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Comissão Julgadora



[...]   nem  mesmo  com  referência  às  mais
insignificantes   coisas  da  vida  somos  nós
um  todo materialmente constituído, idêntico
para   toda  a  gente  e   de   que  cada  qual
não  tem  mais  do que tomar conhecimento,
como  se se  tratasse de  um  livro de contas
ou de um testamento; a nossa personalidade
social é uma criação  do pensamento  alheio.
Até  o  ato   tão  simples   a  que   chamamos
“ver uma pessoa conhecida”  é em  parte  um
ato intelectual. Enchemos  a aparência física
do  ser que  estamos  vendo com   todas   as
noções que temos a seu respeito.

Proust
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RESUMO

Este trabalho visou analisar o universo relacional da pessoa com síndrome de Down, verificando

a relação entre as necessidades do desenvolvimento e os contextos interacionais, buscando

compreender a mutualidade de influencia existente entre a pessoa e tais contextos. A síndrome

de Down provoca alterações abrangentes no desenvolvimento e os efeitos dessas alterações

podem ser diminuídos por meio da estimulação dos diversos aspectos desse desenvolvimento. A

estimulação realizada de forma integrada, que articula indivíduos e contextos envolvidos, pode

proporcionar maiores benefícios para o desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome. Para o

Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano, o desenvolvimento é resultado da interação

entre as dimensões pessoa, processo, contexto e tempo. Essa abordagem integrada do

desenvolvimento humano mostrou-se adequada para o estudo da relação entre as necessidades

do desenvolvimento e os contextos interacionais na síndrome de Down. Este estudo envolveu

quatro participantes com síndrome de Down que se encontram em fases diferentes do curso de

vida, ou seja, infância, adolescência, idade adulta e terceira idade. Além das pessoas que têm a

síndrome, foram envolvidos neste estudo outros contextos de sua vivência: família, escola, local

de trabalho e atividades esportivas. A pesquisa foi realizada por meio de estudos de caso e a

entrevista foi utilizada como instrumento para a obtenção de dados. Os dados obtidos foram

analisados utilizando-se dos conceitos do Modelo Bioecológico e foi constatado que em todas

as fases da vida a família aparece como principal impulsionadora do desenvolvimento humano,

sobretudo das pessoas com síndrome de Down. As condições da sociedade ampla influenciam a

maneira como a família utiliza seus próprios recursos. Quando as condições de contextos mais

amplos são adversas, os recursos são encontrados na rede social de apoio da família. Quando as

condições sociais são favoráveis, a família faz uso da oportunidade de escolha dos serviços da

comunidade que considera mais satisfatórios para os filhos. As condições que a sociedade oferece

não garantem que o grupo familiar siga caminhos predeterminados, pois muitas opções são

determinadas por características pessoais e familiares. Assim, apesar da abertura social, a família

pode viver ambigüidades e contradições que influenciam o desenvolvimento da pessoa que tem

a síndrome de Down.

Palavras chave: síndrome de Down; desenvolvimento; contextos; curso de vida.



ABSTRACT

This study discusses the relational universe of the person with Down syndrome, checking on the

relation between developmental needs and the interactional context, and tries to understand the

mutual influences between the person and these contexts. Down syndrome leads to major

developmental changes and its effects can be reduced by the stimulation of the various aspects

of development. The joint stimulation, done by the union of all the people and contexts involved,

can lead to much more benefits for the person who has the syndrome. For the Bioecological

Model of Human Development, the development is the result of the joint function of person,

process, context and time.  This integrated approach to the human development has been adequate

to study the relation of the development needs and interactional contexts within the Down

syndrome. The study was made with four participants that have the Down syndrome, all in

different life cycle phases, that is, childhood, adolescence, adulthood and oldness.  Besides the

people with the syndrome, the study involved other aspects of their lives, as families, schools,

jobs and sport activities.  The research was made trough case studies and interview was used to

collect the data. The collected data was analyzed through the Bioecological Model and the

results showed  that during all life cycle phases the family is the main stimulus of human

development, specially for people with Down syndrome. The main society characteristics

influences the way in  which the family will use its resources. When the general context conditions

are adverse, the family resources are found within the family social network. When the social

conditions are favourable to, the family will choose between the multiple services offered by the

community, considering what she believes it’s more satisfactory for their children.

The  conditions offered by the society do not guarantee the path the family group will attend, for

many options are made by personal and family characteristics.  In this matter, besides the social

opportunities, the family can live ambiguities and contradictions that will influence the person

who has the Down syndrome.

Key words: Down syndrome; development; context; life course.
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Introdução

SÍNDROME DE DOWN:
Caminhos da vida

Introdução

O potencial de desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down vem se tornando cada vez

mais conhecido. A abertura de oportunidades na sociedade e a legislação que garante o direito de

inclusão social têm levado diversos segmentos sociais ao envolvimento com essa condição. São empresas,

grupos de lazer, serviços da comunidade que estão procurando se aparelhar para favorecer o

desenvolvimento das capacidades da pessoa que tem a síndrome. Embora a inclusão social ainda não

seja um fato, é possível notar um maior comprometimento social com esse objetivo.

O acompanhamento de pessoas que têm síndrome de Down no contexto terapêutico por mais

de dez anos, realizados no S.O.S. Down – Serviço de Orientação sobre Síndrome de Down, me

permitiu conhecer não só a experiência das pessoas que têm a síndrome, como também a experiência

de suas famílias e de profissionais envolvidos com elas. Por meio desse trabalho, foi possível conviver

com as necessidades, capacidades, limitações e dúvidas tanto das pessoas que têm a síndrome como

daqueles que convivem com elas. O esforço de todas as partes é, na maioria das vezes, para promover

o desenvolvimento, embora nem sempre o caminho para isso seja claro.

As necessidades do desenvolvimento físico, cognitivo e sócio-emocional de uma pessoa são

diferentes ao longo do tempo e a reciprocidade do meio externo é essencial para que as aquisições

intrínsecas de cada momento possam ser obtidas. Além disso, as conquistas de cada fase devem se

somar, numa escalada de complexidade, de forma que a pessoa possa utilizar recursos cada vez mais

amplos, possibilitando que ela se torne participativa e produtiva em contextos diversos.

De acordo com observações clínicas, as famílias têm se mobilizado para realizar o trabalho de

estimulação necessário para favorecer o desenvolvimento global em todas as fases da vida da pessoa

que tem a síndrome e muitas delas conseguem desenvolver habilidades suficientes para o convívio

social e a participação em atividades diversas. Por outro lado, observa-se que crianças, adolescentes

e adultos que passaram por programas de estimulação sistemática apresentam dificuldades acentuadas,

tanto no aspecto cognitivo como no aspecto sócio-emocional, e possuem um universo relacional,

geralmente, limitado. Quais são os fatores envolvidos em percursos tão diferentes? Quais são os fatores

11
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que podem contribuir para o melhor aproveitamento da estimulação oferecida?

É possível que o déficit cognitivo seja conseqüência da condição genética, a trissomia do

cromossomo 21, e possa explicar parte da defasagem, mas o isolamento social, o oposicionismo, a

agressividade, a dependência e a insegurança observados em alguns casos podem estar ligados a

outros fatores. A compreensão desses fatores pode favorecer a realização de programas de estimulação

mais eficazes e facilitar o processo de inclusão social da pessoa com síndrome de Down.

É possível que a estimulação que tem sido realizada aconteça de forma focalizada, ou seja,

todos os aspectos do desenvolvimento estão sendo atendidos, mas de forma desarticulada, o que

pode dificultar a transposição de aquisições adquiridas de um contexto para outro. Algumas questões

surgem: as condições que o contexto oferece correspondem às necessidades da pessoa em um

determinado momento do seu desenvolvimento? Se as condições de estimulação estão de acordo com

as necessidades da pessoa, ela tem condições de aproveitá-la? O que pode impedir que isso aconteça?

As oportunidades correspondem às necessidades da pessoa que tem a síndrome, mas estão sendo

oferecidas em momento inadequado? A estimulação oferecida nos diferentes contextos é inconsistente?

Algumas pessoas com síndrome de Down podem ter dificuldade de transferir aquisições de

uma atividade para outra e a modificação na atividade pode exigir uma espécie de (re)aprendizagem.

O mesmo acontece em relação aos contextos, ou seja, a pessoa pode ser funcional em um contexto e

não ter condições de transferir essa funcionalidade para outro contexto. As condições de

desenvolvimento apresentadas por algumas pessoas com síndrome de Down indicam que há recursos

que estão sendo pouco utilizados. Se a estimulação for focalizada e pouco articulada pode gerar uma

descontinuidade em que as aquisições se transformam em capacidades isoladas, não funcionais para

as demandas externas.

Partindo do Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano, este estudo consistiu em

uma pesquisa qualitativa que envolveu pessoas com síndrome de Down na infância, na adolescência,

na idade adulta e na terceira idade. No Capítulo 1, é feita uma descrição da síndrome de Down,

focalizando principalmente o documento de 1866 de John Langdon Down, considerado a primeira

descrição formal da síndrome, então denominada “idiotia mongol”. No Capítulo 2, o Modelo

Bioecológico é apresentado, com a exposição dos principais conceitos da teoria. No Capítulo 3, são

apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. No Capítulo 4, questões
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metodológicas são abordadas, explicando a opção pelo estudo qualitativo, os participantes são

apresentados e são expostos os procedimentos de coleta de dados, apresentação e análise de dados,

além das considerações éticas. No Capítulo 5, as informações obtidas são expostas em forma de

relato, privilegiando a fala dos participantes, pois essa é uma característica do estudo qualitativo. No

Capítulo 6, os dados são analisados utilizando os conceitos do Modelo Bioecológico. No Capítulo 7,

são apresentadas algumas reflexões sobre a síndrome de Down, curso de vida, contextos e tempo. O

Capítulo 8 traz as considerações finais sobre a pesquisa e, por fim, são apresentadas as referências

bibliográficas utilizadas no estudo. No final do trabalho, são apresentados os anexos, com o texto do

anúncio publicado na Internet para recrutamento dos participantes, os roteiros das entrevistas, o mapa

da rede relacional, o termo de consentimento livre e esclarecido e a íntegra das entrevistas realizadas

com os participantes.



Síndrome de Down

Capítulo 1
SÍNDROME DE DOWN



Síndrome de Down

A imobilidade das coisas que nos
cercam  talvez  lhes   seja imposta
pela nossa  certeza de que  essas
coisas  são   elas  mesmas  e  não
outras, pela  imobilidade  de nosso
pensamento perante elas.

Proust

1.  Síndrome de Down

 Provavelmente, a síndrome de Down sempre tenha existido entre os seres humanos, entretanto

só foi formalmente descrita em 1866, por John Langdon Down.

No texto de 1866, Down descreve detalhadamente os sinais físicos da síndrome, tais como:

cabelo liso e ralo, rosto largo e achatado, sem proeminências, face arredondada, olhos oblíquos,

fissuras palpebrais estreitas, lábios grandes e grossos, com fissuras transversais, nariz pequeno, pele

com pouca elasticidade, parecendo ser grande demais para o corpo. As semelhanças entre as pessoas

que apresentavam essas características eram tão notórias, que o autor afirma que elas poderiam pertencer

à mesma família.

Outras características foram observadas por Down, por exemplo, a capacidade de imitar, o

senso de humor, a dificuldade na fala e linguagem e a dificuldade motora.  Essas características e

dificuldades foram apontadas, mas o autor reconheceu a possibilidade de desenvolvimento das pessoas

que as apresentavam. Sugeriu que a capacidade de imitação fosse aproveitada e utilizada em atividades

de vida prática, a dificuldade da fala poderia ser diminuída por meio de exercícios da língua, o que

indica que Down identificou a hipotonia desse órgão e ele recomendou também o treino motor

sistemático, para que a coordenação motora fosse aperfeiçoada, melhorando a habilidade de

manipulação de objetos.

Em 1959, Jéròme Lejeune descreveu a alteração genética presente na síndrome de Down, a

trissomia do cromossomo 21 (PENNINGTON et al., 2004), que provoca alterações em muitos aspectos

do desenvolvimento físico e cognitivo da pessoa.

 A síndrome de Down acontece em um entre seiscentos nascidos vivos (PENNINGTON et

al., 2004) e pode ser detectada antes do nascimento, por meio de exames como a amniocentese e

amostra de vilocorial. Porém, na maioria das vezes, é diagnosticada logo após o nascimento e é recebida
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Síndrome de Down

com surpresa, e muitas vezes choque, pelos pais (SILVA e DESSEN, 2004). O fato de ter um fenótipo

facilmente identificável e de ter sido alvo de um intenso trabalho de divulgação, feito principalmente

pelas famílias de pessoas que têm essa síndrome, tornou-a conhecida pela população em geral. Isso

facilita a aceitação tanto dentro da própria família como na comunidade e, assim, têm sido ampliadas

as oportunidades de inclusão social das pessoas com síndrome de Down.

As sugestões de John Langdon Down, feitas em 1866, já associavam o potencial de

desenvolvimento de pessoas que têm a síndrome à estimulação proporcionada pelo ambiente e, nas

últimas décadas do século XX, foram organizados programas de estimulação precoce com o objetivo

de maximizar as possibilidades de desenvolvimento motor, mental e sócio-emocional da pessoa que

tem síndrome de Down.

As alterações provocadas pela síndrome são abrangentes, por isso, se ela for considerada

com base em uma abordagem que envolva desenvolvimento e contextos, como faz o Modelo

Bioecológico, a compreensão poderá ser mais ampla e isso poderá favorecer a utilização dos recursos

tanto da pessoa que tem a síndrome como do contexto em que ela vive para um desenvolvimento

saudável.  Ao mesmo tempo em que direciona a observação da pessoa em desenvolvimento em sua

individualidade, abrindo a possibilidade de compreensão da construção de significados individuais e

privilegiando a particularidade de cada experiência, essa abordagem do desenvolvimento humano

também fornece elementos para a análise cuidadosa dos ambientes que fazem parte da vida da pessoa,

possibilitando uma observação equilibrada da relação pessoa-ambiente.

16
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CAPÍTULO 2
MODELO BIOECOLÓGICO:

DESENVOLVIMENTO E CONTEXTOS



Modelo Bioecológico: desenvolvimento e contextos

[ ...] assim  como   existem  corpos  de  animais,   corpos  de   homens,    isto   é,
 conjuntos    de   células     que,  comparados     com     uma    só,    parecem
imensos como   montanhas,     existem     também          enormes  amontoados     de
indivíduos [...] sua vida não é senão  a    repetição   ampliada    da     existência
das   células  componentes; e quem não for capaz   de   compreender  o mistério,
as reações, as   leis   desta,    só pronunciará  palavras ocas[..] mas se conhecer
a fundo  a psicologia individual,  então  essas  massas   colossais    de  seres
conglomerados,  a   se  defrontarem      reciprocamente,    assumirão  a  seus olho
 uma beleza mais poderosa.

Proust

2. Modelo Bioecológico: desenvolvimento e contextos

O ser humano nasce com um potencial de desenvolvimento que evolui desde a aquisição de

habilidades básicas como se sustentar de pé, até as mais complexas como realizar raciocínios abstratos.

Na sociedade ocidental urbana, esse desenvolvimento acontece dentro de um contexto, ou seja, a

pessoa nasce em um meio-ambiente físico e social. O contexto contém elementos materiais que podem

ter um significado específico para a pessoa em desenvolvimento e pessoas ativas interagindo

dinamicamente nele (LORDELO, 2002). O desenvolvimento acontece a partir da interação entre o

ser humano biopsicológico individual e o meio-ambiente.

O Modelo Bioecológico de Urie Bronfenbrenner é uma abordagem do desenvolvimento

dentro dos contextos interacionais. Bronfenbrenner (1979-1996) situa as origens de sua abordagem

na teoria do campo psicológico de Kurt Lewin e na teoria de Jean Piaget, especialmente a obra A

construção do real na criança. Lewin situa o comportamento humano dentro do contexto situacional,

interpessoal, sociológico, cultural, histórico e teórico e Piaget enfatiza a realidade percebida pela pessoa

e os significados que ela constrói em sua interação com o ambiente.

O Modelo Bioecológico considera que as condições da pessoa influenciarão a maneira como

ela reagirá diante das respostas do ambiente e as pessoas que interagem com a pessoa em

desenvolvimento serão influenciadas pelas condições desta, em um processo circular entre pessoa e

ambiente (LISBOA e KOLLER, 2004). Nesse sentido, os dois lados têm o mesmo potencial de

influência, ou seja, as condições do ambiente são determinantes para o desenvolvimento da pessoa e

as condições desta podem direcionar as respostas do ambiente.

No Modelo Bioecológico o desenvolvimento é “[...] o processo em que interações recíprocas

progressivamente mais complexas acontecem entre um organismo humano ativo com pessoas, objetos
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e símbolos do ambiente imediato. Para serem efetivas, essas interações devem ser     estáveis e

acontecer durante um período de tempo prolongado” (BRONFENBRENNER (2001, p.620). Por

meio dessas interações, o ser humano em desenvolvimento adquire uma concepção mais ampla do

meio ambiente ecológico e se torna mais motivado e mais capaz de se envolver em atividades que

permitem conhecê-lo e modificá-lo. Constata-se que o desenvolvimento efetivamente ocorreu quando

há uma escalada na complexidade nas atividades da pessoa em desenvolvimento e também quando

esta pode modificar o ambiente em que vive.

O ambiente ecológico inclui o contexto imediato em que a pessoa vive, as conexões entre as

pessoas presentes no ambiente, a natureza dessas ligações, a sua influência indireta sobre a pessoa em

desenvolvimento, além de ambientes com os quais a pessoa se relaciona indiretamente, por exemplo,

o local de trabalho dos pais (BRONFENBRENNER, 1979-1996). A importância do ambiente imediato

é fácil de reconhecer, pois são as condições que influenciam de forma clara o desenvolvimento do ser

humano, já os relacionamentos indiretos não são tão óbvios e muitas vezes não são reconhecidos,

porque acontecem por meio das pessoas e outros elementos do contexto com os quais a pessoa em

desenvolvimento tem contato direto.

No desenvolvimento, o tempo é fundamental, pois traz a condição de continuidade ou mudança.

O ser humano funciona e se desenvolve como um organismo integrado total, num processo dinâmico e

complexo em que muitos aspectos estão envolvidos, como pensamentos, sentimentos, ações e reações

que operam simultaneamente, geralmente de forma não linear (MAGNUSSON, 2001). Dentro e fora

da pessoa há um movimento contínuo que, em condições favoráveis, geram mudanças que configuram

o seu desenvolvimento saudável.

O curso de vida é a evolução da pessoa em suas vicissitudes, num mundo em constante mudança.

O funcionamento biológico, suas características e mudanças têm implicações sociais e desenvolvimentais

(ELDER, 2001). O meio ambiente dinâmico e complexo, modifica a pessoa e esta seleciona elementos

desse meio e o reconstrói. Essa construção e reconstrução tem seus marcos determinados pela

sociedade, os quais chegam até a pessoa por meio de “outros significativos”. Outros significativos são

pessoas que constituem relações importantes e influenciam a construção da trajetória individual. Assim,

o curso de vida é construído pelo indivíduo não apenas valendo-se de padrões estabelecidos pela

sociedade, mas também a partir de uma base biológica, pois os eventos biológicos e seus significados
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são elementos centrais da vida da pessoa.

A vida individual se desenvolve ao longo de estágios sucessivos que são influenciados pelas

mudanças biológicas, estão ligados à sincronia da trajetória individual com as vidas de outros significativos

e se refere também à situação histórica ou momento social de determinada mudança. São fases da vida

que, somando características internas e condições externas, determinam a reestruturação do ser humano,

em seus aspectos perceptivo, cognitivo e emocional, dentro dos limites biológicos e sociais.

Elder (2001) estabelece a diferença entre curso de vida e ciclo de vida, levando em conta a

intergeracionalidade. O ciclo de vida envolve a continuidade do ser humano a partir da descendência,

uma geração sucedendo a outra, enquanto o curso de vida envolve a trajetória da pessoa, do nascimento

até a morte. O autor acrescenta que a rede intergeracional ajuda também a identificar a matriz de

influência e o apoio social, obrigações e opções que moldam as vidas vividas interdependentemente.

Cada etapa do desenvolvimento individual exige uma contrapartida do meio externo para que

a habilidade adquirida pelo indivíduo possa se consolidar. Para isso é necessário que ocorram transições

ecológicas, que acontecem sempre que a “posição da pessoa no meio ambiente ecológico é alterada

em resultado de uma mudança de papel, ambiente, ou ambos” (BRONFENBRENNER, 1979-1996,

p.22).  Essa alteração no papel que a pessoa desempenha no ambiente é importante porque traz

implícita a mudança de expectativas em relação ao ser humano em desenvolvimento e com isso há

alteração na forma com que outras pessoas se relacionarão com ele.

De acordo com o Modelo Bioecológico, o desenvolvimento humano pode ser compreendido

com base em quatro dimensões: pessoa-processo-contexto-tempo (Figura 1). Esses quatro termos

indicam o caráter dinâmico dessa compreensão do desenvolvimento humano, em que o movimento

constante é parte essencial. Processo, pessoa, contexto e tempo são indissociáveis na experiência

vivida pelas pessoas, por isso, neste trabalho, a síndrome de Down será apresentada em associação

com cada uma dessas dimensões, tendo como eixo o desenvolvimento em uma perspectiva evolutiva

ao longo do tempo.
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Figura 1

2.1. Pessoa

A pessoa, no Modelo Bioecológico, envolve as características biológicas do indivíduo e aquelas

que foram construídas na interação com seu ambiente. Tais características são tanto resultado como

fonte de variação no que tange à susceptibilidade para os efeitos desenvolvimentais das condições do

ambiente e das interações que a pessoa estabelece. O desenvolvimento do ser humano está relacionado

com a estabilidade e mudança dessas características durante o curso de vida (BRONFENBRENNER,

2001). Os elementos da pessoa que influenciam as interações são: disposições, recursos e demandas

(Figura 2).

Figura 2

Representação das Dimensões Pessoa, Processo, Contexto e Tempo
Da Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano

Núcleos de características da Pessoa na
Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano
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Narvaz e Koller (2004) explicam que as disposições se referem a características que

movimentam as interações com o ambiente imediato, podendo sustentá-las ou impedí-las, constituindo

a força de desenvolvimento da pessoa.

