tinha que preparar pra ir 
de novo, não tinha condição.... 
(P): E como você fez? 
Mãe 5: até um tempo eu ia né, mas aí meu irmão falou pra 
eu vir pra cá que em São Paulo tinha mais condição que na 
Bahia onde eu morava, só que aí o marido não podia vir né, 
deixar o trabalho... tinha medo né... como ia fazer... Aí eu 
vinha né, ficava um mês e depois voltava pra lá. Vinha pras 
consultas no médico, fazia um pouco de fisioterapia e tinha 
que voltar...  
(P): Nossa... 
Mãe5: Mas valia à pena né, foi aí que a BG começou a 
desenvolver né... Mas a gente achava que tava muito 
devagar porque vinha, ficava um mês e depois ficava seis 
meses sem e parecia que voltava tudo de novo né... Aí eu fui 
falando com o marido e fui convencendo, meu irmão 
também falava, incentivava né, que ia achar emprego  e tudo 
e nós viemos... 
(P): Decidiram vir de vez? 
Mãe 5: Vir de mala e cuia... largamos tudo, emprego, casa, 
móveis, família e viemos... Mas valeu à pena porque passou 
aquele medo dele (pai) de não achar trabalho né e viu que 
aqui é mais fácil e hoje fala que se soubesse teria vindo 
antes... (riso) 
(P): Compensou? 
Mãe 5: Nossa se compensou, porque você aqui tá tudo 
pertinho, médico, fisioterapia, tem a APAE. Lá não tinha 
tudo isso não. Eu acho que a melhor coisa na vida foi ter 
vindo, nossa... porque eu acho que a vida agora é ela né, a 
gente tem que fazer tudo por ela e o melhor é ficar aqui. Aí 
quem sabe quando ela melhorar tiver andando, a gente volta 
né, pra nossa terrinha.... 
 (P): E no começo que vocês estavam lá... porque você 
começou a vir pra São Paulo ela já era mais grandinha... 
Mãe 5: Lá era uma luta, mas cê sabe que mesmo que o 
médico disse que ela ia ser normal eu tinha medo de ela ter 
seqüela né, ter algum problema, porque no começo ela era 
um nenê normal, mas eu que ficava preocupada... sei lá de 
ter alguma coisa e Deus me livre não enxergar ou outra 
coisa...  Nossa... Eu acho que eu tinha que ter certeza, ficava 
brincando até com ela, estimulando... pra ver que ela era 
normal né, e assim foi até os seis meses, aí que percebemos 
que ia ter que tratar né... 
(P): Você me disse que tinha receio de ela não enxergar? 
Mãe 5: Eu ficava me escondendo de um lado pro outro da 
cama... no início era o olho, as vistas né, eu tinha medo de 
ela ser cega.. vixe eu morria de medo! 
(P): Ah, é? 
Mãe 5: Eu morria de medo! Porque o médico falou que tinha 
o perigo de ela não enxergar, de ter uma seqüela né... do 
parto... o medo maior meu era esse! Porque eu acho que essa 
é a pior né! 
(P): O que? 
Mãe 5: A cegueira! Não poder ver o mundo! Eu ficava 
abaixada assim na cama e gritava B.G. e via se ela seguia 
com o olho... 
(P): E ela? 
Mãe 5 : Ela seguia, e aí eu escondia do lado de lá e ela na 
cabeceira da cama e ela sempre me olhando! Graças a Deus! 
(risos) Aí ela tava bem pequeninha ainda, menos de um mês, 
aí ela começou a desenvolver bem, tão bem que nem o 
médico descobriu o problema dela nos primeiros quarenta 
dias. Depois dos quarenta dias eu só fui levar ela depois de 
seis meses (risos) Que minha irmã desconfiou que ela tava 
muito molinha e daí foi aquela coisa, correr com ela, aí eu 
vim pra cá, aquela correria...  E como eu falei acho que o 
passo maior que eu dei foi ter vindo pra cá porque lá não 
tinha condição nenhuma pra ela... 
(P): você vê isso como uma coisa importante na sua vida? 
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Mãe 5 : É... 
(P): Eu imagino que você teve que largar bastante coisa pra trás. 
Mãe 5 :Deixei tudo! Larguei emprego, deixei minha família... 
quer dizer a minha família hoje é ela né! A mais importante pra 
mim, mas é que tem tudo né... tema casa da gente, tem emprego, 
eu trabalhava lá e tudo e tem ela... e eu fico aqui... quer dizer eu 
gosto daqui e tudo mas às vezes eu fico triste mais por causa de 
B. que quer ir embora. Ela quer voltar pra casa. Ë que lá tem o 
povo que ela gosta, tem a avó, tem uma tia que ela é apaixonada 
por ela, que é a irmã dele (o pai) e ela fala: “ô mãe eu tô triste... 
ô tia eu tô triste eu quero te ver!” 
(P): Fica com saudade! 
Mãe 5 : É, ela tem muita saudade e ela fica “vamo mãe, embora 
pra casa!” e eu falo “quando você tiver boa a gente volta pra 
casa. Você vai andar logo e voltar pra casa, assim que você ficar 
melhor!” Aí ela começa a pedalar assim pra mostrar que tá 
andando. Eu tinha medo também de ela... não o maior medo 
meu mesmo é de ela continuar dando as crises, porque machuca 
tanto...  machuca a criança, eu penso assim. 
(P): Ë, como assim? 
Mãe 5:  Ah, o médico fala que não... é que daí também não pode 
sair sozinho, não pode fazer nada né... o médico fala que não é 
assim não que dando o remédio controla né, mas daí eu penso 
assim: “é porque não é o filho dele né!” por isso que eles falam. 
Mas eu me preocupo com isso. Só com isso... agora enquanto o 
problema de cuidar dela é assim então... 
(P): Você falou que ter vindo pra cá foi a coisa mais importante 
que você fez e que não tem perigo que ela vir cobrar de você, 
como é isso? 
 Mãe 5 :  É... é... assim igual, as pessoas às vezes cruzam os 
braços pros problemas, e depois quando ela crescer... igual eu 
achava assim que se eu ficasse lá, se não tivesse procurado 
tratamento pra ela, depois que ela crescer que for falar que eu 
vim aqui pra isso né. Que hoje em dia tá melhor a situação é 
outra, só quando não tem jeito mesmo. Igual eu no caso dela, eu 
acho que se eu ficasse lá ela não ia progredir nada, ela ia é 
regredir porque hoje tá melhor... eu não sou fisioterapeuta e não 
entendo nada e apesar de L. (nome da fisioterapeuta) me 
orientava quando eu vinha e voltava eu ficava fazendo em casa 
com ela, mas lá não tem APAE pra ela, não tem nada pra ela, 
nada, nada, nada... E aí eu tinha medo depois...  de quando ela 
crescer ela cobrar de mim, fala que eu não supri né. Pra ela.... 
(P): Que ela podia estar diferente? 
Mãe 5:  Ë. de ela achar que podia ter ficado boa, sarado, andado 
e eu não tinha feito nada por ela, é isso que eu preocupava, e 
isso aí que era o meu peso né, não assim, eu faço bem eu cuido 
dela... e quando eu fui a primeira vez a médica falou que ia estar 
com alta daqui a uns dez anos e aí eu cheguei pra ela e.... 
(P): Dez anos pra que? 
Mãe 5:  Assim pro tratamento dela, pra ter assim..., chegar a 
uma conclusão né, saber se ela ia ficar realmente boa e tudo e eu 
falei assim “meu Deus do céu, dez anos demora a passar 
demais”, mas daí eu pensei, mas não tem problema não, 
enquanto eu puder né... estar pra lá e pra cá... 
(P): E a médica falou como ela poderia ficar depois desse 
tempo? 
Mãe 5:  Não sei se ela ia chegar a uma conclusão daqui a dez 
anos e ver como é que foi o rendimento e pronto...  dela né... 
acho que é isso... Porque ela falou que pra ela melhorar ia uma 
dez anos mas não falou o que... se ia chegar a que ponto...o 
progresso dela... mesmo com a fisioterapia, fazendo fono e 
essas coisas assim, é....a conversa com as pessoas e tudo né e 
tudo melhora mais pra ela. E tá tendo melhora. 
(P): E você falou do trabalho de fisio e fono e você já pensou no 
seu trabalho também, na sua parte com B.? Porque eu acredito 
que tem uma parte sua também nessa melhora, o que você acha? 
Mãe 5:  Ô meu Deus, de minha parte eu acho que eu faço de 
tudo um pouquinho, eu tava falando pra ela... não eu tava 
falando pra não sei quem no telefone, que tava perguntando 

como é que ela tava e eu falei que acho que virei  psicóloga, 
virei fonoaudióloga e virei fisioterapeuta... e virei tudo 
(risos) sem saber de nada mas virei... porque eu converso 
muito com ela, não é por mal não sabe.... 
(P): Não, que é isso, eu acredito que vocês pais tem muita 
coisa boa nisso tudo, ajudam muito... 
Mãe 5:  Ë... eu acho que é por... por... quer dizer melhorar a 
minha parte e a dela também né... que nem eu vejo a fono 
fazendo alguma coisa com ela, e ela escreve no caderninho e 
eu fico o tempo todo fazendo aqui dentro de casa... quer 
dizer o que faz lá, mandava o caderno pra casa e eu.... que 
nem às vezes eu to fazendo as coisas e to lá na cozinha e fico 
cantando com ela que tá no quarto, e eu acho que tudo é 
incentivo pra ela. E também numa hora que eu não to 
fazendo nada, to só com ela é sempre fazendo algum 
movimento com ela e fazendo de tudo, né pra ela ir 
desenvolvendo. Tem que incentivar... Também sair estar no 
meio de um monte de gente que eu acho que isso é o mais 
importante assim pra ela pra depois não crescer... ela não 
crescer com preconceito né... do problema dela e nem dos 
outros né eu acho que é isso aí que é importante também.... 
(P): Você acha que tem pessoas... 
Mãe 5: Tem, Tem ! 
(P): Que pode ter isso? 
Mãe 5: Eu já... ela pequena assim, e não só com ela que tem 
pessoas que eu vejo assim, quando a gente sai na rua assim 
as pessoas olhando pra ela... 
(P):  Como assim ... 
Mãe 5: Olhando sabe, que ela é diferente ... mas eu não 
importo não,deixo olhar sabe... 
(P): Mas você falou do risco de ela ter preconceito ? 
Mãe 5: Ah, assim por causa do problema dela acha que ela é 
diferente. Lá no postinho de onde eu morava tinha uma 
moça que ela não sai de casa, pode ser o que for, o único 
lugar que ela vai é na igreja, ela só vai com um monte de 
gente, porque ela não é velha, tem uns 20 e poucos anos e só 
sai com um monte de gente pra ninguém ver porque ela tem 
problema de ser anã. 
(P): Ah. 
Mãe 5: E a BG não, eu saio bastante com ela porque acho 
que as pessoas têm que acostumar com ela, e ela também 
tem que ver todo mundo pra achar que ela é igual a todo 
mundo,  normal 
(P): Hum, hum 
Mãe 5: Que nem assim no meu caso eu não preocupo não, 
ela vai em todo lugar comigo, todo mundo vai acostumando. 
Quase ninguém olha pra ela como uma pessoa diferente, ela 
é uma criança igual às outras, vai para casa de todo mundo...  
(P): Você acha que é ruim ser olhado diferente assim? 
Mãe 5: Eu acho assim que pelo fato de as pessoas não vê, 
conviver né na rua ... aí que ela ia chamar a atenção quando 
ela passar ... que nem a moça q eu falei né... q que é da 
minha cidade... ela é bonitinha, ela é gordinha não é nada 
assim da gente falar “ah, credo em cruz”... mas ela sente 
preconceito... e as outras nem sabe né o que pensam... agora 
ela fica achando isso que é diferente, que tem problema... 
(P): Ah... 
Mãe 5: Que nem eu te falei, eu gosto que a BG fique no 
meio de todo mundo assim, vai pra todo lugar... ih, eu não 
deixo ela em paz... vai aqui, ali, vai brincar na casa dos 
outros passear, vai no colégio... então onde for eu levo ela e 
vou continuar levando. Agora o cuidar assim, o trabalho 
assim, isso eu não acho que é trabalho não, de cuidar, 
trocar... porque agora vira e mexe ela ta pedindo pra ir no 
banheiro né ... 
(P): Hum, Hum 
Mãe 5: Falar assim “você não dá sossego, tá pedindo pra ir 
no banheiro de novo”, eu não acho problema nenhum nisso. 
Eu acho que ela é tão boa, minha vida ficou tão boa depois 
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que eu tive ela que eu acho melhor ter ela assim  que viver sem 
ela, sou mais feliz! 
(P): Fala um pouquinho desse ser mais feliz. 
Mãe 5: Não sei ... eu acho que minha vida antes era muito vazia 
e não tinha ninguém pra se preocupar né ... então agente fica 
assim parece que fica buscando coisa e procurando coisa no 
mundo e não encontra, é o maior sufoco! (risos)  
(P) É como se tivesse encontrado na BG? 
Mãe 5: É acho que é isso ! Antes eu era muito impaciente, não 
podia ver criança por perto, ter barulho de criança chorando e 
agora é diferente... fica mais sensível aos problemas, a ajudar os 
outros, quando vê uma criança chorando. 
(P): Agora você acha que é mais sensível?  
Mãe 5: Eu sou ! Depois que eu tive ela eu fiquei ... assim mais 
mole de sentimento né ... e agora não posso nem pensar minha 
vida sem ela ... eu sofri com ela no ponto assim ... quando ela 
era pequena é correndo pra lá e pra cá como já te contei né ... 
tinha dia que eu chegava ate tarde com ela e já aprontava pra ir 
de novo. Porque lá só tinha ônibus de manha e duas horas da 
tarde né ... porque eu ia levá-la no médico e chegava tarde e no 
outro dia tinha que voltar de novo de manha. E eram quatro 
horas de ônibus com uma poeira na estrada que só faltava matar 
a gente e chegava rouco e todo empoeirado e fedida... e isso aí 
que era a dificuldade minha ... foi só isso ... 
(P): De não ter condução adequada, estradas... 
Mãe 5: É lá na Bahia, a minha dificuldade foi essa, mas depois 
que ela melhorou, que ficou boa né... aí não tinha mãe nada que 
ela é  tão boazinha pra mim, não dá trabalho nenhum. 
(p): E aqui que tem mais facilidades?  
Mãe 5: Pois é, aqui melhorou bastante e às vezes o pessoal liga 
falando “ô vem embora, vem embora”e eu penso assim “é 
porque vocês não tão na minha pele”... fica todo mundo 
chamando a gente pra ir embora. 
(P): E você sente saudade também? 
Mãe 5: Ô se sinto, Vai chegando sexta feira assim e eu penso “ô 
meu Deus” sinto falta do pessoal da minha igreja e tudo assim... 
(P): Sei. 
Mãe 5: Só seu que hoje eu não imagino mais minha vida sem 
BG... agora não que ela já ta boa, minha vida é pra ela... é tudo. 
(P): Você fala “agora que ela tá bem...” como assim ? antes 
tinha alguma preocupação?  
Mãe 5: Minha preocupação foi dela morrer! Sempre foi essa. 
Mas do resto não é nada... pra mim ela não tem problema 
nenhum ... esse problema de ela não andar... quer dizer ainda né 
... não é nada. Do resto é tudo normal. Pra mim ela é tão boa... 
todos cuidam tão bem ... todos lá da APAE né. 
(P): E parece que ela conquistou  todo mundo lá né?Mãe 5: É 
ela sempre foi assim de relacionar com todo mundo. Lá onde 
nós morávamos ela conhecia todo mundo o vizinho da direita, o 
da esquerda, o da frente ... e ficava assim na janela  e pra todo 
mundo que passava era ”oi, tudo bem ?“  e o pessoal já passava 
e até buzinava assim. Ë só falar o nome pra ela que guarda viu ! 
sabe o nome de todo mundo, e vira e mexe ta falando que tá 
com saudade do fulano, pai de tal pessoa, e do beltrano, dono do 
jerico... ela é assim né, sempre foi carinhosa e comunica né 
sempre foi comunicativa né, e é isso né, acho que é o dom né  
(P): Então tá, tem alguma coisa que lembrou agora, ou que 
faltou ?  
Mãe 5: acho que é isso... não falei demais não ? 
(P): Não, foi ótimo  
Mãe 5: Então tá, agente fica feliz de ajudar viu ? 
(P): Muito Obrigada. 

 
• Transcrição da entrevista com o pai de BG (pai 5) 
(P): Eu queria saber do você como vêm sendo cuidar da BG? 
Pai 5: Primeiramente né... a luta que não é fácil... criar uma 
criança com o problema que ela tem. O desgaste né, da gente 
que trabalha e fica cansado... não é fácil. Tanto em casa como 
na rua, quando você vai sair com ela, chama a atenção... então, 

quer dizer, é uma vida que só a gente que é pai que sabe né. 
Não é fácil. Mas Deus quis assim e então tem que ter 
paciência, pra levar os problemas que tem. Graças a Deus 
também a gente encontra pessoas boas que dão apoio e tudo 
isso ai dá uma força pra gente levar a vida... então é isso aí. 
(P): Você falou que sair pra rua ela chama a atenção. Como? 
Pai 5: Chama a atenção né porque quando vê uma pessoa na 
cadeira de rodas né, as pessoas vêem... hoje em dia tem 
muita gente de cadeira de rodas né, mas a gente sente, vê no 
olho deles, que tão olhando, que sentem pena. Ninguém quer 
ver um filho assim, todo mundo quer ver o filho andando 
né...  normal. 
(P): E como você sente no dia a dia com ela? 
Pai 5: Bom, depois que ela chegou aqui... porque lá onde a 
gente morava não tinha né... lá a vida era muito difícil, por 
causa dos políticos né, que lá não tem político que nem aqui, 
que preocupa com a saúde e essas coisas. Que depois que a 
gente chegou aqui melhorou mais, encontra umas pessoas 
boas. Porque primeiro era só nós que entendia a fala dela, 
hoje o pessoal já entende a fala dela e então nós tamos muito 
alegres... 
(P): Hum, hum... 
Pai 5: Também na APAE, que consegui também né, porque 
você conviver com uma criança dessas o dia todo não é... 
então quando ela vai pra APAE, descansa a gente um pouco 
né... é uma grande força que a gente recebeu né, que lá onde 
a gente vivia não tinha isso. Você vê, num dia de serviço 
você chega cansado em casa e ter que pegar ela... porque ela 
vê chegar e a primeira coisa que tem que fazer é pegar ela, 
porque ela quer, então chega com as costas doendo,  mas dá 
pra pegar né... 
(P): Chega cansado mas ainda dá pra fazer um agrado? 
Pai 5: É! Dá pra agradar, dar comida né...só eu que dou 
comida a ela, pra depois eu banhar. 
(P): Então você sempre ajuda? 
Pai 5: Ajudo. Ela só come se sou eu que dô! 
(P): Ah é? 
Pai 5: É! Eu dou banho e tudo... tudo é eu que faço! 
(P): Então tem uma relação bastante próxima entre vocês? 
Pai 5: É, porque a mãe só não agüenta né, já tá com 
problema na coluna, então tem que ajudar. 
(P): E como você se sente ajudando? Você tava falando de 
chegar cansado, que tem coisas difíceis... 
Pai 5: Olha dizer que gosta... é obrigação fazer essas coisas 
né, que não tem jeito né. Que nem essa profissão minha, 
trabalha no sol, o dia inteiro... eu sou o contrário dela né, ela 
fica deitada o dia inteiro e eu fico em pé... então de tarde ela 
quer ficar de pé, mexer, mas eu tô querendo é deitar... (risos) 
(P): E como a BG é com você? 
Pai 5: A gente aponta no portão e ela já sabe! 
(P): Sabe que você está chegando? 
Pai 5: Se fala com ela é só sorriso, tem um carinho danado. 
E é assim com todo mundo, com meus irmãos e irmãs né. 
Tem uma irmã minha que ela gosta bastante, sente falta... é 
bastante apegada com a família do meu lado! 
(P): Ah é? E por que será? 
Pai 5: Acho que é porque conviveu mais com gente do meu 
lado. Do lado dela (mãe), não era todo mundo que morava lá 
na Bahia. Lá todo o dia a gente ia na casa de um irmão 
meu... sempre assim apegada. 
(P): E quando ela nasceu, como foi? 
Pai 5: Do problema dela? Foi acontecendo aos poucos né, foi 
percebendo aos poucos... pra mim não teve aquele choque 
né, tudo de uma vez. Porque quando ela tinha nove meses, 
ela não arrastou e então foi começando a aparecer o 
problema aos pouquinhos assim e foi encarando e aí tá, com 
6 anos e já tá boazinha assim. Nunca teve aquele susto. Só 
quando o médico desenganou ela, que foi aquela coisa né... 
(P): o médico chegou a desenganá-la? 
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Pai 5: Foi um médico que, quando a menina nasceu, chamou eu 
e a mulher e falou que não tinha jeito mais, que lá onde a gente 
morava não tinha recurso, também podia morrer se tentasse 
transporte pra cidade maior, se ficasse lá no hospital ,não ia ter a 
assistência, porque lá não tinha mesmo. Então estava nas mãos 
de Deus, se Ele quisesse... Então a mulher ficou desesperada, eu 
falei comigo né: “se está nas mãos de Deus!” Se for ver, tudo 
que ela passou, estar desenganada... nós ficamos desesperados. 
O médico marcou três dias, se ela em três dias passasse... Então 
nesse ponto já é vitória né, porque o médico desenganou... 
(P): Você disse que foi sentindo ais poucos. Quer dizer que 
quando ela nasceu e passou pelos três dias... 
Pai 5: Aí tivemos esperança, porque ela nasceu certinha, era 
perfeitinha né, e até um ano era só alegria. Depois tinha que 
correr, e não tinha onde tratar, tocava pegar ônibus que 
demorava... e a mulher desesperava né... eu já sou mais calmo... 
E pra nós agora tá melhor um pouco. Aqui é só conforto. Eu 
queria ver alguém de vocês lá na Bahia pra ver o que é... o jeito 
que vive lá... não tem avanço não... da medicina... Aqui tá perto 
do tratamento melhor do Brasil na U. (nome do hospital de 
referência da região)... 
(P): E chega a sentir saudade de lá? 
Pai 5: Ah sente né, mas a gente acostuma com o que é bom e 
também com o ruim né. Então a gente nasceu lá, criou lá... o 
modo do povo é outro, a fala é diferente um pouco, o costume e 
a gente acaba acostumando. 
(P): E o que te faz ficar aqui? 
Pai 5: Ah é ela né... acho que pelo trabalho, compensava ficar 
lá, mesmo com o atraso a gente arruma as coisas. 
(P): Se fosse por sua conta, ficaria lá? 
Pai 5: Ah é né. Mas a gente, através dela... a gente não queria 
isso... mas através dela a gente conheceu muitas pessoas boas, 
que percebe que no meio de um tempo tão difícil, no meio de 
tanta violência, aparece um monte de pessoa boa pra ajudar e as 
pessoas começam a conhecer e aparece um monte. Consegue 
um serviço pra mim aqui ou ali e as pessoas começam a falar: 
“ah, você que é o pai daquela menina assim e assim... eu sempre 
vejo a mãe dela na rua” e então a gente fica alegre com isso. 
(P): Parece que vocês conseguiram coisas além de tratamento? 
Pai 5: Aqui tem gente que mora pra mais de três anos e a gente 
tá mais conhecido que eles... (risos) 
(P): E vocês vêem isso como uma coisa boa não? 
Pai 5: boa demais. Às vezes quem eu nem espero já me chama, 
quer arrumar serviço para mim, fala pra mulher... e eu, mesmo 
se tô com outro serviço, vou lá, faço orçamento, dou atenção, 
porque eu acho assim que é obrigação né, pra depois não 
faltar... Então eu gostei dessa convivência com as pessoas... 
(P): Então tá... tem alguma outra coisa que você acha que é 
importante contar? 
Pai 5: Acho que é assim difícil criar filho assim com problema 
né... ver o filho da gente crescer assim, porque a gente quer ver 
o filho assim normal. Ter orgulho assim... Porque o pai trabalha 
e pode ser pobre do jeito que for que é aquela coisa: é só o filho 
pedir que faz sacrifício e dá né... Então a gente vê que ela (filha) 
não sabe muito das coisas, não sabe nem pedir né e a gente 
sente né... Só que tem a  esperança né.. mas fica o trauma. 
(P): Trauma? 
Pai 5: Ah, de acontecer de novo, ter outro filho assim! 
(P): Você  já pensou em ter outro filho? 
Pai 5: Ah já né, mas cê vê, não é fácil, porque até um ano, 
cuidar de filho dá trabalho... e a gente pensa nela ficar com 
raiva de ver a gente cuidando da outra criança, quer dizer, tem 
que pensar em tudo isso que pode acontecer... de pegar amor 
pela criança que nasceu e abandonar ela... porque a luta é dura... 
(P): Me parece que você até tem vontade? 
Pai 5: Ah, vontade tem né, mas pode acontecer problema né... e 
tem outra, a mulher já tá arriada também... a coluna... Porque na 
Bahia era mais fácil nesse ponto que a gente pagava pra uma 

pessoa cuidar, mas aqui é caro... e sou só eu trabalhando, 
ainda tem o aluguel e tudo que é mais caro... 
(P): Nesse ponto é difícil? 
Pai 5: É, mas quem sabe né? A gente vai lutando e espera 
força pra seguir né, continuar o tratamento e um dia voltar 
pra lá né... pra Bahia e aí vai ser diferente nesse ponto... 
(P): Talvez possa pensar de novo nessas coisas? 
Pai 5: É... mas é isso só... 
(P): Muito obrigada pela entrevista. 
Pai 5: Imagine! 