Os comportamentos humanos acontecem com base em características geradoras como

curiosidade, disponibilidade para iniciar e envolver-se em atividades, respostas a iniciativas de outras

pessoas, disponibilidade para adiar gratificação, estabelecer objetivos a longo prazo e senso de auto-

eficácia. Bronfenbrenner (2005) explica que as características geradoras podem ser de quatro tipos:

qualidades pessoais que evocam reações das outras pessoas, convidam ou desencorajam reações do

ambiente, assim podem acolher ou romper processos de desenvolvimento; características pessoais

voltadas para o ambiente que produzem diferenças em reagir, ser atraído e explorar aspectos desse

ambiente tanto físico como social; prontidão para iniciar e manter interações recíprocas; capacidade e

tendência de conceitualizar seu comportamento. Assim, essas características referem-se à reação da

pessoa ao que acontece no ambiente; à reação que ela provoca no ambiente e à sua capacidade de

perceber e compreender essas duas situações.

A pessoa em desenvolvimento pode ter também características desorganizadoras que podem

ser ativas, como dificuldade em manter o controle sobre o próprio comportamento e emoções,

impulsividade, tendência a comportamentos explosivos, podendo chegar à agressividade e violência.

As características desorganizadoras podem ser passivas, como desatenção, falta de responsividade,

falta de interesse em relação ao ambiente, timidez excessiva, insegurança e tendência a não se envolver

nas atividades (NARVAZ e KOLLER, 2004). As características desorganizadoras podem dificultar as

interações com o ambiente, tornando a pessoa pouco receptiva ao que acontece no ambiente físico e

social e podem tornar a pessoa pouco atraente às interações e à aproximação de outras pessoas.

Os recursos biopsicológicos são características que influenciam a capacidade do organismo

para se envolver efetivamente nos processos proximais; envolvem experiências, habilidades e

conhecimentos necessários à ocorrência das interações. Os recursos biopsicológicos podem se expressar

como deficiências e competências: as deficiências limitam ou inibem a integridade funcional do

organismo, como, por exemplo, alterações genéticas, baixo peso, anomalia física, doenças graves,

lesão cerebral e processos degenerativos. As competências referem-se às capacidades, habilidades,

conhecimentos e experiências que evoluem ao longo do desenvolvimento humano, ampliando os domínios
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em que os processos proximais podem ocorrer e tornam-se fonte de padrões progressivamente mais

complexos de interação (MORAIS e KOLLER, 2004).

As demandas são características inatas da pessoa que estimulam ou desencorajam as reações

das outras pessoas nas interações. Nesse aspecto incluem-se, por exemplo, herança biológica, a etnia

e o gênero. As características hereditárias e genéticas são importantes, pois são uma espécie de matéria-

prima para as interações, que transformam o genótipo em fenótipo (NARVAZ e KOLLER, 2004).

2.1.1 - A pessoa e a síndrome de Down

O bebê humano nasce com algumas aptidões que facilitam a satisfação das suas necessidades

no início da vida. As habilidades situam-se principalmente no nível perceptivo. O ser humano, com

poucas semanas de vida, pode: seguir com os olhos um objeto em movimento; começar a discriminar

sons, especialmente a voz da mãe ou da pessoa cuidadora, assim como discriminar o cheiro dela e

sentir sabores básicos, ou seja, doce, salgado, amargo e azedo (BEE, 1994-1997). As habilidades

motoras do recém-nascido são limitadas, mas se desenvolvem com rapidez, de maneira que antes dos

dois anos de idade, a criança pode agarrar, arremessar, pegar, chutar, empurrar, puxar, inclinar, andar,

correr e pular. Na segunda metade do primeiro ano de vida, o bebê estabelece uma forma de apego

com uma figura central, mostrando-se ansioso quando separado dela, consegue movimentar-se sozinho,

começam os balbucios, o uso de gestos significativos e a compreensão de palavras isoladas (BEE,

1994-1997). Da mesma forma que começa a diferenciar as pessoas, a criança começa a conhecer o

ambiente em que vive, a discriminar os objetos, podendo manipulá-los para a solução de problemas,

começando a agir sobre ele.

A síndrome de Down é uma alteração genética que afeta o desenvolvimento global da pessoa,

esta, com síndrome de Down, ao nascer geralmente apresenta hipotonia, como conseqüência o seu

desenvolvimento motor mostra desvantagem acentuada. Rogers e Coleman (1994) afirmam que bebês

com a síndrome sorriem com três meses e reconhecem a mãe aos três meses e meio, apresentando

uma diferença de um mês em relação à média (bebês sem atraso). O sorriso é uma das primeiras

formas de comunicação entre a mãe e a criança, contribui para o estabelecimento do vínculo entre elas

e pode ser considerado uma característica geradora, pois impulsiona a interação entre ambas.

Cerca de 50% dos recém-nascidos que tem síndrome de Down apresentam má-formação do
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coração, que deve ser corrigida cirurgicamente.  Más-formações do trato gastrintestinal, como a estenose

duodenal, doença de Hirschprung e pâncreas anular, ocorrem com mais freqüência. Ao longo da vida,

anomalias oftalmológicas e audiológicas podem acontecer, assim como deficiências imunológicas e

doenças auto-imunes, como, por exemplo, problemas da tireóide, principalmente hipotireoidismo,

hepatite crônica e alopecia areata (RASORE-QUARTINO, 1999-2003). Essas alterações podem,

indiretamente, afetar o desenvolvimento motor e cognitivo, pois podem levar a criança a tratamentos e

hospitalizações que alteram seu ritmo de vida e, assim, o desenvolvimento de suas capacidades. Algumas

dessas alterações, como, por exemplo, as más-formações congênitas ou a dificuldade para se alimentar,

tornam o bebê frágil ao olhar dos pais.  Pachoal (2002) relata que ao perceber a fragilidade do filho,

começou a amá-lo, ou seja, as necessidades da criança podem desencadear uma reação de cuidado

nos pais e a partir disso a ligação entre eles se fortalece.

O desenvolvimento neuropsicológico é importante na síndrome de Down, pois parte das

dificuldades que se observa pode estar ligada à própria constituição orgânica da pessoa e o melhor

conhecimento delas pode auxiliar na intervenção psicológica e educacional, tornando-as mais eficaz.

Wisniewski e Bobinski (1995) observaram que o erro genético da síndrome de Down altera o

sistema nervoso central na estrutura e no funcionamento e constataram que o desenvolvimento do

cérebro de pessoas que tem a síndrome parece normal logo após o nascimento e anormal na idade

adulta, quando pode estar diminuído tendo o aspecto de microcefalia. Segundo os autores, o peso de

um cérebro adulto situa-se em média entre 1.200 e 1.500 g, enquanto o cérebro de uma pessoa adulta

com síndrome de Down pode se situar entre 700 e 1.100 g. Pennington et al. (2003) assinalam que as

alterações do cérebro levam a supor tanto uma disfunção generalizada como déficits específicos ligados

às funções dos lobos pré-frontais, do hipocampo e do cerebelo. Essas disfunções podem aparecer em

diferentes momentos do desenvolvimento e podem ter efeito ao longo da vida da pessoa. Estudando

as funções executivas mediadas pelos lobos pré-frontais e a memória de longo prazo mediada pelo

hipocampo, esses pesquisadores observaram que crianças e adolescentes com síndrome de Down

mostravam bom desempenho em tarefas que envolviam funções visuoconstrutivas e apresentavam

dificuldade em tarefas que envolviam memória de longo prazo mediada pelo hipocampo.

As alterações podem provocar dificuldades nas formas de raciocínio que exigem entendimento

simbólico, captação de relação temporo-espacial e elaboração de pensamento abstrato, desequilíbrio
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no modo de perceber a realidade em sua diversidade e exercer constantes adaptações. A adaptação

fluida a uma realidade variável decide em termos práticos a capacidade e possibilidade do ser humano

aproveitar-se da independência e autonomia na vida diária. A aprendizagem e a elaboração de respostas

podem ser mais lentas e trabalhosas quando as alterações estão presentes, como na síndrome de

Down. A retenção de informação pode estar sujeita ao esquecimento, o processamento das informações

pode estar dificultado e o bloqueio informativo pode atrapalhar a aprendizagem e a dificuldade de

habituação pode levar à dificuldade de desprendimento de um estímulo para dedicar-se a outro.

Buckley e Bird (2002) apontam que as diferenças no funcionamento da memória e as dificuldades

no processamento auditivo podem levar a outras perdas na aprendizagem, se não forem compensadas

por estratégias de ensino. Hodapp, Evans e Gray (1999-2003) confirmam as perdas, constatando que

o declínio no desempenho em tarefas que envolvem o funcionamento cognitivo é evidente nos primeiros

anos, se mantém com o aumento da idade, mas não acontece em crianças com limitação cognitiva

devido a outras causas. Embora haja diminuição no ritmo de desenvolvimento, os autores observaram

que não há perdas das habilidades adquiridas e as crianças com a síndrome podem adquirir novas

habilidades. O declínio no desenvolvimento dessas crianças foi observado não só no aspecto intelectual,

mas também na comunicação, nas atividades da vida diária e na sua socialização. Wishart (2002)

constatou que crianças com síndrome de Down, embora continuem adquirindo novas habilidades ao

longo dos anos, o fazem em um ritmo cada vez mais lento e consolidam tais habilidades de forma

inadequada. A utilização dessas habilidades e capacidades pode ser muito difícil, na medida em que

não são acessadas com facilidade quando é necessário, o que compromete o seu desempenho numa

tarefa.

As alterações descritas acima podem acontecer em pessoas com síndrome de Down, mas não

ocorrem em 100% dos casos e, com isso, os recursos biopsicológicos também variam. Embora a

síndrome de Down seja um erro genético que pode gerar deficiência, esta pode se transformar em

recursos de competência ao longo da vida.

Algumas alterações físicas causadas pela condição genética podem marcar o início da vida da

pessoa com síndrome de Down. Algumas dessas alterações necessitam de correção cirúrgica,

submetendo o bebê e os pais ao estresse decorrente dessa situação. A necessidade de estimulação

sistemática devido ao atraso no desenvolvimento motor, cognitivo e sócio-emocional cria uma situação
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atípica, com várias terapias, que também geram sobrecarga. Soma-se a isso o impacto do diagnóstico

que provoca insegurança e instabilidade emocional nos pais nos primeiros meses. A condição de vida

de uma pessoa com Síndrome de Down nos primeiros meses ou anos de vida envolve um ambiente de

muita expectativa por parte dos pais e, considerando os procedimentos aos quais é submetida, de

muito esforço por parte da própria criança.

A idade pré-escolar é muito importante no desenvolvimento de toda criança, pois ela passa

da dependência à independência, aprende a falar, a marcha torna-se mais segura, o treino da higiene

aumenta a autonomia e a exploração do ambiente amplia-se.

No aspecto motor, a criança corre com mais facilidade, sobe escadas, anda de bicicleta. No

aspecto cognitivo, constrói brincadeiras que tem seqüência, pode fazer classificação por cor, forma ou

tamanho, pode ter noção de número e quantidade. Na comunicação, esse é um período em que a

criança pode usar frases, inicialmente com duas ou três palavras e depois aumentando à medida que se

desenvolve.  No aspecto sócio-emocional, a criança nesse período desenvolve brincadeiras com outras

crianças, liga-se a crianças do mesmo sexo e apresenta interesse em amizades individuais (BEE, 1994-

1997).

Por sua vez, nessa fase, a criança com síndrome de Down encontra-se ainda em processo de

aquisição da independência motora, o que limita a exploração do ambiente (ROGERS e COLEMAN,

1994). Mancini et al. (2003), analisando o desempenho funcional de crianças com síndrome de Down,

constataram que no aspecto motor o atraso é acentuado aos dois anos de idade, mas não é significativo

aos cinco anos. As mesmas autoras observaram que no aspecto de autocuidado existe a mesma tendência,

mas a independência é menor nessas duas faixas etárias. Além disso, os pais tendem a limitar a

participação da criança em atividades de alimentação, higiene e vestuário, ajudando em tarefas que a

criança poderia realizar sozinha, geralmente argumentando falta de tempo para permitir essa participação

em decorrência de sua dificuldade e de seu ritmo lento.

O mesmo estudo constatou que crianças com síndrome de Down apresentavam desempenho

inferior nas habilidades sociais que envolviam comunicação expressiva, compreensão, socialização e

resolução de problemas, quando comparadas com crianças que não tinham a síndrome. Apesar disso,

as dificuldades não impossibilitavam a independência na vida cotidiana no que se refere à comunicação

e à solução de problemas (MANCINI et al., 2003).  Essas observações indicam que a valorização, às
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vezes excessiva, da estimulação formal realizada por profissionais limita as oportunidades de estimulação

pela família, levando ao não-aproveitamento e não-aperfeiçoamento das capacidades da criança, que

poderiam ser estimuladas no cotidiano. Assim, a criança que tem a síndrome pode receber a estimulação,

desenvolver a capacidade, mas não pode exercitá-la, tendo pouca oportunidade para utilizá-la.

Geralmente, dos cinco aos sete anos, acontece uma transição na vida da criança, quando

alterações qualitativas são observadas. As crianças, de um modo geral, começam a apresentar-se mais

responsáveis, capaz de compreender situações complexas, entender melhor as outras pessoas e a si

mesma (BEE, 1994-1997).

Na fase escolar, as habilidades motoras tendem a estar consolidadas, a criança pode andar,

correr, saltar, pular corda, andar de bicicleta e as habilidades cognitivas são suficientes para algumas

operações concretas envolvendo questões de conservação, seriação e classificação e também a

utilização de estratégias para a solução de problemas, indicando o desenvolvimento dos processos

executivos, de organização, planejamento e monitoramento do comportamento. Entre os seis e doze

anos o desenvolvimento cognitivo é o aspecto mais notório nas crianças em geral. A socialização

também tem desenvolvimento acentuado e as amizades tornam-se significativas na vida da maioria

delas (BEE, 1994-1997). Deldine e Vermeulen (1997-1999) colocam a escola como o elemento mais

significativo, pois o referencial deixa de ser somente a família e o processo de socialização tem muita

importância, ao lado do desenvolvimento intelectual. Serafica (1995) observou que crianças com

síndrome de Down são populares entre os colegas na escola, mas não freqüentam as casas desses

colegas. A autora assinalou que a linguagem menos desenvolvida e eventuais dificuldades de

comportamento não impedem a aceitação dessa criança pelos colegas, mas notou que crianças que

tinham dificuldades de comportamento, mas não tinham síndrome de Down eram menos aceitas pelos

colegas. Assim, crianças com síndrome de Down têm capacidade de construir relacionamentos no

ambiente escolar e serem aceitas pelos colegas, fato que pode estar ligado à facilidade de interação

social - uma das características geradoras mais notórias - que elas apresentam.

Buckley (1999-2003) entende o desenvolvimento cognitivo como o desenvolvimento de

habilidades mentais ligadas ao pensamento, raciocínio, linguagem e memória, e essas habilidades

influenciam a compreensão e o controle do meio externo, determinando o ritmo com que a criança

adquire conhecimento sobre esse meio. No período entre seis e doze anos, crianças com síndrome de
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Down podem começar a apresentar dificuldades acentuadas e diferenças significativas com relação às

outras crianças. O seu desenvolvimento pode ser mais lento ou pode haver diferenças intrínsecas e

essa questão tem sido muito debatida em diversos estudos. Possivelmente não aconteça somente um

atraso, pois além de os comportamentos egocêntricos e impulsivos permanecerem por mais tempo,

Rogers e Coleman (1994) afirmam as habilidades e aquisições são diferentes. Wishart (2002) observou

que crianças com síndrome de Down, do nascimento aos catorze anos, tendem a evitar situações de

aprendizagem, assim como evitam resolver problemas sozinhas. A tendência é tentar esquivar-se

buscando atividades gratificantes tanto ligadas ao ambiente como relacionadas a si mesmas, como, por

exemplo, brincar com o material de aprendizagem e não realizar tarefas com ele. A autora observou

que essas crianças procuram envolver o adulto nas brincadeiras, mostrando habilidades sociais e

estratégias de “sedução”, ou seja, levando a pessoa a engajar-se na atividade que a criança quer

desenvolver e não em uma tarefa determinada por outra pessoa. As aquisições cognitivas são instáveis,

podem aparecer, desaparecer por algum tempo e depois reaparecer novamente, não se consolidando

adequadamente. Um recurso que parece ser utilizado por pessoas que têm a síndrome é a organização

rígida das tarefas e repetição das mesmas e, de acordo com, McGuire e Chicoine (2002), essa

organização e repetição podem facilitar que se desenvolvam habilidade e destreza em ocasiões que

poderia haver lentidão e dificuldade. Além desse recurso, parece que o relógio biológico ajuda no

estabelecimento de rotinas, ou seja, alguns comportamentos podem ser atribuídos ao funcionamento

do ritmo circadiano, no qual sinais fisiológicos podem funcionar como referenciais para diversas atividades

em períodos de vinte e quatro horas (KANDEL, SCHWARTZ, JESSELL, 1997-2000).

No ambiente escolar, as conseqüências da dificuldade cognitiva podem ser diminuídas pela

interação social, que aproxima a criança com síndrome de Down dos colegas e os motiva a auxiliarem-

na em suas necessidades específicas.

A organização do comportamento e das atividades acontece de maneira que muitas vezes

torna-se difícil explicar como a pessoa com síndrome de Down elaborou ou construiu tais situações.

Pueschel (2002) constatou ser difícil precisar o que levou a pessoa que tem a síndrome de Down a

determinado comportamento, de que forma o aprendizado ocorreu e que referência ela usou para

funcionar adequadamente no ambiente. Assim, essa pessoa parece utilizar estratégias e mecanismos

diferentes daqueles que as outras pessoas utilizam para aprender e lidar com a realidade, mas consegue
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se adaptar a ela. Também nos relacionamentos as pessoas que têm a síndrome mostram habilidades

que as ajudam a envolver afetivamente aqueles que convivem com ela.

Rynders (2003) analisou diversos estudos sobre a avaliação de crianças e adolescentes com

síndrome de Down e constatou que entre sete e nove anos algumas crianças têm quociente intelectual

limítrofe, embora após os dezoito anos, nenhuma pessoa com síndrome se situe nesse nível, e sim no

nível severo ou abaixo. Muitas considerações podem ser feitas sobre as avaliações em si, como, por

exemplo, itens que envolvem conteúdo acadêmico, os quais pessoas com síndrome de Down não

dominam, ou conteúdos que envolvem a linguagem verbal, geralmente comprometida nessa síndrome.

Entretanto, os resultados dos estudos não são desprezíveis, indicando possíveis dificuldades no

desenvolvimento cognitivo, que podem comprometer também o desenvolvimento sócio-emocional e a

adaptação social em geral. Isso é importante porque há pessoas que têm dificuldade de aproveitar as

oportunidades, o que pode acontecer também em função da dificuldade de comunicação, pois muitas

vezes somente as pessoas que convivem constantemente com a pessoa que tem a síndrome compreendem

sua fala. Questões referentes ao seu comportamento também podem dificultar a participação em

contextos extra familiares, por exemplo, a rigidez e o oposicionismo.

Geralmente, a adolescência é considerada, cronologicamente, o período que se estende entre

os doze (puberdade) e os vinte anos. Entretanto, a faixa etária é apenas um referencial para identificar

uma fase de amplas mudanças físicas, emocionais e cognitivas, que levam a pessoa da infância à fase

adulta. Dessa forma, a adolescência pode ser entendida como uma fase de transição, em que além das

mudanças internas há também mudanças no grau de autonomia do adolescente e nos relacionamentos

familiares e sociais.

A adolescência é o período de ajustamento sexual, social, ideológico e vocacional e de luta

pela emancipação. O término da adolescência pode ser considerado não como cronologia, e sim

como o grau em que o equacionamento desses aspectos foi realizado (LUISI e CANGELLI, 1997).

As relações dentro da família, com os genitores, influenciam a construção da identidade da pessoa

nessa fase. As concepções de homem e mulher que o adolescente desenvolve com base no

relacionamento com os pais contribuem para a opinião sobre si mesmo(a). Adolescentes precisam de

experiências fora de casa para aumentar a autoconfiança e a independência. Há tendência e necessidade

de aumentar as alianças fora de casa. Há dois lados na questão: o(a) adolescente precisa do cuidado
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e da aceitação da família para desenvolver identidade separada e também precisa de permissão e

encorajamento para se tornar independente e responsável por si mesmo. A natureza dos cuidados da

família em relação ao adolescente precisa mudar.

Atualmente, a adolescência da pessoa com síndrome de Down pode apresentar algumas

diferenças em relação à adolescência média. A independência tende a ser restrita, devido, principalmente,

à dificuldade que ela tem de se locomover sozinha. Dessa forma, a satisfação de necessidades sócio-

emocionais pode ficar limitada e a pessoa tende a permanecer junto à família. Apesar disso, o seu

desenvolvimento global acontece e as necessidades se manifestam de forma semelhante às de

adolescentes em geral. Trumble (1993) constatou que as mudanças hormonais se processam de forma

semelhante às de adolescentes que não tem a síndrome. Há pouca diferença na idade da menarca, que

ocorre por volta de 12-13 anos e segue o padrão regular, mas podem acontecer ciclos anovulatórios.

No adolescente com síndrome de Down, a genitália pode ser menor e menos desenvolvida, a ereção

e ejaculação podem apresentar dificuldade e os espermatozóides podem ser menos numerosos e

possuírem formas anormais. Van Dyke, McBrien e Sherbondy (1995) observaram que o aparecimento

de comportamentos sexuais em adolescentes que têm a síndrome costuma ser assustador para pais e

cuidadores, e manifestações que fazem parte do desenvolvimento saudável, como masturbação e

namoro, podem ser recebidas com cautela e medo. A masturbação é parte da autodescoberta, além

de proporcionar autogratificação.  Rogers e Coleman (1994) constaram que, entre as pessoas que têm

a síndrome, 40% dos adolescentes homens se masturbam e, entre as mulheres, 52%. Essa incidência

não é maior do que a encontrada na população geral. A masturbação excessiva pode ser expressão da

falta de atividades adequadas e da falta de oportunidade de manter vida sexual ativa (CASTELÃO,

SCHIAVO, JURBERG, 2003).

A defasagem entre o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento sócio-emocional e as

conseqüências das alterações hormonais pode tornar muito difícil o manejo dessa fase da vida da

pessoa com síndrome de Down. Por um lado, há necessidades fisiológicas e afetivas que impulsionam

para a autonomia e, por outro lado, pode haver um funcionamento cognitivo que não mostra condições

de acompanhar esse impulso e apresenta limitações para buscar alternativas de satisfação. O resultado

pode ser um acúmulo de frustração nos diversos aspectos do desenvolvimento.

A idade adulta é o período da vida humana em que, geralmente, se define o papel social. Bee
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(1994-1997) assinala que três papéis são fundamentais para a vida adulta: profissional, conjugal e

parental. Um dos eventos centrais para a vivencia desses papéis é o distanciamento dos pais, ou seja,

a emancipação psicológica, que permita a independência emocional. A independência emocional

possibilita a escolha do parceiro(a), a construção de uma relação afetiva e a constituição de uma nova

família. A escolha do trabalho também é um dos pontos fundamentais da idade adulta, sendo que essa

escolha é influenciada por diversos fatores, como: sexo, grupo étnico, formação escolar, valores familiares

e características e comportamento da própria pessoa (BEE, 1994-1997).

Na terceira idade, BEE (1994-1997) situa mudanças importantes, como diminuição da

capacidade física, aumento da perda de tecido muscular, alterações de visão e audição, alteração do

tempo de reação, as habilidades pouco praticadas podem ter maior declínio tanto no aspecto físico

como no aspecto cognitivo. Nessa fase, o papel profissional se torna menos significativo, pois é uma

fase em que muitas pessoas diminuem as atividades profissionais ou se aposentam. A autora considera

esta a fase do ninho vazio, pois os filhos saíram de casa, por outro lado há novos elementos na família

– os netos, e com isso um novo papel – o de avô(ó).

No início do século XXI, pessoas que têm síndrome de Down e estão a idade adulta e a

terceira idade têm opções de vida social e profissional limitadas. Oportunidades profissionais estão

começando a surgir, mas ainda é difícil para a maioria das pessoas que tem a síndrome, tanto porque

essas oportunidades são limitadas como porque elas podem não ter habilidades desenvolvidas e/ou

apresentar comportamentos, como, por exemplo, impulsividade ou depressão que dificultam adaptação

ao ambiente e à rotina de trabalho.

A ocupação é um aspecto importante, independentemente de se configurar como uma profissão

e possibilitar renda, pois ao desenvolver uma atividade produtiva, a pessoa com a síndrome pode

elevar sua auto-estima, pode ampliar seus contatos sociais, desenvolvendo habilidades que a convivência

somente no ambiente familiar não permitiria desenvolver, como, por exemplo, experienciar diversos

níveis de proximidade nos relacionamentos. A preparação para uma ocupação inclui a educação sexual,

a experiência em reabilitação vocacional e experiências no trabalho (VAN DYKE, McBRIEN,

SIDDIQI, 1999-2003). A educação sexual deve ser feita com o objetivo de ampliar a compreensão

dos diversos tipos de relacionamento interpessoal possíveis de acontecer, além das questões biológicas

da sexualidade. A vivência de aptidão vocacional possibilita a sondagem das habilidades, para que
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depois a pessoa possa desenvolver alguma atividade ocupacional ou profissional que esteja de acordo

com seu interesse, motivação e aptidão.

A pessoa com síndrome de Down na idade adulta pode apresentar alterações de saúde, por

exemplo: problemas cardiológicos como prolapso da válvula mitral e regurgitação da aorta, que podem

ser assintomáticos, e envelhecimento precoce, que acontece com freqüência. Silverman e Wisniewski

(2003) explicam que pode acontecer somente senilidade, sem que as alterações típicas da doença de

Alzheimer estejam presentes, ou seja, transtornos da memória e julgamento, alteração de personalidade,

perda de funções corticais e dificuldades de autocuidado. Essas alterações podem ser causadas por

condições como depressão, hipotireoidismo ou infecções, condições estas tratáveis e não degenerativas.

Quando não há alterações importantes de saúde e a pessoa com síndrome de Down consegue

desenvolver habilidades que possibilitam a adaptação social, a participação de pessoas que tem a

síndrome na sociedade pode ser produtiva. Caio Donato é um adulto com síndrome de Down que, aos

21 anos, escreveu um relato sobre a síndrome, esse relato foi publicado em forma de livro com o título

Desafiando a síndrome de Down, em 1998. O livro foi elaborado com ajuda, mas Caio assume a

autoria e coloca-se como uma pessoa feliz por ter a síndrome. Ele escreve: “sou um espírito de luz. Vim

ao mundo para fazer o bem. Meus pais me trouxeram ao mundo para dar carinho e amor. Eu, Caio,

estou muito vivo, mas esse espírito de luz está dentro de mim. Esse espírito de luz é a Síndrome de

Down” (DONATO, 1998, p.6).  No livro, a síndrome é inicialmente colocada como um problema,

esse problema vai sendo redefinido ao longo do texto que retrata a trajetória de Caio e da família e,

por fim, é colocada como uma alegria. Ao redefinir a síndrome, tanto Caio como a família encontraram

a forma de viver o processo de construção do desenvolvimento dele, possibilitando que Caio encontrasse

seu lugar na família e na sociedade.

2.2. Processo

O processo no Modelo Bioecológico são formas particulares de interação entre o organismo

e o meio ambiente (BRONFENBRENNER e MORRIS, 1998).
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Para que o processo aconteça, a pessoa em desenvolvimento deve estar envolvida em uma

atividade; a interação com um outro significativo deve acontecer de forma regular e estável; as atividades

devem ser progressivamente mais complexas, por isso deve haver um período contínuo de tempo;

deve haver reciprocidade nas relações interpessoais e, para que haja interação recíproca, os objetos e

símbolos do ambiente imediato devem estimular a atenção, a exploração, a manipulação e a imaginação

da pessoa em desenvolvimento (ALVES, 2004).

Os processos proximais são os principais mecanismos do desenvolvimento humano,

consistindo nas interações da pessoa em desenvolvimento com outras pessoas significativas para ela e

também com objetos e símbolos do ambiente imediato (BRONFENBRENNER, 2001). As interações

com as pessoas devem ser recíprocas e as iniciativas devem acontecer de ambas as partes; objetos e

símbolos devem ser do tipo que estimulem a atenção, a exploração, a manipulação, a elaboração e a

imaginação.

O efeito da forma, da força, do conteúdo e da direção dos processos proximais sobre o

desenvolvimento depende das características da pessoa e do ambiente. Essas interações podem levar

a competências ou a disfunções, porque tanto umas quanto as outras surgem da somatória das

características biopsicológicas da pessoa; da natureza do ambiente tanto imediato como amplo e da

intensidade e freqüência no período de tempo em que ocorrem as interações (NARVAZ e KOLLER,

2004).

O efeito de competências refere-se à aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e

O Processo na Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano
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habilidades no aspecto intelectual, físico, sócio-emocional ou à combinação desses aspectos e também

à capacidade de conduzir e direcionar o próprio comportamento. O efeito de disfunções refere-se a

manifestações recorrentes da dificuldade de manter o controle e a integração do comportamento em

diferentes aspectos do desenvolvimento humano. O efeito evolutivo da competência ou disfunção está

ligado também às características dos processos proximais, em termos de duração, freqüência,

estabilidade, reciprocidade e da intensidade do contato interacional (MORAIS e KOLLER, 2004).

Tanto as competências como as disfunções dependem da exposição aos processos proximais,

que variam de acordo com a participação em atividades progressivamente mais complexas, de forma

regular em um período estável de tempo com uma ou mais pessoas com as quais a pessoa em

desenvolvimento estabelece ligação afetiva forte e que está comprometida com seu desenvolvimento.

Bronfenbrenner e Morris (1998) enfatizam, baseando-se na Teoria do Apego de Bowlby (1969-

1990), que a ligação forte entre mãe e filho(a) favorece a qualidade da interação entre as partes. A

reciprocidade contínua no contexto de um relacionamento íntimo permite que a criança comece a

desenvolver uma definição de si mesma que espelha a forma e o conteúdo mantidos nos padrões de

troca entre mãe e criança. Os padrões recíprocos de relacionamento entre a criança e cuidador(a) são

internalizados como Modelo Operacional Interno, ou seja, por meio das interações com o(a) cuidador(a)

a criança desenvolve expectativas em relação ao comportamento e crenças complementares sobre si

mesma. Baseada no Modelo Operacional Interno que desenvolve durante a infância, a criança interpreta

os acontecimentos. No entanto, esse modelo passa por adaptações à medida que a pessoa tem novas

experiências. Se as experiências são de aceitação, sua tendência será de se aproximar das pessoas de

forma receptiva, se as experiências foram de rejeição, sua tendência será de aproximar-se com

hostilidade, gerando novas experiências de rejeição.

A participação em atividades recíprocas progressivamente mais complexas aumenta a motivação

e o envolvimento da pessoa em desenvolvimento e também o aproveitamento das atividades. Mas,

para que esse aproveitamento aconteça, é necessária a presença de um terceiro adulto disponível e

também envolvido com o desenvolvimento da pessoa. Além desse núcleo, é importante a comunicação

eficaz entre todos os ambientes que a pessoa em desenvolvimento freqüenta e também a estabilidade

de setores e instituições da sociedade mais ampla que estão direta ou indiretamente ligados ao

desenvolvimento em geral (ALVES, 2004).
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2.2.1. Processo e síndrome de Down

A pessoa com síndrome de Down geralmente apresenta um fenótipo facilmente identificável,

ela pode ser alvo de reações que independem de suas próprias construções, podendo ser encaixadas

em significados construídos socialmente. Na maioria das vezes, os pais recebem informações sobre a

síndrome mesmo antes de conhecer as características do bebê. Geralmente, há uma representação

mental da síndrome. Cardoso (2003) observou que a construção social reflete uma imagem que oscila

entre o positivo e o negativo, com a possibilidade deste ser transformado naquele, quando então a

limitação é transformada no “especial”. Esse “especial” permite (re)arrumar o usualmente conotado

como negativo para um positivo socialmente aceito e valorizado. Tanto a representação social síndrome

de Down como as informações técnicas recebidas contribuem para construir uma imagem que pode

moldar as reações das pessoas envolvidas e alterar a interação delas com a pessoa que tem a síndrome.

Guralnick (1999-2003) identifica fatores que podem dificultar as interações entre a família e a

pessoa que tem a síndrome de Down: fatores relacionados à saúde física da criança; dificuldade na fala

e linguagem, que afeta a comunicação; distúrbios de atenção, que dificultam a exploração do ambiente

e o envolvimento em brincadeiras e atividades conjuntas; falta de correspondência afetiva entre pais e

criança, que pode aumentar a ansiedade dos pais e com isso a diretividade nas interações; conflitos

pessoais e familiares, que podem estar ligados a características pessoais e limitações financeiras que

dificultam o acesso a serviços necessários para o trabalho de estimulação e educação que a criança

necessita. Tais fatores estão ligados à criança, ao ambiente imediato e a situações mais amplas, como

a financeira, que desde o início da vida podem ficar sobrecarregados e gerar condições muito particulares

de desenvolvimento, além de frustrações, quando os pais não podem proporcionar a intervenção que

consideram ideal para a criança. A presença desses estressores pode diminuir a eficácia da estimulação

oferecida.

2.3. Contexto

O contexto é outra dimensão do Modelo Bioecológico. O meio externo é considerado como

um conjunto composto por elementos que Bronfenbrenner (1976-1996) denomina de microssistema,

mesossistema, exossistema e macrossistema. Esses sistemas são concebidos como estruturas contidas

umas nas outras de forma que os movimentos dentro de uma influenciam o que acontece nas outras

(Figura 3).

35



Modelo Bioecológico: desenvolvimento e contextos

O microssitema consiste em um padrão de atividades, papéis sociais e relações interpessoais

experienciadas pela pessoa em desenvolvimento em uma situação direta, face a face, com características

físicas, sociais e simbólicas que estimulam ou inibem o envolvimento em interações progressivamente

mais complexas no ambiente imediato (BRONFENBRENNER e MORRIS, 1998).

O conceito de microssistema se assemelha ao conceito de rede social pessoal de Sluzki

(1997), que também considera o conjunto de relacionamentos de uma pessoa: família, amigos, relações

de estudo e de trabalho. Entretanto, para não se perder na imensidão da rede ecossistêmica, Sluzki se

detém na rede social significativa, que pode ser entendida como a soma de todas as relações que um

indivíduo percebe como significativas e que funcionam como um referencial para sua identidade. Essa

rede possui características estruturais e funcionais.

A estrutura da rede envolve tamanho (número de pessoas), densidade (conexão entre os

membros), distribuição (distância entre as pessoas), dispersão (distância geográfica), homogeneidade/

heterogeneidade (características socioculturais).

A função da rede social significativa refere-se ao papel que as pessoas desempenham, por

exemplo: companhia social, apoio emocional, orientação cognitiva, regulação social e depende da

ligação mantida.

A análise desses elementos da rede ajuda a detectar recursos que podem ser ativados em caso

Figura 3

O Contexto na Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano
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de necessidade ou crise, assim como pode mostrar ligações que têm efeito negativo sobre o indivíduo

e podem ser desativadas ou modificadas.

No microssistema, Bronfenbrenner  e Morris (1998) destacam a ligação mãe-filho(a) e

explicam que é importante conhecer o foco da atenção da mãe, pois a atenção dela está ligada ao que

ela espera do desenvolvimento do(a) filho(a). Assim, a mãe pode tentar diminuir o desconforto da

criança, para que esta possa envolver-se em atividades saudáveis ou o foco de atenção da mãe pode

deter-se nas competências da criança, de forma a aumentá-las.

O mesossistema consiste em diversos microssistemas e nas inter-relações entre dois ou mais

ambientes nos quais a pessoa em desenvolvimento participa ativamente, por exemplo, família e escola.

Esse conjunto de relacionamentos configura uma rede social, entendida como a soma de todas as

relações significativas para uma pessoa. Sluzki (1997) esclarece que essa rede contribui para o

reconhecimento da pessoa enquanto individuo, para a construção da sua autoimagem, além de constituir

um ponto central na experiência de identidade, bem-estar e competência.

A rede de relações da pessoa pode ser conhecida por meio da elaboração do mapa relacional

mínimo. Esse mapa possibilita conhecer os micros e os mesossitemas da pessoa em desenvolvimento,

pois nele são colocados todos os relacionamentos, dos mais próximos até os mais distantes, originados

em diversos ambientes freqüentados.

O mesossistema na síndrome de Down pode ser exemplificado pela relação dos microssistemas

família e escola. Mancini et al. (2003) constataram que pais de crianças com síndrome de Down

oferecem ajuda excessiva em atividades de autocuidado, limitando a participação delas nas tarefas

realizadas em casa. Também Castelão, Schiavo e Jurberg (2003), estudando a percepção de pais de

adolescentes que têm a Síndrome, observaram que os pais tratam os filhos num padrão infantil de

comportamento. Os dois estudos revelam que dentro da família há uma tendência a superproteger a

pessoa que tem a síndrome, mantendo-a em um contexto infantilizado. Esse padrão pode gerar

dificuldades quando a criança adentra o microssistema escolar, no qual não há continuidade dessa

proteção. Habituada a ser cuidada, ela pode não conseguir atender à solicitação de autonomia para a

qual não foi preparada.

O exossistema consiste em um ou mais ambientes em que a pessoa em desenvolvimento não

é neles um participante ativo, mas nos quais ocorrem eventos que a afetam ou são afetados por ela.
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Um exemplo dessa situação é o local de trabalho dos pais: embora a pessoa em desenvolvimento nele

não participe ativamente, ele influencia diretamente sua vida. Na síndrome de Down, a prática parental

existente em outras famílias que também têm filhos(as) com síndrome de Down pode influenciar a

maneira como cada pai ou cada mãe vai lidar com seus filhos(as), pois eles sentem-se compelidos a

agir de maneira semelhante à de outros pais, beneficiando-se das experiências de outras famílias e

formando uma rede de relações com elas.

O macrossistema refere-se às características dos outros sistemas (micro, meso, exo) como

um todo, caracterizando a cultura, normas e leis que influenciam as pessoas que vivem naquela

determinada sociedade. Um exemplo de macrossistema que se aplica à síndrome de Down são as

associações de pais, grupos que se mobilizam para conquistar a ampliação de espaços sociais e recursos

que facilitem a inclusão social e, ao se organizarem, influenciam a resposta social à síndrome.

As características atuais do macrossistema são importantes para pessoas com necessidades

especiais, entre as quais se incluem aquelas que têm síndrome de Down, de acordo com a Declaração

de Salamanca (UNESCO, 1994). Pessoas que têm a síndrome costumavam ser encaminhadas para

escolas especiais. Entretanto a ênfase na inclusão social e o reconhecimento de que necessidades

educacionais especiais não implicam a exclusão dessas pessoas das escolas regulares possibilitaram

que elas começassem a freqüentar os espaços escolares comuns. A Constituição da República Federativa

do Brasil de 1988, de acordo com o Art. 208, garante: “atendimento educacional especializado aos

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” e na Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (9394/96) Art. 58O consta: “Entende-se por educação especial, para efeitos

desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,

para educandos portadores de necessidades especiais”. O reconhecimento do direito de acesso à

escola e a outros espaços sociais não assegura a inclusão das pessoas com síndrome de Down e nem

garante a elas um atendimento que efetivamente atenda às suas necessidades, ou seja, na prática, a

inclusão dessas pessoas ainda apresenta muitas dificuldades.

À medida que se desenvolve, a pessoa deve ampliar seus contextos para que possa fazer

aquisições necessárias para torná-la uma pessoa adulta participativa socialmente e para que suas

habilidades possam ser aperfeiçoadas.

O funcionamento eficaz da família no desenvolvimento da criança requer a troca contínua de
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informação, comunicação eficaz, acomodação e confiança mútuas entre os principais contextos aos

quais a criança e a família pertencem.

2.3.1. A família: um microssistema em destaque

O ambiente familiar constitui para a pessoa em desenvolvimento um fluxo de práticas e rotinas,

no qual ela se insere para adquirir habilidades, aptidões, conceitos e significados, em diversos aspectos

do desenvolvimento: cognitivo, afetivo, moral, social (BASTOS, ALCÂNTARA e FERREIRA-

SANTOS, 2002). A família é o grupo que oferece o contexto mais importante para o desenvolvimento

humano, alterando sua configuração de acordo com as necessidades individuais de seus membros.

Esse sistema é muito importante na síndrome de Down, pois é ele que viabiliza a estimulação

adicional necessária na síndrome e também é o grupo que pode permanecer como único e principal

durante todo o curso de vida da pessoa que tem a síndrome. A abertura social ocorrida nas duas

últimas décadas do século XX, a mobilização de pais e profissionais para a efetivação da inclusão

social dessas pessoas, a ampliação dos conhecimentos e técnicas terapêuticas e educacionais

proporcionaram a possibilidade, experienciada por muitas pessoas com síndrome de Down, de convívio

fora da família com autonomia. Entretanto, isso não impede que algumas pessoas com síndrome de

Down tenham somente o microssistema familiar durante toda a sua vida.

Guralnick (1999-2003) identifica três padrões de interação familiar que são importantes para

o desenvolvimento de uma pessoa e, particularmente da pessoa com síndrome de Down: a qualidade

da interação entre o pai/mãe e a criança; as experiências que a família proporciona à criança; os

cuidados com aspectos da educação em geral. A afetividade e a sensibilidade dos pais ajudam a

reconhecer as necessidades da criança e a promover interações não-intrusivas. Valendo-se do

reconhecimento das necessidades da criança, os pais podem proporcionar-lhe condições adequadas,

fornecendo brinquedos que estimulem a manipulação e a exploração e que promovam o desenvolvimento

cognitivo e também que proporcionem situações que facilitem a interação com crianças e outros adultos.

De uma forma abrangente, os pais devem satisfazer interesses e necessidades específicas da criança e

os padrões de interação familiar devem favorecer a manutenção da sua saúde e segurança.

Silva e Dessen (2003) observaram o esforço das famílias para proporcionar as condições

necessárias de estimulação para a criança que tem síndrome de Down, mas a inconsistência
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freqüentemente encontrada nos relatos verbais sobre sentimentos, crenças e expectativas de pais e

mães mostra que há dificuldade de aceitar a síndrome e integrar a criança ao grupo familiar. As autoras

explicam que as expectativas são muito elevadas e há negação de muitas dificuldades apresentadas

pelas crianças. Em alguns casos é possível que a aceitação não aconteça, mas é possível também que

a aceitação aconteça de forma não-conformista, ou seja, o esforço para superar as dificuldades e

limitações significa o esforço para desenvolver os recursos da criança, independentemente de quais

sejam esses recursos.

Uma das formas de compreender a evolução da família é considerando as fases do ciclo vital

familiar. Cerveny e Berthoud (1997) destacam quatro fases principais no ciclo vital da família: fase de

aquisição, fase adolescente, fase madura e fase última.

A fase de aquisição se caracteriza pelo processo de adquirir e Berthoud, (2002) esclarece

que esse processo consiste na construção da vida familiar, envolvendo a aquisição de bens materiais,

o estabelecimento de um estilo de vida e a construção de padrões de interação. Essa fase engloba a

união do casal, o nascimento dos filhos, a convivência com filhos pequenos e a definição da vida

profissional e econômica. O processo de aquisição não é exclusivo dessa fase, ou seja, em todas as

fases do ciclo podem ocorrer aquisições, mas nesta, esse é o processo mais importante.

Mulheres com mais de trinta e cinco anos têm maior probabilidade de gerar filhos com síndrome

de Down (ROGERS e COLEMAN, 1994), mas há muitas mulheres mais jovens, na fase de aquisição

da família, que também os têm, pois esta é a fase em que os casais, na maioria das vezes, têm filhos. O

casal tem expectativas em relação à criança que nasce e uma anomalia causa a ruptura entre o fato que

acontece e aquilo que foi esperado, com isso é preciso que os pais ressignifiquem a presença do(a)

filho(a) e também signifiquem a presença da síndrome de Down nesse(a) filho(a). Gath (1985) analisou

a reação dos pais diante do diagnóstico da síndrome de Down comparando-a a reação de luto. A

autora estabeleceu fases semelhantes às fases do enlutamento: negação, raiva, pesar, aceitação. Até o

final do século XX essa reação era considerada crônica, assim, os pais dificilmente poderiam chegar a

uma elaboração desse luto.

Geralmente, os pais constroem uma imagem da criança que vai nascer e essa imagem se insere

em um projeto de vida que os pais imaginam para o(a) filho(a). Uma história é escrita mesmo antes de

a criança nascer. O bebê que nasce com síndrome de Down pode frustrar as expectativas que os pais
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tinham a respeito do(a) filho(a) e impedir que ele seja inserido no projeto já construído. A reação de

luto pode acontecer porque os pais vivenciam a perda do filho(a) imaginado(a) e recebem a criança

que nasceu como um personagem que não faz parte da história já escrita. Assim, recebem uma criança

para a qual nenhum projeto foi construído – um personagem sem história (TUNES e PIANTINO,

2001).