 
Sexta Família 

 
• Fragmentos da história de JV. 
J.V. é um rapaz de 19 anos, segundo filho de um casal com 
outros 3 filhos sendo o mais velho, um moço de 23 anos, o 
terceiro filho, outro rapaz de 18 anos e a filha caçula de 15 
anos .Seus pais se encontram na faixa dos 40 anos de idade. 
A mãe exerce funções de empregada doméstica no período 
da manhã e de passadeira de roupas pela tarde, já o pai 
trabalha na colheita de laranjas. 
Segundo o relato dos pais, desde o nascimento J.V. era uma 
criança diferente, precisava ficar vários dias internado, 
devido a convulsões muito fortes chegando a passar 6 meses 
no hospital em sua internação mais longa. Nos registros da 
APAE constam laudos médicos apontando para deficiência 
mental severa e síndrome epilética de difícil controle. 
J.V. freqüenta a 1ª série do ensino fundamental-modalidade 
currículo adaptado onde sua professora busca estimulá-lo 
basicamente ao auto-cuidado e socialização. O rapaz tem 
boa locomoção e coordenação motora e já não usa mais 
fraldas pois aprendeu a usar o banheiro quando há 
necessidade. Também alimenta se sozinho. Já para 
atividades como banho e escovação dos dentes ele precisa 
que outros façam por ele. Ele apresenta também um 
problema sério de fala e linguagem, não emitindo nenhuma 
palavra ou som, mesmo em situação de dor ou choro. Seu 
comportamento é bastante agitado sendo que ele não é capaz 
de se concentrar em atividades pedagógicas, sua rotina na 
escola é andar de um lado a outro, entrando e saindo na sala, 
sentando-se por um momento aqui ou ali. Nos relatos dos 
pais, emergem as figuras de poucos parentes como tios e 
avós e de vários vizinhos com quem a família mantém 
estreito contato.  
 
• Transcrição da entrevista com a mãe e pai de JV (mãe 
e pai 6) 

(neste caso eu iniciei a entrevista com a mãe e o pai chegou 
do serviço quando eu ainda conversava com sua esposa e 
sentou-se junto à esposa sem que eu pudesse expor minha 

preferência por realizar entrevistas individuais com os pais, 
dessa forma, continuei a conversa com os dois juntos) 

(P): Bom dona M, eu queria saber... 
Mãe 6: Ele (JV) tá lá dentro, acho que tá deitado... 
(P): É? Todo dia assim? 
Mãe 6: Quando tá sem coragem, dorme bastante. 
(P): Dona M. então, eu queria saber da senhora, como é que 
vem sendo cuidar do JV? 
Mãe 6: Aqui em casa, nem avanço, é que nem banho, ele 
toma antes do almoço, ele não deixa eu ir lá pra tomar 
banho, porque não sabe né, se deixa ele fica cheio de craca. 
(P):: Cheio de que? 
Mãe 6: De craca, porque ele não sabe esfrega, só fica 
debaixo e deixa a água cai, então tem que dar banho; agora 
comida não, ele já come com a mão mesmo, e o remédio, eu 
dou tudo certinho... remédio e tudo, só um dia que não dei 
certo... 
(P): O que? 
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Mãe 6: Eu fui lá, que é aqui mesmo...aí o remédio das três 
horas, que era ter dado das três horas né, eu dei banho nele, 
arrumei, aprontei ele e peguei um vidrinho, que eu levo num 
vidrinho o remédio né, era meio-dia e meio que coloquei na 
boca daí pus água por cima. Tava atrasada três horas. 
(P): E daí? 
Mãe 6: Eu tava com medo de dar algum troço nele, daí eu 
mesma fui leva ele... mas graças a Deus não fez nada, era pra 
toma as três horas e eu dei meio-dia e meio... 
(P): Mas são muitos horários que precisa dar o remédio? 
Mãe 6: É três... eu dou assim, as 7 da manhã e só 3 horas que eu 
volto pra lá, daí a gente dá lá, depois as 11 horas da noite que eu 
dou de novo. Três vezes por dia que eu dou o remédio. 
(P): Mas também muita coisa pra lembrar né? 
Mãe 6: ... nossa pensei, vai dar um troço nele... 
(P): A senhora tava falando que a senhora é que dá banho nele 
porque ele não consegue... 
Mãe 6: Ele num... a gente fala pra ele esfrega ele fica assim mas 
ele não esfrega tudo... 
(P): Mas já tentou ensinar? 
Mãe 6: Eu ensinei já... 
(P): E aí? 
Mãe 6: Aí ele fica lá dando risada, pega a bucha e só passa 
debaixo do braço só. 
(P): Ah sei... 
Mãe 6: Nos outros lugar que é pra esfrega, tem que lavar bem 
né... é mais fácil eu né... Eu escovo os dente dele também, pra 
num apodrece né... 
(P): E só a senhora fica ou tem mais alguém que ajuda... 
Mãe 6: A F.(filha) ajuda quando eu tô apertada, ela até dá banho 
nele...ela ajuda também. As vezes, ela dá banho, eu falo hoje 
não dá tempo e ela tem que dar, aí ela dá banho e eu escovo os 
dente... já tentei ensina mas não sabe esfrega, então eu faço isso. 
Ele tem um dente que eu tenho que leva pra tira de tanto que 
dói, e quando dói ele fica agitado... 
(P): Fica? A senhora percebe quando ele tá com dor? 
Mãe 6: Percebo, quando eu faço alguma coisa, eu percebo que 
ele fica pra lá e pra cá, aí eu penso que ele deve tá com alguma 
coisa porque ele não fala... então eu pego um anador e pingo e 
quando é alguma dor passa mas eu não dou muito que tenho 
medo né, cê não sabe o que é, porque não fala e a gente não 
sabe o que tá acontecendo... ele fica meio agitado, que ele tem 
uns dentes aqui no canto... daí eu tenho que marcar pra leva lá, 
pra conseguir tirar... 
(P): E quando foi que levou... 
Mãe 6: Acho que faz uns dois mês já. O pai dele falou que 
agora eles vão acabar... 
(P): Mas agora é que começou a dar problema no dente? 
Mãe 6: ... não é muito não mas já faz, as vezes não consegue 
faze pra tira os dente, só pra lá... que eu não deixo... 
(P): Apesar de não falar, dá pra saber quando  tá com dor? 
Mãe 6: Pode consta que alguma coisa, as vezes é outra coisa, aí 
eu pingo anador e acabou, mas quando eu vejo que é alguma 
dor que eu percebe, não dou assim, as vezes tá andando e 
começa a dar, quando eu vejo que tá bem... eu penso... 
(P): É verdade... 
Mãe 6: As vezes, é dor de cabeça mas não sabe falar... 
(P): Então... 
Mãe 6: ... eu percebo. 
(P): Parece que é como se tivesse uma outra linguagem? Desde 
pequeno ele é assim? 
Mãe 6: Quando era pequenininho, ele deu tanto trabalho que 
agora ele não dá em vista... 
(P): Como é que era? 
Mãe 6: Sabe o que acontecia com ele? Quando deu aquela coisa 
nele, quando era novico, uma tar de pneumonia... 
(P): Pneumonia... 
Mãe 6: Aquela dupra que eles fala, daquela forte, não é dessas 
fraquinha então nois levemo ele pra outra cidade, que nois 

morava lá em M. (outro estado), ele chorava, ele só... de 
tanta dor... 
(P): E quantos anos ele tinha? 
Mãe 6: Ele era pequeninico, acho que ele tinha uns três mês 
só. 
(P): Nossa, era nenén então... 
Mãe 6: Neném ainda, então levemo ele na ambulância, eu 
pensei que ele ia morre no caminho. 
(P): Mas ele nasceu, ele era normal? 
Mãe 6: Nasceu ele era gordo, sabe,... 
(P): Oi, tudo bom? O sr. que é o pai do J.? 
Pai 6: Sim, sou eu. 
(P): Ah... então eu conversei com a dona M. que eu tava 
querendo fazer uma entrevista com vocês, conversar um 
pouquinho, aí... a gente pode conversar depois? 
Pai 6: Craro, eu vou tomar banho primeiro porque a gente 
chega suado né... 
Mãe 6: Ela qué sabê (dirigindo-se ao pai) do pobrema dele... 
(o pai faz um aceno de cabeça e entra pela casa, em seguida 
a mãe continua o que falava comigo) 
Mãe 6: Cê que cuida, que tá em casa... eu pensei que ele não 
fosse agüenta. 
(P): E daí, como é que foi? 
Mãe 6: Mas daí chegou lá e internou ele, mas daí ele tava 
com um negócio assim que tava virando meningite já. 
(P): Meningite! 
Mãe 6: Mas só que tem como hoje, como amanhã nois fomo 
aí ficou mais fácil já, começou já foi. Aí já tava com as outra 
criança, no berçário, ele fico separado, ele não fico com as 
outra criança no quarto, que o médico pois um negócio pra 
nois entra pra vê ele, no outro dia, nois fomo ele já tava 
bonzinho de novo, com as outra criança... 
(P): Deram remédio, já tinham cuidado já... 
Mãe 6: Cortô, é mas tava... aí depois levaro ele embora, 
depois quando vê, ele tava assim, levava ele piorava, levava 
e internava de novo sabe, fico bem fraco, que aqui a gente 
oiava, e só costela aparecia, só aquela costelinha. 
(P): Tadinho... e ele era gordo... 
Mãe 6: Era gordo, de repente fico assim... mas já era doente 
memo, sabe por que? ... ficava com o corpinho mole. 
(P): Desde que nasceu? 
Mãe 6: É, corpinho mole assim, sabe, deu um trabaião pra... 
(P): É... e daí como a senhora fez? 
Mãe 6: Aí, nois tinha , as criança tina uma rede quando tava 
pequena, agora não tem mais, aquela rede de balanciá, 
sabe?... 
(P): Sei... 
Mãe 6: Eu punha assim, e escorava um trabesseiro, sabe, eu 
punha no meio sentado... daí prumo, foi firmando, ele não 
andava, ele era grandão, ele já tava com uns 2 anos... 
(P): Não andava, e daí? 
Mãe 6: De tanto eu firma ele, apruma ele, aí ele foi 
conseguindo com o corpo mais reto. Já tava grande já, 
engatinhando, ele andou com uns três anos... 
(P): Três anos? 
Mãe 6: Por aí, aí eu peguei e fiz simpatia porque ele não 
andava né, mandava eu cheguei a lava ele até com pena de 
galinha.  
(P): Ah é... falavam que era bom pra andar? 
Mãe 6: Talvez porque ele anda muito. 
(P): A simpatia pegou demais... (risos) 
Mãe 6: Acho que sim... eu fiz isso. 
(P): E ele é o mais velho?  
Mãe 6: Como assim?  
(P): Aquele lá tem quantos anos? (referindo-me ao outro 
filho, um rapaz que vi sentado na sala) 
Mãe 6: Aquele vai faze 19...o JV vai faze 20. 
(P): E aí tem o mais velho? 
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Mãe 6: O mais velho que não tá com nois mais... Ah, ele era 
casado, aí separou, voltou pra cá, agora tá lá de novo... 
(P): Aí tem o J.V. e ele... 
Mãe 6: E ele é o do meio, que chama F. (filho na sala) aquele lá. 
(P): O F. (filho)  e depois ... 
Mãe 6: Depois vem a menina, né, com 15... Mas o  JV agora 
não dá trabaio não mas quando era pequeno foi um tempo 
difícil, dava medo dele não andar, não desenvolver né...  
(P): Um tempo difícil? 
Mãe 6: É, então desse jeito, olha o jeito que foi, ia cortando o 
medo dele anda, porque ele tinha medo também... e ia fazendo a 
simpatia que mandavam pra ver se ele perdia o medo que tinha. 
(P): A senhora tinha medo dele não andar? 
Mãe 6: Nois tinha medo...  
(P): O médico não falou nada pra senhora, quando ele era 
pequeno, que ele tinha algum problema? 
Mãe 6: Quando nasceu não falo nada. 
(P): Nada... e daí, como a senhora foi descobrir? 
Mãe 6: Então, depois nois fomo decobrir assim quando tava 
desse jeito aí... largava ele lá internado. 
(P): Chegou a internar? 
Mãe 6: Ele tava internado, fez  tomografia, ele tomô até sangue. 
(P): E chegou a fazer transfusão? 
Mãe 6: Chegou... e raspo a cabeça dele, então ele ficava 
comigo, nem quase mama, ele mamava no peito. 
(P): Jura... não mamou no peito? Por causa de ficar internado? 
Mãe 6: Por causa de tá internado, nem mamo. 
(P): E o que a senhora achava disso, como é que era que a 
senhora via isso dele ficar internado? 
Mãe 6: Ele ficô fraquinho, o braço dele ficou pequenininho... 
depois dessa época, aí paro, veio pra cá já tava mais fortinho. 
(P): Por que vocês resolveram vir pra cá, sair de lá de Minas? 
Mãe 6: Não é que um homem falou pro meu marido... então e 
daí foi assim... perguntou se a gente queria vim morar pra cá. 
(P): Pra trabalhar... 
Mãe 6: É, e daí já começou na Apae...  
(P): Como a senhora sabia de secretária na Apae? 
Mãe 6: O médico da Unicamp falo, ele indicô a APAE e receito 
esse monte de remédio que ele toma hoje. 
Pai 6: É  né.  
(o pai chegou e sentou-se junto na cozinha, ao lado da mãe, e eu 
fiquei sem jeito de interromper nosso contato, assim optei por 
realizar a entrevista com os dois juntos) 
Mãe 6: Ele toma um as 6, depois, o dr. M. tiro esse e pôs esse? 
Pai 6: Mando toma 2 no dia né, 4 por dia, 2 por vez... Era pra 
toma 4 por dia e ela não tava dando, o médico tava ficando meio 
bravo, eu falei nada porque né... 
Mãe 6: Em novembro mando mandô voltar de novo. 
Pai 6: 3  mês, ele falo! Não é 3 anos não, é 3 mês, pra não errá. 
Mãe 6: Mas às vezes é muita coisa também né? Fala pra dar 
remédio, fala pra fazer isso, fala pra vir aqui... nossa. 
Pai 6: Já teve vez que eu cheguei em casa 1 hora da manhã, olha 
o que eu já passei com esse moleque... e chegava no e tinha que 
ficar correndo atrás dele e tudo... 
(P): Porque vocês tavam esperando o horário da consulta, e ele 
não parava quieto? 
Pai 6: Não parava, era demais, agora que ele... oia eu vi pessoa 
lá com ... memo pobrema dele, que cata toco de cigarro e põe na 
boca, come... Graças a Deus, nois não tem esse pobrema... se 
ele tem fome ele vai lá na geladeira pega, e não larga a geladeira 
aberta,e come, não põe a mão em nada que não é... 
(P): Como ele foi aprendendo que ele não podia colocar o dedo 
na tomada, não podia largar a geladeira aberta, vocês falavam 
pra ele? 
Pai 6: Ele já aprendeu e tomou um pouco de medo. 
(P): Como assim? 
Pai 6: Nois falava isso num pode. 
Mãe 6: As vezes, ele fazia cocô na roupa, quando ele começou a 
anda, quando vê tava escurrido lá embaixo. Tinha que i lá, dá 

banho e por outra roupa. Aí, eu fui ensinando ele... mas não 
fazia mais na roupa. 
(P): Ah... fazia xixi, cocô... 
Mãe 6: Fazia tudo, aí depois que eu fui falando... Deixa no 
joelho (a calça), faz depois levanta...  
(P): Ah... daí a senhora ia falando pra ele não tem que 
fazer... e demorava, tinha que falara muitas vezes? 
Mãe 6: Ah, quase sempre tinha que ficar em cima dele... 
Pai 6: ... as coisa não é fácil, quem tem fio pequeno não é 
fácil. 
Mãe 6: Então as vez, eu tinha que larga de mexe com a 
comida pra mexe com ele... 
(P): Ah... hoje em dia, ele não usa mais fralda, nem quando 
vai sair nada? 
Mãe 6: Nem nada, ele sabe, nem que ele tá com vontade, ele 
segura. 
(P): Ele segura? 
Mãe 6: Que aqui em casa tuda hora ele tá no banheiro.... 
(P): Ele não faz em lugar nenhum? 
Mãe 6: Não, só se leva ele no banheiro. 
(P): Ele não faz pra fora de casa? 
Mãe 6: Não, só se leva ele no banheiro, aí ele faz. 
Pai 6: Quando vai faz xixi, cocô... 
(P): Ele sabe que tem lugar pra fazer... 
Mãe 6: Mas quando ele não sabia, ele fazia em qualquer 
lugar... ele arrancava a roupa e fazia ali... 
Pai 6: ... ele rancava tudo a roupa...  
Mãe 6: Aí eu falava pra ele até no joelho, depois ocê memo 
sobe né... 
(P): Daí é até no joelho depois ele tem que subir? 
Mãe 6: É depois ele memo subia... depois que ele foi 
tomando o remédio que ele carmo mais, daí pegava a... 
Pai 6: Acho que ele qué um pouco mais de atenção agora. 
(P): Mas como assim? 
Pai 6: Eu acho que ele tem que... já não é mais aquilo... 
Mãe 4: Antes ele andava com um pedaço de pau assim uma 
varinha batendo em tudo... Mas ele batia, quebrava tudo e eu 
falava num pode não, cê estraga e pegava o pau da mão dele 
e escondia onde ele nem mexia. Aí ele parou de anda com o 
pau... agora que ele amanso bastante, eu pensava como é que 
nois vamo agüenta? Cê tinha que larga o serviço pra fica em 
cima dele. E aquela vez que ele sumiu e veio pra cá? 
(P): Sumiu? Como é que aconteceu? Sumiu da onde? 
Mãe 6: Nois morava no sítio, então nois fomo trabaiá né, ele 
tava em casa com o mais grandão, e os mais pequeno 
estudava na parte da manhã, e deu uma gripe nele lá, eu acho 
que deu uma febre, e ele deito e foi dormi... 
(P): E daí? 
Pai 6: Só sei que acharam ele e levô no pronto-socorro...  
(P): Vocês ficaram preocupados com ele... 
Mãe 6: Deus me livre... agora o portão fica fechado, deixo o 
cadeado lá, eu não abro mais mas de primeiro... sumia, não 
podia deixar... 
Pai 6: ... Teve um dia que saiu de casa e foi embora... e aí 
minha nossa.... e agora pra acha ele?... 
(P): E ela achou? 
Pai 6: Acho, tava quase chegando na casa do home lá... 
Mãe 6: De noite, nois não achava... 
(P): Quando ele parou de fazer isso? 
Pai 6: Óia, vó fala verdade... com 10, 11 anos ele paro, já faz 
10 anos que nois tamo aqui! 
(P): Desta casa ele não fugiu mais? 
Pai 6: Não daqui não... 
(P): Vocês ainda deixam o portão trancado? 
Mãe 6: ...nois tranca só de noite... 
Pai 6: ... ah, eles (médicos) não dava expricação... a situação 
dele foi feia, do jeito que ele tá hoje, eu não acredito... com 
dois ano e meio ele começo a andar... 
(P): Quando nasceu, o sr. acha que ele já tinha alguma coisa? 
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Pai 6: Ah, eu acho que já tinha... e se fala pra ele que vai 
apanha, e cê pode bate nele que ele não chora. Eu nunca vi... cê 
vê as lágrima corre mas não chora, não abre a boca pra nada...  
Mãe 6: Acho que não fala mais, se tivesse que fala, ele já tava 
falando... Mas eu tenho esperança que um dia, ele vai fala. 
(P): E pro sr como vem sendo cuidar do JV? Que a dona M. já 
falou um pouco o sr completou mas, se for pra falar assim como 
vem sendo?. 
Pai 6: Ah, cuida dele... cê fala no modo de convive bem? 
(P): Sim. 
Pai 6: Ah, eu acho que não é difícil, é bem mais fácil hoje em 
dia, era a coisa mais trabaiosa mais, foi mais agora não é. 
Graças a Deus. 
(P): É? 
Pai 6: .... ele não dá trabaio, cê dá as coisa pra ele faz, ele faz, tá 
tranqüilo, se liga a televisão lá ele vai assisti senão ele não vai... 
uma maravilha. Nesse sentido... a cabeça dele já pensa coisa 
melhor. 
Mãe 6: ... de primeiro, cê colocava roupa nele que ele não tava 
nem aí e agora... 
(P): Ah, eu estou entendendo que tem algumas coisas que é até 
mais fácil lidar com ele do que com os outros né? Que nem se 
ligar a televisão fica, o que ele não pode fazer ele não faz, agora 
com os outros já... 
Mãe 4: É tem coisa que é uma beleza, os outros já fazem 
manha, qué isso ou aquilo, tem que ser do jeito deles né... O JV 
é mais fácil assim nessa parte né... 
(P): Ah é, e como vocês ensinaram ele? 
Mãe 6: A gente punha na mão dele... 
Pai 6: ... nois tem que cuida dele... é tem que vê se ele tá com 
algum pobrema, tá desanimado, cê pode vê que ele tá com 
alguma coisa, se tá com febre, se tá com dor de dente né, tem 
que dar alguma coisa pra tira a dor. Tinha vez de perder o dia de 
serviço...  
(P): E perdia o dia de serviço? 
Mãe 6: Perdia... ficava o dia inteiro e vinha só de noite . 
Pai 4: As vez, eu chegava 1 hora da manhã... nossa mas graças a 
Deus meiorô bastante. 
(P): E o que o sr. acha que motivava vocês a fazer isso, pra 
continuar fazendo, porque tinha hora que fica... o que ajudava 
vocês a não perder as esperanças? 
Pai 6: Eu nunca cheguei a perde as esperanças não...  
Mãe 6: ... eu ficava nervosa... os outro ficava oiando... 
(P): A senhora ficava pensando que era o quê? 
Mãe 6: Que ele era meio loco da cabeça... 
Pai 6: Eu não nunca tive vergonha não se fosse ver ele era bão 
até, não mexia mas coisas... só tinha isso de não ficar parado 
né... 
Mãe 6: ...Eu já ficava nervosa, daí eu chorava um pouco, tinha 
que desabafa... porque não tinha o que fazer, né ... bater eu acho 
que não adiantava.. aí eu chorava um pouco e depois vortava a 
ir atrás dele... 
(P): A senhora fala que não podia bater nele, tem muitos pais 
que acham que deve que bater né? 
Mãe 6: Ah, tem gente que pensa que tem que bate... 
(P): E o que vocês pensavam que não podia bater? 
Mãe 6: Ah, a gente pensava que vai bate e fica pior... 
(P): Por que? 
Mãe 6: Mais assustado, em vez de acarma, fica mais assustado... 
(P): E só com ele você pensava assim ou com os outros 
também? 
Mãe 6: Com os outro eu já ralhava mais, às vezes dava 
chinelada e tudo mas com ele não adianta né, não ia entender, 
então eu tentava ir explicando e ia atrás limpando a sujeira 
dele... e assim foi indo... 
(P): E o sr., o que o sr. acha? 
Pai 6: Ah, eu de vez em quando, eu dava uns tapa nele, que ele 
tava meio... reberde, sabe como é que é? Não obedecia as 

ordens, dava umas cintada nele, que pegou um medo de 
mim, que falo, acabo...  
(P): Mas sabe que se precisar leva... 
Pai 6: É sabe que se precisa... eu falo pra vira pra apanha... 
(P): E vira? 
Pai 6: Vira pro outro lado mas pra apanha não... (risos).... 
(P): É, ele aprendeu o jeito dele... então tá bom, já 
aproveitamos e fizemos a entrevista com os dois de uma vez 
né... o sr. queria me falar, acha que tem mais alguma coisa... 
Pai 6: É, eu acho que... quando nois trabaiava na roça, tinha 
que amarra ele... 
Mãe 6: Tinha que amarra o pé pra não fugi da gente, 
andando com um pezinho amarrado... 
Pai 6: ... e ainda fugiu... não tinha jeito de deixa ele solto...  
(P): Mas vocês pensaram que um dia, ele ia aprender, ia 
melhorar? 
Pai 6: Pensava, pedia a Deus, até que um dia... graças a 
Deus, chegamo numa artura que agora tá tudo bem.. Já vi 
criança que até arrancava o cabelo que tinha o memo 
pobrema que ele... 
(P): E se fosse pra vocês falarem, com suas palavras, qual é 
o problema dele? 
Pai 6: Ah, o pobrema dele é que tem a cabeça atrasada né... o 
que eu sinto é isso aí... 
Mãe 4: ... as idéia demora mais né... 
(P): Então tá bom então... Muito obrigado pela conversa. 
Pai e Mãe 6: Nois que agadece. 
 