Proença [1986?], relatando sua experiência com o filho que tem síndrome de Down, descreveu

que o diagnóstico da síndrome provocou um choque, seguido de torpor, que para ela foi como “ficar

sem chão”. Essa foi também a reação dos familiares dela, que ficaram paralisados ao saber que a

criança tinha a síndrome de Down. Beck (2002) confirmou que até o início da segunda metade do

século XX a reação dos pais era semelhante ao luto, mas como a situação não poderia ser resolvida –

eles não poderiam deixar de ser pais de um filho(a) com síndrome de Down - só lhes restava a

alternativa de oscilar entre uma emoção e outra, dentro do mesmo processo. A autora acrescentou que

sua própria experiência como mãe de uma criança com síndrome de Down mostra que a trajetória

pode ser diversa, ou seja, se há uma reação de luto, esta pode ser elaborada, abrindo a possibilidade

de encontrar satisfação na parentalidade quando a síndrome de Down está presente. Pueschel (2002)

também relatou sua reação diferente de enlutamento quando o filho com síndrome de Down nasceu.

Ele, um pediatra/pesquisador, utilizou a metáfora “o sol que brilha” para expressar o significado do

filho em sua vida e relatou com entusiasmo episódios que mostravam as habilidades dele. O fato de ser

um profissional que conhecia a síndrome não impediu que as surpresas advindas do desenvolvimento

acontecessem e o entusiasmo que ele demonstrou é semelhante àquele que aparece nos relatos de

muitos pais, enumerando infindáveis surpresas vividas durante o desenvolvimento dos(as) filhos(as)

com síndrome de Down.

Chaves (1998) escreveu sobre sua convivência com um irmão que tem síndrome de Down e

também utilizou a imagem de luz para descrever sua experiência. Segundo ele, o irmão é uma pessoa

que veio ao mundo “para iluminar”, assim como Donato (1998) que coloca a si mesmo como uma

pessoa iluminada. Cardoso (2003), ao estudar famílias de pessoas com síndrome de Down, encontrou

metáforas semelhantes: luz e anjo são termos utilizados para associar uma imagem positiva às crianças,

o que ajuda a colocá-las na qualidade de “especial”. A autora considera em sua análise que um anjo

não é um ser humano, é superior aos homens e paira acima deles. O mesmo se pode dizer do sol.
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A transformação do inesperado, da surpresa e mesmo do choque em evento positivo pode

contribuir para a aceitação da pessoa que tem a síndrome e para encontrar o lugar dela dentro da

família. O projeto construído pelos pais deve ser (re)elaborado. A maioria dos pais percebe que

modificações precisam ser feitas no enredo, para que o personagem que nasceu encontre seu lugar na

história (TUNES e PIANTINO, 2001).

Os caminhos que levam a essa transformação podem variar. Silva (1997) relata que em 1981,

quando sua filha nasceu, as expectativas em relação a uma pessoa com síndrome de Down eram

baixas e receber o diagnóstico era “martirizante”, mas ele afirma que essa situação era gerada pela falta

de informação e, alguns anos depois, descreveu sua convivência com a filha que tem a síndrome como

a descoberta de “um mundo novo”. Paschoal (2002) também relata que a confirmação da presença da

síndrome de Down em seu filho foi perturbadora, mas a percepção da fragilidade da criança contribuiu

para transformar a perturbação, o desespero e o pânico em “abnegação, tranquilidade e amor”. A

percepção da fragilidade da criança e de sua necessidade de cuidado podem gerar um sentimento de

compaixão, entendendo-se compaixão não como piedade, mas como a possibilidade de participar do

sentimento do outro, entristecer-se no sofrimento e regozijar-se na alegria (COMTE-SPONVILLE,

1995).

Assim, após a surpresa inicial, os pais e familiares percorreram um caminho de descobertas.

Essas descobertas geralmente envolveram reações e capacidades inesperadas na pessoa que tem a

síndrome, e que ajudaram a transformar o significado social que eles inicialmente tomaram emprestado

para compreender a situação em um significado pessoal, que é construído com base em sua própria

experiência.

As imagens positivas buscadas pelos pais para representar a síndrome podem ser um indício

de que as reações ao diagnóstico são muito diversificadas e que a reação de luto não é universal.  É

possível que as condições sociais do final do século XX e início do século XXI, com ênfase na aceitação

e inclusão social tenham tornado esse diagnóstico menos assustador. Além disso, o fácil acesso à

informação existente nessa época pode ter ajudado no esclarecimento dos pais, que por meio dessas

informações podem reconstruir a representação que fizeram da síndrome em um tempo relativamente

curto e com isso aceitar o bebê e começar a se relacionar com ele sem emoções tão intensas quanto as

que estão presentes no enlutamento.
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É na fase de aquisição que os pais são solicitados a adotar um programa de estimulação para

auxiliar no desenvolvimento da criança, e com isso se constitui um acúmulo de tarefas extra nessa fase

da vida familiar.

Durante a fase de aquisição os filhos chegam à idade escolar. Esse é um momento importante

na vida da família e o é ainda mais quando a criança tem síndrome de Down, em função das dúvidas e

expectativas dos pais em relação à sua alfabetização. Silva e Dessen (2003) estudaram interação entre

pais, mães e crianças com síndrome de Down e observaram que há pouca liderança da criança durante

as interações e muita diretividade por parte dos pais, ou seja, as iniciativas das crianças não são

valorizadas e as relações podem se tornar assimétricas.

A família adolescente caracteriza-se pela presença de filhos na adolescência, o que coloca a

família em contato mais próximo com outros sistemas de valores. Nessa fase é muito importante a

abertura e a flexibilização, de forma a permitir ao adolescente as idas e vindas, para dentro e para fora

do sistema familiar, para que ele possa chegar com segurança à fase adulta de seu desenvolvimento.

Em consonância com a mudança individual, pela qual passa o filho adolescente, o grupo familiar

também passa por transformações. Os cuidados e a proteção que a família proporcionou na infância

são incompatíveis com a autonomia necessária na adolescência. Preto (1989-1995) explica que o

papel da família é auxiliar na preparação do adolescente para a vida adulta. Assim, a possibilidade de

proporcionar ao adolescente maior autonomia e independência é essencial para que a família possa

desempenhar o papel de contexto favorável ao desenvolvimento desse adolescente, passando a funcionar

como um sistema de apoio emocional. Flexibilidade é uma das principais estratégias para lidar com as

demandas de filhos e filhas adolescentes. Dessa forma, aumentar a flexibilidade dos limites familiares e

modular a autoridade permite maior independência e desenvolvimento para o(a) adolescente.

Ainda segundo Preto (1989-1995), as necessidades e os comportamentos sexuais dos(as)

adolescentes podem ser assustadores para os pais e outros familiares. Na medida em que as mudanças

físicas são muito acentuadas, a sexualidade pode ter uma expressão que pode parecer exagerada. O

desenrolar da situação está ligado à sexualidade das pessoas envolvidas. Ou seja, pais que estão à

vontade com sua sexualidade conseguem aceitar melhor a sexualidade dos filhos e filhas e transmitem-

lhes essa aceitação. Por outro lado, se a sexualidade é negada, ignorada ou rejeitada pelos pais, as

possibilidades de desenvolvimento de um autoconceito sexual positivo ficam diminuídas e isto pode se
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expressar como alienação, atividade sexual prematura ou excessiva.

Durante todo o ciclo vital, o ser humano passa por mudanças. Entretanto, as mudanças que

acontecem na adolescência, talvez por envolverem a autonomia e a independência num grau muito

elevado, são particularmente marcantes. Preto (1989-1995) entende que pode haver, por parte dos

pais, medo da perda e sentimento de abandono, pois os pais sentem um vazio quando os adolescentes

passam a ter maior independência: eles não são mais necessários como eram antes. A família pode

reagir tentando reter o adolescente, mostrando que a separação é perigosa ou precipitando a separação

e forçando uma autonomia prematura. Nos dois casos o(a) adolescente deixa de ter condições favoráveis

de desenvolvimento saudável.

Situações conflituosas que existiam antes da puberdade dos filhos podem dificultar essa fase e

levar a adaptações desfavoráveis para alguns dos envolvidos. Por exemplo, pais separados podem

fazer com que o(a) adolescente fique envolvido(a) na situação do casal, ele ou ela pode assumir um

papel adulto para suprir a falta do cônjuge ausente, funcionando como apoio emocional para aquele

que ficou. Pais e mães sozinhos podem não contar com uma rede social e o progenitor único pode ficar

sobrecarregado para proporcionar controle, apoio e orientação aos filhos e acaba dependendo dos

filhos para seu próprio apoio emocional.

Quando a família tem um adolescente com síndrome de Down, as exigências são semelhantes,

ou seja, as necessidades sócio-emocionais são semelhantes às de outros adolescentes e os pais também

devem ser mais flexíveis e abertos. Entretanto, as possibilidades de independência fora de casa e o

envolvimento com grupos extrafamiliares são limitadas. Adolescentes com síndrome de Down raramente

abrem essas oportunidades por sua própria iniciativa, necessitando da ajuda da família para que essas

experiências aconteçam. Castelão, Schiavo e Jurberg (2003), estudando a percepção de pais e

profissionais sobre a sexualidade da pessoa com síndrome de Down, constataram que 58,13% dos

pais consideram a sexualidade desta semelhante a de outras pessoas; a masturbação é um comportamento

que a maioria observa, mas não se sente apta a lidar com ela. A falta de limites do adolescente que tem

a síndrome em relação à masturbação pode gerar situações constrangedoras para a família.  Os autores

observaram também que em alguns aspectos há falta de percepção dos pais em relação à sexualidade

dos(as) filhos(as) adolescentes, com a tendência de considerá-los(as) de forma infantilizada. Essa

percepção pode dificultar a educação sexual, necessária na possibilidade de vida sexual ativa, e questões
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como abuso sexual, métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis. A educação

sexual traz dúvidas quanto à melhor abordagem devido aos limites de compreensão e Van Dyke,

McBrien e Sherbondy (1995) sugerem que ela seja iniciada na infância, podendo, dessa forma, fazer

parte da educação global, que também previne riscos.

A fase madura começa quando os filhos se tornam adultos e saem de casa, seja para casar,

para estudar ou mesmo para ter seu espaço pessoal independente. Oliveira e Cerveny (2002) explicam

que está é a fase mais longa do ciclo vital familiar, pois envolve mudanças na estrutura e dinâmica da

família.  A família pode se dividir, por exemplo, quando os filhos saem de casa, ou se multiplicar,

quando os filhos se casam e novos membros, como genros e noras, passam a fazer parte da família.

Com essas mudanças, o funcionamento da família fica alterado, novos significados são adquiridos,

novas formas de funcionamento são vivenciadas e, conseqüentemente, as relações entre os membros

vão sendo remodeladas.

A experiência com adultos que têm síndrome de Down que se casam e saem de casa ainda é

relativamente pequena. Apesar disso, é uma possibilidade real e, muitas vezes, quando acontece, as

famílias devem estar preparadas para oferecer algum tipo de apoio, pois organizar a própria vida, de

forma totalmente independente é, no início do século XXI, difícil para uma pessoa com síndrome de

Down. O estudo de Castelão, Schiavo e Jurberg (2003) constatou que 32,2% dos pais consideram o

casamento viável e 18,6% consideram válida a possibilidade de reprodução. Casamento e reprodução

são questões que geram preocupação para as famílias, pois existe a possibilidade de que os pais

tenham de supervisionar o casal e cuidar dos netos, o que lhes deixaria com dupla tarefa referente à

síndrome. Embora a maioria dos pais considere a sexualidade da pessoa com síndrome de Down

semelhante à de outras pessoas, quando a questão trata de casamento e reprodução as opiniões se

dividem e as possíveis dificuldades emergem. O casamento pode ser prejudicado pela dependência

para administrar a rotina, dificuldade de planejamento, imediatismo na satisfação das necessidades e

baixa tolerância à frustração; a reprodução e educação dos filhos tornam-se difíceis pelos mesmos

motivos que comprometem o casamento.

A família na fase última defronta-se com uma espécie de “fim do caminho”, pode ser uma fase

de reavaliação da trajetória de vida como um todo e dos valores que nortearam essa trajetória, tanto

individual como familiar. Há perdas e ganhos, como, por exemplo, a chegada dos netos, que ampliam
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o sistema familiar e garantem a continuidade da família. Coelho (2002) entende a fase última como o

fechamento do ciclo em que o caráter transgeracional fica claro, pois a família apresenta-se verticalmente

expandida. Os movimentos e mudanças ocorridos na família ao longo do tempo ficam claros, assim

como os papéis que se mantêm, embora modificados, e os valores que se modificam para atender as

demandas e necessidades do momento que a família vive.

Aqui se nota uma diferença marcante entre famílias que tem uma pessoa com síndrome de

Down e as demais, ou seja, a tendência é que a pessoa com a síndrome continue vivendo junto dos

pais. Assim, perspectiva da continuidade da família por meio desse membro não acontece e essa é uma

perspectiva presente desde que essa pessoa nasce. Além disso, considerando o nível de dependência

e a necessidade de cuidados constantes da pessoa com a síndrome, os pais podem perceber-se na

posição de serem ainda pais de “crianças”, embora esse(a) filho(a) possa também estar na idade

adulta ou terceira idade.

Embora mulheres com mais de trinta e cinco anos tenham mais chance de terem filhos(as) com

síndrome de Down, a maioria das mães é jovem, situando-se na fase média de reprodução. Isto é

explicado pelo fato de que a ocorrência aumenta com a idade, mas o número de mulheres que têm

filhos após os trinta e cinco anos ainda é menor do que o número de mulheres que têm filhos entre vinte

e vinte e cinco anos, por exemplo. Se a mulher tiver o(a) filho(a) com síndrome de Down numa fase

tardia, quando já tem outros filhos, a fase do ciclo vital da família não coincide com a fase de

desenvolvimento  desse(a) filho(a). Além de se adaptar às necessidades da criança, a família precisa

prolongar a fase de dependência dessa criança, em razão da limitação cognitiva, que posterga a conquista

de sua autonomia. Se a dependência for muito acentuada, as possibilidades de convivência podem ser

limitadas e o (a) filho(a) é mantido(a) junto à família, impedindo que a família vivencie a fase de filhos

saindo de casa com o(a) filho(a) que tem a síndrome.

Entre as experiências geralmente vividas na fase última estão as perdas. Há perdas simbólicas,

como, por exemplo, a perda de status gerada pela aposentadoria ou diminuição da atividade profissional

e perdas de parentes, de amigos, do cônjuge e com isso a vivência do luto. De vários lutos.

A pessoa com síndrome de Down também vive essa experiência, mas nem sempre seu luto é

reconhecido. Muitas vezes, na tentativa de poupar essa pessoa de eventos desagradáveis, a família

não permite que ela participe de práticas e rituais referentes à morte. Entretanto, a morte é uma situação
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que mobiliza muito todos os familiares, e isso cria contornos de exclusão, pois todos estão envolvidos

na experiência e um fica fora – a pessoa que tem a síndrome - ficando sem poder dela compartilhar.

Sendo um evento vivenciado com muita intensidade pelas pessoas significativas, a pessoa que tem a

síndrome percebe o ocorrido e reage ao evento. Gentile e Hubner (2005) observaram maior incidência

de transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, em pessoas com limitação cognitiva que

experienciaram perdas significativas. Esses transtornos algumas vezes são erroneamente interpretados

ou não diagnosticados em razão da própria limitação e da dificuldade de expressão verbal dessas

pessoas.  Os autores afirmam que algumas vezes pode haver dificuldade de compreender o conceito

de morte, mas isto não impede o sentimento de perda. Moralez (2003) também observou que pessoas

com limitação cognitiva compreendem a perda e experienciam o luto, mas este permanece como um

luto não-reconhecido, na medida em que as pessoas não possibilitam sua expressão e a participação

nos rituais.

A evolução da família acontece acompanhando o desenvolvimento de seus membros individuais,

ambos os processos estão ligados e acontecem dentro de contextos ainda mais amplos. Outros grupos

que envolvem a família têm influência em sua formação, ajudando a definir valores e limites dentro dos

quais ela funcionará e que a caracterizará.

2.3.2. O microssistema de saúde

A síndrome de Down é classificada pela Organização Mundial da Saúde como doença e aparece

na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10

(1999) como Q90. O diagnóstico é feito por médicos que geralmente transmitem as primeiras

informações sobre essa condição aos pais. A palavra do médico pode exercer muita influência na

reação dos pais, influência que pode se manter por muito tempo e direcionar as ações e reações deles

em relação ao(a) filho(a).

A síndrome de Down pode provocar um atraso generalizado no desenvolvimento, por isso, no

início da vida, é recomendável que pessoas que têm a síndrome sejam submetidas a programas de

intervenção precoce.

O objetivo da intervenção é promover o desenvolvimento de aspectos básicos como: cognição,

linguagem, motricidade e sócio-emocional. Os programas de intervenção baseiam-se na idéia de que
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o comportamento e o potencial de desenvolvimento são dinâmicos e influenciados pelo ambiente.

Além disso, os diversos aspectos do desenvolvimento estão inter-relacionados, de forma que ganhos

em uma área podem compensar dificuldades em outra, assim como o atraso em uma área poderá

acarretar perdas em outros aspectos (SPIKER, 1995). Meisels e Shonkoff (2000) explicam que a

estimulação procura melhorar as competências, minimizar os atrasos, prevenir perdas funcionais e

promover a adaptação dos pais e o funcionamento da família.  Os programas são organizados de

forma que as dificuldades não se acumulem, para não aumentar prejuízos já existentes. Geralmente as

famílias são envolvidas na intervenção, na forma de orientações que devem ser praticadas em casa.

A execução desses procedimentos de estimulação ocupa muito tempo e geralmente uma pessoa

da família é eleita para viabilizá-los, ou seja, pessoa que fica no papel de cuidador(a). As atividades

são realizadas com o objetivo de estimular, mas observa-se que a criança tem a maior parte do tempo

ocupado com essas atividades direcionadas, restando pouco tempo livre. Isso gera uma sobrecarga

que altera a atitude do cuidador(a) que para cumprir horários proporciona ajuda excessiva em atividades

rotineiras que a criança pode realizar sozinha, como alimentação, vestuário e higiene, mas de forma

lenta e com pouca habilidade (MANCINI et al., 2003). Assim, embora a pessoa com a síndrome

receba muita estimulação, há pouca oportunidade para exercitar as suas aquisições e habilidades com

autonomia.

Os programas de intervenção precoce constituem um subsistema atípico na vida da pessoa

que tem síndrome de Down, na medida em que crianças a maioria das crianças sem atraso no

desenvolvimento não têm atividades tão intensas, sistemáticas e individualizadas como as que constituem

a intervenção.

2.3.3. O microssistema escolar

A escola é um ambiente importante na vida da criança, pois nele acontecem, além da aprendizagem

formal e o desenvolvimento cognitivo, a socialização e o convívio com diferentes papéis, relações

hierárquicas e cultura institucional. É um dos primeiros, geralmente o primeiro, ambiente extrafamiliar

onde são experienciadas relações estáveis, que se caracterizam como processos proximais: relações

entre pares/alunos e com os professores e outros profissionais da escola. Essas interações podem

funcionar como fatores que favorecem o desenvolvimento, promovendo a competência ou podem ser
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desfavoráveis ao desenvolvimento, levando à disfunção (LISBOA e KOLLER, 2004).

É por meio da inserção no ambiente escolar que acontece a primeira transição ecológica na

vida da criança, somando aos papéis de filho(a) e irmão ou irmã os papéis de aluno(a) e colega. Essa

transição ecológica pode apresentar dificuldade para muitas crianças, com ou sem síndrome de Down,

por isso a comunicação entre a família e a escola é importante no sentido de aproximar os pais do

contexto escolar, criando elos entre os dois ambientes (LISBOA e KOLLER, 2004). Isso possibilita

que os pais tenham maior compreensão da vida escolar da criança e diminuam a estranheza que pode

surgir na convivência desta no contexto escolar.

Na escola podem aparecer com clareza as possibilidades de adaptação da criança, seus recursos

para solucionar ou buscar a solução de dificuldades ou problemas e suas formas de manter ou restabelecer

a sensação de bem-estar.

Mazzota (2003) observa que, apesar da atual concepção democrática da educação, o sistema

escolar ainda depende de serviços educacionais de escolas especiais, supostamente mais preparados

para atender pessoas com dificuldades e limitações. O autor alerta que a classificação apriorística

do(a) aluno(a) com necessidades especiais pode não considerar suas condições individuais de

desenvolvimento e do meio ambiente em que a criança vive, desconsiderando também que “todo aluno

é especial e toda escola é especial em sua singularidade, em sua configuração natural ou física e

histórico-social. Por outro lado, apresentam necessidades e respostas comuns e especiais” (MAZZOTA,

2003, p.43).

No início do século XXI, coexistem os dois tipos de escolarização e cada família faz sua

escolha baseada tanto em suas expectativas como nas características que a criança apresenta. A

expectativa quanto à alfabetização é muito presente, representando o caminho para a inclusão social

mais ampla e a escola regular apresenta-se como o caminho mais favorável para transformar essa

expectativa em fato. Quando é feita a opção pela escola especial, a decisão geralmente se apóia nas

características da criança, pois as dificuldades de comunicação, distúrbios de comportamento ou

dificuldade quanto ao conteúdo acadêmico tornam a permanência no ambiente regular muito

desconfortável para a criança.
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2.4. Tempo

Na construção do Modelo Bioecológico, o tempo foi a última dimensão a ser integrada e nela

são considerados os eventos da vida da pessoa que constituem sua história. Alves (2004) explica que

o tempo pode funcionar como um organizador social e emocional das vivências humanas, pois a

percepção das experiências dentro da perspectiva temporal ajuda a estruturar a história da pessoa.

O tempo funciona como um eixo em torno do qual as mudanças biológicas se organizam,

mudanças que levam a transições socialmente determinadas. Assim, o ciclo vital do ser humano evolui

por etapas determinadas por fatores biopsicológicos, que encontram no ambiente expectativas quanto

aos papéis a serem assumidos e funções a serem exercidas, definindo as sucessivas transições do

desenvolvimento.

Além da organização das experiências cotidianas, Bronfenbrenner (2001) acrescenta que o

período histórico em que a pessoa vive também é muito importante, pois influencia diretamente o seu

desenvolvimento. Mudanças e continuidades podem ser mais bem compreendidas quando colocadas

na perspectiva temporal.

O tempo pode ser analisado em três níveis: microtempo, mesotempo e macrotempo (Figura 4).