Sétima família 
 
• Fragmentos da história de FA 
FA é uma moça de 23 anos, filha caçula de um casal que 
constituiu uma família de 7 filhos, 4 homens e 3 mulheres.O 
irmão mais velho tem 40 anos. A moça mora com dois 
irmãos e os pais que tem na faixa 0de 60 anos. Sua mãe 
cuida dos afazeres domésticos e seu pai é empregado da 
prefeitura exercendo funções de vigia e jardineiro. FA 
apresenta Síndrome de Down e  segundo registros da APAE 
tem deficiência mental moderada. Segundo relatos dos pais 
eles foram perceber que a filha era diferente demais quando 
ela tinha por volta de 1 ano de idade e notaram que ela não 
tinha o mesmo desenvolvimento que os irmãos tiveram com 
a mesma idade. 
A moça freqüenta atualmente a sala da oficina pedagógica 
da APAE sendo que freqüenta a  escola dede de sua 
inauguração  há 13 anos. Sua mãe conta que ela começou 
realmente seu desenvolvimento indo a APAE quando passou 
a aceitar melhor a presença de estranhos e se comunicar de 
forma compreensível. Antes disso FA nunca freqüentava 
outra escola pois a mãe achava que as escolas regulares não 
eram lugar para sua filha que era tão diferente das outras 
crianças e tinha tanta dificuldade com estranhos. Na APAE,  
FA é bastante fechada, não se relacionando de maneira 
muito próxima com funcionários e alunos. A única exceção 
se dá pela sua professora com quem é muito apegada. 
Quando há necessidade da professora faltar à aula, mesmo 
que uma substituta se encarregue da aula a moça se abala 
imensamente chegando a  chorar muito ou ameaçar a fugir 
da escola tentando pular o portão. No que se refere às 
atividades de produção de artesanato de sua classe F.A. 
dificilmente se concentra por muito tempo, parecendo gostar 
de ficar “passeando” pela escola o que incomoda bastante a 
coordenação da instituição, mas ao que se nota é uma 
característica que sempre esteve presente nela. Do seu 
núcleo familiar fazem parte irmãos e sobrinhos. 
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de FA (mãe7) 
(P): Como vem sendo cuidar da FA? 
Mãe 7: Até que agora não tá dando trabaio... 
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(P): Ah é... 
Mãe 7: Até que agora não tá dando mais trabaio, graças a Deus, 
agora ela tá... ela ajuda a faze o serviço, chega carma da escola, 
mas só tem que as coisa pra ela come. 
(P): Na hora que chega da escola? 
Mãe 7: Não, fica em casa, o dia inteiro, ela tem que come. 
(P): Por que será? 
Mãe 7: Não sei, e lá na escola, ela não come, chega aqui ela tem 
que come. Feijão ela não come.  
(P): Ela não gosta de feijão? 
Mãe 7: Não, feijão não. Feijão ela não come. 
(P): Então do que ela gosta? 
Mãe 7: Ela gosta só de arroz. Tem que fazer uma batata 
ensopada pra ela, comer com arroz e miojo, tem que faze miojo. 
(P): E carne, ela come? 
Mãe 7: Carne muito difícil... Não é toda carne que ela come 
não... peixe então, nem rela na boca. 
(P): Jura?! Tem as preferências dela. 
Mãe 7: Peixe ela não gosta de comer, é uma coisa que engasga, 
nem sardinha em lata. 
(P): A senhora falou que agora tá mais fácil. E antes como era? 
Mãe 7: Ah, antes era bem difícil viu.  
(P): E como é que era? 
Mãe 7: Ela era muito nervosa. 
(P): Nervosa? E como é que era esse nervosismo dela? 
Mãe 7: É... tinha medo de tudo, não podia ficar sozinha. Agora 
eu saio e deixo ela sozinha, vó no mercado e deixo ela aí, vorto 
ela tá aí. Vó na feira, ela não gosta de ir comigo, eu convido ela, 
ela num se incomoda não, ela fala pode ir que eu oio a casa. 
(P): Daí ela fica sozinha? 
Mãe 7: Fica.  
(P): Antes ela não ficava? O que ela fazia? Ela chorava... 
Mãe 7: Ela chorava, ficava nervosa, fica sozinha né... 
(P): O que a senhora fez que ela consegue? 
Mãe 7: Agora... depois que ela começo a ir na escola da Apae 
que ela endireitou, ela carmô os nervo. Essa escola foi uma 
beleza pra ela, ela começo a ir, fico outra pessoa.  
(P): Mas aqui a senhora mudou algum tipo de comportamento 
com ela ou sempre foi do mesmo jeito? 
Mãe 7: Não, sempre foi do mesmo jeito. 
(P): A senhora falava pra ela quando ela ficava nervosa? 
Mãe 7: Falava, ficava braba com ela né. 
(P): Falava? O que a senhora falava pra ela? 
Mãe 7: Falava pra ela para com isso, que ela precisava miorá, cê 
precisa miorá com esse nervo aí. Ela, aí, chorava né, agora não, 
ela chega da escola, se tem louça suja, ela já lava tudo. Se tive 
roupa no varal, ela droba tudo as roupa, ajuda, agora ela ajuda 
eu. Antes ela não ajudava. Ela não gosta de passeá na casa de 
ninguém, nem na casa dos irmão, ela vai. 
(P): Jura? Porque será? 
Mãe 7: Só na casa da A., ela vai.  
(P): Da professora? 
Mãe 7: Da professora, mas na casa do D., ela fala eu não vó, eu 
não vó na casa de ninguém. 
(P): Por que será? 
Mãe 7: Não sei, não vai na casa dos irmão, e os irmão que ela 
conversa, são os dois que tá aqui comigo. Esses dois ela 
conversa, dá risada com eles, brinca com os dois, mas com os 
outro irmão, nem conversa ela conversa. 
(P): Nossa... mas eles puxam papo com ela? 
Mãe 7: As menina  vem aqui, puxa papo com ela e ela nem dá 
bola. Ela se tranca no quarto e não sai. 
(P): E o que a senhora acha disso, dela fazer essas coisas? 
Mãe 7: Eu não acho muito bão né, mas... a gente fala, não 
adianta né. É do jeito dela né. 
(P): A senhora tava falando que agora ela fica sozinha, mas a 
senhora fica preocupada de deixar ela aí... 
Mãe 7: Eu fico preocupada, eu vô no mercado e vó rapidinho, 
vó na feira, vó rapidinho porque eu tenho pensão de deixa ela. 

(P): A senhora tem medo dela fazer alguma coisa? 
Mãe 7: Não, eu tenho medo de entra alguém aqui. Dela ficá 
sozinha, não tem pobrema, fica assistindo televisão, mas eu 
tenho medo que entra algum, que faça alguma coisa pra ela. 
(P): Que faça mal pra ela... a senhora acha que ela não dá 
conta de gritar? De chamar alguém? 
Mãe 7: É isso que eu penso... de grita, ela não grita... só 
quem tem um fio com pobrema pra sabe né? Mas quando 
tem a mãe, não é nada né, pior quando não tem mais. 
(P): Então... pra defender... com os outros, a senhora não 
ficava preocupada, né? 
Mãe 7: Não, com os outro não me preocupei. Mas com essa, 
eu preocupo demais, preocupo muito. Até sonho com ela... 
(P): Sonha? 
Mãe 7: Sonho com ela que ela tinha sumido, nossa... uma 
noite dessa semana memo, eu sonhei que ela tinha sumido, 
fico muito preocupada. Porque uma vez, ela sumiu quando 
era pequena. 
(P): Sumiu de verdade? 
Mãe 7: De verdade. 
(P): O que aconteceu que ela sumiu? 
Mãe 7: Não sei, que ele era pequena ainda, ela tinha uns 4 
anos, ela sumiu na rua. Sabe onde fui acha ela? 
(P): Onde? 
Mãe 7: Até polícia preciso avisa, lá pra trás da Apae, tinha 
um pasto lá, agora não tem mais que agora tem casa, 
acharam ela lá naquele pasto tocando os cavalo. 
(P): Mas ela saiu andando e... 
Mãe 7: Não sei, não sei se saiu andando ou se levaro ela. Um 
minuto que eu dei falta dela, já não achei mais, ela tava 
dentro de casa e sumiu. Fui acha ela lá. 
(P): Só essa vez? 
Mãe 7: Só essa vez... isso que eu preocupo, tenho medo dela 
sumi e eu fico preocupada, mas agora  não some mais 
porque a cabeça dela ajuda né, agora ela não sai mais. 
(P): É... 
Mãe 7: Tocando os cavalo no pasto e perguntava pra ela com 
quem ela tinha ido e, ela falava que tido ido vê o cavalo, 
montei num cavalo e fui. 
(P): Nossa... a senhora não sabia se era isso mesmo né?  
Mãe 7: É. 
(P): A senhora falou que a cabeça dela ajuda... 
Mãe 7: É agora ela tem mais juízo parece, que agora nem na 
rua ela não sai. 
(P): A senhora falava pra ela não sair na rua? 
Mãe 7: Até agora eu falo pra ela, cuidado sai na rua, se 
chega gente estranha, cê nem sai na porta. As vezes,vô na 
feira e falo pra ela, não abra a porta pra ninguém. Ela não 
abre. 
(P): Não abre mesmo? 
Mãe 7: Não abre a porta pra ninguém hein, fica quietinha 
aqui dentro que num instantinho, eu vorto rapidinho. 
(P): A senhora fica preocupada... 
Mãe 7: Fico preocupada, vorto rapidinho, convido pra ir, ela 
não qué, eu falei pra ela vamo comigo que num instantinho 
nois vai e vorta, ah vai ocê que eu vó fica esperando olhando 
a casa. 
(P): E quando ela tinha medo, como a senhora fazia? 
Mãe 7: Nem ia bem, precisava espera alguém chega do 
serviço pra ir compra as coisa, não podia sai.  
(P): A senhora tava falando que ela não gosta de sair, ir na 
casa dos irmãos, não vai na feira... 
Mãe 7: Ela não gosta, não vai em lugar nenhum, num vai na 
missa, até na igreja ela não vai. 
(P): Jura? 
Mãe 7: As vez, tem igreja, missa da Apae e, ela não vai, não 
há quem leva ela, não vai. 
(P): Só vai na Apae... 
Mãe 7: Só dá Apae e vorta... 
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(P): E na rua, ela não fica? 
Mãe 7: Não, não vai nem na rua ela. 
(P): Por um lado, parece que é bom né, que pelo menos não fica 
indo na casa dos outros, não fica deixando a senhora 
preocupada né?! 
Mãe 7:  O pobrema com essa coisera que tá acontecendo né? 
(P): Que coisera? 
Mãe 7: O homem que fica pegando as moça que tem pobrema aí 
pra rua né? 
(P): Estuprando? 
Mãe 7: Estuprando né, eu tenho medo. 
(P): E tá acontecendo muito aqui? 
Mãe 7: Ah, acontece, né. Esse dia pa trás, o padrasto estrupo 
uma moça que mora ali. 
(P): Ah é... e chamou a polícia? 
Mãe 7: Ah, chamo, ele tá fugido. E ele crio a moça. 
(P): E aí, a senhora acha que a F. precisa de mais cuidado da sua 
parte, a senhora fica preocupada com isso... 
Mãe 7: Eu tenho medo de acontece essas coisa com ela. 
(P): A senhora acha que ela não entende essas coisas? 
Mãe 7: Ah, não entende né, eu tenho medo. 
(P): A senhora já pensou da FA. se interessar por algum 
homem, algum namoradinho, a senhora já pensou nisso? 
Mãe 7: Já pensei nisso bem né, mas num pode né?! 
(P): Por que não pode? 
Mãe 7: Porque ela tem pobrema né... 
(P): A senhora acha que pode prejudicar ela... 
Mãe 7: É... 
(P): É uma forma de cuidado, de se preocupar com ela... Se a 
senhora tivesse que falar uma coisa que é fácil e uma que é 
difícil, o que a senhora ia falar pra mim? 
Mãe 7: Ah, é difícil de cuidar, né... 
(P): É difícil? 
Mãe 7: É.... 
(P): Mas é fácil em alguma coisa? 
Mãe 7: Em alguma coisa é fácil mas faze é fácil mas é difícil né, 
no mesmo e instante que cê pensa que é fácil, é difícil, os dois. 
(P): Na hora que a senhora pensa que é fácil, a senhora pensa 
que é fácil por que? 
Mãe 7: Tem dia que ela não dá trabaio né, não tenho a 
preocupação de sai com ela de casa né, não vai atrás de 
namorado né, mas eu penso que já é difícil porque se acontece 
dela gosta de alguém? Já fica difícil né, Graças a Deus, ela tá 
com 23 anos e até agora, ela não me deu pobrema. 
(P): E mais alguma outra coisa, como saúde? 
Mãe 7: Saúde, ela tem um assopro no coração mas de saúde ela 
é boa. Ela tem esse assopro mas não prejudica ela. 
(P): Não? Ela toma algum remédio? 
Mãe 7: Não toma... ela acompanhei ela bastante na Unicamp, 
depois ela foi pra Apae que eu parei, mas ela tá boa de saúde. 
(P): É? O médico só olhava? 
Mãe 7: É, só olhava só. 
(P): Quando ela era pequena ela nunca teve problema? 
Mãe 7: Não, nunca teve, a saúde dela foi sempre boa. 
(P): Boa né... e aí como é que foi quando ela era pequena, 
quando nasceu, quando a senhora percebeu que ela tinha 
problema? Como é que foi? 
Mãe 7: Ah, a gente não conformava muito, porque os outro da 
gente tudo normal, tudo perfeito. A gente não conformava 
muito de vê isso, mas Deus aviso, eu conformei. 
(P): Ah é? E demorou pra senhora se conformar? 
Mãe 7: Demoro pra me conforma, eu não conformava de jeito 
nenhum. Eu oiava nela e não conformava. 
(P): E o que a senhora pensava? 
Mãe 7: Pensava, ai meu Deus do céu, que trabaio que eu vó te, 
ainda quando tem o pai e a mãe não é nada mas e quando não 
tive mais eles. 
(P): Mas a senhora sabia como que tinha que fazer com ela, 
como tinha que cuidar dela? 

Mãe 7: Não sabia não... 
(P): E foi cuidando de que jeito? 
Mãe 7: Ah, fui cuidando, mamadeira nunca pego 
mamadeira... 
(P): E como a senhora fazia? 
Mãe 7: Sabe, essa menina foi criada com leite e farinha na 
cuié. 
(P): Na colher? Nem peito ela pegava? 
Mãe 7: Na colher, no peito ela mamo 2 mês só e não quis 
mais. 
(P): Ela não quis mais? 
Mãe 7: Largo, então tinha que faze leite com farinha na 
colher e senta ela na cadeira, escorada e ir tratando dela. Eu 
criei ela, acho que foi, com 5 anos, 8 anos eu tratava dela na 
cuié de leite com farinha ainda. 
(P): E não comia outra coisa? 
Mãe 7: Não, não comia. Ela não pedia nada, não comia nada. 
(P): E só ela foi assim? 
Mãe 7: Só ela, os outro meu não deu trabaio... o mais veio 
meu tá fazendo hoje 40 ano. 
Mãe 7: É. 
(P): E a senhora, tem quantos anos? 
Mãe 7: Eu tenho 61. 
(P): 61?... E o seu V.(pai), tem quantos anos? 
Mãe 7: Ele tem 65. 4 anos de diferença. 
(P): A FA tem 23. A senhora demorou pra ter ela? 
Mãe 7: Demorei. 
(P): E a senhora queria mais um ou escapou? 
Mãe 7: Escapo, não queria mais não. Tava bom né, mas 
aconteceu né faze o que?  Acho que tinha que te mais ela, é 
tudo por Deus, que eu tinha que te mais ela com pobrema 
pra mim cria, né? Quando ela veio, eu já tava com 38 ano. 
(P): 38? Mas 38 ainda é nova. E aí depois, a senhora fez 
alguma coisa pra evitar, operou? 
Mãe 7: Não operei não. 
(P): E como a senhora faz pra evitar? Até agora não veio 
mais nenhum? A senhora tá evitando ainda? 
Mãe 7: Não, agora acabo já... paro pra mim com 56. 
(P): Faz um tempinho já... acho que era pra vim a F.... 
Mãe 7: Acho que era pra vim né, que não é possível, eu tinha 
que cria uma com pobrema. 
(P): A senhora acha que  tem que aprende alguma coisa, 
fazer alguma coisa? O que a senhora acha? 
Mãe 7: Acho que é por Deus, o que ele marco pra gente, 
outro não passa. 
(P): É... mas o que ele queria dando a F. pra senhora? 
Mãe 7: Acho que ele  queria dando a F. pra mim, cria um 
com pobrema né, porque os outro são tudo normal, tudo 
perfeito né, então veio ela com pobrema por Deus. 
(P): Aí, quando a senhora viu ela com problema, a senhora 
fez o quê? Tem que criar... 
Mãe 7: Tem que cria né, por Deus. Tamo criando. 
(P): Ela comia leite com farinha na colher até com 8 anos?  
Mãe 7: Comia leite com farinha até 8 ano porque comida ela 
não comia. 
(P): E quando ela foi comer comida? 
Mãe 7: Ah, até agora ela não é chegada num arroz.... então 
quando eu coloco miojo pra ela é o que muda pra ela, outra 
hora coloco macarrão, batata. Batata é com ela, faço purê de 
batata, ela adora, ela come tudo com arroz, faço sarsicha 
com massa de tomate, ela gosta, carne moída... 
(P): Essa coisas que ela come... e quando a senhora tá com 
vontade de comer alguma coisa diferente, o que a senhora 
faz? 
Mãe 7: Eu faço mas ela num come.... 
(P): A senhora deixa de comer as coisas por causa dela? 
Mãe 7: Não, falo pra ela come e ela fala que não, então é que 
não tá com vontade. 
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(P): E a senhora, vai na casa dos filhos da senhora? A senhora 
disse que a F. não vai... 
Mãe 7: Num vai, pra mim i na casa dos meu fio só quando ela 
vai pra Apae, as vez, eu vó um pouco na casa dos meu fio, 
senão não vó. Eu tenho dó, passo ano sem eu i na casa dos fio, 
sorte que eles vem vê eu aqui. 
(P): A senhora acha ruim de não poder sair? 
Mãe 7: As vez, a gente qué sai um pouquinho mas não dá certo, 
eu já acostumei em casa.. Entra domingo, eu fico só aqui. 
(P): A senhora acha que é mais importante ficar aqui com a F.? 
Mãe 7: É importante né, tenho dó dela, dela fica sozinha, de 
acontece alguma coisa... 
(P): Com a A. (professora) ela vai, né? 
Mãe 7: Com a A., ela vem busca ela, e ela vai contente. 
(P): O que será que tem com a A.? 
Mãe 7: Não sei, ela gosta da A. no urtimo, ela fala que é minha 
fofura. A A. convido ela, ela pode tá deitada, que ela levanta e 
vai. Tem dia que a A. não vem busca ela, ela fala a A. não ligo 
pra mim hoje? 
(P): Não tem mais ninguém que ela vai? 
Mãe 7: Não, as vez, o T. convida ela, pega o carro e fala vamo 
F., precisa agrada bastante daí ela vai, daí ele para um pouco na 
casa da namorada dele. Da namorada do T. (irmão), ela  gosta, 
adora aquela muié, ela fala que ama a R. 
(P): Nossa... e se a R. convidar ela pra sair, será que ela vai? 
Mãe 7: Capaz que ela vai. A R. agrada muito ela. 
(P): Tem que conquistar ela. A senhora agrada  ela também? 
Mãe 7: Eu agrado... 
(P): Agrada... tem agradar pra conseguir as coisas? 
Mãe 5: Agradar né... ela diz que ama eu. 
(P): E o que a senhora acha dela falar assim? 
Mãe 7: Ah, é que gosta né, que tem amor né, essas crianças são 
muito amoroso né? 
(P): Ela reconhece, né... a senhora acha? A senhora conhece 
outro igual a F.A.? 
Mãe 7: Conheço, né. Mas não estuda na Apae. 
(P): Quem que é? 
Mãe 7: A L.(nome de outra moça com a mesma síndrome), 
conhece? Ela tem pobrema também. 
(P): Não... 
Mãe 7: Ela estudo um pouco na Apae mas saiu logo que não 
quis ir mais... ela é carinhosa, coitada. Ela era nenén quando ela 
foi na Apae... ela não larga da mãe. 
(P): Por que será que é tão carinhoso assim? 
Mãe 7: Ela não larga da mãe dela, onde a mãe dela tá ela tá 
junto, porque ela passeia, passeadeira... 
(P): Parece que apesar delas serem carinhosas, são parecidas 
mas cada uma tem seu jeito... 
Mãe 7: Não gosta, né... que horas são agora? 
(P): Agora são 14:50 hs... 
Mãe 7: Ah, meu Deus, ele falou que 3 e pouco ele tá aqui... 
(P): Não tem problema não, a gente vai conversando... 
Mãe 7: Conversando passa a hora... 
(P): A senhora quer fazer alguma coisa, eu tô atrapalhando? 
Mãe 7: Não, não tá atrapalhando não. Eu já fiz tudo, o serviço 
mais a gente faz cedo. 
(P): Hum hum... Onde a FA nasceu? 
Mãe 7: Em MM. 9cidade vizinha) 
(P): A senhora acompanhava com o médico de lá? 
Mãe 7: O medico que acompanhava eu era daqui e de MM. 
(P): E ela nasceu de parto normal? 
Mãe 7: Não, de cesária. 
(P): Por que foi de cesária? 
Mãe 7: Porque ela não nascia, demoro. 
(P): Passou do tempo? 
Mãe 7: Passo da hora... Ah, tinha dor... na hora de nasce ela, em 
vez de vim a cabeça, veio os pé... Quando ele  (médico) já viu 
que tá errado, ele já fez cesária. Ele é  muito bão, fez rapidinho.  
(P): Mas será que ele viu que tinha alguma  coisa errada? 

Mãe 7: Ah, se viu não conto. 
(P): A senhora não percebeu nada?... 
Mãe 7: Não... fez exame depois que a FA nasceu....  ele 
falou o que ela tinha. Agora não sei falar. Então ele conto o 
que ela tinha né, e a gente foi notando a diferença, né... 
(P): E o que ela era diferente dos outros? 
Mãe 7: Ah, ela não falava direito, não falava quase que nada. 
(P): Jura? Demorou pra falar? 
Mãe 7: Demorou, ela começou falar depois que entrou na 
Apae. 
(P): Nossa... e pra sentar, apoiar, andar? 
Mãe 7: Ela ando, ela tinha mais de 2 anos. 
(P): E os outros meninos da senhora, andaram mais cedo? 
Mãe 7: Andaram com 1 ano e pouco, dava até medo dela não 
anda. Comprei até andador pra vê se ela andava, porque é 
triste te uma criança na cama, ela se vira sozinha, tira a 
roupa, veste a roupa que qué. Tem que se a roupa que ela 
qué, ela memo pega a roupa, se ela acha uma coisica 
rasgadinha na blusa, ela... não veste mais, ela fala que roupa 
com buraco, eu não visto. Quanta roupa que tem lá na feira, 
ela fala, eu gosto de roupa nova, não de roupa velha. Blusa 
sem manga, ela não gosta. 
(P): Por que? 
Mãe 7: Ah, eu não sei, pode tá calor que roupa sem manga 
não adianta comprar. 
(P): Desde pequena? 
Mãe 7: Desde pequena... 
(P): Que será que ela pensa de roupa sem manga? 
Mãe 7: Eu so ao contrário, eu não posso usa roupa de manga 
que me dá um calor... 
(P): Então cada uma tem sua mania... e os outros? 
Mãe 7: Os outro não tem nenhuma mania... nem parece que 
fui eu que criei a fiarada, nem deu trabaio... agora vejo eles 
tudo grandão... tenho um monte de neto, tenho 13 netos, fim 
de ano, festa vem tudo pra cá. 
(P): E a FA.? 
Mãe 7: FA não gosta de jeito nenhum da sobrinhada dela. 
Ela tranca no quarto e não sai de jeito nenhum... e fim de 
ano eles vem tudo... eu adoro meus fio. Gosto tanto que eles 
vem. 
(P): Então tá bom, tem mais alguma coisa que a senhora 
queira contar? 
Mãe 7: Não, já contei tudo. Vamo espera meu marido chega 
pra ele conversa um pouco com você. 
(P): Tá bom,obrigada dona M.  
 
• Transcrição da entrevista com o pai de FA (pai7) 
(P): Como tem sido cuidar da FA? 
Pai 7: Nois cuida dela com o maior carinho, vô te conta uma 
coisa, nunca dei um tapa nessa menina. 
(P): Jura? 
Pai 7: Juro! E as vez... ela chega em casa e a M.(mãe) pra 
protege ela, então ela chega em casa e fala pra mim assim cê 
tá mal? Eu falo não fia, as vez até tá sim, oia que tá mal, ela 
entende né?! Outra coisa também, quando ela vai lava louça, 
ela gasta água e sabão e eu falo deixa ela à vontade, mas ela 
qué faze bem feito, o que mais eu tenho a dize dela, não faz 
conta. 
(P): O sr. falou que nunca bateu nela,  é só com ela assim? 
Pai 7: Não, os outro as vez, a gente batia, as vez, fazia 
alguma arte, aí batia. O pai é a prioridade da casa, e na 
época, tinha 6 em casa sortero, e os irmão, cê sabe... agora 
ela eu sei como é que ela é, então se ela quebra qualquer 
coisa, ela fica nervosa. Ela é tão cuidadosa que até papel, se 
ela acha no chão, ela vai entrega pra mim ou pra M (mãe). 
Então, quando eu chego em casa, e vejo ela amuada, quero 
sabe os motivo que é, de tanto que eu gosto dela. Se cê quisé 
faze alguma pergunta que eu alembra, pode faze. 
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(P): Não é que eu fiquei interessada em saber, por ela ser 
diferente, o sr. tem que ter mais cuidado... 
Pai 7: Coitadinha né, ela né... as vez, eu ficava aborrecido de ter 
6 normal, e ela  veio assim, né memo? Então... 
(P): Então, o sr. acha que os irmãos não vão cuidar dela? 
Pai 7: Ih, não cuida. 
(P): Por que? 
Pai 7: Que nem pai e mãe não, né? 
(P): E o que vocês tem de especial? 
Pai 7: O cuidado que pai e mãe tem, irmão não vai te, né. Eu 
tenho certeza que não. 
(P): É, eu tô querendo saber de vocês... 
Pai 7: Não vai quere... 
(P): O sr. sabe direitinho qual é o problema que ela tem? 
Pai 7: Ah, não sei... 
(P): O médico não falou? O sr. sabe que ela é diferente, que ela 
tem alguma coisa? 
Pai 7: Eu penso que ela tem a mente atrasada, ela tem 24 anos, 
agora ela é criança de 5, 6 anos, então é isso. É isso aí, quer 
dizer, a Apae, garças a Deus muito jóia, de primeiro, não podia 
deixa o portão destrancado, que um dia, ela fugiu. 
(P): E aí? 
Pai 7: Fugiu, era pequeninha. 
(P): Largou o portão destrancado e ela saiu? 
Pai 7: ... um dia, a M. descuido um pouco, ela saiu... aí ligaro 
pra polícia, não achava ela na rua pra baixo da Apae... aí um 
rapaz  que tava indo pro serviço, viu... hoje ela mioro muito, 
graças a Deus, se ela vê o portão destrancado, ela vai lá e 
tranca... a Apae é 100%. 
(P): O que o sr. acho quando viu ela fugida, o que o sr. sentiu 
enquanto não achava? 
Pai 7: Eu nem em casa tava, depois que eu cheguei em casa, 
eles tinham chegado aquela hora... até hoje a roupa dela, é a 
roupa que ela quer... 
(P): E tem alguma coisa que o sr. preocupa mais com ela, 
alguma coisa que ela faz que o sr. fica preocupado? 
Pai 7: Ah não, a preocupação minha é essa daí, dela fugi da 
gente, depois o que pode acontece ... 
(P): O sr. tem cuidado pra ela ser bem cuidada... 
Pai 7: É, bem cuidada... 
(P): E por causa dela ser mais do jeito de criança, ter cabeça de 
criança, o sr. acha que ajuda no jeito de trata ela? 
Pai 7: Muda no jeito de trata, né?! 
(P): Não trata como os outros irmãos? 
Pai 7: Não trata porque eu acho que ela é uma criança, então a 
gente agrada... 
(P): O sr. acha que tem um carinho diferente pela FA que pelos 
outros filhos? 
Pai 7: Mais diferente... 
(P): Que jeito? 
Pai 7: Mais diferente porque os outro sabia se cuida, sabia se 
vira e, ela não, ela, por exemplo, a M (mãe) tá em casa e fala 
vamo... ela fala não pode i que eu fico olhando a casa. Agora 
não pode deixa ela na casa... 
(P): Tem mais alguma coisa que o sr. queria me falar? 
Pai 7: Não, se ocê qué me pergunta mais, pode fala! 
(P): Não só isso mesmo que eu queria saber. 
 

Oitava família 
 
• Fragmentos da história de J. 
J. é um garoto de 11 anos que mora com os pais e tem nove 
irmãos, sendo 5 homens e 4 mulheres e J. Seus pais estão na 
faixa dos 50 anos e ele é o filho caçula da família sendo que seu 
irmão mais velho tem 28 anos. Sua mãe cuida dos afazeres 
domésticos e seu pai é pedreiro. Seis  de seus irmãos já são 
casados e moram em outras casas. 
Segundo o relato dos pais, J. nasceu diferente de todos os 
irmãos tendo a “feição”  diferente e a pele grossa, entretanto, 

contam que nunca entenderam direito o que o filho tem na 
realidade, pois os médicos sempre falaram com palavras 
muito difíceis de serem entendidas por eles. Nos registros da 
APAE, constam laudos de que J. apresenta Síndrome de 
Noonan e deficiência mental leve. 
O garoto estuda na 1ª série do ensino fundamental - 
modalidade educação especial sendo considerado o melhor 
aluno da turma. Além do bom desenvolvimento de J. no que 
se refere à suas alfabetização, ele é conhecido na escola pelo 
seu jeito muito pacífico, tímido e carinhoso parecendo ter 
conquistado o carisma de todos os profissionais da escola. 
 
• Transcrição da entrevista com pais de J. (pai e mãe 8) 

 (com este casal, ao propor a realização de entrevistas 
individuais, eles pareceram ficar bastante incomodados, me 

dizendo que não tinham segredos um para o outro e que 
podia fazer juntos mesmo que um ia ajudar o outro a lembrar 
das coisas, dessa forma eu atendi as suas preferências, sendo 

que nossa conversa se realizou na cozinha de sua casa com 
os dois sentados lado a lado). 

(P): Então tá, a sra começa então? Pode ser? Primeiro eu 
queria que a sra. me contasse como vêm sendo cuidar do J.? 
Mãe 8: Eu, pra mim tudo bem. Desde que nós chegamos 
aqui, que ele entrou na escola que eu não tenho tido 
reclamação dele... as professoras gostam muito dele e ele 
também gosta muito das professoras... 
(P): E aqui em casa, como é? 
Mãe 8: Aqui às veiz tem que dar uns grito com ele né... mas 
ele é muito comportado, não é levado não... ele é 
comportado também... quer dizer, os meus nunca me deram 
trabalho... nunca briguei mais vizinhos por causa de menino, 
nunca dei surra neles por causa de pegar no que é dos outros, 
fazer malvadeza... eu pra mim tudo bem.. tem que respeitar e 
entrar e sair. Nós somos pobre mas dá pra entrar e sair... 
(P): E sempre foi assim? O J.? 
Mãe 8: O J. sempre foi assim... o J. sempre foi... Deus que 
me perdoe mas sempre foi o mais diferente... assim  a pessoa 
mais diferente dos outros foi o J. 
(P): É? 
Mãe 8: Não sei... J. sempre foi assim, desde quando nasceu 
assim diferente... 
Pai 8: Já nasceu diferente.. 
Mãe 8: Aquele menino branco, grandão, aquela carinha 
assim de J. e eu falei assim: “Meu Deus, esse menino parece 
que é diferente dos outros”, pegava assim nas mãos deles e 
parece que enchia as minhas mãos. 
Pai 8: Era aquele courão grosso! 
Mãe 8: É, tinha o couro grosso... 
Pai 8: A gente pegava na pele dele assim e sentia aquele 
courão sabe... pegava assim na mão e sentia aquele couro 
grosso...  
(P): E vocês acharam diferente isso? 
Mãe 8: Achamos diferente né... e depois veio os problemas 
de saúde... ele sempre foi mais diferente dos outros, porque 
cê vê, com os outros nunca teve um problema nunca tive no 
hospital... assim pra fazer cirurgia... exame só se fosse de 
vez em quando... mas o J. já foi mais cheio de problema, 
todo cheio de problemas... o negócio da convulsão... 
(P): Ele tinha convulsão? 
Mãe 8: Tinha. Tinha convulsão, é problema de saúde né, 
mas dar trabalho assim de briga, de vizinho,  na rua, nunca... 
PAI 8: Desde quando nasceu... 
(P): É? 
Mãe 8: Ele começou com um ano de nascido... então deu de 
um ano, depois quando tinha dois anos tornou a atacar, deu 
três anos e tornou a começar... nos quatro anos, outra vez e 
agora quando cê vê... porque eu não tinha condições de tá 
fazendo tratamento nele... Eu levava lá no médico e ele dizia 
que era sangue forte... dizia assim: “mãe isso é uma crise 
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que tá dando nas crianças, isso é sangue forte!” e aí então eu 
entreguei pra Deus e fiz uma promessa... falei “eu vou fazer 
uma promessa” porque ele tinha uma fungueira também... e 
pensei em fazer uma promessa pra ficar livre dessas coisas. 
Peguei com Nossa Senhora das Cabeças, que se aquele menino 
parasse com aquela fungueira e sarasse das convulsões que dava 
eu ia fazer uma cabeça de cera e colocava nos pés de Nossa 
Senhora...  e aí eu fiz essa promessa... aí deu de a gente vir 
embora pra cá... daí eles me encaminharam pro tratamento dele, 
me encaminharam pra U. (hospital de referência regional) e fez 
tratamento sete anos e aí só quando tive que fazer essa cirurgia 
minha é que teve que parar... (a mãe precisou se submeter a uma 
cirurgia neurológica há dois anos atrás). 
(P): E ele toma remédio pra convulsão? 
Mãe 8: Aí eu parei porque ele tomava aquele Tegretol e aí 
tomou, tomou, tomou e depois pegava a dar dor de cabeça e 
depois chegou um tempo que eu peguei e parei e não deu mais 
convulsão e mais nada... e o médico perguntou “porque que a 
sra parou?”, e eu respondi que tava dando dor de cabeça direto e 
direto, enquanto tomava esse remédio dava dor de cabeça 
direto... aí eu parei e parou de dar a dor também. 
Pai 8: Ela, na época também caiu doente e eu tava correndo com 
ela e o problema de J. parou porque a gente não podia andar 
com dois na mesma hora né... aí parou um pouco, na época que 
ela caiu doente, aí tocou a andar com ela, e aí J. esqueceu... 
(P): Ah... começou a ficar mais importante ver a sra.... 
Mãe 8: Aí garrou a correr comigo né, pra médico e tudo. E 
deixou o dele, mas ele não sentiu mais dor na cabeça e também 
dor na perna... porque ele tem assim a perninha torta mas ele 
corre, ele pula e dança... 
Pai 8: Graças a Deus! 
Mãe 8 : E ele é legal com todo mundo e... 
Pai 8: Ele é legal com todo mundo, acho que até você mesmo 
sabe, né... é.. fala e brinca e graças a Deus é divertido.... 
Mãe 8: J. conhece todo mundo aqui da cidade! 
(P): Ah, é? 
Mãe 8: Você pode ver, não tem um assim que não conhece J. 
Ele é muito camaradeiro com todo mundo... acho que J, tem 
mais conhecidos do que o pai e a mãe... (risos) 
(P): E com vocês como ele é? 
Pai 8: Amado demais... 
Mãe 8: Ele é muito apegado com nós também, qualquer coisa e 
ele já vem e fica de chamego e fala ah, minha mãe... é pai ... é 
os meninos tudo... legal com os coleguinhas, legal com os 
primos.. sempre assim. Ele se tem uma bala ele divide com todo 
mundo. Ele é muito apegado dento de casa... 
(P): Parece que com ele nunca teve assim muita dificuldade a 
não ser ter que corres com a coisa da saúde? 
Mãe 8: Assim de ter um menino danado assim... não é levado... 
não é menino levado assim... agora dentro de casa também ele 
não é não. Do jeito que ele é dentro de casa, ele sabe manter na 
rua também... do jeito que entra, sai também. Porque às vezes 
dento de casa a mãe precisa de uns dois par de gritos e falar, faz 
isso menino, boto pra lavar vasilha e boto pra limpar o fogão.. e 
faço trabalhar dentro de casa... (risos) mas não pode dar uma 
folga que J.... é  pipa, é brincar na rua... então nesse modo é que 
tem que ficar atrás... desde a hora que levanta até ir pra escola... 
pegou a ir na escola e pronto... só as cinco horas. 
(P): Hum, hum... 
Mãe 8: Agora pra mim assim nunca teve reclamação assim, na 
escola, graças a Deus, nunca tive reclamação dele, cê vê, todas 
as professoras gostam dele, os coleguinha tudo gosta dele... 
(P): A sra acha que é uma coisa do J. mesmo? 
Mãe 8: Acho que é da família né... porque nós todos... não é só 
J. que é unido assim, é a família inteira. Você pode sair e 
perguntar da família dos A. (sobrenome da família) por aqui... 
que desde quando nós mora aqui nunca teve uma briga ou 
reclamação na rua e coisa nenhuma... todos unidos, a gente 

gosta da união, tanto seja homem como seja mulher... a 
gente gosta é de amizade. 
(P): E quando a sra ficou sabendo que ele tinha alguma 
coisa? Foi por causa da convulsão? 
Mãe 8: Ninguém falou nada quando nasceu, porque era um 
menino assim com uma ronqueira e uma fungueira danada,  
que era eu na cozinha e eu lá de fora ouvia ele fungando... 
que parecia que era catarro, não sei, que ficava roncando. E 
eu pensava “Meu Deus, esse menino com essa ronqueira 
assim”, e levava no médico e falava que era sangue forte e aí 
quando atacou de vez... porque não tinha dado a doença nele 
ainda... quando foi no outro dia e eu levei na cidade e 
falaram “olha mãe, é uma crise que tá dando nas criança... é 
coisa de sangue forte” e aí eu também não sabia né, nunca 
tinha ido no médico mesmo, foi a primeira vez que eu ia no 
médico.... foi quando eu vim fazer exame dele... pra operar 
dele... 
(P): É? 
Mãe 8: E daí eu operei dele... porque eu tive dez filhos e só 
dois foi no hospital né, um porque tava de atravessado e o J. 
porque eu ia operar pra não ter mais né... Daí depois eu 
peguei a tratar né, depois de um ano que deu a crise nele 
né... 
(P): Ah... 
Mãe 8: Porque quando deu né, eu perguntei à irmã dele, cadê 
J. e ela disse “Tá dormindo” que ela era assim pequenininha 
também né... e eu pensei.. esse menino acordou agora? E 
quando eu vi o menino tava morrendo, eu pensei que tava 
afogando né, aí eu já gritei as vizinhas e todo mundo acudiu 
e já mandei ir atrás do pai que tava na roça.. que nem 
começou com isso era uma base de sete horas da manhã e foi 
voltar era base de onze horas... aí continuou... mais umas 
quatro vezes ele atacou dessa crise e depois só tocou acorrer 
com ele e os médicos encaminhavam pra um e outro... mas 
não atacou mais.. atacou até aquele pouco e depois não 
atacou mais... e só tratamento... e eu não se né, porque não 
encerrou, né, foi eu que encerrei, que não tive condição mais 
de ir por causa da minha cirurgia né... porque quando eu 
peguei a consultar pra mim sempre é um que tem que ir mais 
eu pra C. (Cidade vizinha) né, porque a placa do carro 
mesmo eu não enxergo mais... 
Pai 8: E ela também anda assim..  é tontura na cabeça dela... 
Mãe: Porque dá aquela tontura e gastura ruim na cabeça... 
parece que amarrou um pano na cabeça assim atrás, e bem 
apertado né e eu não agüento mais fazer serviço que nem eu 
fazia antes.. e as meninas fazem pra mim... eu espero elas 
fazerem né, porque eu não dou conta...  mas eu tô aí né... 
pedindo a Deus pra não operar mais, não quero mais fazer 
outra cirurgia não e eles nem adianta... já falei pra eles nem 
dar consentimento de fazer outra cirurgia não que eu não 
vou fazer, não quero... Agora tem mais uma tomografia pra 
fazer...pra saber se deu certo... porque nem se precisar fazer 
outra vez eu não vou... entreguei pra Deus já... 
(P): E de cuidar de J. o que é mais fácil ou difícil? 
Mãe 8: O mais difícil de J.  é que quando a gente sai com 
ele, não pede as coisas pra gente né, e fica só assim 
emburrado e envergando o olho, chorando... e pergunto o 
que ele quer e ele “ah... ah” e não fala...  se eu por acaso 
pego e escuto o que ele tá falando é uma coisa, sei que ele 
que um lanche ou refrigerante, mas quando pega a emburrar 
é uma tristeza...  chora .. e eu não sei o que é... então a 
dificuldade de J. é essa... só... Que é quando enfeza né... e eu 
já falei pra ele que não vai sair mais... vai ficar só trancado 
dentro de casa... ou então que vai sair sozinho de agora pra 
frente... porque comigo, enfeza e só quer ficar debaixo da 
minha asa só... (risos) 
(P): E pro sr que é pai, como vêm sendo cuidar do J? 
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Pai 8: Como eu já falei antes né... eu e ela somos no que se diz 
marido e mulher mesmo... que o que ela quer eu quero e o que 
eu quero ela quer.. tudo combinado. 
Mãe 8: é essa que é a família unida né.. se ele falar que não dá 
certo, ninguém faz... 
Pai 8: e ela é mesma coisa, se falar que não dá certo... ela 
também não faz, concorda um com o outro né... 
(P): E como foi pro sr a fase que tinha que levar pra lá e cá? 
Pai 8: Que dizer o pai e a mãe sempre desconfiou um pouco né, 
ver o nascer da criança... a diferença... quer dizer a gente que é 
pai e mãe assim criou outros filhos, vê que nasceu um diferente, 
observa aquela pessoa... parece  que aquela pessoa é diferente... 
mas diferente só no nascer porque no sangue é igual, correu o 
sangue nas veias é igual... as feições né, só que era diferente... a 
coisa do couro grosso, até hoje assim, pega na palma da mão é 
um couro reforçado, mas a parte de dentro poder e a criação é a 
mesma coisa dos outros... porque ela assim (referindo se à 
esposa) é pretinha assim mas eu adoro... 
(P): O sr. também, sente aquela coisa do J. ficar emburrado 
como mais difícil? 
Pai 8: Não ...não eu... 
Mãe 8: Acho que é o problema devido à doença dele mesmo né, 
que ele não fala né o que é... nunca ninguém falou nada, a gente 
não sabe o nome né... 
(P): Nunca ninguém falou nada com vocês sobre o que ele tem? 
Mãe 8: Não. 
(P): Mas a sra fala da doença dele como o que? O que é? 
Mãe 8: é essa coisa das crises né... porque eu sei que se desse 
um papel poderia ter toas as coisas que ele tem né, mas eles 
nunca deram não. Também eles falam e a gente não entende, 
fala nas palavras deles... e eu também pouco leio... só meu 
nome mesmo e alguma outra palavra... porque eu queria né que 
eles falassem assim do problema dele, explicasse o que foi 
assim do nascer até o final, mas não fala né... começa a colocar 
aquelas falas que nós não entende... 
Pai 8: É isso aí que a gente falou né... a amizade que é 
importante... família... unido né ... 
(P): Tem mais alguma coisa que faltou assim?  
Pai 8: Não eu, mais ela já contamos tudo, nossa vida é assim 
mesmo né.... 
(P) Então tá. Muito obrigada 
Pai 8: Nossa a gente faz gosto de receber vocês aqui, tem que 
vim mais vezes, pra conversar de novo... 
(P): Muito obrigada, fico muito feliz com o convite. 
 