Figura 4

O Tempo na Abordagem Ecológica do Desenvolvimento Humano
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O microtempo refere-se à continuidade ou descontinuidade de pequenos episódios no ambiente

imediato, envolve atividades cotidianas. A estabilidade é importante para que os processos proximais

sejam favoráveis ao desenvolvimento humano. Estabilidade refere-se à regularidade no tempo. A repetição

de determinadas experiências pode ajudar na aquisição de determinadas habilidades, como também

pode ajudar a compreender o funcionamento do ambiente. Na presença da síndrome de Down, com

a limitação cognitiva esperada, a repetição e regularidade na rotina são muito importantes.

O mesotempo refere-se a intervalos maiores de tempo, como dias e semanas. A repetição de

determinados eventos, positivos ou negativos, influencia o desenvolvimento humano de forma favorável

ou não.

O macrotempo envolve períodos de tempo maiores, referindo-se a eventos que influenciam

diferentes gerações ou eventos históricos que se ligam à vida das pessoas.

2.4.1. Tempo e síndrome de Down

O tempo é um aspecto muito diferenciado no desenvolvimento da pessoa que tem síndrome

de Down. A aquisição mais tardia das habilidades leva à mudança de expectativas, os marcos do

desenvolvimento acontecem em idades muito variadas, fazendo com que os pais estimulem e esperem

o momento da conquista de determinada habilidade – que é muito festejada. O ritmo das atividades

cotidianas é alterado pela lentidão da criança ao realizar as tarefas e a família vive o paradoxo de ter de

atender horários das atividades de intervenção precoce e da escola e procurar respeitar o ritmo da

criança.

A percepção do tempo que a pessoa que tem a Síndrome desenvolve, geralmente, restringe-se

ao microtempo, havendo dificuldade na compreensão de períodos mais estendidos (meso e

macrotempo), por exemplo, a compreensão do período do ensino fundamental em sua seqüência e

extensão pode ser muito difícil.
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Objetivos

Proust

3. Objetivos

[...] o objeto sempre visado particularmente
por   minhas  pesquisas, o que me causava
um   prazer   específico,  era  a  descoberta
dos     pontos   comuns   a   vários     seres.

3.1. Objetivo geral

Analisar o universo relacional da pessoa com síndrome de Down, verificando a relação

entre as necessidades do desenvolvimento e os contextos interacionais, buscando compreender

a mutualidade de influência entre a pessoa e os contextos.

3.2. Objetivos específicos

- destacar os principais marcos do desenvolvimento humano

- assinalar as fases do ciclo vital familiar

- apontar as particularidades do desenvolvimento da pessoa com

   síndrome de Down

- verificar as particularidades do ciclo vital da família da pessoa com

   síndrome de Down

- descrever o curso de vida da pessoa com síndrome de Down
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Método

4. Método

4.1. Pesquisa Qualitativa

O objetivo deste estudo foi analisar as necessidades do desenvolvimento da pessoa que

tem síndrome de Down em suas relações com o contexto e o método qualitativo foi eleito para

a execução do trabalho. A escolha se fez para que fosse possível buscar o sentido e o significado

da experiência vivida pelos participantes, segundo os próprios participantes. Guimarães, Martins

e Guimarães (2004) explicam que o papel do pesquisador é a compreensão da experiência e a

busca de uma interpretação compartilhada.  Assim, o relacionamento entre pesquisador e

participante possibilita a construção de um significado ampliado para a experiência, significado

este que envolverá sentidos e articulações até então não explicitados e que o serão pelo

pesquisador. Turato (2004) explica que o termo “compreender” é composto de cum, que significa

“com” e prehendere, que significa “perceber, apreender”, ou seja, compreender quer dizer pensar

em algo que é percebido no conjunto. O autor acrescenta que para chegar a essa compreensão é

necessário ouvir e observar cuidadosamente, ter atenção flutuante sobre o todo, ir até onde o

participante está e valorizar o comportamento dele. Considerando a perspectiva ecológica, na

qual pessoas, objetos e símbolos do ambiente influenciam e são influenciados pela pessoa em

desenvolvimento, o interesse deste estudo se voltou para os significados que os participantes

atribuíam à sua experiência com a síndrome de Down, como reagiam a esses significados e

como essas reações influenciavam suas respostas às situações vividas.

A síndrome de Down é uma experiência ampla e intensa para as pessoas envolvidas: para

os pais, por envolver a condição de um filho ou filha; para a pessoa que tem a síndrome, por ter

que superar limites e vencer desafios para se integrar ao meio social e para outras pessoas que

convivem com quem tem a síndrome que, muitas vezes, vêem-se na posição de rever suas

posturas e atitudes. O método qualitativo e o Modelo Bioecológico facilitaram a observação

dessa experiência ampla, preservando sua particularidade e possibilitando a compreensão das

Sentimos num mundo,  pensamos e
nomeamos  num  outro mundo, po-
demos estabelecer uma  concor-
dância entre ambos, mas não
preencher os intervalos.

Proust
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relações e articulações existentes entre os elementos que fazem parte dela.

A experiência clínica mostra que há muita variação nas habilidades desenvolvidas pela

pessoa com síndrome de Down, assim como há variação no funcionamento das famílias e de

outros contextos. A maneira como um grupo vivencia e se adapta aos eventos que ocorrem é

única e a maneira como cada família convive com a presença da síndrome de Down é muito

particular. Gilgun (1992) afirma que diversidade é a palavra-chave para definir famílias na

pesquisa qualitativa.  A autora esclarece que os métodos qualitativos facilitam a observação das

interações dinâmicas e os contextos em que estas ocorrem, possibilitando a compreensão do

que acontece e, sobretudo, permitem o acesso a informações que não podem ser quantificadas e

aparecem por meio de imagens, símbolos e palavras. A pesquisa qualitativa busca conhecer o

significado atribuído pelas pessoas que participam da investigação, desvendando a trajetória

que elas individualmente e como parte do grupo familiar percorreram na construção de sua

história.

4.2. Considerações éticas

Esta pesquisa envolveu seres humanos e assim atende a Resolução 196/96 do Conselho

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

Por tratar-se de estudo que envolve pessoas que tem deficiência mental, o cuidado com

os participantes foi maior, tendo em vista a dificuldade que as pessoas com limitação cognitiva

poderiam ter para avaliar os procedimentos envolvidos. O fato de o estudo incluir também a

família tornou mais segura a participação da pessoa que tem a síndrome, pois os responsáveis

por essa pessoa puderam avaliar os procedimentos, verificando passo a passo a conveniência da

participação dela. Os participantes autorizaram a gravação em áudio, tendo sido enfatizado o

sigilo sobre as informações obtidas e a preservação da privacidade. Os procedimentos para

obtenção de informações foram organizados de forma a não causar desconforto físico ou

psicológico, sendo assegurada aos participantes a possibilidade de retirar-se da pesquisa a qualquer

momento, se isso fosse de sua vontade. Também foi esclarecido aos participantes como essas

informações seriam utilizadas, ou seja, teriam como finalidade a elaboração de trabalho de

doutorado e a apresentação em publicações e/ou eventos científicos.
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Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I).

4.3. Participantes

Para o recrutamento dos participantes, foi colocado um anúncio (Anexo II) no site

<www.sosdown.com>, que é um site de informação específico sobre síndrome de Down. O site,

organizado pela pesquisadora responsável por esta pesquisa, fornece informações e orientações

sobre a síndrome e tem sido freqüentado por pais e familiares de pessoas com síndrome de

Down. Foi solicitado que os interessados entrassem em contato por telefone ou e-mail. Esse

procedimento foi escolhido porque atualmente muitas pessoas com síndrome de Down

freqüentam serviços regulares de saúde e educação. Nesse sentido, a Internet poderia ser um

meio de atingir um grupo mais amplo e diversificado, não vinculado a serviços especializados

ou instituições. No anúncio, foram colocadas as condições para participação no estudo, sendo o

critério principal o geográfico, ou seja, as pessoas deveriam residir na cidade de São Paulo. Não

residir em São Paulo foi um critério de exclusão. Paralelamente foram feitos contatos com

entidades e profissionais da área. No contato com clínicas, escolas e profissionais foi explicitado

o objetivo do estudo e também foi informado que, se no final da pesquisa a pessoa com síndrome

de Down ou a família precisassem de atendimento psicológico, este seria oferecido e realizado

pela pesquisadora, sem custo para os participantes.

Cinco pessoas entraram em contato por meio do anúncio no site. Todas elas residiam

fora da cidade de São Paulo, três no interior de São Paulo e duas em outros estados (Rio Grande

do Sul e Goiás). As localizações das residências inviabilizaram a participação delas no estudo e

isso foi explicado a essas pessoas interessadas. Quatro das cinco pessoas mostraram interesse

em participar, colocando-se à disposição pela possibilidade de ajudar na ampliação do

conhecimento sobre a síndrome: três tinham crianças com a síndrome na família e uma tinha

uma pessoa adulta. O pai de uma criança de cinco anos, foi a quinta pessoa a entrar em contato,

fez sugestões sobre a criação de serviços para o atendimento de pessoas que têm a síndrome,

principalmente na terceira idade, mas mostrou pouco interesse na pesquisa em si.  Uma pessoa

encaminhada por uma profissional da área tinha interesse de participar, mas ao saber que seriam

várias entrevistas, considerou que não teria disponibilidade de tempo para participar. A mesma
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profissional encaminhou outra família com a qual não foi possível fazer contato, pois os telefones

não respondiam. A profissional que fez esse encaminhamento explicou que a mãe é médica e

tem a agenda muito ocupada e, por meio dessa profissional, a mãe foi informada de que não

haveria possibilidade de sua participação no estudo em razão da dificuldade de comunicação e

da falta de disponibilidade.

Quando os participantes foram definidos, foi comunicado às entidades e profissionais

que os encaminhamentos deveriam cessar e foi retirado o anúncio do site (após cerca de três

meses de exposição).

A criança que participou do estudo foi encaminhada por uma profissional que presta

atendimento a ela, o adolescente e o adulto foram encaminhados pelas escolas que essas pessoas

freqüentam e, como não houve interessados na fase de terceira idade, a pesquisadora buscou

esta pessoa no arquivo do serviço que coordenou (S.O.S. Down). Não houve seleção de

participantes, estes foram as primeiras pessoas que satisfaziam o critério de participação a contatar

a pesquisadora e a pessoa da terceira idade aceitou o convite. Nenhum dos participantes tomou

conhecimento deste estudo via Internet, frustrando assim a expectativa de diversificação do

grupo estudado por essa via.

A fase da infância foi estudada por meio de uma criança de 10 anos, sexo masculino,

cujo pai, engenheiro, tinha 50 anos e a mãe, professora, tinha 44 anos. O pai exercia a profissão

e a mãe esporadicamente dava aulas no ensino fundamental da rede pública de ensino. O casal

tinha três filhos, a filha mais velha com 19 anos, depois havia um adolescente de 14 anos e um

filho mais novo, Felipe1, de 10 anos, com síndrome de Down. Felipe freqüentava escola regular

religiosa, onde a irmã também havia estudado e o irmão ainda estudava, ele fazia

acompanhamento psicopedagógico e fonoaudiológico. A irmã estava cursando faculdade. A

família foi encaminhada pela psicopedagoga que atende Felipe e a mãe telefonou para participar

da pesquisa. A família residia em um apartamento na região oeste de São Paulo.

A fase de adolescência foi representada por uma pessoa de 23 anos, sexo masculino.

Apesar da idade cronológica, não havia nenhum movimento que caracterizasse a pessoa ou a

1 Os nomes dos participantes são fictícios, para preservar a privacidade deles.
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família na fase adulta. Gilberto, com síndrome de Down, era o filho mais velho e tinha um irmão

de 20 anos. Os pais eram separados e os filhos moravam com a mãe, tendo pouco contato com o

pai. A família da mãe, principalmente a tia de Gilberto e a avó, eram muito presentes e

participavam diretamente na vida da família. A mãe, tinha 46 anos, cozinhava congelados e

fazia trabalhos manuais, atividades que lhe proporcionavam renda que complementava a pensão

que recebia do ex-marido para cobrir o orçamento familiar. O irmão de Gilberto estava cursando

faculdade e não trabalhava. A mãe se recusou a fornecer o telefone do pai para que fosse marcada

uma entrevista com ele, explicando que ele nunca agiu como pai de Gilberto. Esse participante

foi encaminhado pela escola especial que ele freqüentava, e o contato foi feito pela tia. O maior

interesse em participar do estudo residiu na possibilidade de acompanhamento psicológico gratuito

após a pesquisa. A família residia em um sobrado na região central de São Paulo.

A fase da idade adulta foi representada por uma pessoa de 28 anos, sexo feminino, Helena,

filha única. Seu pai tinha 72 anos e a mãe, 61 anos. O pai era engenheiro aposentado, mas ainda

mantinha atividades profissionais, a mãe tinha formação em educação artística, mas não trabalhava

na área. Helena participava de um programa de emprego apoiado, praticava natação, freqüentava

aulas de pintura e fazia acompanhamento psicopedagógico e fonoaudiológico. A família foi

encaminhada para participar da pesquisa pela associação que orientava a atividade profissional

de Helena. O contato foi feito pela mãe.  A família residia na zona sul de São Paulo, em um

apartamento localizado em um condomínio fechado.

A fase da terceira idade foi estudada por meio de uma pessoa com síndrome de Down de

45 anos, sexo masculino. Ivan era o filho mais novo e tinha uma irmã de 46 anos, fonoaudióloga.

O pai faleceu e moravam juntos somente mãe, 86 anos e filho, pois a filha era casada e tinha sua

família. Ivan freqüentava duas vezes por semana um instituto onde tinha atividades diversificadas,

voltadas para o atendimento de pessoas com necessidades especiais e duas vezes por semana

praticava natação. A pesquisadora teve contato com Ivan na década de 1990, no S.O.S. Down.

Depois do atendimento não houve mais contato e a mãe aceitou participar do estudo, desde que

ela não precisasse se locomover.  A família residia em uma casa térrea na região sudeste de São

Paulo.
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4.4. Coleta de dados

A pesquisa foi realizada por meio de estudos de caso, que é um procedimento que

possibilita o aprofundamento da análise da situação estudada. Grubits e Darrault-Harris (2004)

explicam que no estudo de caso a complexidade da análise aumenta à medida que o pesquisador

se aprofunda no estudo. Os autores acrescentam que o caso é considerado como um referencial

de condições sócio-culturais complexas que envolvem uma situação e por meio do qual a realidade

de determinada situação pode ser exposta. Foi realizado o estudo de caso das quatro famílias,

correspondendo às fases do curso de vida, ou seja, infância, adolescência, idade adulta e terceira

idade. Para a execução do estudo foram realizadas entrevistas, pois, conforme Calil e Arruda

(2004), a entrevista possibilita o contato direto entre pesquisador e participante, havendo uma

interação constante entre ambos. As entrevistas foram semi-estruturadas, cujos roteiros foram

elaborados a partir de marcos do desenvolvimento individual baseados no livro Ciclo Vital, de

Helen Bee (1994-1997), e no questionário de Cerveny e Berthoud (1997), referentes ao ciclo

vital familiar, ao qual foram acrescentadas questões referentes à síndrome de Down (Anexo III).

Esses roteiros foram utilizados como ponto de partida das entrevistas e não houve intenção de

segui-los rigidamente, pois todos os participantes forneceram muitas informações de forma

espontânea, por isso a pesquisadora optou por seguir as direções que eles próprios apontavam.

Esse procedimento pareceu mais adequado, pois o objetivo deste estudo era conhecer a

experiência das pessoas com a síndrome e das pessoas que com elas conviviam e como todas

essas pessoas percebiam essa experiência. Os roteiros das entrevistas foram mantidos no relatório

final, pois fizeram parte de todo o planejamento da pesquisa.

O roteiro com os principais momentos do desenvolvimento humano foi utilizado levando

em consideração o atraso esperado na síndrome de Down, que pode acontecer em qualquer

aspecto do desenvolvimento. Dessa forma, foi feito um levantamento dos aspectos motor,

cognitivo, sócio-emocional e também da comunicação. Nesse levantamento, procurou-se

conhecer qualitativamente as aquisições e limitações da pessoa que tem a síndrome não buscando

correspondência com a idade esperada de acordo com a média do desenvolvimento da população

geral e, principalmente, privilegiando aspectos espontaneamente destacados pelos participantes.
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No início da pesquisa, a proposta era de fazer uma avaliação do desenvolvimento dos

participantes por meio de testes psicológicos, com atenção especial ao aspecto neuropsicológico.

Entretanto, a tentativa de selecionar os testes mostrou a dificuldade de encontrar instrumentos

consistentes para as diversas etapas do curso de vida, que abrangessem a variação de

desenvolvimento existente na síndrome e fornecessem informações detalhadas sobre as

capacidades e limitações de pessoas com síndrome de Down. Com isso, a possibilidade era de

utilizar instrumentos diferentes, o que não garantiria a consistência dos resultados, por isso a

opção foi de trabalhar com o desenvolvimento percebido.

Os dados foram obtidos nos locais onde as pessoas moram, estudam, trabalham e

desenvolvem as atividades.

Para obter dados referentes à infância, foram realizadas duas entrevistas com a mãe, na

residência da família, com cerca de uma hora e meia de duração, uma entrevista com todos os

elementos da família, com duração de cerca de duas horas. Foi realizada uma entrevista de uma

hora com a psicopedagoga e com a fonoaudióloga que acompanham a criança, realizada no

consultório delas (atendem no mesmo local). Também foi feita uma entrevista com a professora

e a coordenadora pedagógica, com cerca de uma hora e meia de duração, realizada na sala da

coordenadora, na escola. Houve uma observação das atividades escolares, durante um período

de aula (a manhã toda), quando a criança foi observada na sala de aula, na sala de artes, na

quadra de esportes e no intervalo entre as aulas.

A fase de adolescência foi estudada por meio de duas entrevistas, com cerca de uma hora

e meia de duração, sobre o desenvolvimento do adolescente, entrevistas realizadas na residência

da família. Duas entrevistas foram realizadas com a tia e a avó, também com cerca de uma hora

e meia de duração, na residência delas. Uma reunião foi feita com a mãe, o irmão e o próprio

adolescente, com cerca de duas horas de duração, na residência deles. Os dois grupos familiares,

a mãe, o irmão, a tia e a avó, além do namorado da mãe, foram reunidos em um encontro de

cerca de três horas de duração, em um consultório. Também foram feitos dois encontros

individuais com o adolescente em um consultório, com cerca de quarenta minutos de duração
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cada um. Foi realizada uma entrevista com a orientadora pedagógica e com a psicóloga da

escola, encontro que teve cerca de uma hora de duração e aconteceu na sala de reunião da

escola. A observação de um período escolar (uma tarde) incluiu a aula de educação social,

orientação para o trabalho e oficina de papelaria. A mãe do adolescente manteve vários contatos

telefônicos com a pesquisadora, contatos que aconteciam sempre que ela observava algum

comportamento que considerava relevante para o estudo.

Para estudar a idade adulta, foram realizadas duas entrevistas com a mãe sobre o

desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome, com cerca de duas horas de duração, em uma

sala da associação que realiza a orientação profissional e onde a mãe exerce atividades no

Conselho. Uma entrevista foi realizada com a família, mãe, pai e filha, com cerca de duas horas

e meia de duração, realizada na residência da família, onde também houve uma conversa de

meia hora com a ajudante da casa. Uma entrevista foi feita com a supervisora de trabalho, na

sala de reunião da associação, com duração aproximada de uma hora, também foi realizada uma

entrevista com a professora de matemática, em uma sala de aula, com cerca de quarenta minutos.

A entrevista com a instrutora de natação foi feita no escritório do ginásio de treinamento e teve

cerca de uma hora de duração. A observação no ambiente de trabalho durou cerca de três horas.

Também foram feitas entrevistas com a psicopedagoga e com a fonoaudióloga que fazem o

acompanhamento nessas áreas, cada entrevista com cerca de uma hora de duração. As duas

trabalham na mesma clínica, onde foram feitas as entrevistas.

A terceira idade foi estudada por meio de entrevistas com a mãe da pessoa com síndrome

de Down, estando esta também presente. A entrevista foi realizada na residência da mãe e do

filho. Foram três entrevistas de cerca de duas horas e meia de duração, o procedimento se estendeu

mais nesse caso, por causa da dificuldade de memória da mãe. Houve uma entrevista com a

ajudante da casa, com duração aproximada de meia hora. Uma entrevista foi realizada com a

pedagoga do instituto que o participante freqüenta, com a duração aproximada de uma hora e

meia de duração. Houve uma tentativa de manter contato com a irmã, mas ela não respondeu os

recados. Também não foi possível estabelecer contato com o instrutor de natação, que não foi
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encontrado em quatro tentativas de falar com ele por telefone, pois ele fica a maior parte do

tempo na piscina, e ele não respondeu dois recados deixados pela pesquisadora.

As entrevistas foram marcadas em horários escolhidos pelos participantes e foram

gravadas em áudio, exceto a da psicopedagoga que acompanha o participante da terceira idade,

que não permitiu a gravação, não explicando o motivo. Também a entrevista com a instrutora de

natação da participante da idade adulta não foi gravada, devido a problemas com o gravador.  As

observações na escola dos participantes da infância e da idade adulta não foram gravadas, pois

isso poderia alterar o comportamento dos outros alunos ou pessoas que participavam das

atividades. O início e o final das entrevistas não foram gravados, pois a pesquisadora utilizou

esses momentos para descontrair os participantes, não direcionando o assunto da conversa para

o tema da pesquisa. As famílias dos participantes da idade adulta e da terceira idade ofereceram

café e lanche à pesquisadora, contribuindo para o estabelecimento de uma atmosfera informal

durante a entrevista. Nesses dois casos, a oferta foi aceita em função da insistência das pessoas.

As mães dos participantes da infância e da adolescência ofereceram café ou água, mas não

insistiram, e a oferta foi recusada, mas isso não impediu que os encontros fossem descontraídos

e informais.