Nona Família 
 
• Fragmentos da história de P. 
P é um garoto de 11 anos que mora com a mãe e o padrasto, que 
têm respectivamente, 29 e trinta anos de idade. Também mora 
na casa uma irmã de 2 anos, filha da mãe de P. e de seu 
padrasto. Sua mãe faz serviços no lar e aos finais de semana é 
“barraqueira”, ou seja, faz doces para vender em quermesses e 
outras festas do tipo na cidade e em localidades da região. Seu 
padrasto é pedreiro e ajuda a esposa na festas em que 
participam. P considera seu padrasto como seu verdadeiro pai, 
apesar de seu genitor ter vivido com sua mãe até os seus cinco 
anos de idade. A relação de P com seu pai biológico não era 
muito próxima, segundo as informações da mãe que conta 
também que seu primeiro marido era um tanto quanto violento, 
tendo usado de agressão muitas vezes com ela e o filho, além de 
não gostar do fato de P ter “problemas” (SIC). Assim, depois da 
separação de seus pais biológicos, não se aproxima do pai, 
apesar da insistência de sua mãe. Com o início do 
relacionamento de sua mãe com o atual padrasto, pareceu criar 
um vinculo intenso com ele passando a considera-lo seu pai, 
mantendo uma relação afetiva bastante próxima com ele. 
P tem uma espécie de anemia congênita e deficiência mental 
leve sem que haja constatação de relação entre os dois 

diagnósticos. Na APAE ele freqüenta a classe de primeira 
série do ensino fundamental – modalidade educação 
especial.  Seu comportamento é de muita agitação com 
sinais de hiperatividade e parece ser considerado o aluno que 
gera mais dificuldade para professoras e profissionais, 
entretanto é uma criança bastante afetuosa e ansiosa por 
atenção. Seu aproveitamento pedagógico esteve bastante 
comprometido durante o ano de 2002 por conta de sua 
agitação, sendo que a mãe acabou por pedir um “calmante” 
(SIC) para sua médica que pareceu tranqüilizar também os 
professores quanto ao transtorno que seu comportamento 
causava na rotina da escola. 
De seu núcleo familiar de P fazem parte tios e primos, com 
quem parece não ter um contato muito freqüente. 
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de P. (mãe 9). 
(P): Eu quero saber como tem sido cuidar do P.? 
Mãe 9: Então, pra mim, que nem eu sempre falei pras 
meninas lá da APAE sobre o comportamento, aqui em casa, 
ele se comporta de um jeito. Hoje o pouco tempo que você 
vai ficar aqui, você vai ver como ele se comporta. É tipo 
assim, só que chega na APAE o comportamento é outro. 
Aqui pra mim, eu acho, às vezes, é difícil pra mim lidar com 
ele porque tendo o pobrema que ele tem, às vezes ele... até 
comigo mesmo que sou mãe, se  eu der um tapa nele, às 
vezes ele quer revidar, ele quer dar outro em mim. Sabe, ele 
não aceita e lá na APAE, ele faz muito disso, eu sei que ele 
faz porque as meninas falam pra mim, ele já chegou a dar 
um tapa na professora... então, é difícil... eu sei que é difícil 
tanto pra elas lá como pra mim aqui. Só que pra mim tem 
sido mais fácil conviver com ele porque eu já posso 
pressionar ele mais do que elas lá, então se ele faz alguma 
coisa, é claro que eu vou castigar ele porque senão ele vai 
continuar fazendo, ele tá fazendo porque ele não sabe, até 
porque os outros dizem que ele não sabe se ele pode fazer 
aquilo ou não. Então, eu procuro castigar ele mais pesado do 
que elas lá porque... eu acho que daí ele vai... eu acho não, 
eu tenho tido resultado porque daí ele sabe que não poder 
fazer aquilo, Então, é assim, eu acho que pra mim tem sido 
mais fácil do que pra elas, pra elas eu acho que tem sido 
mais difícil até. 
(P): E  que tipo de coisa que você fala, por exemplo, que 
você consegue pressionar ele mais, como assim ? Me dá um 
exemplo. 
Mãe 9: Eu falo pra J. (professora), às vezes, se ele me bater, 
me dar um tapa, até eu posso falar, dar mais um ou dois nele 
e falar que eu vou te bater porque você não pode fazer isso 
pra mim, se você fazer daí eu vou te bater mais ainda, no 
caso, do que você tá me batendo porque daí se eu “pá”, ele 
vem e revida, dá outro em mim, ele acha que ele pode me 
bater. Então, eu como mãe, eu não posso aceitar isso, não 
que eu vou espancar ele, nunca fiz isso e jamais vou fazer, 
então eu dou outro nele, eu falo, eu vou dar um a mais e 
você não vai erguer a mão mais pra mim, e ele não ergue 
mesmo porque ele sabe que, se ele fazer isso, ele vai apanhar 
de novo. E elas não podem, eu sei que elas jamais vão poder 
dar um tapa nele, que às vezes, eu até converso com a J., eu 
falo pra ela, oh J., pega uma varinha daquela ali, que se ele 
erguer a mão procê, cê bate nele. Aí ela até fala, mas ele 
sabe que não é verdade, tanto que ele dá risada, então ele 
sabe que não é verdade, que ela não vai fazer o mesmo que 
eu faço. Então é assim, o que eu acho é isso, ele até respeita 
mais pelo medo, por ter medo, ele fala eu não vou fazer 
assim que ela vai bater mesmo, né. Então... porque também 
pelo respeito, porque se ele não respeitar como vai ser, né, se 
eu não ensinar ele a me respeitar, daqui um pouco ele vai... 
às vezes, tem outras crianças que nem tem problema, igual 
ele, que faz coisa que, horrores com a mãe, né! Então, pra 
ele, que tem a cabeça meio diferente, se eu não ensinar, 
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daqui um pouco, ele vai  me batendo, quando ele crescer, que 
daqui uns quatro, cinco anos, eu não vou ter mais força pra bater 
nele. Porque agora, às vezes, quando eu vou dar um tapa nele, 
ele segura minha mão, então eu não vou ter força pra bater nele, 
jamais vou ter, então por mim, eu acho que tem que ser assim, 
então eu não sei como que... 
(P): E você tava me falando das dificuldades por causa do 
comportamento dele. E as outras coisas... é tranqüilo, o que 
você acha que é mais fácil nele... 
Mãe 9: Difícil? A maioria das coisas é difícil porque eu tento 
ensinar, mais ele não consegue tomar banho sozinho ainda, e 
escovar os dentes é uma coisa que ele não faz de jeito nenhum, 
eu não sei o que que é. Ele escova o dente, eu acho que ele tem 
medo da escova, né, então ele escova bem devagarinho, e não 
consegue sair a sujeira, às vezes, eu tenho que dar banho e, os 
dentes principalmente, porque... agora os dentes é uma coisa 
que ele não consegue fazer mesmo e nem lavar a cabeça, ele 
fica embaixo do chuveiro, ele canta, ele senta, ele brinca, mas 
lavar a cabeça e escovar os dentes é uma coisa que, pode ficar o 
dia inteiro no banheiro, ele não faz. Se faz, é uma coisa muito 
mal feito, então eu já prefiro ir e fazer logo, porque eu tô 
ensinando, falando do jeito que é e não aprende, eu não sei 
como é que é, então eu já vou logo, nas dificuldades eu acho 
isso, eu já vou logo e já faço porque daí, até ele (o pai) fala, 
nossa cê tem que entrar logo lá pra dar banho no P. porque já 
faz uma hora que ele tá lá e ele não fez nada. E não mesmo, cê 
chega na porta e a cabeça tá sequinha, ele não molhou a cabeça 
e não escovou os dentes, as outras coisas até ele fez, então eu já 
vou logo, eu mesma já faço. Eu acho assim... pra mim tem 
várias dificuldades, não dá pra lembrar tudo mas até um tempo 
atrás, nem comer ele comia... qualquer coisinha que você 
fizesse assim, ele já deixava tudo e já ia prestar atenção em 
outra coisa. Então, agora já tá sendo bem melhor, eu não sei 
quando que eu vou conseguir, fazer ele fazer isso sozinho, ou se 
eu vou conseguir... porque ele tem uma dificuldade muito 
grande de tomar banho, escovar o dente, é a maior dificuldade. 
Trocar de roupa, ele não trocava, às vezes, ele ainda troca de 
frente pra trás mas troca, agora troca certinho, foi difícil mas 
consegui mas agora já tá melhor, agora nessa parte de banho e 
dente eu não sei o que eu vou fazer porque eu tento deixar uma 
meia-hora pra ver se consegue mas até agora, não tive resultado 
nenhum. Agora, não sei como vai ser, muita coisa que ele não 
faz que agora faz, acredito que ele vai conseguir. 
(P): Você tava dizendo que agora ele entra, até lava o pé, não 
escova o dente, não lava a cabeça mas alguma coisa ele já faz... 
Mãe 9: E não fazia, então agora já tá tendo resultado porque ele 
já tá conseguindo mas você sabe como que é... eu acredito que 
na maioria, é raro, um que vai conseguir porque se o P., o P. não 
aparenta o poblema tanto, aparentemente alguém olhando fala 
pra mim que ele tem pobrema, só depois que começa a 
conversar e tal, mas... então eu prefiro ajudar pra... até porque, 
eu acho que vendo, uma hora, ele vai fazer, ele vai falar  “tem 
que ser assim”, então eu não sei se tem que ser assim. 
(P): Ele sempre foi assim, desde pequeno? 
Mãe 9: Desde pequeno... quando eu descobri esse pobrema que 
ele tinha... eu descobri isso depois que ele entrou na EMEI. 
Quando ele entrou na EMEI, ele entrou com quase cinco anos, 
então ele entrou no Jardim II, do II ele abaixou pro I, porque ele 
não conseguia fazer as atividades junto com o II, aí ele foi pro I. 
Me chamaram lá, conversaram comigo, falaram tudo isso que a 
gente falou sobre isso, até tem uma carteirinha que eu guardo 
com a foto dele... a professora me mandou falando tudo, que ele 
não conseguia fazer as atividades junto com as crianças, que ele 
era muito hiperativo, falando essas coisas, aí foi quando eu 
fiquei ruim pela primeira vez... aí, de uma hora pra outra, eu 
fiquei doente, não sei como. Aí mas depois ele ainda ficou na 
EMEI por mais um ano, ficou no mesmo porque não tinha como 
abaixar mais, ele continuou no I, aí ficou mais um ano, aí depois 
ela falou pra mim “não adianta você colocar ele no primeiro ano 

que ele não vai entrar, ele não aprendeu nada aqui, ele não 
conseguiu, ele não aprendeu”. Aí eu falei então tá, daí pediu 
pra pôr na sala especial do MB. (uma escola pública da 
cidade). Lá também, a professora não conseguia fazer nada 
com ele, ele não fazia e nem deixava as outras crianças 
fazer, então depois ainda ele ficou mais de um ano lá, aí 
mandou eu levar na APAE pra fazer uma avaliação pra ver 
se era lá. Ele já tinha passado pela APAE, já tinha ficado um 
tempo na APAE, ficou uns quatro meses, antes de ir pro 
M.B. , aí ela falou “não vamos mandar ele na sala especial 
que eu acho que ele tem capacidade de aprender lá, acho que 
vai valer”. Aí, eu falei vamos tentar, aí tentou e não deu 
certo. Aí, ele voltou pra APAE... então eu acho que lá, pelo 
menos ele não tem aprendido tanto, mas ele tem aprendido 
alguma coisa, sempre alguma coisinha ele tá aprendendo 
porque tipo escrever alguma palavra, ele não escreve mas o 
nome dele, ele sabe, se você escreve APAE ele sabe que aí 
tá escrito APAE, então tem muitas coisas que ele entende, 
que não entendia antes, ele nunca escreveu letra nenhuma, 
agora ele aprendeu. Se a gente escrever aqui e falar pra ele 
“oh, P., eu vou escrever aqui, vou pular uma linha e depois 
você vai copiando”, ele copia tudo, ele tem pressa, não sei 
que pressa que é, que ele tem uma pressa de acabar logo, não 
sei por quê, ele quer acabar logo, ele faz tudo mal feito mas 
faz, acaba logo pra ir brincar ou pra fazer outra, é assim que 
ele faz, então... pelo menos aprendeu alguma coisa, né? 
(P): Quando você me disse que ele entrou na EMEI, pela 
primeira vez, que você ficou doente, como ela te falou? 
Mãe 9: Ela me chamou e conversou numa boa, como a gente 
tá conversando aqui, ela falou “eu vou te falar uma coisa, eu 
sei que vai ser difícil pra você e tal” com jeitinho ela foi e 
me contou. Na hora, pra mim, eu vim embora, você nem liga 
mas daí quando você chega em casa, aí desaba, aí que você 
vai cair na real no que foi dito, mas ela conversou legal 
comigo mas só que a hora que chegou em casa, aí a minha 
cunhada já veio pra saber por quê que eu tinha ido lá, aí eu 
peguei e fui contar pra ela, aí pronto, quando foi no outro 
dia, até no mesmo dia não aconteceu nada, mas no outro dia, 
já não era mais a mesma... 
(P): E depois você conversou sobre isso, o que aconteceu? 
Mãe 9: Nada, daí no outro dia, foi um processo né, eu fui 
pensando muito naquilo, pensando depois aconteceu... aí 
quando você no outro dia, foi como se o mundo tivesse 
acabando, foi a época que foi mais forte porque... pelo 
tamanho, sem saber de nada, não entendia o por quê daquilo, 
ninguém entendia porque eu nunca tinha passado por aquilo, 
mas depois foram acostumando, agora... antes era bem mais 
difícil, mas ele não entendia, eu chorava, ele chorava 
também agora eu nem choro mais, às vezes eu choro mas é 
muito pouco, antes não... você chora e fica lamentando, 
perguntando por quê daquilo, não tem que saber o por que, 
você passa por aquilo e o por que, acho que a gente não vai 
saber nunca... às vezes, a dra. A.M. (médica do posto de 
saúde da cidade) fala pra mim, pode ser que não tem nada a 
ver com o pobrema dele, mas eu acho que tem... 
(P): O quê? Você tá falando de ficar triste? 
Mãe 9: Pra mim, não existia nada... quando eu não sabia que 
ele tinha esse pobrema, não liguei porque quando o médico 
falou, quando ele nasceu, no teste do pezinho já deu, que 
tinha pobrema no sangue, anemia, ele era bem amarelinho, 
daí quando a médica falou pra mim, ela passava no quarto 
todo dia, ela falou “você vai ter que ficar aqui com ele, ele 
vai ter cuidado especial pelo menos por um tempo, vamos 
ver quantos dias ele fica bonzinho pra ele voltar pra casa”. 
Aquele dia também, o mundo desabou na minha cabeça, só 
que com ele ali, eu suportei, aí passou, mas não aconteceu 
nada daquilo. 
(P): Onde ele nasceu? 
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Mãe 9: Na Unicamp... e ele tava bonzinho, aparentemente ele 
tava bom, ele era amarelinho, ele ficou sete dias, tomou banho 
de luz, sete dias pra tirar ele pra dar mamá, quanto menos cê 
tirar ele dali, é melhor pra você e pra ele, vocês vão embora 
mais rápido. Mesmo depois que chegamos em casa, ele teve que 
tomar banho de sol, todo dia, eu acordava de manhã, eu sentava 
no sol com ele, ficava uma, uma hora e meia, tinha que ficar, 
pra ele ir criando resistência senão, ela falou que ele ia ficar 
amarelinho e a anemia muito pior... Então, eu fazia tudo que 
eles mandavam... e foi assim, e até descobrir todo o pobrema 
dele pra mim era anemia, e depois que ele entrou na escola, 
disse que ele, ela não disse que ele não ia aprender, que ele 
tinha dificuldade de aprendizagem, aí foi pior, foi bem difícil 
pra mim, mas depois do resto do ano, eu passava bem depois 
todo final de ano era a mesma coisa. 
(P): De alguma forma a senhora associava ao final do ano? Uma 
época mais difícil, que a senhora lembrava das coisas... 
Mãe 9: Sim... não lembrava, não é porque eu lembrava, aí nos 
outros anos eu não sei porque acontecia, porque eu não 
lembrava, eu não ficava lembrando, pra mim eu procuro 
esquecer... tem mesmo então... mas daí isso veio de uma hora 
pra outra, só que aí era uma vez por ano, agora já não é mais... 
agora é cada quinze dia, um mês, dois mês, aí eu passo mal, aí 
uns dois, três dias eu melhoro, depois quando eu penso que tô 
boa começa tudo de novo, então... eu espero que uma hora 
acabe, uma hora tem que acabar. É tipo um pesadelo pra mim, 
uma hora tem que acabar, não tem lógica ficar acontecendo, seis 
anos já isso tudo acontecendo...  meu maior sonho é que acabe... 
(P): Como você fica? 
Mãe 9: Eu fico de cama, eu não consigo ver televisão... é difícil 
mas vai ter uma hora que esse pesadelo acaba. E ele chorava 
muito, porque se eu não tô legal, o clima aqui em casa, eu não 
sei, acho que em todo lugar deve ser, aqui em casa é assim, se 
eu tô passando mal, aí eles procuram não sair, ficam tudo 
rodeando, se eles saem eles querem que eu vou junto, não quer 
que eu fique sozinha. Sempre foi assim, às vezes, eles falam 
“vamos brincar ali na rua pra deixar a mãe sozinha um pouco, 
deixa ela aí que ela vai melhorar”. 
(P): Quem fala isso? 
Mãe 9: Ele, a E.(filha mais nova de 2 anos) aí eles ficam 
brincando aqui, porque meu marido trabalha o dia inteiro. 
(P): O que ele faz? 
Mãe 9: Ele é pedreiro, ele chega só seis horas da tarde, aí 
quando ele chega, aí o tempo todo eles ficam dentro de casa, se 
eles saem, às vezes, eu vou junto, eu não fico sozinha. Mas até 
antes... eu não conseguia ficar dentro de casa, nossa eu peguei 
um medo tão grande que eu não ficava de jeito nenhum, se eu 
ficava... se eu tivesse aqui na cozinha, as outras luzes tinham 
que estar acesas, não podia estar escuro em lugar nenhum... Ah, 
eu fiquei com muito medo quando meu sobrinho morreu, ele 
ficou uns tempos aqui antes de morrer, então depois eu fui 
pedindo, orando, toda vez que eu ia deitar, eu orava, pedia pra 
ele deixar eu em paz porque às vezes, eu sonhava com ele e era 
difícil porque, no outro dia, eu ficava mal, às vezes até passava 
bem... eu não conseguia ficar na cozinha sozinha... graças a 
Deus, esse medo já foi já faz um bom tempo, até chego de noite 
sozinha e acendo a luz, esse medo acabou, passou. Então, esse 
mal que eu sinto, essa coisa ruim, uma hora vai ter que sair 
também. 
(P): E você tá procurando alguma coisa pra melhorar? 
Mãe 9: Então, eu fui ontem nesse médico, dr. M., ele deu... 
(P):  É daqui da cidade mesmo? 
Mãe 9: É, ele deu esse remédio, até porque ele não deu pra esse 
problema, ele deu porque eu sinto dor de cabeça diariamente, às 
vezes, eu já acordo com dor de cabeça, muito nervosa, então ele 
deu por isso, por causa da dor de cabeça, então eu acredito que 
tá me fazendo bem nessa parte também. Assim, é uma coisa que 
eu sinto que eles não conseguem me explicar, é uma fraqueza 
nas pernas, é uma tremedeira, os nervos, eu acho que é a parte 

que mais abala. E aí eu não consigo fazer as coisas em casa, 
mas agora eu tô conseguindo, essa semana já foi bem 
melhor, eu já consegui fazer muita coisa, então pra mim já tá 
melhor. 
(P): Você disse que a dra. falou que pode ser que não tenha 
nada a ver com o P.? 
Mãe 9: Eu acredito que tem alguma coisa a ver, porque... já 
faz tempo já, mais de três anos, eu tava grávida da E. (filha 
caçula) e não sabia, ela me deu calmante, eu não lembro o 
nome, e foi muito bom. Aí depois, dessa outra vez, que eu 
fiquei passando mal, eu também... como eu não tinha receita, 
não precisava de receita pra comprar e eles falam que como 
é a base de ervas, então esse a gente pode comprar, então 
todas as vezes que eu passava mal, eu tomava ele e ia 
acalmando, melhorando. Então tem dado resultado, e esse 
um agora, esse que eu não lembrava o nome... ele vai 
encaminhar pra um neuro (médico neurologista), pra ver por 
que essa dor de cabeça vem... 
(P): Parece que você tá com esperança  de ficar melhor... 
Mãe 9: Ah, porque do jeito que tá não pode ficar né, porque 
hoje eu tô boa, amanhã eu não tô, eu nunca deixo pra fazer 
amanhã porque eu penso assim, nossa eu não sei como eu 
vou amanhecer amanhã, como que eu deixo alguma coisa 
pra fazer amanhã, então eu já faço hoje, então eu espero que 
acabe. 
(P): E do P., você acha que tem mais alguma coisa que você 
queira me contar,... 
Mãe 9: Não... só isso mesmo. Até porque aqui em casa, eu 
não dou remédio pra ele porque não precisa, sábado e 
domingo ele não toma. Até mesmo porque quando ele tá 
comigo, ele não precisa tomar mas eu dou segunda, terça, 
quarta, quinta e sexta, quando ele vai pra escola eu dou, que 
nem sexta ele não foi na escola, eu não dei. No dia que ele 
não vai, eu não dou, então ele é mais tranqüilo aqui em casa 
então eu acho que eu não preciso dar, não sei se... 
(P): A médica falou alguma coisa sobre isso, se não teria 
problema de parar no fim de semana? 
Mãe 9: Não, até porque da outra vez que ele tomou, ele 
sempre tomou o mesmo, então ele acha assim, dá outra vez 
ele falou pra mim  “se você conseguir parar sem dar nenhum 
problema”, porque ele acha que sempre dá alguma coisa, ele 
falou que é ótimo se você conseguir parar de tomar o 
calmante por conta própria, ir parando, não parar de uma 
vez, hoje cê toma, amanhã cê não toma, fica dois dias sem 
tomar, depois cê toma outra vez, como você vai reagir. Ele 
falou pra mim que foi ótimo porque eu nunca imaginei que 
você ia conseguir assim com sucesso como foi, porque ele 
continua agindo assim do mesmo jeito, não mudou nada, o 
comportamento dele, só que se ele não toma pra ir na APAE, 
ele tá tomando só de manhã, e vai na APAE meio-dia, ela 
(professora) falou que não tava dando resultado, então eu 
pedi pra ela (médica) se eu podia passar a dar na hora as 
onze hora, que é a hora que ele tá almoçando, ela falou que 
não tinha problema nenhum. Então ele fica assim né, mais 
calmo, então eu com a J.(professora) conversamos, então 
passei a dar na hora dele vim, tem dado resultado porque não 
tem reclamado mais, sempre que eu ia lá, era porque ele 
tinha feito alguma coisa e também foi na época que mudou, 
que não era a J. (diretora) , agora eu não sei como vai ser 
porque vai mudar de novo, aí eu não sei como vai ser depois 
que entrar essa outra (diretora). Tem tudo isso aí de novo, 
mesmo ele tomando remédio, porque disse que ele bate nas 
crianças, que ele é hiperativo, ele bate na E. (filha caçula) 
também, se ela dá um tapa nele, ele acha que ela tem que 
levar outro porque não pode apanhar sozinho. Então, é 
assim, ele não vai querer ficar só levando né, então ele leva 
mas ele dá também, então eu não sei como vai ser lá, porque 
aqui é assim, se ele dá um tapa nela, eu vou lá e falo pra ele 
que não pode, quem pode bater aqui em casa é só eu, nem 
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você pode bater nela e nem ela pode bater em você. Na hora, 
parece que ele entende só que daqui meia hora, acontece tudo de 
novo, então comigo aqui, não é fácil, só que pra mim aqui eu 
acho que é mais fácil que pra elas lá, meio período que ele passa 
lá com elas, eu acho que já é mais difícil do que aqui comigo, 
até porque aqui só é eu e a E., e lá? Ajunta aquele monte e todos 
tem problema, e se tão lá é porque precisa de cuidado especial, 
então junta tudo, então eu acho, que eles vê os outros fazendo e 
acham que também pode fazer né, e acabam fazendo porque 
acham que pode. 
(P): E a senhora acha que podia melhorar de alguma forma, lá, 
aqui, considerando as suas experiências... 
Mãe 9: Eu acredito que não consegue, pode até ser, mas eu 
acredito que não porque aqui eu só tenho ele pra dominar, e lá 
são poucas tias (professoras e funcionários da escola) pra 
conseguir, acho que não, elas tem vários, não, elas ficam com 
todos ao mesmo tempo, então pra elas lá, é mais difícil, porque 
tem uns, igual o P. mesmo, ele mexe, se ele tá aqui ele tá 
beliscando o outro do lado, não sei como ele consegue, ele não 
fica parado. Às vezes, ele tá assistindo televisão com a E. 
(irmã), ele sabe que ela odeia que mexe no cabelo dela, ela 
detesta, a gente não, mas ela sabe que ele passa a mão e aperta a 
cabeça dela, então lá é a mesma coisa, ele sabe que os outros 
não gostam e procura fazer. 
(P): Provoca? 
Mãe 9: Eu acredito que ele faz na escola da mesma forma que 
ele faz aqui em casa, não é diferente porque eu lá ele se sente 
em casa, eu sei que lá pra ele é a mesma coisa que aqui. Então, 
ele faz a mesma coisa, eu acho que pra elas não é fácil, aqui pra 
mim também não é mas pra elas é pior. Porque não consegue 
parar, às vezes, ele tá aqui comendo, passa um anúncio na rua, 
ele já quer saber o que que é, por que que é, deixa o prato aqui e 
já vai ver o que é, não precisa fazer isso, não tá ouvindo o que é, 
não precisa sair daqui pra ir lá ver mas quer saber tudo, então 
pra elas não deve ser fácil, não que elas não tem capacidade, 
tem porque elas já conseguiram muita coisa mas que é mais 
difícil é. 
(P): E com a E.(filha caçula), como é que é? É diferente? 
Mãe 9: É difícil porque a E. quer fazer tudo que ele faz, ela acha 
que pode, tudo que ele faz de errado, ela quer fazer também, ela 
acha que pode fazer também. 
(P): Então, estão os dois na mesma dificuldade? 
Mãe 9: No mesmo ritmo porque um faz as coisas... ela é bem 
menos, ela já entende mais, se você pressionar ela, ela já 
entende mais porque a cabecinha dela é um pouco diferente, 
acho que a dele é bem menos que a dela, acho que lá no fundo é 
diferente, ela tá evoluindo muito até, e ele muito pouquinho vai 
evoluir mas muito lento. Então, a gente fala as coisas pra ela, 
ela vai entendendo, eu falo pra ela se ela não obedecer, até 
porque o pai dela ela respeita mais, tem mais medo porque eu 
fico aqui o dia inteiro, se tudo que ela fizer de errado, eu bater, 
eu mato ela. E ele não... 
(P): Você tá com quantos anos? 
Mãe 9: Eu... vinte e nove? (contando nos dedos) 
(P): Tem que fazer as contas... 
Mãe 9: É que eu quero que seja vinte e oito então... 
(P): Tem gente que escolhe a idade que mais gosta e fica né... 
(risos) 
Mãe 9: E fica, porque eu fiquei uns... bem uns cinco anos no 
vinte e quatro... nossa passava o ano e eu no vinte e quatro 
depois daí passou... (risos) 
(P): Depois que vê que o tempo tá correndo né... 
Mãe 9: Passa muito rápido. 
(P):  Mais alguma coisa? 
Mãe 9: Não. 
 
• Transcrição da entrevista com o pai de P. (pai 9). 
 

(P): Eu tava conversando com a L. como tem sido cuidar do 
P., e pra você, o que acha? 
Pai 9: Pra mim, eu acho bem mais fácil, porque eu fico 
menos tempo com ele, eu saio cedo, trabaiando né, e só 
chego a tarde, às vezes, eu chego a tarde e ele tá na rua 
brincando com as crianças, aí eu fico um pouco mais à noite 
junto. De vez em quando, eu corrijo mais um pouco ele, mas 
é sempre ela (mãe) que fala mais com ele, ele é um pouco 
mais difícil que com a E.(filha caçula), que a E., a gente fala 
e ela entende e ele, a gente fala alguma coisa é mais difícil 
dele entender.... no mais... 
(P): E como ele faz quando você vai corrigir alguma coisa? 
Pai 9: Quando eu vou falar alguma coisa com ele, ele fala 
“eu vou chamar minha mãe”, acha que ela vai defender ele, 
ele faz isso só... tem hora que ele até entende, mas tem hora 
que não, depende do jeito que ele tá, se ele tá mais calmo ele 
é melhor. Ele é assim, se você fala com ele se você for fazer 
assim, eu não vou pescar e não vou levar ocê, aí na mesma 
hora ele pára, é uma beleza, ele até abraça ocê. Ele gosta 
muito de pescar, quando eu vou pescar, eu levo ele né, então 
agora quando ele começa fazer alguma coisa que eu vou 
corrigir ele, eu falo “se ocê continuar assim, amanhã nós 
vamos pescar e eu não vou te levar”, aí ele já pega e na 
mesma hora ele já fala “ah, nós vamos pescar”, já acalma, já 
fica melhor, então tô aprendendo um jeito assim, das coisas 
que ele gosta mais, tem hora que tem que falar assim mas 
tem hora que ele não entende mesmo as coisas que a gente 
tem que falar, é difícil. 
(P): Você tá com a L. faz... não é desde que ele nasceu, né? 
Pai 9: Não, faz cinco anos. 
(P): E aí, como tem sido desde que vocês estão juntos, desde 
que vocês começaram a morar junto, como era com o P.? 
Pai 9: No começo, a gente fica mais preso, eu não tinha tanta 
liberdade, eu pensava mais pra falar um pouco com ele, 
depois foi acostumando, depois de entrar no dia-a-dia, 
convivendo todo dia, aí foi ficando mais... fui entendendo, 
foi entrando na minha cabeça esse pobrema dele, agora é 
assim, tem hora que a gente fica nervoso, fala um pouco 
mais com ele mas, depois pensa um pouco, e começa a 
entender de novo as coisas. Mas eu acho que pra mim não é 
tão difícil quanto pra ela porque agora, como te falei... 
(P): ... e de fim de semana? 
Pai 9: De fim de semana, às vezes, eu não fico em casa, 
igual ontem mesmo a gente saiu, nós fomos pescar, aí ele tá 
junto, ele se diverte junto lá comigo, aí... 
(P): E é mais fácil, mais difícil... 
Pai 9: Pra mim, quando a gente tá pescando, ele fica do 
mesmo jeito, ele fica quieto, às vezes, enrosca o anzol, ele 
fala só que tem que ter paciência com ele, quando arrumo 
um lugar pra ele pescar, ele fica quieto... pra mim é normal, 
não me ligo muito não. Igual no domingo, nós fomos na casa 
da mãe dela, de tarde, aí tem as crianças, e ele vai brincar 
então eu fico bem pouco com ele, eu acho... não é fácil... eu 
vejo ela falando com ele... pra mim é bem mais fácil porque 
passo o dia inteiro trabaiando, chego a tarde, ele tá 
brincando, a noite a gente fica um pouco e logo vai dormir, 
então eu penso assim, a dificuldade é mais pra ela. 
(P): Mas você acha que você pode ajuda-la de alguma 
forma? A lidar com ele, ficar com ele... 
Pai 9: Às vezes, a gente tenta ajudar né, mas não é fácil 
assim, igual ela que é mãe mesmo então, ela já tem esse jeito 
dela, às vezes, é procuro falar alguma coisa...  quando eu 
posso ajudar, eu tento. 
(P): E o senhor acha diferente por causa da E. ser sua filha... 
Pai 9: Um pouco assim muda mas...  no modo de conviver, 
no modo de lidar com os dois. 
(P): E parece que o P. considera mesmo pai, o senhor né? 
Pai 9: É, ele me chama de pai... 
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(a mãe passa pela cozinha com a intenção de fazer um café para 
me servir e ouve um pedaço de nossa conversa decidindo 
acrescentar algumas coisas ao que o pai me dizia)  
Mãe 9: Quando ele tava na escola, tinha um dia que a gente tava 
jantando que ele perguntou se podia chamar ele de pai, porque 
ele chamava ele de preto né, todo mundo chama ele de preto. 
Ele perguntou se podia chamar ele de pai, e ele falou pode e 
nunca mais ele chamou pelo nome. Às vezes, ele chama de 
“bem”, quando ele tá bem nervoso, com algum pobrema, “corre 
bem, corre”, aí ele chama de bem, “oh bem, vem aqui a mãe tá 
chamando ocê”. Eu chamo ele (marido) de “bem” e o P. acha 
que deve chamar também. 
(P): E contato com o pai dele de verdade, ele não tem? 
Pai 9: Muito pouco né... 
Mãe 9: Ele vai na casa da vó dele mas na casa do pai, não... 
antes ele ia, agora não vai mais, ele não gosta... um dia, eu tava 
conversando com um menina que eu tava trabalhando numa 
barraca, ela falou que ele não gosta dele... aí ele chegou a 
esconder perto do matinho, do jardim, ele chegou a esconder pra 
ele não ver. Eu falei, então não vai porque ele não quer... 
Pai 9: É porque ele ficou com medo por causa uma vez, nós 
fomos conversar com o pai dele chamou a atenção dele... e ele 
tava dentro do carro e, ele ficou com medo. 
(P): Vocês foram lá falar com ele... 
Pai 9: Que ele pagava (pensão) e depois parou de pagar, aí nós 
fomos lá pra conversar com ele pra não precisar ir no advogado, 
nisso ele tinha ficado com a outra mulher, ele veio com 
agressão, ele começou a xingar, começou a falar que nós não 
tinha o que fazer e tava precisando... aí nós viemos embora, 
quando nós tava vindo... ele falou “oh meu pai vindo”. 
Mãe 9: Ele fala pra mim, fala pra ele que “eu não quero 
conversar com ele”. Por mais que eu tento, porque tem o pai 
dele, tem a mulher e a irmãzinha dele (filha do pai biológico 
com a nova companheira), e ele adora criança, ele não quis nem 
conversar com a irmã. 
Pai 9: A gente chama ele, fala P. vem aqui conversar com seu 
pai, não adianta, que se você for puxar ele, é pior, aí ele chora. 
A gente tenta chamar mas... Eu não sei quando tá lá na casa dela 
como que é, de vez em quando a gente deixa um dia lá na casa 
da vó dele... 
Mãe 9: É que ele sente falta dela mesmo... 
Pai 9: Às vezes, o pai dele vai lá, aí eu não sei como que é, às 
vezes, a gente encontra ele na rua... 
Mãe 9: É tipo assim, se você não é legal com ele na APAE, se 
ele te ver na rua com certeza, ele vai falar pra você...  
(P): Quando você tava com o pai dele era assim também... 
Mãe 9: Não, era bem diferente... eu acho, e sempre achei que 
ele sempre se dava melhor com o G.(Padrasto) do que com o pai 
dele, mesmo quando a gente tava junto com o pai dele. Ele 
pedia pra sair junto com o pai dele e o pai dele não levava, e 
com o G. (padrasto) é muito difícil falar não, só não gosta de 
levar porque eles vão brigando atrás por causa de lugar, aí 
dirigindo não dá pra ele olhar os dois brigando. Mas sempre ele 
leva, e ele (pai biológico) não, ele sempre pedia e não, às vezes, 
ele ia na casa da mãe dele e não sei porque ele não levava... 
porque até hoje ele não tem muito contato, ele teve muito antes 
de casar mas depois de casado nunca mais... 
(P): Eu tô perguntando essas coisas porque eu tô achando 
interessante... que eu acho que é uma coisa de compreender... 
Pai 9: Tem que sempre procurar cada vez mais entender o jeito 
dele. 
Mãe 9: Porque a gente não vai poder mudar né, quem tem esse 
pobrema, não sei quanto vai durar, e se pode mudar, ela falou 
pra mim que não vamos precipitar não que de uma hora pra 
outra, ele pode reagir, ele pode ser alguém na vida, ele pode 
conseguir muita coisa, não assim de uma hora pra outra mas 
com o tempo, ele sabe aprender alguma coisa... nossa, é o que 
eu mais quero. Se você acha que tem possibilidade, vamos lutar, 
vamos ver o que a gente pode fazer, até porque se não tiver pra 

mim, não vai problema nenhum porque se eu consegui até 
agora por mais que a gente tenha passado dificuldade mas se 
eu consegui até agora, eu vou ter força porque o pior eu já 
passei... e eu quero, que mãe que não quer, melhor coisa que 
tem, é ter um filho que consegue tudo na vida, pelo menos 
assim, só não aprende se não quiser. Mas eu consigo, tem 
tanta criança que vai na escola, e consegue e ele vai na 
escola e não consegue. Se você ficar pensando nessas coisas, 
é melhor não pensar, eu prefiro não pensar porque é difícil... 
(P): E quando você (padrasto) conheceu o P., você já sabia 
que ele tinha esse problema, você acha que mudou sua idéia 
de como ele é hoje em dia? 
Pai 9: É, quando eu conheci ele, nós morava, era vizinho, 
nós sabia que era diferente, que tinha um pouco de 
deficiência, só que nunca entrava na minha cabeça nada, não 
pensava, depois que comecei a conviver com ele que 
comecei a pensar... 
Mãe 9: Eles eram amigos.... nossa, nem passava pela cabeça 
minha e dele da gente ficar junto um dia, e ele gostava muito 
dele, sempre brincava, já conhecia a bastante tempo. 
Pai 9: Depois que a gente tá junto agora, eu sei que mudou 
muito agora porque eu tenho ele como um filho... 
Mãe 9: Eu sei que mudou pra melhor porque no começo era 
mais difícil. 
Pai 9: Por exemplo, ele tá brincando com os outros meninos 
e um menino bate nele ou faz alguma coisa, eu pego e falo 
que não pode fazer isso, na mesma hora, parece que já sinto 
por dentro... então, eu tenho ele como se fosse meu filho 
mesmo apesar de ter hora de ser um pouco difícil mas... 
(P): E tem alguma coisa fácil de lidar com o P.? 
Pai 9: Em outras partes, ele é muito carinhoso com a gente. 
Mãe 9: Ele é assim, que se ele gosta, ele gosta, se ele não 
gosta, ele fala na cara, a expressão dele já mostra. Aqui pra 
eu andar com ele na rua é super difícil porque ele conhece a 
quadra inteira e eu não conheço. Ele fala “mãe, olha fulano 
ali” mas não sabe o nome, “ele é meu amigo”, e é mesmo. E 
quando ele vê, não adianta, ele gruda e tem que conversar 
um pouco com ele, tem pessoas que a gente vê mas que eu 
não conheço e fica chato pra mim. 
(P): E como é com a sua família em relação ao P.? 
Pai 9: Eles se dão bem, só que é bastante gente, porque eu 
tenho sete irmãos! Em M. (outro estado) né. 
(P): Sete irmãos? 
Pai 9: Cinco irmãs e dois irmãos. 
Mãe 9: E em que ir na casa de todos. 
(P): E todos moram lá? 
Pai 9: Moram. 
(P): Só você veio pra cá? 
Pai 9: Só eu. 
Mãe 9: Tem uns que moram na fazenda, outros moram na 
cidade mas na mesma casa... 
Pai 9: E eles gostam porque minhas irmãs falam com as 
crianças dela pra não brigar com ele. 
Mãe 9: Ele gosta mais de mocinha, maior, tem uma moça 
que mora na cidade, que não gosta de fazer coisa de criança 
mas ela brinca com ele de casinha, pega-pega, então ele 
gosta muito dela... mas ele gosta muito dela, por ela ser 
mocinha, ela entende muito bem ele. A minha sobrinha que 
convive mais com ele não entende ele, a cabeça é diferente. 
(P): Você acha? Por que você acha? 
Mãe 9: Ela não se apega com criança, ela acha que aquilo é 
dela, é dela... 
(P): Então não é só com o P. que ela age assim? 
Mãe 9: Não, com a E. também... 
(P): Você tem quantos irmãos? 
Mãe 9: Sete. 
(P): Nossa, e todos moram aqui? 
Mãe 9: Um mora no M (outro estado), duas moram perto de 
Minas, uma mora no Paraná e os outros aqui ... 
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(P): E você tem quantos anos, G.(para o padrasto) ? 
Pai 9: Eu tenho trinta. 
(P): Não parou na idade...(risos) 
Pai 9: Não, eu não posso (risos), eu acho que com o tempo, 
quando a gente vai ficando mais de idade, o tempo passa mais 
rápido, né.  
(P): E o que deu pra você vir aqui pra cidade? 
Pai 9: Eu viajava muito... 
Mãe 9: Era barraqueiro de festa né! 
(P): É festa de que? 
Mãe 9: De igreja né, fazia quermesse vendendo doces, salgados 
e outras coisinhas de fim de semana, em várias cidades da 
região e aí achou que morar aqui ia dar mais certo, aí com o 
tempo nos conhecemos e é isso, não saiu mais daqui (risos) 
(P): Então tá bom... tem mais alguma coisa que eu esqueci de 
falar, que vocês querem perguntar... 
Pai 9: Acho que não. 
(P): Então tá bom, obrigada. 
 

Décima Família 
 
• Fragmentos da história de A e P. 

A e P, são irmãos de 29 e 30 anos respectivamente que 
apresentam a síndrome do X frágil, segundo laudos médicos 
presentes em seus prontuários. Apresentam ainda, em 
decorrência da síndrome, deficiência mental que, no caso de 
ambos é moderada. Seus pais se encontram na faixa dos 60 
anos, sendo que moram e trabalham em um sítio na zona rural 
da cidade, no qual são empregados do dono da propriedade para 
cuidar da produção de laranjas e da criação de alguns animais. 

Os rapazes têm outros 9 irmãos sendo que apenas um 
ainda mora no mesmo sítio que eles, junto com sua mulher e 
dois filhos. Do núcleo familiar deles fazem parte os demais 
irmãos e alguns sobrinhos com quem parecem ter bastante 
contato. Na APAE A e P freqüentam a oficina pedagógica e o 
Ensino de jovens e adultos (os dois programas são intercalados 
durante a semana para a mesma turma de alunos). 
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de A e P. (mãe 10). 
 
(P): Eu estive conversando com o seu marido... sobre o cuidado 
com o P. e A., então agora eu queria saber da senhora, como é 
que tem sido cuidar dos meninos? 
Mãe 10: Ah, o cuidado que tem que ter com eles, é ir guiando 
eles pra faze as coisas porque a gente tá falando pra eles não 
faze, não aprende, o jeito que eles faz sem a gente manda eles 
não faz, né, principalmente o A. é mais ativo, ele sempre faz, 
pelo menos o serviço de casa, ele ajuda eu. 
(P): Ajuda? 
Mãe 10: Oh, ele lava a louça, ele arruma a casa, até a roupa 
dele, ele lava. Eu mando ele lava e ele lava. 
(P): Jura? 
Mãe 10: Ele sabe...  
(P): Obedece a senhora? 
Mãe 10: Eu falo com ele e ele atende, até eu não gosto que ele 
venha... pra fica andando à toa pra rua porque ele entra pros bar, 
e a turma dão bebida pra ele. E o A., o que dão pra ele, ele bebe 
então eu tenho medo. Porque o pai já é da ... (pausa). 
(P): Ah é, gosta, né. 
Mãe 10: Cerveja sem álcool, eu andei dando pra ele, depois ele 
fala pra todo mundo que eu dei cerveja, eu fico com vergonha 
até. Cerveja sem álcool não faz mal... então a gente tem que fica 
em cima, dirigindo ele. Até aqui na Apae, ele fazia algum 
servicinho que davam um dinheirinho pra ele, eu chegava em 
casa, porque eu ficava a semana inteira sem i em casa e ele fica 
guardando o dinheiro e não dava pra ninguém, só dava pra 
mim... 
(P): Tem mais contato com a senhora? 

Mãe 10: Mais contato mas tudo as coisa, ele vem comigo. 
Ele não dá trabaio pra nada, agora essas coisa de lava, toma 
banho que a gente tem que fica encima dele porque tem vez, 
que ele entra 2,3 vez no banheiro, com o pé sujo. Comigo ele 
não fica bravo não, ele obedece, agora com o M., ele fala 
cada tendel. 
(P): O que ele fala? 
Mãe 10: Grita... às vez, a gente fica até com medo do 
escândalo... porque força ele tem bastante. 
(P): Do A. a senhora fala? 
Mãe 10: Eu falo pro M (pai). “não deixa ele nervoso” porque 
eu não deixo mas.... Por causa que ele cata as coisa e ele não 
faz, serviço, trabaio, e vira um bicho. Tem hora que dá até 
medo dele perde o controle, então eu falo “larga a mão de 
insurtá ele, de deixa ele nervoso, que ele fica pior!” Triste 
viu. 
(P): Quantos filhos a senhora tem mesmo? 
Mãe10: 11. 
(P): E qual é o primeiro? 
Mãe 10: O primeiro é a mulher. 
(P): Como chama? 
Mãe 11: É M.Ap. 
(P): Tá com quantos anos? 
Mãe 10: 37 anos. 
(P): E depois, vem quem? 
Mãe 10: M.H., O.... de ano e meio, passou mais 21, 22 mês... 
(P): Depois do O. vem quem? 
Mãe 11: A.L., daí o A. depois tem o P. com o P., que é o 
gêmeo, depois A., S., E. e E. 
(P): A senhora tem bastante filha, né? 
Mãe 10: Tem, 7 filha e 4 homem. 
(P): Os homens são o P. e o P., o A. e o O. 
Mãe 10: E o mais velho, O. que mora lá no sítio. Agora, 
assim meio avoado igual ele, tem uma. Tem uma que 
também é casada, que tem uma menino igual ao A., tá com 
3, 4 anos. 
(P): Como é que a senhora sabe que é igual ao A.? 
Mãe 10: Porque ele não aprende nada, não fala. 
(P): E como chama? 
Mãe 10: E. 
(P): E mora no sítio também? 
Mãe 10: Mora pra frente de J. (cidade vizinha), e trata ele lá 
em C (outra cidade vizinha), no hospital que ela leva. Era 
pra tá na Apae também, mesma coisa eu, o neurologista falo 
pra mim, que a filha tinha a mesma possibilidade de ter igual 
e essa minha filha tem. 
(P): E só ela tem? 
Mãe 10: Só ela que tem o menino assim, ela tem 2 e uma 
menina mais velha nasceu só com 3 dedos na mão, depois 
nasceu esse segundo, menino também com o mesmo 
pobrema. 
(P): Nossa, mas a menina só tem esse problema no dedo? 
Mãe: Só o pobrema no dedo, no resto é normal mas o 
menino é uma tristeza, não escuta a gente fala com ele, não 
obedece, não fala também... vai passa na Apae também. 
(P): Tem algum outro? 
Mãe 10: Só esse, dos outro são tudo normal, não tem 
pobrema nenhum. O neurologista falo pra mim que as filhas 
ia ter a possibilidade, até as outra, agora tem medo... 
(P): Mas nenhuma das outras tem filhos? 
Mãe 10: Tem, duas, as duas que mora em Jaguariúna que é 
mais velha, ela tem. 
(P): A M.Ap. e a M.H.? 
Mãe 10: É, tudo perfeita, o O. também. 
(P): A M.H. tem menino também? 
Mãe 10: Tem 1 menino e 2 menina. 
(P): E o menino dela não tem nenhum problema? 
Mãe 10: Não... 
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(P): Quando que falaram pra senhora isso, das filhas da senhora 
poderem ter isso? Dos netos? 
Mãe 10: Aqui na Apae mesmo, o neurologista veio aqui. 
(P): O dr. L.? 
Mãe 10: Não sei o nome, ele passou aqui... e ele falou que as 
filha ia te o mesmo pobrema. 
(P): E aí, o que a senhora achou quando ele contou isso pra 
senhora? A senhora entendeu o que ele falou? 
Mãe 10: Ah, ele falou que era pobrema meu, né, o A. com o P. é 
pobrema meu porque é a mãe que tem o pobrema, e filha é a 
mesma coisa, o menino homem que ela tem... 
(P): Só dá em homem? 
Mãe 10: Só, é o pobrema da mãe. Se é menina, o pobrema é do 
pai e agora a C., que tem o pobrema com os irmão... 
(P): E a senhora ficou preocupada quando o médico falou isso 
pra senhora? 
Mãe 10: Eu fiquei preocupada mas... ela também fico grávida 
sem espera mas eu avisei eles “oh, o dr. falo que as filhas tem a 
mesma possibilidade” 
(P): Mas também tem a possibilidade de não ter, de ser normal? 
Mãe 10: Tem mas falam que vem das mães, né, tem até o 
desenho do X. A mulher tem dois X e os home tem um X só, 
então ele falou que o pobrema tá nele, então... 
(P): Então como é que será que a senhora tem os outros dois que 
não tem? 
Mãe 10: O P. com o P. nasceram... não sei vê o que que é. 
(P): O P. com o P. são iguais ou não, são diferentes? 
Mãe 10: São diferentes, o P. é branco e o P. é mais escurinho, 
do cabelo preto, diferente. 
(P): Porque tem os gêmeos que são iguais e os que são 
diferentes. 
Mãe 10: É, o P. parece mais com o A.  
(P): Ah é? Por isso que os outros falam que o P. é gêmeo com o 
A. 
Mãe 10: Porque os dois é da mesma cor, age junto, igual, não 
sei se porque acostumo junto, não sei. Até quando eles foram 
assaltados lá no sítio..., eles tavam, então o ladrão ponho o cano 
do revólver no pescoço dele. 
(P): De quem? 
Mãe 10: Do P., acho que ele cutucava com força, ele falava pra 
todo mundo que o ladrão tinha dado um tiro no pescoço dele. E 
ele fico tão apavorado que nem no quarto que ele dormia, 
precisamo muda de quarto, perto do meu quarto, pra ele dormi 
e, agora ele tranca a porta, puxa bem a cortina e tranca a porta. 
(P): Quando que aconteceu isso, dona D.? Eu não sabia? 
Mãe 10: Tá fazendo... um tempinho já, uns dois anos e, ele 
falava pra todo mundo que o ladrão tinha dado um tiro no 
pescoço. Não atiro porque o motorista, o B. que a gente fala, o 
seu Z., falo pro moço que tava com o revólver “não, não atira 
nele não que ele é doente, vai na Apae”, daí o ladrão tiro. E ele 
ficou naquela que o ladrão tinha atirado. 
(P): E o que eles queriam roubar? 
Mãe 10: Eles tavam querendo rouba a casa, que o sítio era do 
vizinho e nisso a perua chegou pra deixa as criança e já tinha 
gente lá, preso com os ladrão, e a perua chegou e eles pegaram a 
perua também. Tomaram a chave do motorista e jogaram a 
chave na mata. Deu 8 hora, 9 hora e eles não aparecia, e tava 
meu neto junto, nós fomo atrás. Nóis telefono no Morro Verde e 
falamo que a perua tinha sido assaltada, a minha nora já caiu em 
pânico. Tiveram lá na casa pra procura a perua, nóis não sabia 
que tava lá, se nóis chega uns 10 minutos antes, nóis fica preso 
também. Cheguemo lá, eles tudo preso dentro de casa, os ladrão 
tinha acabado de sair, a polícia tinha chegado porque ele 
atiraram numa moto... Daí o P. fico numa situação... ficou 
assustado mas fico tempo desse jeito, fico apavorado. O menino 
não, ele esqueceu rápido mas ele deu trabaio pra mim mas no 
fim ele foi indo na Apae mas... foi um susto. 
(P): É mas qualquer um, né?!  