Foi elaborado o mapa da rede social de Sluzki (1997) de todos os participantes. Os

mapas da criança e do adolescente foram elaborados pelas mães, o mapa da participante da

idade adulta foi realizado por ela própria e o mapa do participante da terceira idade foi elaborado

em conjunto com a pesquisadora, assim o participante relatava as situações e a pesquisadora ia

colocando nos respectivos quadrantes. O mapa consiste em três círculos concêntricos divididos

em quadrantes (Anexo IV). Na parte mais interna colocam-se os relacionamentos mais próximos,

no círculo intermediário, os relacionamentos medianos e, no círculo externo, os relacionamentos

mais distantes. A “densidade demográfica” dos círculos mostra as relações de família, amizade,

trabalho e escola, comunidade (serviços, religião), que constituem os quadrantes. Com a

confecção desse mapa foi possível traçar os relacionamentos que fazem parte da vida da pessoa,

especialmente da pessoa em desenvolvimento.
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O Modelo Bioecológico propõe o procedimento da inserção ecológica, que consiste na

entrada do pesquisador nos ambientes aos quais os participantes pertencem, possibilitando a

sua integração nos ambientes estudados (NARVAZ e KOLLER, 2004), por isso foi feita a opção

de realizar as entrevista e observações nos ambientes freqüentados pelos participantes. Além

disso, esse procedimento satisfaz um critério do método qualitativo, segundo o qual o contexto

em que a pessoa realiza suas ações e desenvolve seus modos de vida tem um valor essencial

para obter da pessoa uma compreensão mais clara sobre suas atividades (GRUBITS; DARRAULT-

HARRIS, 2004) e também sobre seu desenvolvimento.

Após os procedimentos de coleta de dados, foi elaborado um relatório preliminar do

estudo que foi oferecido aos participantes para leitura, para que pudessem fazer alterações ou

complementações que tornassem a apresentação dos dados de acordo com o que eles pretenderam

transmitir. Os pais e terapeutas da criança, os pais da participante da idade adulta e a instrutora

de natação dela fizeram a leitura e as alterações aparecem no texto como: “após a leitura [....]”.

4.5. Apresentação de dados

Os dados obtidos nos procedimentos foram transformados em relatos, nos quais trechos

do que foi falado pelos participantes foram incluídos, para que características de expressão

utilizada por eles fossem preservadas. A seleção dos trechos das entrevistas foi feita com base

na particularidade da experiência, ou seja, aquilo que mais caracterizava a pessoa ou situação;

nos marcos do desenvolvimento individual e nas características da fase do ciclo vital familiar.

Não houve rigidez na apresentação, tendo em vista o interesse em manter a expressão dos próprios

participantes.

4.6. Análise de dados

Na análise dos dados, procurou-se utilizar os conceitos do Modelo Bioecológico na

seqüência aproximada em que eles aparecem na exposição da teoria, no Capítulo 2.   A dimensão

processo aparece em diversos momentos da apresentação e os processos proximais são destacados.
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As informações sobre o desenvolvimento individual nos aspectos motor, cognitivo, sócio-

emocional e de comunicação foram analisadas dentro da dimensão pessoa do Modelo

Bioecológico,

O desenvolvimento dentro dos contextos foi analisado com base nos elementos de

microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema, propostos por Bronfenbrenner (1979-

1996), e a análise foi complementada com as informações obtidas pelo mapa de rede social de

Sluzki (1997).

A dimensão tempo está contida na construção do curso de vida, eixo ao longo do qual as

conquistas e aquisições de habilidades pela pessoa que tem a síndrome podem ser organizadas.

O formulário apresentado por Cerveny e Berthoud (1997) gerou informações também

analisadas na dimensão relativa ao contexto, pois esse microssistema (família) foi mais detalhado

por ser o mais presente na vida da pessoa que tem a síndrome.
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Capítulo 5
APRESENTAÇÃO DE DADOS



Apresentação de dados

5. Apresentação de dados

Proust

[...] as diferenças mais insignificantes[...]
pareciam de importância incalculável.

5.1. Infância

A mãe tinha definido um projeto de vida: “eu sempre tive na minha cabeça aquela coisa

assim, eu quero casar, eu quero ter uma família, um marido pro resto da vida, se possível, eu

quero ter filhos, eu quero ser dona-de-casa, eu quero ser mãe”. O projeto foi concretizado e ela

assumiu sua opção de vida.

A família se organizou dessa forma: o pai era engenheiro e trabalhava para manter a

família e a mãe cuidava da casa e dos filhos, embora fosse professora, trabalhava somente

esporadicamente fazendo substituições: “quando eu pego uma licença de trinta dias, então, aí é

que eu fico de cabelo em pé, porque aí eu saio os trinta dias de manhã pra dar aula”.

O casal logo teve filhos: primeiro uma menina, que tinha dezenove anos quando este

estudo foi feito, depois um menino, com quatorze anos e o terceiro, Felipe, dez anos, que tem

síndrome de Down. Quando a primeira criança nasceu, a mãe optou por não trabalhar: “quando

fui voltar eu engravidei do outro, então eu parei de novo, quando eu pensava em voltar eu fiquei

grávida do Felipe, quando o Felipe nasceu, então eu falei, agora vai ser mais difícil, como tem

sido mais difícil por outros motivos também, é a idade, é uma série de coisas”.

O diagnóstico da síndrome de Down para a mãe “foi assim uma surpresa e um choque,

porque receber uma notícia assim é bem desagradável mesmo e a maneira com que ela foi dada

também”. A família recebeu muito apoio: “tivemos bastante apoio da família, de amigos e isso

eu achei que foi uma coisa, pra mim, muito importante, pra nós aqui em casa”. Os pais logo

comunicaram aos filhos que o irmão deles tinha síndrome de Down: “as crianças também já

ficaram sabendo logo, no mesmo dia que nós, porque ele nasceu numa noite e no dia seguinte é

que foi contado pra gente, lá na maternidade”.  O casal precisava de informação: “a gente

começou a buscar”; “a gente foi buscando algumas coisas e os amigos e parentes foram trazendo

também algumas informações”, por meio de materiais escritos e pela Internet. A irmã afirma
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que o relacionamento dela com Felipe foi diferente, pois com o outro irmão : “eu brigava direto

com ele e tal, com o Felipe já não, eu já cuidava mais”. Desde que Felipe nasceu ela percebeu

que havia algo diferente: “eu lembro que quando o Felipe nasceu, que a gente foi no hospital [...]

sentia que ele tinha alguma coisa, eu lembro que ele era mudo quando era pequenininho”; “ele

era muito quietinho, eu era pequena, eu achava que tinha alguma coisa, que eu achava que ele

era mudo. Aí depois meu pai contou pra gente que ele tinha a síndrome de Down”.

No início, os pais tiveram dúvidas, pois Felipe não se encaixava nas informações que

recebiam sobre a síndrome: “falavam pra gente que era mais calmo, que não se mexia, não tinha

força pra mamar e nada disso a gente percebia, porque ele mexia bastante, ele sugava com

bastante força”. Mas seguiram as orientações: “eu sabia que o primeiro passo era procurar o

pediatra”; “porque tinha algumas doenças, quando saiu da maternidade, a orientação foi que a

gente procurasse o mais rápido possível o pediatra, porque ele iria nos orientar”. Foi procurado:

“com mais ou menos uns vinte dias, ele já fez o eletro e o eco. Ele foi fazer, foi pedido o exame

cardiológico que detectou, acho que confirmou só, a doença, o problema cardíaco”. Felipe nasceu

com defeito do septo átrio-ventricular total: “a gente foi procurar um cardiologista, assim, sem

indicação nenhuma, procuramos pelo livrinho de convênio e fomos direto pro hospital”. Os

contatos foram se ampliando: “o pediatra conhecia de nome essa cardiologista e então a gente

foi, conversou com ela, ela fez os primeiros exames com ele”. Os pais procuraram seguir as

instruções dos profissionais: “o pediatra pediu o exame cardiológico, então quando nos fomos à

cardiologista, já tinha os exames”. Como as condições físicas de Felipe eram boas, houve dúvidas

quanto ao diagnóstico, o cirurgião “levantou uma dúvida, né, com relação ao problema, porque

ele não tinha falta de ar, não ficava roxinho”. Felipe se alimentava bem “ele sugava bastante”, a

mãe relata que “dava o peito e fiz isso na frente do cardiologista, ele ficou até meio espantado”.

Os exames foram realizados e “foi confirmado” e a “cirurgia tinha que ser feita rápido”. Felipe

foi operado com cinco meses, a cirurgia foi bem sucedida e não houve complicações pós-

operatórias.

O trabalho de estimulação precoce com Felipe começou dentro da família: “com poucos

meses, a minha cunhada é fisioterapeuta, e ela começou a estudar e mexer um pouquinho com
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ele”, mas a mãe procurou também uma instituição especializada: “logo no início, ele nasceu em

fevereiro, março, abril, maio, acho que com três meses mais ou menos, nós procuramos a

instituição [...] fez a triagem na instituição pra aquele serviço de estimulação precoce”. Mas o

acompanhamento não começou de imediato devido ao problema cardíaco e porque estava “indo

na instituição muito cedinho, entrou inverno e tudo, então nós suspendemos, só fez a triagem e

ele retornou depois da cirurgia, um ano, ele tinha um ano e pouquinho”.

Felipe freqüentou a instituição: “depois da cirurgia, aí ele foi pra instituição, ele ficou na

instituição acho que um ano e meio mais ou menos, como ele tava assim bem adiantado, mais

avançado um pouco que as outras crianças, que aquele grupinho dele, então chegou num ponto,

ele tinha acho que três aninhos” quando saiu da instituição. Após a leitura do relatório, a mãe

esclareceu que ele estava mais avançado do que as outras crianças e tinha condições de ir para

a escola. No aspecto motor, era, paralelamente, assistido pela tia fisioterapeuta, que também

ajudava financeiramente no tratamento de Felipe.

Embora tenham recebido muitas informações sobre a síndrome, a atitude diante de Felipe

foi natural: “eu levei assim, com naturalidade, a fralda eu não me lembro, demorei um pouco

pra tirar a fralda, mas não tive muitos problemas, não, quando ele tirou a fralda”. Felipe logo

adquiriu autonomia para se alimentar: “comer sozinho também ele já comeu logo, porque, como

eu já trabalho com ele desde que nasceu e ele tem o espelho dos irmãos, então ele sempre quer

fazer o mesmo que eles, tem vontade, mesmo ainda não sendo a hora dele comer sozinho, mas

ele já queria”. A mãe permitia que ele pudesse “cortar o alimento na hora da refeição, tem hora

que, agora não, no começo ele não conseguia, mas ele via que nós todos usávamos garfo e faca,

porque só ele que não usava, então, essas coisas foram ajudando muito”. O desenvolvimento

aconteceu de acordo com as expectativas, algumas aquisições aconteceram mais tarde do que o

esperado, por exemplo, Felipe andou com um ano e nove meses, mas a mãe não se lembra da

maioria as datas: “ele foi querendo fazer, a gente foi deixando, foi ajudando, foi ensinado e

assim foi tudo muito natural, as coisas com o Felipe aconteceram muito naturalmente, isso acho

que foi um ponto positivo muito grande, tanto pra gente quanto pra ele, muito mais pra ele”.

Para manter a naturalidade, a condição de Felipe não tem sido falada, mesmo quando há
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alguma dificuldade os pais têm procurado não caracterizar como diferença ou problema: “aqui

em casa a gente nunca chegou a falar pra ele que ele tem um probleminha, que tem uma

dificuldade, que ele tem a síndrome, nunca assim, nunca tocamos nesse assunto”. A naturalidade

tem sido enfatizada “sempre foi bem natural mesmo, quando é alguma coisa que ele não consegue

fazer, porque na realidade ele tem conseguido fazer tudo o que ele quer, tudo o que ele se propõe

a fazer ele faz, mas alguma coisa de maior dificuldade a gente fala – ah, é porque você ainda é

pequeno, você ainda tem que treinar bastante, um dia você vai conseguir”. A família tem procurado

não associar determinada dificuldade à presença da síndrome: “a gente nunca usou o termo - é

porque você tem a síndrome, então isso deixa você um pouco mais devagar - não, nunca foi

tocado”. A mãe relatou uma situação com Felipe, na qual ela procurou incentivá-lo a superar a

dificuldade e não destacar a síndrome de Down: “por exemplo, andar de bicicleta, ele não

consegue andar sem a rodinha - não, mas você vai aprender, a gente vai te ensinando - quando eu

crescer eu vou conseguir? – quando você crescer você vai conseguir igual ao teu irmão, papai,

mamãe - então é assim a nossa resposta, nunca foi assim em cima da síndrome”.

Após a leitura do relatório, a mãe esclareceu que até então não tinha havido “oportunidade

de explicar que ele tem síndrome de Down”. A oportunidade surgiu após as entrevistas da pesquisa

e a mãe relatou que houve uma ocasião em que ela foi levar o irmão e um primo de Felipe ao

clube, mas Felipe não pode lá permanecer porque tinha terapia fonoaudiológica. Ele protestou

por não ficar no clube e no caminho para a terapia a mãe explicou que “ele não podia ficar no

clube porque tinha que ir à terapia, porque ele tinha dificuldade para falar, às vezes a gente não

entendia, porque ele nasceu com síndrome de Down, que era um probleminha que não deixava

ele falar corretamente e precisava da fono para ajudar”. Depois dessa conversa, a expressão

síndrome de Down foi utilizada em outras ocasiões e a mãe observou que Felipe está familiarizado

com ela.

A psicopedagoga observou que os pais, em alguns momentos, mostravam uma falta de

percepção das condições de Felipe: ”existe uma negação importante da deficiência” por parte

do pai. A fonoaudióloga afirmou que o pai tinha pouca noção do desenvolvimento do filho:

“quem é o Felipe naquele momento”, pois a criança “não tem condição de fazer coisas naquele
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momento ainda, pode ter até mais pra frente, mas naquele momento não” e parecia que pais não

percebiam a condição atual e a possibilidade futura. Após a leitura do relatório o pai esclareceu

que não se trata de negação e sim de exigir do filho o máximo, pois existe a certeza de que ele

pode conseguir.

De acordo com a mãe, Felipe é persistente, quando não consegue fazer alguma coisa

insiste, faz adaptações e procura se aproximar de seu objetivo, por exemplo: “ele não consegue

ficar com um pé no skate e dar um impulso com o outro, não tem ainda esse equilíbrio, mas ele

podendo ele põe os dois pés no skate, ele vai se apoiando em algum lugar e vai andando”. As

profissionais que acompanham Felipe, a psicopedagoga e a fonoaudióloga também observam a

persistência, mas reconhecem que em alguns momentos ele se torna repetitivo e rígido em suas

atitudes: “e não é para se organizar, porque ele tem recursos de organização melhor que outras

crianças, é uma falta de flexibilidade mesmo, no pensamento, aquela rigidez, algumas vezes

pobreza de possibilidades naquela hora, que gera uma angústia”.

Na escola a dificuldade é um pouco maior, a mãe relata que “só na escola que ele não

consegue, na escola assim, em termos de alfabetização”; “ele está naquela fase assim, ele conhece

todas as letras, o alfabeto todo, mas ele ainda não uniu, não formou as sílabas, então ele lê, você

pede para ele ler alguma coisa, ele vai lendo letra por letra p-o-r-t-a”; “ele tá nessa fase, ele

ainda não deu aquele pulo”. Felipe precisa de ajuda nas tarefas, é necessário que as atividades

sejam realizadas passo a passo com ele: ”a gente vai explicando bem minucioso”; “na hora de

escrever, de fazer lição, eu vou explicando, que requer mais atenção e aí eu vou às vezes soletrando

pra ele e ele vai escrevendo e ele consegue”, “numa situação problema [...] tinha três bolinhas,

três figurinhas, aí o fulano tinha mais quantas, aí eles juntaram, quantas tinham ao todo, então aí

eu vou fazendo junto com ele, às vezes com carrinho, com o material que tem na mão”. Há

muita expectativa para que ele seja alfabetizado: “então ele tá ainda naquela, naquele processo

de que falta um pulinho, a gente sempre, ele tá quase ali, quase chegando”. Ele parece motivado

para ler e escrever: “teve um jogo do irmão, era jogo de vôlei e ele sempre tá com um papelzinho,

uma caneta, lápis na mão, então ele ia falando, quando marcava ponto – quanto que tá?  - ah, tá

dois a três, então ele punha dois e punha três – agora tá sete a dois, ele punha sete e dois”. A mãe
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valoriza os progressos escolares do filho: “então ele já conhece, do um ao nove, acho que onze,

doze, tá quase, mas ele já vai, já, os números ele já consegue escrever”; “ele entende bastante, as

provinhas dele, ele ainda tá na época de prova agora, como ele não lê, não escreve, com rapidez,

sozinho, nada, então a professora lê a prova, faz a pergunta, ele responde e ela anota a resposta

dele”.

A escola é inclusiva, já trabalhava com outras necessidades especiais, mas Felipe foi o

primeiro aluno com síndrome de Down, a coordenadora pedagógica da escola afirma que “Felipe

sempre teve uma aceitação, foi tranqüila a chegada dele na escola”, mas ela lembra que no

início foi difícil: “ele era o rei da escola, tinha atenção só pra ele, foi bem difícil, no dia a dia a

professora ficava com ele”. Quando estava em grupo, a dificuldade era maior: “na sala de aula

era mais pra ele e aí ele tirava o sapato, a meia e naquela época a gente não conseguia que ele

tivesse interesse pelo trabalho pedagógico, era muito difícil, ele chegava mesmo com o material,

o brinquedo na sala de aula, ele não conseguia brincar, então ele pegava, atirava, daqui a pouco

empurrava, não brincava”, a professora acrescenta de ele às vezes se jogava no chão da sala de

aula, por isso algumas modificações foram feitas na maneira de lidar com ele, ou seja, como ele

tinha dificuldade de adaptação, esse aspecto foi colocado como prioridade: “nós trabalhamos

muito a rotina da escola, a adaptação”. Apesar disso, quando iniciou o acompanhamento

psicopedagógico a solicitação dos pais referia-se à alfabetização, a psicopedagoga informa que

era “uma queixa bem focada na questão da alfabetização, da escolarização. Os pais insistem na

alfabetização, e “assim que eu fui conhecendo o Felipe, eu vi que era anterior à alfabetização”.

À medida que o trabalho avançou: “ele começou a ter uma postura de estudante, pela primeira

vez a gente observou isso no Felipe”. Também a socialização evoluiu: “ele já começou a estar

no grupo”. A psicopedagoga reorganizou a situação e juntamente com a escola imprimiu nova

orientação no trabalho com Felipe, a coordenadora pedagógica comenta: “conversamos e

mudamos uma série de coisas por orientação dela e acho que ele estava realmente com algumas

regalias na escola e acho que era uma criança diferente na escola”, diferente no sentido que a ele

era permitido o que era proibido para as outras crianças, a psicopedagoga esclarece: “ele saía,

ele vivia na sala da coordenação, usava o banheiro da direção, andava com as freiras, ia à
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enfermaria e quando ficava no grupo, ficava sempre assim de fora, a imagem que eu tive e a

própria escola colocou era que tinha um grupo e tinha o Felipe”.

As observações que a pesquisadora fez na escola mostraram que Felipe interage

continuamente com os colegas. Nas atividades cognitivas em sala de aula, ele realizou tarefas

diferentes, mas tomou iniciativa nos contatos e procurou envolver os colegas em brincadeiras,

inclusive a pesquisadora. Nas aulas de artes e esportes, ele participou de acordo com suas

possibilidades e quando se diferenciou muito do desempenho dos colegas os professores(as)

auxiliaram. Nas atividades de pátio, como no intervalo entre as aulas, ele permaneceu com um

grupo de colegas, acompanhando-os no que faziam. De uma forma geral, as crianças

corresponderam às interações dele, parecendo não haver diferenciação em função da síndrome.

As regalias aconteciam também na família, a mãe afirma que “com a gente, se deixar ele

quer tomar conta” e a psicopedagoga observou que “os pais descreviam a relação com ele como

alguma coisa que tinha que ser muito ofertado em cima do desejo dele, ele meio que regia, então

ele brincava com todos os carrinhos na sala, punha todos os carrinhos e ninguém podia sentar na

sala, então ninguém sentava na sala”. E, tanto a família como o pessoal da escola procuravam

corresponder e aceitavam situações imaginárias que ele apresentava: “você tá machucado? Então

vamos enfaixar”. A psicopedagoga relata que a mãe permitia que ele fosse para a escola enfaixado,

mesmo que não estivesse machucado e a enfermeira da escola também achava o “máximo”.

Assim, de acordo com a psicopedagoga, a escola “fazia a mesma coisa que a família, eu tenho

percebido que as escolas de ensino religioso, escolas católicas, as freiras acham que elas têm

que deixar, é uma relação que tem alguma coisa misturada de não saber como lidar, mas também

um sentimento de que – eu não posso colocar nenhum desconforto, nenhuma frustração”.

Quando a família se reuniu com a pesquisadora, Felipe procurou dominar as atenções e

controlar o ambiente, os pais mostraram cuidado com a disciplina e procuraram colocar limites

nas atitudes de Felipe, tentando evitar que ele controlasse a situação, algumas vezes ele aceitou

o que lhe era solicitado e outras vezes se impôs, não atendendo à solicitação dos pais. Algumas

vezes Felipe se impôs gritando:

Pai – “ Vai desenhando enquanto a gente conversa”
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Felipe – “Não!” (gritando)

Mãe – “Você fica quieto e a gente conversa”

Felipe – “Não!”

Felipe – “Siênço!”.

A articulação não é clara, mas a mensagem sim.

Desde o início da vida a comunicação verbal de Felipe mostrou algum comprometimento:

“ele sempre balbuciou bastante, desde pequenininho, quase que no mesmo período que os outros,

ele balbuciava, só que balbuciou muito mais tempo que os outros” (sorri). A mãe não se lembra

das datas, mas relata como as habilidades foram se desenvolvendo: “eu não me recordo direitinho

as datas, eu lembro que mamãe, papai, os nomes dos irmãos ele soltava logo, acho que quando

ele andava, aquelas histórias, né, o dá, o quero, água, essas coisinhas assim ele falou até que

rapidinho, não me lembro, foi um pouco mais tarde que o normal, mas quando ele começou a

andar com um ano e nove meses ele já falava bastante coisa, balbuciava e falava, mas assim as

palavras pela metade, ele não falava a palavra inteira”; “muita coisa eu também atrapalhei

alguma parte do desenvolvimento dele, como por exemplo, o pedir água, ele falava - mãe, a - eu

já sabia que era água, porque já era tudo automático”. O comprometimento na comunicação

tornou necessário o acompanhamento fonoaudiológico: “fono continua até hoje, eu só mudei de

profissional, porque a gente achou que ele já tava há quase seis anos com a mesma fono, ela

virou a segunda mãe dele”.

Felipe precisou usar aparelho ortodôntico, porque a anatomia bucal dificultava a

articulação de alguns fonemas, a intervenção neste aspecto tem sido proveitosa, pois a

fonoaudióloga observou evolução positiva na comunicação de Felipe, ele “criou um vocabulário,

criou um repertório, porque antes ele tinha uma linguagem bem desconexa, ainda existe, às

vezes a gente tá falando uma coisa, de repente ele muda de assunto, como se fossem duas

histórias em uma só, então a gente precisa separar as histórias. Ele chega contando as histórias

e não é só contar, ele faz, é o gestual, ele faz a mímica, ele é dramático”.