Mãe 10: Ainda foi sorte que eles esqueceram logo, demoro 
mas esqueceu porque senão como nóis ia faze. Até que elas 
tão na Apae desde quando abriu a Apae. 
(P): É, um dos primeiro então, faz 14 anos. 
Mãe 10: Um dos aluno primeiro que teve. 
(P):O P. tá com quantos anos? 
Mãe 10: Tá com 28, 29. 
(P): E o A.? 
Mãe 10: O outro tá com 30. 
(P): E quem falou pra senhora que eles tinham que vim na 
Apae? 
Mãe 10: Uma cunhada minha que arrumo, daí eles 
chamaram. Então na Apae, eles já passaram por tudo quanto 
foi, em Campinas, nóis levemo pra... 
(P): Depois que entraram na Apae? 
Mãe 10: Depois que entraram na Apae, que daí nóis levava 
ele em C.. A Apae pedia pra leva, mas o médico não fez 
exame nenhum nele. 
(P): E antes eles tinham entrado na escola? 
Mãe 10: Tinham, com 7 anos. 
(P): Com 7 anos normal, e daí não deu certo, não 
aprenderam... 
Mãe 10: Então, o P. deu muito trabaio porque ele ficava 
contente em i na escola mas chegava lá, ele dava muito 
trabaio porque a turma precisava corre atrás dele pra ele não 
sai pra rua. Então, tiro ele que não quis i... mas não aprendia 
nada... 
(P): Ah é?! Não sabia também. 
Mãe 10: Então saiu de vez, depois entrou na Apae. 
(P): E aí a senhora ficou... como é que foi quando saíram da 
escola, ficaram em casa? 
Mãe 10: Ficaram em casa depois quando abriu a Apae, 
minha cunhada deu o nome deles... e tão até hoje. Já 
passaram por, nossa... mas não tem nada o que fazer com 
eles. Até agora memo... 
(P): Ele tava fazendo alguma coisa que... 
Mãe 10: Ontem, tava chovendo, ele saiu de casa 15 pras 10. 
(P): Da manhã? 
Mãe 10: É, e saiu debaixo de chuva. 
(P): Lá no sítio? 
Mãe 10: Lá no sítio, aí eu passei na estrada onde ele espera... 
tudo de vontade de vim e eu falo de tira ele pra vê se ele 
obedece um pouco mas... ele adora e tem a turma aqui que 
gosta dele também... só pra ver se ele para um pouquinho 
porque senão ninguém pode com ele. 
(P): Mas o que ele faz, que a senhora acha ruim, é dele sair 
sozinho? 
Mãe 11: É dele sair antes da hora, ele fica muito tempo na 
beira da estrada, quando tá tempo bão, ele fica lá perto de 
casa, não é pertinho mas é uma distancinha mas quando 
chove, eles tem que ir lá na estrada espera, longe. Tem 15 
minuto de caminho, lá na beira da estrada, isso que eu acho 
ruim.... Só que eles não que vim mora na cidade então, por 
um motivo é bão mas por outro... nessa época de chuva, é 
triste lá. Mas com ele ninguém segura, falo que vai na Apae, 
tem que deixa que vai, se ele fica nervoso... 
(P): Teve dia dele vim à pé, né? Que a perua não passou. 
Mãe 10: Então... 
(P): E quando fala que não tem aula, ele fica na boa? 
Mãe 10: Aí ele fica, que nem hoje memo ele falo que não 
tinha aula, mas já chego lá em casa e falo que tinha aula, aí 
ele fica... 
(P): Mas não era pra ele vim mesmo, dona D. Não, sabe é 
que a professora dele não vinha e quando não tem outra 
professora pra substituir, é que hoje, aqui ficou sem 2 
professoras, elas precisaram faltar, 3 precisaram faltar, então 
só veio a M. e a Prefeitura mandou a L. pra substituir. Então 
se vem todos os alunos, o pessoal daqui não sabia o que ia 
fazer...E o P., como que é quando fala de vim na Apae? 
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Mãe 10: O P. não é muito... pra ele vim, a gente precisa mandar. 
(P): E por ele, ele fica fazendo o quê? 
Mãe 10: Agora nessas férias, meu neto tá lá também, então a 
gente larga ele. 
(P): É? Qual deles? 
Mãe 10: O menino pequeno que mora lá, filho do O.... por isso 
que ele não se importa, ele ajuda, a turma gosta dele... 
(P): Sabe o que eu tenho a impressão, dona D., o A. é mais 
apegado com a senhora e o P. mais com o seu M (pai). 
Mãe 10: P. é mais apegado com o irmão dele, o O., do M. ele 
não gosta também. O O. e o Pe. 
(P): O Pe. mora lá no sítio também? 
Mãe 10: Mora pra cá mas moro lá, até presente de Natal, ele 
chegava em casa e corria dar pra... ele corria dar pra... ele gosta 
do O. que leva ele pra fazer as coisas e agora o M. já não leva... 
(P): E aí, agora comparando, a senhora tem 11 filhos, só os 2 
que estudam aqui, 9 que não tiveram problema, se 
desenvolveram bem, e como é que a senhora vê, se fosse 
comparar o cuidar do P. e do A. e cuidar dos outros filhos. O 
que a senhora acha que é diferente, igual? 
Mãe 10: A única coisa diferente é que tem que da mais atenção 
porque eles não sabe faze nada, não sabe esquenta uma comida, 
o A. ainda se ele aprende, ele esquenta uma comida e como mas 
o P. não sabe nem desliga um fogão. 
(P): A senhora já tentou ensinar pra ele e ele não aprendeu? 
Mãe 10: Toda vez que ele tá perto, eu falo pra ele que pra faze 
comida é esse botão aqui... então tem que da mais atenção pra 
eles... os outro tem idéia do que tão fazendo mas eles não. 
(P): Quem fala que a senhora dar mais atenção pra eles? 
Mãe 10: Os outro filho mais velho... 
(P): Tem que estar sempre perto... 
Mãe 10: Foi difícil ele aprenderem a tomar banho sozinho 
mesmo no tanto que eles conseguem? A senhora falou que eles 
não tomam banho direito? Não toma, às vez, quando tá calor, a 
gente tem que falar pra toma banho bem tomado. 
(P): E eles sabem o que é banho bem tomado? 
Mãe 10: Sabe, eu ensino, eu falo pra lava bem mas eles toma 
banho depressa...  
(P): Mas aprender a tomar banho do jeito que eles tomam, eles 
aprenderam? 
Mãe 10: P. é mais, tem que toma banho pra janta, então se toma 
banho 3 hora, já é hora de janta, já que janta. 
(P): Ele tem noção que o banho tem a ver com a comida. 
Mãe 10: E no dia que farta força, o A. toma banho na água fria 
memo, o P. fica esperando a força vim. Eu falo pra ele, janta 
mas ele fala que vai toma banho... a  gente começa a fazer 
comida e ele vai toma banho...  
(P): Mas ele aprendeu que sempre depois de tomar banho, é 
hora de comer. 
Mãe 10: Isso ele aprendeu... eles não guarda na idéia... 
(P): É mais difícil de entender mas parece que não é difícil de 
conviver. 
Mãe 10: Então, sabendo convive é fácil até as mulher lá fala... 
(P): A senhora já penso se eles não pudessem nem fazer isso, 
não dessem conta. 
Mãe 10: Daí ia se difícil, até a nora que mora lá entende bem, já 
tá acostumada, sabe como faze...  
(P): Tem alguma outra coisa que a senhora esqueceu de falar... 
Mãe 10: Não. 
(P): Então tá bom. Obrigada! 
 
• Transcrição da entrevista com o pai de A e P. (pai 10). 
 
(P): Eu queria saber, do senhor, como tem sido cuidar do A. e 
do P.? 
Pai 10: O cuidado que a gente com eles é não deixa “farta” nada 
pra eles, o que eu pude faze, eu fiz. Agora o que não dá pra 
faze... 
(P): E o que o senhor faz por eles?  

Pai 10: Como? 
(P): E o que o senhor acha que ajudou eles, que pôde dar pra 
eles, que não deixou faltar? 
Pai 10: Ah, tudo quanto é alimento e cuidado, de levar onde 
for preciso, porque eu levei, várias vez, na U (hospital de 
refer6encia na cidade vizinha) pra faze eletro e disse que não 
tinha solução “memo”. Isso aí eu fiz. 
(P): E, quando o senhor levou eles na U., eles tinham 
quantos anos, em que época foi? 
Pai 10: Ah, isso quando era moleque, acho que tinha uns 10, 
12 anos, por aí, 8 anos. De vez em quando, a gente levava, 
né, levava no médico e o médico pedia. 
(P): E como que o senhor ficou sabendo que precisava fazer 
essas coisa? Quem falou pro senhor que eles precisariam ir 
pra U., fazer esse tratamento? 
Pai 10: É, o próprio médico daqui falava pra levar pra lá, pra 
fazer uma pesquisa, né, depois quando não teve mais 
solução, eu parei “memo”. Não adianta. 
(P): O senhor achava que levando lá, ia ter uma solução?  
Pai 10: Eu achava, a gente levo até vê que artura que eles 
falaro que precisava continua, que ia miorá mas eles falaro 
que era isso memo. Aprende diz que não aprende, entende, 
isso é normal. Agora, eu acharia que, se cuidasse mais um 
pouco, poderia chega mais a cabeça deles no lugar, eu 
achava mas eles acharo que não tem jeito. 
(P): É, e o que tava faltando pra cabeça deles chegarem no 
lugar. O que o senhor imagina que faltava? 
Pai 10: Eu achava que arguma pouca coisa, fartava madurá 
mais um pouquinho e chegava, né. 
Mãe 10: Tratamento, arguma assim que precisava. 
Pai 10: Um pouco de tratamento, eles madurava um pouco e 
chegava mas ... engano. 
(P): O senhor falou isso pros médicos? 
Pai 10: Não, não cheguei a fala mas eles falaro pra mim, só 
que... era aquilo ali memo. 
(P): Quando eles nasceram, o senhor já percebeu que tinham 
algum problema, alguma coisa? 
Pai 10: Não. 
(P): Quando foi que percebeu? 
Pai 10: Eu percebi que eles não igual aos outros, né, que 
nem o A. mas não fartava nada pra ele, nóis achava que, 
quando ele entrasse na escola, eu achava que ele ia melhora 
.... mas miorá nada. Eu achava que entra nada na cabeça 
dele, manda ele conta, ele não sabe conta, só uma coisa que 
é difícil dele esquece. Que ele vê ocê hoje aqui, ele nunca 
mais esquece d’ocê, em qualqué lugar na rua que ele, ele 
sabe quem é, reconhece. 
(P): E o P.? 
Pai 10: Agora o P. já quase não vi nada nele. P. quase que 
não tem nada o que fala dele. 
(P): Por quê? 
Pai 10: Porque ele já é gêmeo, os dois é junto. Até certo 
ponto, ele assanhava pra ir na escola, a hora que chegou pra 
ir na escola daí que acho diferente e daí não ia na escola... 
(P): Não acompanhava? 
Pai 10: Nem ficava na escola. 
(P): E ele desenvolveu igual ao irmão dele ou como foi? O 
gêmeo dele como que chama? 
Pai 10: Pe.  
(P): Pe., e ele era igual ao P. quando nasceu? 
Pai 10: Igual não, o Pe. era mais esperto, né. 
(P): O senhor acha que é diferente o P. do A.? 
Pai 10: O P. do A.? ... 
(P): É. Na onde o senhor acha que é diferente? 
Pai 10: Os dois... numa parte, numa certa artura, os dois é 
igual, né, mas um já pensa de um jeito e o outro... eu acho 
que tem essa diferença. 
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Mãe 10: O que o A. faz, o P. acompanha. Até pra dormir, a 
gente vai deitá, um chama o outro, tem que ir os dois juntos 
(riso). 
(P): Parece que os gêmeos é os dois... 
Mãe 10: Muita gente perguntou se os gêmeos era o P. e o A. 
Não sabia que era o Pe. porque o Pe. é casado, tem dois filhos já 
e o P., coitado. O que o A. faz, o P. acompanha então parece 
que é os dois que é gêmeo. 
(P): O senhor acha alguma coisa difícil de lidar com o P. e o A.? 
Pai 10: Oia, pra mim, é um pouco sim.  
(P): Por quê? 
Pai 10: Porque se eu for querer corrigir ele, não dá tempo, agora 
não. 
(P): E quando era pequeno? 
Pai 10: Quando era pequeno, P. já era mais difícil, o A. era 
melhor um pouco pra lida do que o P.. O P. não aceita eu corrigi 
ele de jeito nenhum, nem por a mão nele pra leva ele pra 
atravessa a rua, nem quando eu levava ele na U., ele não 
aceitava não. 
(P): Ele não deixa? E como o senhor fazia? 
Pai 10: Largava ele fazê né ... 
Mãe 10: Mas ele é assim memo... 
Pai 10: Lá também na sala, esperando chama na hora da 
chamada, a hora que chamava... ele não aceitava leva ele. 
(P): Ele ia sozinho... e ele não se metia em confusão, em perigo? 
Pai 10: Não... agora que a gente não gosta de carrega ele pra 
tudo quanto é lado por causa disso, chega aonde tem gente 
assim, ainda mais quando é conhecido, ele já chega, quando o 
cara tá distraído, ele pra cumprimentar o cara, ele já chega e dá 
um tapa nas costas... o P. não sabe muito respeita os outros. 
(P): Então vocês querem que ele fique mais em casa, não saia 
muito? 
Pai 10: Agora o A., eu achava que precisava anda bastante 
porque... ele fica mais ruim, mais nervoso porque trabaia ele 
não vai... porque ou ele fica lá deitado no sofá ou ele fica lá na 
área, sentado na cozinha, sentado embaixo de alguma 
mangueira lá mas...  
(P): O senhor percebe que ele gosta de ficar no meio de gente? 
Pai 10: Ele gosta, tudo eles gosta de ficar no meio de gente. O 
P. que se mete mais na conversa e ele é mais ruim de... 
atrapalha nóis... 
(P): E o senhor fica preocupado dele atrapalhar os outros ou 
dele... 
Pai 10: Eu fico preocupado que os outros tão lá conversando e 
ele vai lá e conversa no meio, e se eu for fala com ele, ele 
responde mesmo. 
(P): Não adianta nada? 
Pai 10: Então eu prefiro fica quieto, prefiro fica quieto porque 
se eu for fala pra ele, ele vai responde pra mim... se tiver perto, 
é uma vergonha pra gente, os outro tá vendo. 
(P): As outras pessoas não entendem que ele não aceita e vão 
acabar pensando mal do senhor, que o senhor não dá respeito 
pra ele... 
Pai 10: É... 
(P): Tá bom, tem mais alguma coisa que o sr. queira contar? 
Pai 10: Não agora é com a mãe mesmo. 
 

Décima Primeira Família 
 
• Fragmentos da história de FR. 
FR é uma garota de 12 anos que tem Síndrome de Down e 
deficiência mental leve. Seus pais estão na faixa dos 40 anos e 
trabalham como autônomos em sua própria casa com jogos e 
entretenimento. FR tem uma irmã de 22 anos e um irmão de 18, 
além de um sobrinho, filho da irmã, de 7 anos que mora com 
eles na mesma casa. 
Na APAE, FR freqüenta a classe de primeira série do ensino 
fundamental - modalidade educação especial, sendo considerada 
uma adolescente bastante geniosa, que costuma não atender às 

solicitações da professora com muita freqüência, saindo da 
sala sem autorização, deixando de fazer as tarefas e outras 
coisas do tipo. Apesar disso, seu comportamento é pacífico, 
muitas vezes mostrando certa timidez e retraimento, mas não 
costuma interferir nas atividades dos demais alunos, exceto 
pelo fato de, geralmente a equipe se sentir incomodada por 
“ter uma aluna fora da classe”. Nas entrevistas com os pais 
de FR raramente são mencionadas outras figuras familiares 
além das citadas. 
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de FR. (mãe 11). 
 
(P): Eu queria saber como tem sido cuidar da FR? 
Mãe 11: Ah, o que eu falo pra você, foi muito mais difícil, 
sabe! 
(P): Por quê? 
Mãe 11: Porque ela continua assim... como eu vou falar, 
pelo comportamento dela sabe, a gente veio pra cá, ela tinha 
uns cinco meses, aí ela começou a andar aqui, então ela 
criava muitos problemas com os vizinhos sabe, daí eu tinha 
que levar ela, lotado de gente, e eu tinha que cuidar do bar e 
dela. Então, às vezes, ela escapava... 
(P): A senhora estava falando que foi difícil... 
Mãe 11: É, o comportamento dela era de ir dentro das casas 
sabe, e até hoje ela é assim... só que agora, ela só chega 
perto da pessoa, quando ela tem confiança no contato, sabe, 
precisa de toque mesmo. Se ela sentir confiança... Mas antes 
era diferente, e ela entrava nas casas e não queria sair mais, e 
mexia, muitas vezes ela chegou até... nossa cada coisa, 
dentro do supermercado, no meio daquele monte de freguês, 
e eu tinha que ficar limpando o supermercado dos outros, eu 
sei que foi difícil mas sempre foi uma criança muito 
carinhosa... e foi passando, tudo é fase mesmo, né... 
(P): Será que foi passando esse comportamento dela? 
Mãe 11: Foi, foi passando que Deus foi muito generoso 
comigo, e ela foi, em seguida, se afirmando e aí ela mudou, 
o comportamento dela era de entrar na casa dos outros e 
trazer a chave pra casa... aí muito passou e tudo que a turma 
perdia, vinham na minha casa. E ela andava muito, esse 
quarteirão aqui, não sei falar quantas vezes no dia, ela fazia, 
e eu tinha que ficar atrás dela, eu largava minhas coisas, 
baixava a porta do bar, que era eu que ficava sozinha, pra 
procurar ela nas casas. E foi indo... 
(P): Nessa época, ela tina quantos anos, mais ou menos? 
Mãe 11: Acho que até uns seis, sete anos... e aí quando ela 
teve alta da Unicamp, eles pediram que eu pusesse ela numa 
escola normal, sabe, ela tinha idade de prezinho e fosse 
também na Apae mas era importante que ela fosse numa 
escolinha normal. Então, a gente tinha que contribuir na 
educação e eu fui e coloquei ela na escola e foi onde eu 
percebi o quanto a gente faz besteira nessa vida. 
(P): De ter colocado? 
Mãe 11: É, que ela não tinha jeito de ficar no meio das 
outras crianças, e eu sofro muito mesmo de um monte de 
coisa que... sabe as crianças procuravam ser amáveis com 
ela tudo mas o comportamento dela, acho que até hoje ela é 
assim, ela vè a mochila de um e toma conta, ela faz encrenca 
na escola, que até o ano passado ela fazia (riso), então ela 
achava que podia pegar tudo, ela queria ficar andando, sabe, 
dentro da sala, e ela ainda fazia coco... faz muito pouco que 
ela parou, que ela fazia, não toda hora, mas na hora que ela 
acomodava, e ela fazia na escola e a professora falou que 
levava ela no meio do gramado, no pátio, e dava banho nela 
lá, e eu cheguei a ver isso e me magoou muito muito, eu 
senti uma situação muito humilhante pra ela, sabe, embora 
ela não entendesse nada mas nossa... aí eu pedi que se 
pudesse cancelar a matrícula dela lá, que eu não fui mais lá... 
e depois ela foi parando com isso também, e foi mudando, 
mudando e, graças a Deus, ela não foge mais, sabe, ela se 
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comporta muito bem. Só quando ela se pega com alguém, é o 
mundo dela... ela diz que não, a M., a enfermeira aqui do 
postinho, ela acorda, a F., tá escuro ainda, ela levanta e vai abrir 
o posto, e ela fica esperando na hora que a enfermeira passa, 
que ela dá plantão ali na janela, sabe, e ela fica, a moça fala, ela 
repete, a moça chama o próximo, ela vai lá fora e fala “o 
próximo”, ela até ajuda mas ela fica na janela do posto. E 
quando a dra. M. ... fica mais difícil ainda porque aí, ela vai pro 
lado de trás do posto e fica na outra janela da M. falando com a 
M. e fica janela com janela, onde a médica atende com a janela 
aberta, e não fica bem. Então, eu vou lá buscar e me sinto mal 
porque eu tenho que passar na frente da janela que ela tá 
consultando e não dá pra fechar, e fica aquela coisa, e ela só 
vem quando é a hora de estar pronto o tal do miojo que ela tem 
que comer, todo dia, pra ir pra escola, aí ela come o miojo, toma 
o banho dela e pega a perua e vai pra escola. E a M., acho que, 
não agüenta mais... 
(P): Por que será que acontece... 
Mãe 11: Não sei, acho que ela sente assim... cada tempo é uma 
coisa... e ela tem uma moça também, que mora na C. (bairro da 
cidade), que veio de SP, ela cismou com a mulher,  a tal da B. 
que é mãe, mas ela é mãe assim, ela aí e eu aqui, mas se é pra 
ela chegar pertinho ela não chega ...  ela fica esperando a 
mulher entrar com o carro e ela fala “ leva eu na minha casa”, a 
moça fala “entra aqui que eu levo” mas ela não entra, e ela fica 
na rua até ela virar a esquina, fechar a porta da igreja pra depois 
ir embora. 
(P): Essa moça freqüenta a mesma igreja que vocês? 
Mãe 11: Freqüenta... mas ela é assim...  teve uma ocasião que 
ela... (pausa) 
(P): Como é que tá? 
Mãe 11: Ah, às vezes, eu dava uma bronca nela, conversava e 
quando eu menos via tinha parado, e assim foi todas as coisas 
dela, ela gostava também... quantas vezes o carteiro vinha e ela 
catava tudo, trazia as correspondências todas e saia entregando 
mas foi passando também... 
(P): E a senhora ficava brava com ela... 
Mãe 11: Eu ficava, porque tinha que... Eu ficava, as vezes, eu 
falava  sério que não podia fazer, eu punha um pouco de medo e 
pegava ela pra mão e levava ela lá, nunca bati não porque na 
minha casa era um verdadeiro... todas as coisas que ela cismava 
que poderia ser dela, ela escondia, então quando a F. queria... 
essa foi a fase que eu mais sofri com a F., que dava revolta de 
ver, sabe, a casa toda atrapalhada, com gente xingando, gente 
batendo. 
(P): É mesmo? 
Mãe 11: Ah, ela punha a casa no chão, ela escondia embaixo do 
colchão, ela jogava... ela era muito danada. 
(P): Como assim, escondia o que?  
Mãe 11: Ah, qualquer coisa, nem que fosse uma blusa, uma 
bolsa, qualquer coisa... foi a fase mais difícil que eu passei, 
porque era tudo... e tava eu ali no meio daquela confusão, e eu 
não queria que batesse e, ao mesmo tempo, eu sabia que ela tava 
agindo mal... então foi muito difícil mesmo mas que também, 
graças a Deus, passou. Agora, ás vezes, ela até esconde alguma 
coisa, ainda pega mas já não é maldade mais, ela pega e enfia 
dentro do guarda-roupa dela, ela pega cd, essas coisas assim. 
Então, quando alguém procura alguma coisa e não acha, a gente 
já vai lá e fala “vai ver nas coisas da FR.” e tá lá... mas tirar da 
casa dos outros, nunca mais... 
(P): E quando era mais nova, como era? 
Mãe 11: Então, de bebê, ela começou a vida dela dentro do bar 
comigo, né, que eu não tinha com quem deixar, então eu punha 
um colchãozinho, que foi dividido o bar num quadrado, onde 
ficava a gente e o balcão do lado de lá. Então, alí era o espaço 
que a gente ficava, tinha uma mesinha, onde eu dava comida pra 
ela, e eu colocava um colchãozinho ali e ela ficava comigo. 
Então, quando ela começou a engatinhar, era de ré, aí ela punha 
a mãozinha assim e vinha de barriga no chão, arrastando, e ela 

começou desse jeito. Mas só, ela foi... dentro do bar onde 
tinha muito movimento, e o povo achava graça, gostava 
muito dela, então, ela... ela ficava bem na casa dos outros 
porque convivia com muita gente, desde cedo. E foi assim, e 
depois que ela começou a fugir de casa, que ela começou 
com essa mania de pegar as coisas mas acho que até aí foi 
normal, que ela começou a ir na Apae, ela tinha o que, um 
ano, um ano e pouquinho. 
(P): Ela ia lá em A. (nome da cidade vizinha onde 
moravam)? 
Mãe 11: Em A., e eu levava, era de segunda-feira, eu ficava 
com ela e era o dia inteiro, então eu ficava lá porque pra eu 
voltar não tinha jeito pra depois, à tarde, ir buscar. Então, eu 
deixava ela... E foi, nem sei contar quanto tempo, mas uma 
boa temporada. 
(P): E foi depois que ela veio na escolinha aqui?  Ela já não 
tava mais na Apae? 
Mãe 11: Não... na Apae de A., só não lembro se ela tava na 
Apae daqui. Será que tava?  
(P): Ela tá com doze anos?  
Mãe 11: Quando que começou a Apae lá em cima, você 
lembra? 
(P): Faz com catorze anos que tem APAE aqui! 
Mãe 11: Catorze... mas quando começou, não tinha vaga pra 
ela. 
(P): Ela começou na Apae quando mudou lá em cima? 
Mãe 11: Quando mudou lá em cima, que eu fui ali e era a V. 
que cuidava das crianças ali, e ela não tinha mais crianças, aí 
não tinha mais profissional também. Aí, ela continuou lá em 
A., aí no ano... não sei, só sei que foi melhorando.  
(P): Foi melhorando desde que era pequena ou teve alguma 
época que ela deu uma melhorada maior? 
Mãe 11: De repente, ela se abriu, agora ela é ela, onde ela tá 
ela é ela, tanto que na Apae, ela não dançava, não fazia nada 
que ela tinha vergonha, e depois até isso ela tá fazendo na 
rua ela canta, ela dança, ela tinha vergonha de ficar perto de 
alguém ... Ela é tudo diferente. 
(P): Tudo diferente? Por que? 
Mãe 11: Tudo... ah, como eu posso falar pra você, ah... é 
diferente não sei como... e ela é preocupada com os irmãos...  
(P): E mais uma coisa que eu queria saber, como foi pra 
senhora quando a senhora teve ela, quando ela nasceu? 
Mãe 11: Eu sabia que, na minha gravidez, alguma coisa tava 
errada mas, naquela época, não tinha os exames que faz 
hoje... aquele que tem na U. (hospital de referência na cidade 
vizinha) com uma semana de gravidez, você já sabe... não 
tinha. Eu achei diferente porque ela não tinha movimento, 
sabe, eu não sentia um movimento dela, então eu ia no 
médico, eu ficava preocupada e, ele falava “mãe, tá tudo 
bem”... ela demorou vinte e cinco minutos pra nascer... 
(P): Sem estar preparada pra... 
Mãe 11: Sem estar... eu falei “o que que tem o meu neném”, 
e ele “nada mãe, nada é uma criança normal” , eu falei 
normal que eu nunca vi... e ele falava “calma mãe, volta pra 
cama que a gente conversa”, e eu querendo saber... 
descobrindo, tirando aquela pele dela, aparecendo a carinha 
dela, e eu vendo a orelhinha, sabe quando você bate o olho... 
mas ela não chorava, não mamava e eu fiquei lá.... 
(P): Mas ela já estava com você? 
Mãe 11: Tava... não ela...  não que eu não aceitasse mas é 
duro...  
(P): Essa... o médico não deu muita esperança que ela não ia 
andar nunca mais, foi essa mesma pessoa que falou pra ela ir 
na escola normal? 
Mãe 11: Não... eles foram analisando o mental dela e aí eles 
chegaram na conclusão que ela tem uma boa chance de 
aprender muito bem, então foi onde que eles mandaram uma 
carta pra escola com encaminhamento de lá... e ela foi ali 
mas isso foi na idade de prézinho. 
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(P): E como é que tá no geral, considerando... como a senhora 
definiria a FR. pra mim, como ela é? 
Mãe 11: Olha... primeiro, é que eu agradeço a Deus mas muito 
por... foi uma descoberta pra minha vida, ela veio como uma luz 
pra mim, ela me ensinou muito coisa. 
(P): Antes dela era diferente? 
Mãe 11: Muito diferente, um dia ela veio, tanto que ela corrige, 
quando eu falo umas bobagens, ela fala “olha a boca”... sei lá, 
ela veio como uma luz e eu vejo ela como uma menina que tem 
condições de se proteger muito bem...  
(P): Tem mais alguma coisa que a senhora esqueceu de falar 
importante, sobre o cuidar dela, sobre ela que eu tenha 
esquecido de falar que acha importante? 
Mãe 11: Acho que não. 
(P): Então tá bom, obrigada. 
 
• Transcrição da entrevista com o pai de FR. (pai 11). 
(P): Como tem sido cuidar da FR? 
Pai 11: Não é difícil, é igual qualquer criança! 
(P): E como ela é? 
Pai 11: Ela é carinhosa, preocupa né... a gente vê que ela tá 
fazendo uma coisinha ou outra pra gente... obedece, é só eu 
chegar que ela vem abraçar e tudo. 
(P): É? 
Pai 11: tem gente que acha que é difícil porque ela  tem a 
síndrome né, mas pra mim é igual. 
(P): Você falou que ela tem a síndrome? Como é isso? 
Pai 11: Ah é o problema né, que ela nasceu, eles falam que é 
Down  né, foi difícil quando a gente não sabia o que era mas 
agora vê que é igual... 
(P) no começo foi difícil? 
Pai 11: É, quando ela nasceu a mulher ficou a ponto de ter uma 
ataque né, falaram que ela não ia andar e nem falar , e a gente 
pensou no pior! A mulher passou um apertado viu! 
(P): Eu imagino que pro sr também tenha sido difícil! 
Pai 11: Pra mim foi mas a mulher desesperou né! Eu falei o que 
Deus quiser que seja vai ser e tá aí até hoje! 
(P): Quer dizer que os primeiros momentos foram difíceis mas 
agora já percebeu que ela está aí e não morreu, tá crescendo... 
Pai 11: Ë 
(P): E como é que o sr lida com ela? 
Pai 11: Que nem eu falei, pra mim não tem problema, ela é 
normal, eu lido igual aos outros, e ás vezes é até mais fácil 
porque ela obedece bem. Eu ela obedece. E na APAE eu tô 
sempre ajudando né, compro bingo, compro ingresso de jantar e 
tudo. Às vezes não vou mas que eu compre é certeza, e  eu tô 
ajudando né, nossa eu ajudo muito! 
(P): E lá na APAE mesmo, tem dado certo de o sr. ir? 
Pai 11: Lá já é difícil né, porque eu trabalho o dia todo, tem que 
ficar enrolado com o serviço e é difícil poder ir lá, mas eu 
compro os ingressos de  todas as festas, eles sabem que podem 
contar comigo mesmo que for pra não ir, mas eu compro. 
Mesmo quando a gente morava em A. eu já ajudava a APAE de 
lá, eu fui vereador e tudo e consegui muita coisa pra escola lá. 
Agora da FR eu acho que é isso.  
(P) De o sr. achar que o cuidado é igual, que é tranqüilo pra 
você! 
Pai 11: É pra mim é isso! 
(P): Tem mais alguma coisa que o sr. queira acrescentar? 
Pai 11: Não, pra mim é só. 
 

Décima Segunda Família 
 
• Fragmentos da história de C. 
C é uma garota de 14 anos que tem Síndrome de Down, 
deficiência mental leve e um problema considerável de fala, 
apesar de se comunicar bem com todos. Seus pais estão na faixa 
dos 60 anos e ela é a caçula de 9 filhos. Seu pai é motorista de 

trator em um sítio da cidade e a mãe se ocupa dos afazeres 
domésticos, sendo que, por vezes assume trabalhos 
temporários na colheita de tomates em fazendas da região. 
Na casa de C moram ela, os pais e dois irmãos solteiros 
sendo que os demais moram em outras casas, mas mantendo 
um contato bastante próximo. 
Na escola, ela freqüenta a primeira série do ensino 
fundamental – modalidade educação especial, se mostrando 
bastante expansiva, carinhosa e comunicativa. Quanto ao seu 
desempenho acadêmico, não parece ser dos melhores de sua 
turma, mas ela parece ser bastante esforçada e atenciosa. Um 
de seus mais preciosos dotes para todos na escola é a 
habilidade com a dança, com a qual já participou de várias 
apresentações, ganhando inclusive prêmios por sua 
performance ao lado de seu colega de turma J. (oitava 
família).   
 
• Transcrição da entrevista com a mãe de C. (mãe 12). 
 
(P): Dona M., como tem sido cuidar da C.? 
Mãe 12: Mas que jeito? 
(P): Ah, como tem sido a convivência com ela, como é 
cuidar dela... 
Mãe 12: Não sei, assim como que eu falo?  
(P): Como a senhora faz com ela, como é o dia-a-dia na sua 
casa? 
Mãe 12: Ela é normal, nóis cria ela bem, tive 6 filhos e 
nenhum deu trabalho!  
(P): E ela é uma criança agitada, calminha? 
Mãe 12: Alguma vez só. 
(P): Alguma vez? E a senhora tem que repreender ou não? 
Mãe 10: Quando a gente fala pra ela, ela escuta. 
(P): É, chama a atenção? E quando era pequena, ela deu 
trabalho ou não? 
Mãe 10: Nunca deu trabalho. 
(P): Nunca deu trabalho. A senhora tava falando que teve 
seis filhos? Ela é a última? 
Mãe 12: Não, tem outro. 
(P): Quantos anos ela tem? 
Mãe 12: Vai fazer quinze agora, dia vinte de janeiro. 
(P): Quinze anos. E quando ela nasceu, como a senhora 
sabia que ela tinha Síndrome de Down... 
Mãe 12: O médico falou. 
(P): Lá no hospital mesmo? 
Mãe 12: No hospital de P. (Outra cidade) 
(P): Da onde? 
Mãe: P. 
(P): P? Vocês moravam em P? É aqui em SP mesmo? 
Mãe 12: É. 
(P): Perto da onde? 
Pai 12: Do lado de Bauru. 
(P): E aí como é que foi, a senhora sabia o que que era? 
Como é que a senhora ficou sabendo? 
Mãe 12: O médico falou que ela tinha “pobrema”, que ela 
não vai falar... mas falou que ela não ia viver, né? 
(P): Ah, falou que ia morrer? E aí? 
Mãe 12: Falou, ficamos preocupado e fomo levando no 
médico, levando, levando... daí ela ficou boa. 
(P): Quando que a senhora acha que ela ficou boa? Ela tinha 
quanto tempo? 
Mãe 12: Uns seis mês. 
(P): E depois, como foi? A senhora ficou preocupada de 
saber que ela era diferente? 
Mãe 12: Preocupada a gente fica mas depois foi crescendo, 
engordando... 
(P): E pra aprender as coisas pra ajudar a senhora? Como é 
que é? 
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Mãe 12: Vai ensinando devagarzinho e ela foi indo. Ela é...  já 
fiz promessa na Aparecida do Norte, de levar uma foto dela lá e 
levei a foto lá e ela ficou firminha. 
(P): A senhora fez promessa pra ela ficar firme? 
Mãe 12: É! 
(P): E como ela é aqui em casa? Ela é carinhosa... 
Mãe 12: Ah, ela só quer beijar a gente, vem abraçando, beijando 
a gente...  
(P): Ah é? Mas ela é assim com todo mundo ou todos os filhos 
da senhora são de fazer isso, de ficar abraçando e beijando? 
Mãe 12: Tudo eles é assim, até as noras que vem aqui são 
assim. 
(P): Ela beija e abraça todo mundo. E o que a senhora acha 
disso, dela ser apegada, abraçar, beijar? A senhora gosta, acha 
bom? 
Mãe 12: Eu gosto, né. 
(P): Tem alguma coisa difícil de fazer com ela, alguma coisa 
que preocupa a senhora? 
Mãe 12: Não. Uma coisa que preocupa nóis é dela arranjar... 
(P): Mas ela faz algum acompanhamento, alguma coisa pra 
isso? 
Mãe 12: Tamo esperando a U. (hospital de referência da região) 
ligar pra opera, não ligou até agora...  
(P): Jura? O que que ela faz? 
Mãe: Ela varre, passa pano, arruma a cozinha, lava a roupa até, 
faz tudo... 
(P): E a senhora foi ensinando ela a fazer o serviço? 
Mãe 12: Ensinando e ela vai vendo você fazer as coisas, ela vai 
e faz também. Ela tem uma cabeça que eu vou te falar... 
(P): A senhora tem outra filha mulher? 
Mãe 12: Tem. 
(P): Mais quantas?  
Mãe 12: Duas. 
(P): A C. e mais duas? E as outras também são assim de fazer o 
serviço? 
Mãe 12: Não, não dá tempo porque “trabaia” na roça. 
(P): Nossa... e a senhora, trabalha lá também? 
Mãe 12: Trabaio, tô trabaiando agora, lá no tomate, panhano 
tomate. 
(P): Nossa, a senhora passa o dia inteiro fora? Como é que é? 
Mãe 12: Seis hora, eu cato o ônibus e venho embora. 
(P): Depois a hora que ela chega, a senhora já chegou? 
Mãe 12: É...  
(P): Dona M., com quantos anos a senhora tá? 
Mãe 12: 56. 
(P) Tem mais alguma coisa que a senhora quer acrescentar, quer 
me dizer? 
Mãe 12: Não. 
(P): Então posso conversar com o seu G. (pai)? 
 
• Transcrição da entrevista com o pai de C. (pai 12). 
 
(P): como tem sido cuidar da B.? 
Pai 12: Ah, a gente não pode deixar ela nervosa né, tá sempre 
cuidando. 
(P): Ela fica nervosa por que? 
Pai 12: Quando a gente não deixa ela fazer o que quer né, às 
veiz ela quer ir no bar pegar uma mala ou qualquer coisa e a 
gente fica com cuidado, mas deixa né, pra ela não ficar nervosa, 
porque já tem o problema  dela né... 
(P): O senhor tem cuidado dela ir na rua, dela ir em algum 
lugar? 
Pai 12: Ah tem né! 
(P): Aonde que ela vai? 
Pai 12: Só aqui por perto, né, no bar, ou na esquina, fica aqui na 
frente mesmo! 
(P): Ela vai em algum outro lugar sozinha? 
Pai 12: Sozinha não... 
(P): O senhor tem receio dela? 

Pai 12: Ah, é perigoso, né, com essa violência também, Deus 
o livre... ela olha pra um lado e vai pro outro... 
(P): Como é que é quando vocês moravam lá perto de Bauru 
quando ela nasceu? 
Pai 12:  Ah, eles falaro né, que não ia anda, nem fala e que 
não vingava até sete anosm né, e a gente ficou com receio 
né, quando chego nos sete, porque falaro que não chegava 
até sete ano, e aí foi um tormento! A gente tinha medo né! 
(P): Quando ela fizesse 7 anos acontecesse alguma coisa? 
Pai 12: É, desse algum pobrema, né, mas graças a Deus, 
passou os 7 e tá com saúde. 
(P): Mas ela teve problema quando ela era só bebê, problema 
de saúde, ou depois que ela tinha 1, 2, 3 aninhos? Teve 
algum outro problema de saúde? 
Pai 12: Teve pobrema agora de garganta... 
(P): O senhor tá com quantos anos, seu G.? 
Pai 12: Eu? 56. 
(P): O senhor trabalha? 
Pai 12: Trabalho. 
(P): Aonde? 
Pai 12: No sítio né, eu dirijo trator. 
(P): O senhor trabalha na roça também? 
Pai 12: Só nos maquinários... 
(P): Ah, certo. E o senhor trabalha que horas? 
Pai 12: O horário normal é das 7 as 5 e tem uma hora de 
intervalo de almoço e de sexta-feira, nois para as 4 horas... 
(P): Faz tempo que o senhor trabalha lá? 
Pai 12: 3 anos. 
(P): 3 anos, que bom, né?... 
Pai 12: É graças a Deus nóis vamo criando a filharada né, e 
cê vê a C. é apegada assim comigo, não pode me ver que já 
vem abraçando e depois pede dinheiro pra comprar bala. Ë 
interesseira essa danada, mas é um carinho só, ela é meu 
xodó! 
(P): O senhor acha que esse apego dela com o senhor é por 
causa do jeito dela? Dos carinhos, de ter mais cuidado, o que 
que é? 
Pai 12: Não, eu acho que tem mais porque é uma menina que 
sofreu e nois acompanho o sofrimento dela, né. Pego mais, 
todos tem amor, mas ela pego mais de vê aquele sofrimento, 
sabendo que... 
(P): E agora o senhor não tem mais preocupação com ela 
mais? 
Pai 12: Não só com esse probleminha que ela tem na 
garganta né, que as veiz preocupa. 
(P): Mas eles falam que é alguma coisa grave o que ela tem 
ou não? 
Pai 12: Não, não tem nada... 
(P): Então é uma coisa que dá pra esperar, ir acompanhando 
devagar. 
Pai 12: É dá sim!... 
(P): Faz quanto tempo que ela vai na Apae? 
Pai 12: Quando morava em P. (outra cidade), ela ia. 
(P): Ela ia na Apae lá? Ela tinha quantos anos quando vocês 
mudaram de lá? 
Pai 12: Tava com 7, 8 anos. 
(P): E ela entrou na Apae lá, com quantos anos? 
Pai 12: 3 anos. 
(P): Foi cedo, né. 
Pai 12: É, o irmão que ia leva ela. 
(P): O irmão ficava com ela lá? 
Pai 12: É porque lá eu e a mulher precisava trabalhar 
também... 
(P): Mas alguém indicou que precisava levar ela na Apae? 
Pai 12: Não 
(P): O médico não falou nada... 
Pai 12: Não foi os vizinho né que falaro que ela era diferente 
e que precisava estudar na APAE e foi bom pra ela, carmô 
dos nervo.. 
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(P): O senhor acha que é algum problema que ela não pode ficar 
nervosa? 
Pai 12: Ah, não sei, a gente tem medo do sistema dela porque o 
médico já falou... não pode deixar ela nervosa porque pode dar 
algum pobrema. A gente tá procurando... contra ela, o que a 
gente pude faze... a gente sempre tá procurando agradar ela. 
(P): E quando vocês vieram pra cá, vieram pra cá por que? 
Pai 12: O genro nosso veio na frente, ele trabaiava de motorista 
no supermercado... e pra cá tava melhor... 
(P): Vocês moravam na fazenda quando vieram pra cá? 
Pai 12: É, na fazenda... (pausa) 
(P): Quando vocês vieram pra cá, vocês moravam na fazenda e 
a B., ela ia na escola, vocês já puseram ela na Apae? 
Pai 12: Não, só depois que nóis viemo pra cidade, né. 
(P): Vocês ficaram quanto tempo lá na fazenda? 
Pai 12: Uns 3 meses. 
(P): Pouquinho, então. 
Pai 12: É depois que fechou a fazenda. 
(P): Depois já deu certo, né! Veio pra cá... 
Pai 12: Essa casa tá pagando aluguel mas fazer o que, né. 
(P): Paga aluguel? 
Pai 12: Mas tá bom ... 
(P): Os outros meninos que moram aqui trabalham também? 
Pai 12: Trabalham. 
(P): Todo mundo que mora aqui trabalha. 
Pai 12: É pra não deixa falta nada. 
(P): E a C. é que cuida da casa? (riso) 
Pai 12: É.(riso) 
(P): E da onde você arrumou esse apelido pra C..? 
Pai 12: Ah, isso daí é ... de alguma boneca por aí... 
L: E os outros filhos tem outro apelido? 
Pai 12: Não. 
(P): É? Só ela que tem? Por que a senhora resolveu dar esse 
apelido pra ela? 
Mãe 12: Quando ela era pequena tinha uma bonequinha... 
(P): Se chama ela de C (nome verdadeiro),ela responde? 
Mãe 12: Mas ela não gosta muito. 
(P): Não gosta?  
Pai 12: teve uma época que ela só queria que chamasse de C. o 
nome dela mesmo, não queria que falasse mais no apelido, não 
sei porque, ela veio falando que a professora falou pra chamar 
ela pelo nome e ela ficava brava com nóis você precisava ver ...  
(P): Ah... eu acho que eles estavam trabalhando os nomes na 
classe, então todo mundo sabe os nomes de todo mundo lá, né. 
Então, acho que estavam trabalhando os nomes e, daí, na hora 
de colocar o nome na lousa, eles não...  que C.. é apelido, né, 
então vamos aprender a escrever seu nome. 
Pai 12: E é o certo, que o nome dela... 
(P): Mas agora já passou? Então, agora pode chamar pelo 
apelido de novo? 
Pai 12: agora pode! (risos) 
(P): E o que vocês esperam da B. pro futuro, o que vocês 
pensam em fazer? 
Pai 12: Acho que vai ficar assim mesmo né, temque ter um pra 
cuidar dela e ela vai ajudando nas coisinhas da casa... 
(P): E vocês já pensam, alguma vez, dela ir ajudar na plantação, 
no cultivo, alguma coisa...? 
Pai 12: Não, porque é muito perigoso porque tem muito veneno, 
tudo os remédios é um veneno...  
(P): E agora nas férias, ela fica em casa enquanto vocês 
trabalham? 
Pai 12: É...  
(P): O senhor acha que ela melhorou depois que entrou na 
Apae? 
Pai 12: Oh sim. 
(P): No que mudou? 
Pai 12: Mudou pra escreve... que ela não escrevia nada... então 
melhoro... 
(P): Então tá bom. Obrigada 
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