Felipe procura se comunicar, na reunião com a família emitiu sons quase o tempo todo,
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algumas vezes eram apenas monossílabos, outras vezes fazia observações pertinentes, mostrando

que acompanhava o que estava sendo conversado. A mãe confirma que geralmente ele quer

conversar, mas “ele ainda tem algumas dificuldades, ele faz, já forma frases, as estórias que

ainda estão, assim, às vezes, um pouco misturadas, sem começo, meio e fim, tá meio invertido,

mas já bem menos do que antigamente, já melhorou bastante”. Às vezes, as emoções do momento

interferem “quando ele quer contar alguma coisa que ele tá muito eufórico, com pressa, aí ele

embanana tudo, que ninguém consegue entender nada, tem que mandar parar - Felipe, pára,

pensa no que você vai falar, agora você fala”.  Tendo dificuldade para se expressar, Felipe às

vezes quer delegar essa tarefa à mãe: “quando chega os irmãos ou o pai - mãe, conta pra eles -

mas Felipe, foi você, conta você - não, conta você. Então ele fica esperando que eu conte o que

aconteceu pros irmãos, ou pro pai, pra quem quer que seja, então, eu também tenho trabalhado

bastante com isso, que aconteceu com ele não foi comigo, ele sabe falar, ele que tem que falar”.

A dificuldade na comunicação talvez esteja afetando a interação social, além da limitação

cognitiva, de acordo com a mãe: “o que a gente sente às vezes, assim, aquelas diferenças, né, ele

tá num grupo de amigos, os amigos tão brincando, aí as brincadeiras já são mais rápidas, o

raciocínio mais rápido que ele não consegue”. A mãe observa que Felipe se isola “às vezes ele

fica sentadinho olhando”; alguns amigos percebem que ele tem limitações acentuadas “um ou

outro amigo que percebe ou que tem alguma coisa também mais especial” e “procuram envolvê-

lo nas brincadeiras [...], mas sabem que ele é café com leite”. Algumas crianças não percebem

ou não aceitam a condição de Felipe, a mãe relata: “criança é criança, então, tem sempre aqueles

momentos, assim, que você fala - puxa vida, ô moleque chato, não tá vendo que o Felipe não

consegue”, então bate aquela coisa”. Essa “coisa” também faz com que a mãe procure manter

Felipe junto dela: “quando chegava a hora dele provar a independência eu segurava, ir na casa

de um amigo, um aniversário sozinho, então eu cheguei a fazer um ano de terapia, aí depois eu

aprendi a me policiar também”.

A descrição da mãe e as atitudes de Felipe na escola e na reunião com a família mostraram

que ele tinha interesse e motivação para o relacionamento social e não se sentia diferente das
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outras pessoas. A mãe afirma que ele “participa das atividades, ele gosta de ir, ele quer ir, ele

pede, ele já foi varias vezes na casa de amigos, os amigos já vieram aqui, às vezes brincam mais

com o irmão do que com ele, mas ele tá com o amigo aqui dentro de casa, então, ele não, acho

que não atrapalha ainda, ele, acho que não percebe essa diferença não”. Felipe não se mostra

inibido quando está com colegas em casa: “nunca manifestou nada, nunca falou nada, e nunca

percebi que ele assim não quisesse brincar com aquele amigo ou fazer alguma coisa por não

conseguir, por causa dessa diferença”. Quando está na escola, a situação pode se modificar,

embora Felipe queira brincar com as crianças: “tem criança que não tem paciência mesmo e são

crianças, né, até entendo, pra cabecinha deles é complicado deles saberem lidar com isso, mas

eu deixo, sabe, tem horas que eu entrego mesmo, um pouco na jaula dos leões pra ele também

aprender a conviver com isso e aprender a se virar”.

De acordo com a psicopedagoga, a socialização é um aspecto do desenvolvimento de

Felipe que ainda está se processando, pois “ele não está tão socializado” e vários fatores podem

estar contribuindo para isso: “nesse período eu senti a relação dele com a mãe muito simbiótica

e o pai não entrava na relação”. Além disso, aconteceram episódios de agressividade, a mãe

relata: “o Felipe bateu no menino, então o menino veio falar pra mim, as crianças vieram contar

pra mim”; “e aí eu comecei a observar o menino na fila [...] porque esse ano eles estão na

mesma classe, realmente, no começo parecia que ele tinha pavor, o Felipe, nossa, o Felipe mal

podia chegar perto dele era visível o jeito do menino”.

A família, principalmente a mãe, procura acompanhar de perto as atividades, os

comportamentos e o desenvolvimento de Felipe: “eu falo, tem que tá ligada vinte e quatro horas,

porque uma coisinha que às vezes você perde, pôxa, depois pra recuperar é tão difícil”. A

fonoaudióloga observou que “teve uma época que ele (o pai) queria desistir da terapia e a mãe

disse – não – foi um ano que ele tava desempregado”, a psicopedagoga explica que “ela sempre

banca as decisões, mesmo as financeiras que ela não pode arcar, ela dá um jeito”.

Às vezes a situação se torna desgastante e a mãe assume que gostaria de ter uma atividade

profissional: “é gratificante pra mim, eu preciso, eu sinto que eu preciso sair pra distrair um
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pouco”; “agora lógico que eu tenho vontade de sair de manhã, de ter aquele horário, pra mim é

desgastante, e a hora que eu chego, eu não chego e fico em casa, eu tenho as coisas do Felipe,

esse ano ainda não, mas o ano passado eu só não saia na quinta-feira à tarde, o resto, todos os

dias, então eu pegava licença, a casa virava de perna pro ar, a roupa pra passar, virava tudo”.

Além de distrair, a atividade profissional permite que a mãe tenha contato com o desenvolvimento

de outras crianças e com educadores, o que a leva a refletir sobre o desenvolvimento do filho.

O filho com síndrome de Down requisita muita atenção da família e os pais precisam

assumir os diversos desdobramentos que essa condição gera, e isso se soma às responsabilidades

inerentes à família, a mãe afirma que é “muita coisa. Assim, situação financeira sempre foi

complicada, isso não mudou até hoje, tá cada dia pior, os tratamentos todos são caros. O desgaste

assim, eu acho que o desgaste financeiro pra uma criança assim é muito grande, lógico que

existem os lugares onde você consegue bem mais barato, onde você consegue às vezes até de

graça, mas é difícil você conseguir um lugar desses e é difícil pra você levar, porque nem sempre

é na esquina da sua casa, então fica difícil”.  A distância existente entre a residência e os serviços

a serem freqüentados “cansava bastante, o fato de ter que levá-lo, eu sempre morei pra este lado,

sair daqui, pegar trânsito pra levá-lo na instituição em outra região, lá na fisioterapeuta, isso me

desgastava”. Na época a mãe pensava “eu tenho uma filha de nove e um de quatro e eu não

tenho ninguém que me ajude”. Assumir o atendimento das necessidades dos três filhos era

“aquela corrida, ele tinha que ir às sete, sete horas ele entrava na instituição, o irmão entrava às

oito na escola, então eu tinha que deixar o irmão, combinava com a professora da escola, com a

dona da escola, ela chegava no dia da instituição uns minutinhos antes, eu deixava o menino e ia

voando pra instituição”. A “correria” chegou a provocar acidentes: “uma das vezes eu bati o

carro, coisa leve mas bati, em vez de ir pra fisioterapia eu fui pra delegacia”.

Um aspecto destacado pela mãe na convivência com o filho que tem a síndrome é a

lentidão na conquista das habilidades: “não é difícil trabalhar com eles, pelo menos eu não vejo

dificuldade de trabalhar com o Felipe, eu acho que é assim, todo esse período, a mesma coisa

que a gente fazia com os outros, faz com ele, só que com os outros a gente faz sem nem perceber,
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com ele a gente percebe porque o retorno é um pouquinho mais demorado, às vezes você precisa

ensinar duas, três vezes pra ver o retorno”. E para ver o retorno, a mãe ou a pessoa que lida com

a criança deve “estar ligada vinte e quatro horas, nele, nele que eu digo assim: não superproteger”;

“ficar ligada vinte e quatro horas é nesse sentido, que às vezes passado alguma coisa que eu

poderia ter ensinado, que eu poderia ter, sei lá, pra estimular e passava, então muita coisa”. O

pai sintetiza: “é luta, é o dia a dia que não é fácil, é uma batalha”. Ficar ligada vinte e quatro

horas significa estar sobrecarregada, às vezes fazendo muitas coisas ao mesmo tempo “ele fazia

uma coisa e eu correndo com a casa, com os outros dois, com outras coisas, porque eu sempre

fiz tudo sozinha, raridade eu ter uma faxineira, empregada nunca, faxineira”. E sob pressão

financeira: “quando eu consigo trabalhar fora aí eu coloco a faxineira uma ou duas vezes por

mês, porque o que eu ganho como professora não dá pra por uma empregada, não dá pra nada,

então tem que estar sempre conciliando isso”. Apesar de todo o esforço, a mãe afirma que talvez

pudesse fazer mais: “então, às vezes ele fazia alguma coisa e naquela hora eu não percebia que

ele tava precisando da minha ajuda e eu tava com a cabeça com mil coisas não percebia”.

A mãe procura atender todas as demandas, ela diz: “eu não sou super-organizada não,

mas eu não gosto muito de bagunça na casa”, mas a irmã de Felipe explica que a mãe “é organizada

sim, é organizada e, não de controlar, mas sabe tudo o que está acontecendo com todo mundo”.

A mãe constata que “eu nunca deixei ele ter nada muito certinho, porque a minha vida não é

assim, hoje eu almoço meio-dia, amanhã eu almoço às três horas da tarde, hoje eu consigo dar

um lanche pras crianças as quatro, cinco horas da tarde, amanhã eu não consigo, depois de

amanhã também não, só vou conseguir na semana seguinte”. Entretanto, o horário das tarefas da

escola são respeitados: “eu tenho os horários assim, horário de almoço, horário de janta, né,

sempre ali, horário de banho, que também é um pouco flexível, horário da lição, é o único

horário que eu sou mais rígida - agora é hora de fazer a lição”. A psicopedagoga observa que “na

verdade eles não organizavam muito bem as prioridades”.

Embora tenha recebido informações sobre a síndrome de Down, como, por exemplo:

“eles são muito sistemáticos, muito certinhos”, a mãe se mostra atenta e procura compreender a

condição de Felipe: “eu digo que eu detesto jogos e detesto montar quebra-cabeça, mas depois
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que o Felipe nasceu, tudo na minha vida é montando quebra-cabeça – ah, então aquilo que ele

fez o mês passado era por causa disso aqui, então tem que tá sempre fazendo as associações”.

A mãe busca alívio para o desgaste em contatos sociais: “eu sou de desabafar muito, a

minha vida é um livro aberto, se você sair e pegar o nome das minhas amigas e for conversar

com elas, elas vão contar toda minha vida, então, sendo assim, isso me ajuda muito, porque eu

ponho pra fora, eu não guardo e sendo tudo aberto, eu tenho liberdade pra chegar pra uma

amiga, pra pedir alguma ajuda ou pra desabafar, pra qualquer coisa, entendeu, então isso eu

acho que me ajuda muito”. E procura ampliar suas atividades, também envolvendo os contatos

sociais: “agora eu comecei a andar com uma amiga, então largo tudo, de manhã das oito, nove,

nove e pouquinho, eu tô andando, ela passa aqui e a gente vai andar aqui perto e depois quando

eu chego aí é que eu vou fazer o que eu preciso fazer, não deu tempo de fazer, fica, a cama fica

sem arrumar, amanhã eu limpo, vou, vou levando, entendeu, eu já não me mato mais não”. A

mãe mostra mudanças ao longo do tempo: “logo que eu casei eu até me matava, mas agora com

três filhos, não dá mais, não tem jeito. E cada um numa fase diferente, isso é difícil, isso eu sinto

bastante, embora por um, determinado momento, até me favorece, mas na maioria, eu acho que

se eu tivesse tido mais próximo, a diferença seria menor, os problemas ficariam mais juntos, né.

Três filhos únicos, eu falo. E um quer fazer o que o outro faz, né, então fica difícil”. Todos os

elementos da família assumem suas responsabilidades, o que facilita parte das tarefas da mãe:

“ainda bem que eles são bons filhos, bons alunos, então um segue o passo do outro, porque se

tivesse problema ainda com o outro, aí eu não ia dar conta, aí a coisa ia ficar preta” e a evolução

de Felipe é assinalada: “do final ano passado pra cá, os desenhos dele estão, as cores mudaram,

ele tá preenchendo muitos espaços, coisa que no começo do ano passado ainda não fazia, os

desenhos estão mais com cara de desenho do que as outras vezes”.

O mapa relacional de Felipe foi construído pela mãe e nele constam dezoito pessoas,

situando-se oito no quadrante “família”, nove no quadrante “escola” e uma no quadrante

“amizades”. A mãe acrescenta que amigo é o cachorro.
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Infância
Mapa relacional

Mapa relacional construído pela mãe de Felipe
1.     Mãe
2.     Pai
3.     Irmão
4.     Irmã
5.     Avó
6.     Avô
7.     Primos
8.     Madrinha
11.     Mãe de amigo da escola
9/10/12/13/14/15. Amigos da escola

AMIZADES FAMÍLIA

RELAÇÕES

COMUNITÁRIAS
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DE TRABALHO
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 5.2. Adolescência

O casal se formou de forma rebelde, pois foram viver juntos, sem casamento formal,

contrariando as expectativas da família. Posteriormente, o casamento foi formalizado de acordo

com os valores do grupo. Ambos eram jovens, a mãe tinha 23 anos e o pai tinha 19 anos, isto

pode ter contribuído para que o inesperado diagnóstico da síndrome de Down causasse impacto.

A família de Gilberto conhecia a síndrome, mas não tinha convivência, a mãe afirma que

“você não conhece quando não tem o problema” e a avó “tinha uma noção mais antiga.

Antigamente o pessoal tinha aquela rejeição, largava na cama. Então quando você via uma

criança com síndrome, era aquela, o beiço caído, orelhinha de abano. Então eu tinha uma outra

concepção da síndrome”.

O diagnóstico foi feito alguns dias após o nascimento. O bebê teve icterícia e o médico

“examinou, examinou e pediu o exame” (cariótipo). Para a mãe foi uma surpresa, “não vou

dizer que pra mim não foi um baque”, “não vou dizer que não chorei, não me desesperei, que

não quis arrancar os cabelos”. O pai teve mais dificuldade, “ele realmente não aceitava”, ”não

aceitou nunca”. A rejeição era mostrada também pela violência física, um dia a criança foi

hospitalizada em conseqüência da agressão do pai. Embora tivesse uma noção “antiga” da

síndrome, a avó afirma que aceitou de imediato: “eu não chorei quando eu soube. Não sei o que

me tocou o coração, não sei te dizer”. A tia lamentou: “eu chorei quando eu soube, eu não sabia

direito o que era, mas hoje eu bendigo”, seu medo era o futuro pensando que “fosse ter dificuldade

na vida, que fosse ser uma criança infeliz”.

Após o impacto inicial, a mãe conseguiu reagir “já quem não tem remédio, vamos

arregaçar a manga e vamos batalhar”. Não houve complicações orgânicas: “o fato de não ter

tido problema cardíaco nem respiratório, graças a Deus, ajudou muito”, ”nasceu com quase

quatro quilos [...] nasceu um bebê gordo”. O pai, de acordo com a mãe, não aceitou: “ele não

aceita até hoje”, a mãe afirma que a maneira como ele agia significava “meu filho não existe”

ou “tenho vergonha do meu filho”. Isso desgastou o relacionamento do casal até a separação.

A avó foi uma pessoa muito presente durante toda a vida de Gilberto. Nos primeiros

meses ele permaneceu no quarto dela, “quem cuidou dele fui eu, eu que dava comidinha, que

dava banho sozinha” e, embora tenha delegado algumas tarefas à mãe, permaneceu sempre
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muito próxima. A presença foi necessária em conseqüência da dificuldade da mãe, que por um

lado estava sob o impacto do diagnóstico e por outro lado vivenciava a experiência do primeiro

filho: “minha mãe é que cuidava, era o primeiro filho, eu era toda atrapalhada”. Isso se refletiu

na ligação da criança com a avó: ”ele tinha um apego muito grande comigo, porque eu

estimulava”.

A criança demonstrava preferência pela avó, mas não mostrava estranhamento por

qualquer pessoa: “nunca estranhou ninguém”, “sempre conviveu com todo tipo de gente”.

Após a surpresa inicial, a família seguiu as orientações dos profissionais, que

recomendaram a estimulação do desenvolvimento global. A avó diz: “todos os exercícios de

estimulação ele fez”, “tudo o que precisava, tudo o que você possa imaginar ele teve”. E a mãe:

“a família estimulava bem”. A criança foi submetida à fisioterapia até aproximadamente um

ano e meio e o acompanhamento fonoaudiológico se prolongou até os onze anos.

O desenvolvimento de Gilberto no início da vida não apresentou diferenças importantes,

a mãe descreve com entusiasmo: “nasceu um bebê gordo”, “era um bebê muito gostoso e uma

criança muito gostosa”. Por volta dos dois anos começou a apresentar alopécia areata, “ele teve

queda de sobrancelha, queda de cílio, queda de tudo”. O cabelo não voltou a crescer na região

da nuca. Isso não foi preocupante para a família, assim como também não foram a pneumonia e

o hipotireoidismo que provocou obesidade - ele chegou a pesar mais de cem quilos. Mas, de

acordo com a mãe ele nunca teve problemas de saúde: ”é o filho saudável”. Ela compara ao

irmão mais novo que “de um ano e meio até uns quatro ele quase morreu, eu vivia em médico,

vivia em hospital”, “teve tudo, até meningite”.

No aspecto motor as aquisições aconteceram de acordo com o esperado, era uma criança

ativa: “com um mês derrubou a televisão”. Nessa época, a fisioterapeuta solicitou que a criança

fosse estimulada para engatinhar, pois não o fazia: “ele barrigava no chão”. A marcha se

desenvolveu: “ele começou a andar cedo, com dez, onze meses”, “com um ano e dois meses já

andava só”, sem apoio, “subia escada”, aprendeu a subir trocando os pés, mas não o faz para

descer até a idade atual. Não teve dificuldades nas atividades motoras em geral: “corria, chutava

bola”, “ele ficava dançando”; “ele dança, ele pula”, “dentro do limite da gordura dele, ele corre”.

A mãe refere muita facilidade na época em que Gilberto era bebê: “ele tinha ótima coordenação,
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pegava objetos, comia sozinho, com menos de um ano já comia sozinho”. E também depois:

“fazia as pinturas a dedo”; “adorava cortar papel”; “ele borda”; “ele costura”. A rotina doméstica

nunca ofereceu dificuldade: “ele começou tudo cedo”, “ele faz tudo, ele toma banho [...] põe a

mesa”, mas logo a mãe mostra que ela ainda ajuda: “eu faço as unhas dele, limpo as orelhas dele

[...] passo a pomadinha”.

Expressões como “arteiro”, “agitado”, “ativo” são associadas à criança por diferentes

elementos da família. Era uma criança curiosa “queria saber, queria fuçar, queria xeretar”,

envolvia-se com objetos do ambiente, gostava muito de dois brinquedos em especial, dois

bichinhos: “ele era apaixonado por esses dois, ele não dormia sem os bichos no berço”, mas não

elaborava as brincadeiras, “nunca foi de brincar com brinquedo”, “ele ganhava presente, ele

brincava com as caixas”, “não construía, não punha empilhada”, “ficava andando com a caixa

na mão”, “ele nunca pegou e tentou montar, encaixar”, também não gostava de histórias e de

televisão. A música exercia muita atração: “ele sempre foi musical”, “ele adorava música” e

continua adorando. A sensibilidade é ressaltada: “ele era um menino tão afetivo”, “ele tem uma

sensibilidade muito grande”, “ele encontrava com a gente e vinha com um olhinho pedindo

carinho”, “ele tem uma concepção das coisas diferente, ele te dá um carinho diferente, é um

amor diferente, ele não tem rancor”. E se ressente quando é corrigido: “ele sente”, “ele fica

amuado”.

Dois aspectos do desenvolvimento apresentaram muita dificuldade: a fala e o treino de

higiene. A mãe afirma que o pai agressivo e opressor impediu essas conquistas. A fralda foi

abandonada após os cinco anos, depois que o casal se separou e a fala se desenvolveu um pouco:

“ele só falava ga e da” e babava muito, depois começou a emitir outros sons, mas ele “é repetitivo”,

“não mantém uma conversação”. Em duas situações a comunicação é diferente: “dormindo ele

fala bem”, quando está “bravo ele faz as frases”.

Gilberto mostra facilidade no contato social, a tia afirma que ele “é carismático”. Isso

refletiu na maneira como as pessoas se relacionaram com ele ao longo da vida: “ele é mimado”,

“ele foi mimado desde o começo”, “ele é paparicado”, “ele é mimado aonde ele vai”, “é todo

mundo por ele”, e no que procuravam proporcionar: “faz tudo o que ele quer”, “não falta nada”,
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“eu faço o que ele gosta”, “a gente faz as vontades dele”, “é excesso de amor”.

A situação é transformada em metáfora: “o sol que brilha”.  A mãe afirma que Gilberto

“não concebe não ser paparicado” e age como se fosse o motivo de tudo: “o Sol brilha porque

estou aqui, se eu não estiver mais aqui o Sol vai se apagar“. O irmão tem clareza quanto à forma

em que isso acontece: “necessidades materiais [...] ele tem tudo”. Gilberto parece reagir a essa

situação: “na casa dele, ele faz as coisas, mas aqui ele é mais dengoso”, a tia refere-se à diferença

de comportamento na casa da mãe e na casa da avó, “ele gosta muito de ficar aqui, abusa um

pouco da gente”, “ele tem diversão e nenhuma obrigação”.

A facilidade no contato não acontecia em todos os ambientes e há discrepâncias entre as

observações da mãe e da avó. A mãe afirma que “ele é extremamente tímido”, por exemplo,

numa festa, “vai ficar num canto e não vai nem comer”, enquanto a avó diz que “ele não é uma

criança introvertida”.

As alterações de comportamento são mais acentuadas em ambientes extra familiares,

quando criança “ele tinha comportamento muito agressivo na escola”, “às vezes não queria

fazer, ele jogava as coisas, era bem rebelde”, “ele não aceitava participar do trabalho” (em

grupo).

O início da vida escolar não favoreceu o progresso, de acordo com a observação da mãe,

desde o início: “ele ficava no colo sendo paparicado”, “ele ficava no colo das tias o dia inteiro”,

e depois não se integrava ao grupo “se você coloca ele num grupo, ele fica isolado”, “alguns

trabalhos ele fazia, mas sempre demonstrava muita resistência“, “ele não quer fazer, ele não

faz”, “não aceitava participar do trabalho do grupo”. Embora a mãe mantivesse bastante contato

com as escolas, a comunicação não era eficaz: “na escola ele foi linear. Eu enjoei de ver sempre

as mesmas lições todos os dias. Se eu enjoei, acho que ele enjoou mais do que eu”, “a escola

deixou um pouco de lado”. A mãe sentiu-se insegura quando a primeira escola especial não

orientou sobre o tratamento necessário para a depressão e agressividade após a morte do tio: “eu

achei que foi um descaso muito grande”. Também na escola regular houve insatisfação: “eu

mandava bilhete – por quê vocês não começam a trabalhar com sílabas, o Gilberto tem sempre

a mesma lição [....] ninguém me dava resposta, ninguém nada”, “aí eu falei – quer saber de uma
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coisa? Meu filho fica em casa”. Em casa a criança demonstrava envolvimento com o material

da escola: “a paixão é caderno e caneta”, “responsabilidade a nível de escola, sempre foi a

mesma [....] ele apresentava a agenda [...] e já queria fazer a lição de casa [...] essa responsabilidade

ele sempre teve”. Dois meses após parar de falar, ele foi para outra escola especial. A mudança

foi uma tentativa da família de resolver a situação, na suposição de que esse comportamento

estivesse relacionado a algum episódio na escola anterior. Não houve alteração nesse

comportamento após a mudança.

Além de responsável, Gilberto também se mostra organizado, metódico, detalhista, “ele

quer fazer”. Essas habilidades são úteis em algumas atividades: “trabalhos manuais ele faz, ele

borda”, “ele pode aprender, porque ele é minucioso”. Mas há características que dificultam o

aprendizado e o desempenho: “ele não tem paciência”, ele faz, mas “do jeito que ele quer”, “ele

não gosta de ter uma disciplina, ele não gosta de ter uma ordem”, diz a tia. De uma forma geral,

Gilberto faz o que quer fazer, “tem um não dele que é não mesmo”, ao mesmo tempo há um

reconhecimento que a disciplina rígida é favorável para mantê-lo organizado. A mãe cita uma

professora com a qual ele tinha um bom desempenho: “ela impunha disciplina e isso para o

Gilberto era bom”, “ela era uma figura firme”.

Nas observações feitas pela pesquisadora na escola especial que Gilberto freqüenta, foi

possível verificar que Gilberto atende instruções gerais em relação ao ambiente e aos materiais,

por exemplo, quando a professora solicita que os alunos entrem ou saiam de uma sala ou peguem

determinado material. Porém não atende solicitações específicas, como separar papéis, pintar

uma parte de um cartaz ou opinar sobre a solução de um problema. Dessa forma, seu desempenho

é muito limitado e torna-se difícil afirmar quais são suas habilidades e capacidades. Gilberto

também não responde às iniciativas dos colegas, permanece impassível, não responde e não se

esquiva. No intervalo entre as aulas, permanece no mesmo ambiente em que os colegas estão,

embora tenha possibilidade, e liberdade, para se retirar, mas também nesse momento não há

relacionamento. Ele responde mais às iniciativas dos adultos do que dos pares.  De acordo com

a orientadora pedagógica, a equipe procura utilizar pistas não-verbais e comportamentais para

conhecer as habilidades de Gilberto, suas preferências e aptidões.
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De uma forma geral, as interações com Gilberto são muito limitadas, pois ele não está

utilizando a linguagem verbal, assim, a comunicação é unilateral. Ele utiliza alguns gestos, a

maioria deles indicando uma resposta supostamente negativa, e dificilmente está engajado em

uma atividade. Nos contatos individuais para a realização deste estudo Gilberto mostrou-se

receptivo por meio de olhares, sorrisos, gestos e procurou muito contato físico, por meio de

abraços e beijos.  Ele sempre segurava algum material, como caderno, caneta ou régua e quis

mostrar esses materiais, compartilhando o conteúdo do caderno, mostrando aquilo que tinha

escrito. Havia algumas letras reconhecíveis entre os traçados e também alguns números, foi

possível deduzir a intenção dele de escrever a data pela posição dos traços e algumas letras e

números escritos corretamente.  Embora compartilhando seu próprio material, houve recusa de

utilizar papel, lápis e caneta oferecidos.

Na adolescência, Gilberto mostrou interesse por uma colega de escola, “teve uma paixão”,

“era namorada dele, ela não sabia”, o interesse era unilateral e nunca houve proximidade entre

eles. Depois disso não manifestou interesse especial pelos pares, nem no sentido de amizade,

nem de namoro. O namorado da mãe sugere a iniciação sexual “ele é um homem”, mas a sugestão

não é acatada pelos familiares. Na adolescência houve alteração de comportamento em casa: “a

fase insuportável começou na adolescência”, houve agressões físicas à mãe: “ele chegou a avançar

em mim”, “um dia ele enfiou a unha em mim, e eu avancei, fechei a mão e dei um murro nele”.

A família reconhecia que algumas alterações poderiam ser atribuídas à puberdade e

adolescência, como rebeldia e masturbação excessiva, mas, a morte de um tio, em decorrência

da AIDS, parece ter contribuído para as dificuldades dessa fase. Gilberto “teve uma mudança

comportamental muito grande depois que o meu irmão morreu”, “ele passou a ser mais apegado

às pessoas”, ficou “agressivo”, afirma a mãe. Ela não conversou com o filho sobre esse assunto

e ele não foi levado ao velório nem ao enterro do tio. A avó afirma que ele sempre lembra do tio,

Gilberto costuma dizer: “vinte e um, gordinho” (“gordinho” é a forma como ele se refere ao tio),

a avó explica: “foi o dia do falecimento dele. Até hoje, já faz onze anos do falecimento [...] e ele

fala todo dia vinte e um – tá no céu”. A mãe supõe que “no fundo, ele achava que o tio tinha ido

embora e largado ele”. Nessa época, teve depressão e foi submetido à psicoterapia com resultado
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positivo: “ele melhorou” (o comportamento agressivo diminuiu). Em relação à masturbação, a

tia refere dificuldade pelo fato de que só havia mulheres cuidando dele, elas sentiram-se confusas

sobre a maneira de agir em relação à sexualidade. A mãe recorreu à medicação homeopática

para acalmar as manifestações sexuais.

Há alguns episódios que mostram a tentativa da família de poupar Gilberto de situações

que podem ser desagradáveis. A mãe teve câncer e Gilberto teve dificuldade de aceitar o

tratamento (curativos, soro), posteriormente, quando a mãe ficou novamente doente, ele ficou

alguns dias na casa da avó e quando esta ficou doente, ele não ia visitá-la. A maneira de Gilberto

lidar com o medo ou ameaça externa é a inação: “tudo o que não oferece segurança ele não faz”,

“se não oferecer total segurança ele não arrisca” – e não pede ajuda. Esta é uma reação que

aparece em vários aspectos: “ele caiu uma vez da bicicleta e nunca mais andou”, depois de uma

queda deixou de correr por algum tempo. Aos 23 anos, Gilberto se recusa a fazer a maioria das

atividades, recusando-se também a falar.

A recusa de falar permaneceu por alguns meses e a família não associou qualquer evento

ao fato. De acordo com os familiares, nada aconteceu que pudesse ter causado essa reação. Há

algumas possibilidades: a avó teve um infarto alguns meses antes e Gilberto presenciou a crise,

os familiares supõem que ele pode ter ficado perturbado com o episódio. Também é possível

que o comportamento tenha surgido como uma forma de não ir à escola, pois a mãe relata que

após uma amigdalite em que ele teve dificuldade para falar a prima teria dito: “agora que você

está falando, você vai voltar pra escola”, segundo a mãe, depois disso ele não falou mais. Assim

como não há certeza sobre a causa, também há muita insegurança quanto à melhor atitude para

resolver a situação: “eu não sei, não sei o que falta”, “ele tem tudo o que quer, tudo o que ele

quer ele tem”. O receio da mãe é que ele não fale mais: “eu fico agoniada, fico histérica, fico

desesperada [...] tenho vontade de chutar ele, de matar, eu morro de medo que ele não fale

mais... eu sinto falta de ele me encher o saco”.

A mãe mostra alguma dificuldade de compreender o filho: “eu não sei o que ocasionou”

(parar de falar), “ele começa a gritar, gritar, chorar, do nada”, sobre a reação da avó que chorava

muito após a morte do tio de Gilberto, ela diz: “eu não sei como isso repercutiu na cabeça dele”,
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“eu não sei como funciona na cabeça dele morrer”.

            Na entrevista com a avó e a tia, Gilberto estava presente e mostrou-se perturbado quando

a morte do tio foi abordada, gesticulava muito e emitia sons, confirmando quando foi perguntado

se o assunto o perturbava. Gilberto sempre teve muita atenção da família e todas as pessoas

justificam: “por uma questão estrutural (síndrome de Down) ele tem uma atenção diferenciada”,

“não é que a gente goste mais dele, mas ele precisa mais pela condição dele”.

Quando o irmão chegou à adolescência a ligação da mãe com Gilberto mudou: “o outro

(irmão) tinha um gênio muito ruim”, “eles enchem mais o saco”, “obedecem menos, fazem

mais coisa errada”, “eles são mais incontroláveis”. De acordo com a avó, diante dessas mudanças

a mãe “começou a enxergar que a companhia que ela pode ter é ele (Gilberto)”, ela acrescenta

que, quando o filho mais novo nasceu a mãe ligou-se fortemente a ele: “o apego era com o

menor, com o caçula, era tudo mais para aquele”, “a única coisa é que ela tinha loucura pelo

outro”.

Todos os elementos da família atribuem uma conotação positiva à pessoa que tem a

síndrome de Down, embora a discriminação – positiva - seja forte e mesclada com elementos

negativos: “coitadinho ele não entende”, “o bebezão, sempre foi isso”, “ele é meio preguiçoso”,

que aparecem também quando a mãe se refere ao material do filho: “tranqueiras [...] as tranqueiras

dele”, “as porcarias dele”, “enche de cacareco”, “pasta de inutilidades”.

Os elementos da família referem-se à pessoa que tem a síndrome como “sempre bebê”,

e reconhecem que isso pode ajudar a manter a paralisação, a não mudança e não desenvolvimento,

ele fazia mais coisas do que faz agora “jogava antigamente, depois parou de jogar vídeo game”,

diz a mãe.

Todos os elementos da família concordam que Gilberto não quer trabalhar: “ele rechaça

a idéia veementemente”. A mãe acredita que ele não tem possibilidade de trabalhar, pois embora

tenha habilidades, ele não é alfabetizado: “o quadro geral do Gilberto, ele não oferece grandes

oportunidades de trabalho. Ele não é alfabetizado, não sabe fazer contas, não mexe com dinheiro”.

E a família não insiste, o projeto de vida para Gilberto, de acordo com a mãe é que ele seja

“feliz”.
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Há um consenso sobre o que Gilberto gosta: ”a comida é a vida dele”, “é movido por

comida” e é esta a forma que a família utiliza para fazê-lo feliz. Nada mais parece motivá-lo:

“se deixar pelo ritmo dele, é não fazer”, “ele nunca vai procurar nada”, ele não gosta de seguir

instruções, a avó afirma: “se ele pegar uma tela, ele borra inteira em dois minutos, depois pede

outra”.

Tanto no relato da mãe como no da avó aparecem indícios de autodesvalorização por

parte de Gilberto: “a hora que ele acabou de escrever, ele arranca a folha e joga fora”, a destruição

acontece também em momentos de raiva, ”quando ele fica zangado ele quebra o que ele gosta”.

O próprio Gilberto disse para a avó: “eu sou burro mesmo, eu não aprendo, eu não aprendo

nada”.

Ao mesmo tempo em que a família procura valorizá-lo, principalmente de forma verbal,

o excesso de cuidado impede realizações rotineiras: “a gente continua tratando como se fosse

criança”, “coitadinho, ele não entende”. “Criança” é a forma como a família se refere a Gilberto

e a avó e a tia mostram dificuldade em serem exigentes quanto às tarefas: “eu não grito com ele”

(avó), “eu sou um pouco mais rígida” (tia), mas não muito. Segundo a mãe, todos mimam

demais: “a única que tem pulso sobre o Gilberto sou eu”, “a mim ele atende”. Ela preserva sua

função de mãe: “não admito ninguém se metendo na minha autoridade”, e tenta suprir a falta do

pai: “eu sou o pai e a mãe”. O pai biológico, embora ausente fisicamente, continua sendo

identificado como “pai” e Gilberto demonstra afeto quando se refere a ele.

Durante a pesquisa, nas reuniões em que esteve presente, Gilberto mostrou boa

compreensão da situação e reagiu com gestos e sons pertinentes aos assuntos conversados como,

por exemplo, a morte do tio. As reações posteriores aos encontros também mostraram essa

compreensão, pois ele manifestou comportamentos que haviam sido falados. Por exemplo, no

encontro com a mãe e o irmão, foram colocadas as tarefas que ele possivelmente poderia assumir,

como cozinhar. No dia seguinte ele tomou a iniciativa de preparar o arroz, acertando quantidades

e temperos, algo que a mãe acreditava improvável. Após a reunião com a avó e a tia aconteceu

algo semelhante: foi falado que ele poderia ter mais autonomia, inclusive, com alguma orientação,

poderia fazer pequenos percursos fora de casa. Logo após, ele pediu dinheiro para sair de ônibus
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sozinho.

Devido à ausência de comunicação verbal e à comunicação não-verbal limitada, o mapa

do universo relacional foi feito pela mãe e pela tia separadamente. Os mapas mostram que o

universo de Gilberto restringe-se aos elementos da família, a maioria situa-se muito próximo,

ou seja, as pessoas estão muito presentes ou não estão presentes na vida dele. Embora freqüente

a escola, não há ligações fortes ou duradouras estabelecidas nesse ambiente. Gilberto não tem

amigos.

Gilberto polariza a vida da família e há um esforço de todas as partes no sentido de suprir

as necessidades materiais e proporcionar o que for necessário para proporcionar-lhe satisfação,

e os elementos da família justificam essa atitude pela condição dele – ter síndrome de Down:

“minha família, apesar de não unida, na hora da necessidade extrema, cada um, à sua maneira,

contribui como pode”. Mas há conflitos importantes, como, por exemplo, entre a mãe e a avó de

Gilberto: “não olho na cara dela”, “nós não trocamos palavra”, há três anos. “Minha mãe é um

ser inútil”, “eu não tenho relacionamento bom” (com a família), diz a mãe de Gilberto. E mostra

a diferença entre as duas: “eu sou mais liberal”, “minha mãe era muito rigorosa”. Era, como

mãe, agora, no papel da avó ela assume que mima e nunca exerce a disciplina firme com Gilberto.

Por outro lado, a tia afirma que a mãe “grita muito”, tendo reações quase agressivas.

Entre a mãe e os filhos a situação se mostra diferente: “uma mão lava a outra”, “eu

paparico os dois”, “sou uma mãe possessiva, controladora”, “eles ajudam, mas o pesado quem

faz sou eu” – todos participam da organização e funcionamento da casa, inclusive Gilberto: “ele

se sente na obrigação de limpar o quarto dele”. Embora tenham divergências: “a gente briga

muito”, mas nas decisões da família há acordos: “os limites são respeitados”.

O relacionamento entre Gilberto e o irmão teve fases difíceis. Na época em que eram

crianças, a mãe diz que Gilberto “batia muito no irmão [...] fazia prevalecer a força bruta que ele

tinha sobre o irmão [...]”. O irmão diz que: “quando eu era pequeno eu não aceitava”, “por causa

do meu pai, ele tratava a gente diferente, não levava a gente junto nos lugares e por ser criança

eu aceitava”, depois: “eu sempre soube (da síndrome de Down), nunca esconderam [...] então

não tinha problema [...] são algumas limitações”, mas havia reações negativas, a mãe relata que
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na fase escolar o irmão se referia a Gilberto como “retardado”. Quando isso aconteceu, ela

colocou os dois na mesma escola e tanto a mãe como o filho reconhecem que a partir disso ele

começou a aceitar melhor Gilberto e “aprendeu a brigar pelo irmão”.

Na reunião com todos os familiares foi destacada a necessidade de autonomia de Gilberto

e a autoridade da mãe foi legitimada, pois todos reconheceram que “mimam demais” e ela é a

única pessoa que tem algum “pulso” sobre ele, ou seja, consegue discipliná-lo. Cerca de dez

dias após esse encontro, Gilberto começou a falar em casa. E voltou a falar de forma verborrágica,

sem crítica, falava muito alto e intensamente.

Alguns dias depois, começou a falar também na escola, de forma instável, ou seja, fala

muito em alguns momentos e pode passar alguns períodos sem falar. Voltou a existir alguma

comunicação verbal em todos os ambientes, na escola, de acordo com a pedagoga  “teve um dia

que ele chegou falando, continuou falando, depois parou, como agora, ele voltou bem das férias,

parece estar satisfeito com as pessoas, está organizado, está se divertindo bastante, mas mais

vezes não fala do que fala”. A psicóloga acrescenta: “ele já tem uma rotina hoje, ele chega, vai

pra sala, porque logo no começo, quando ele veio pra cá, era muito difícil, ele nem sempre

entrava, às vezes ficava no banco, sempre precisava de ajuda, hoje ele chega, vai, entra na sala,

ele já sabe o funcionamento da escola e ele vai seguindo, falando ou não falando ele acompanha

tudo o que acontece na escola”.

A escola é um espaço valorizado por Gilberto, de acordo com a psicóloga: “A impressão

que dá é que ele vê, ele já consegue ver a gente como a escola dele, o espaço dele”, a pedagoga

constata: “ainda temos algumas dúvidas, mas parece que ele sabe muito mais do que demonstra

[...] se for só pela aparência, pelo momento, ele faz muito pouco, ele faz, mas ele segura, ele

controla”. A ambigüidade da mãe é acentuada, a psicóloga diz: “A impressão que dá é que existe

um descompasso entre essa adaptação, aqui na escola, do Gilberto e da Gilda, particularmente

da Gilda, não da tia, não das pessoas que já vieram também. A impressão que me dá é que ela

não leva a sério, ela não leva o Gilberto muito a sério, não leva o trabalho que tá sendo feito ele

muito a sério”.
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           Adolescência
Mapa relacional

Mapa construído pela mãe de Gilberto
1. Tia
2. Avó
3. Mãe
4. Irmão
5. Tia-avó
6. Namorado da mãe
7. Primas
8. Primos
9. Tios
10. Outros familiares
11. Igreja
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Adolescência
Mapa relacional

Mapa construído pela tia de Gilberto
1. Mãe
2. Irmão
3. Tia
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5. Namorado da mãe
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5.3. Idade adulta

O casal estava casado havia dez anos e queria ter filhos, mas, houve quatro abortos antes

que a gravidez fosse bem sucedida. Nas palavras da mãe: “a Helena nasceu depois de dez anos

de casados, eu tinha perdido quatro bebês”. Após essas perdas, a expectativa era grande: “ela era

tão esperada, era tão amada, não só por mim e pelo pai, mas por toda a família e pelos amigos,

foi uma gravidez coletiva”; gravidez que começou com dúvidas: “aí, com esse negócio de

engravida, perde, engravida, perde, engravida, perde, quando eu soube que estava grávida, já foi

uma coisa muito diferente, eu comecei a ter uma febre e inchava do lado direito. Eu ia ao

médico e o médico não sabia o que era e a minha menstruação passou a não vir, faz teste de

gravidez: negativo”. A mãe começou a ter sintomas, dor, febre, foi fazer uma laparoscopia e

durante o procedimento a gravidez foi constatada: “Fecharam rápido, correndo, colheu o material

[...] foi fazer o teste e deu positivo”. Houve muito cuidado durante a gravidez: “em casa, no

começo, não deixou eu subir escada, eu morava em casa, sobrado, repouso”; “não tive nada

durante a gravidez, gravidez normal”. O exame de amniocentese foi feito, “para ver o tempo de

gestação, porque se tivesse continuado o exame, ele teria visto”, pois esse exame pode detectar

a síndrome de Down.

A síndrome foi diagnosticada logo após o nascimento: “assim que ela nasceu ele logo

percebeu, aí já tinha um pediatra na sala, também percebeu e começou aquelas perguntinhas: a

mãe é diabética? A criança tá muito gorda, muito inchada. Quando me trouxeram a Helena pra

ver, eu percebi, mas eu percebi, mas no meu íntimo não entrou, não caiu a minha ficha: ela é

Down, ela tem um problema, eu percebi e aquilo ficou, mas ficou só pra mim”, embora

suspeitasse, a mãe procurou outras explicações: ”eu achava que era, mas que não era, porque a

primeira vez que ela veio para o quarto, de noite, eu desembrulhei e fui olhar todas as

características, mas ela tinha muito poucas características: ela não tinha língua pra fora, ela

tinha a boca fechadinha, ela sugava bem [...], então o que eu fiz: eu olhava tudo e aí eu comecei

a ficar na dúvida, aí o médico pediu não  sei pra quem na época, uma fotografia da mãe do meu

marido, porque eu achei ela muito parecida, porque realmente você olhando por exemplo a

Helena e a avó, você vê os olhos puxadinhos” .

O diagnóstico foi comunicado só para o pai e este comunicou à mãe: “em nenhum
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momento eu passei por aquela fase de luto”, ela reagiu: “eu imediatamente falei assim – eu vou

querer saber o que existe de melhor pra que ela tenha uma qualidade de vida a melhor possível

e aí passei a me debruçar sobre livros, a estudar, fazer cursos, tudo o que era encontro, seminário,

até eu me tornar uma profissional na área da síndrome de Down e eu não tive aquela fase de

desespero”, “eu sei que para as mães é difícil, não é fácil, mas veja, eu não sei se o amor que eu

já tinha por ela antes de nascer sobrepôs”.

Os pais já conheciam a síndrome de Down, pois a mãe trabalhava como voluntária em

uma associação que atendia pessoas com essa síndrome, o pai também participava em alguns

eventos. O voluntariado começou, casualmente, durante a gravidez, quando ela recebeu um

convite para participar de uma festa representando um estado brasileiro. O convite foi aceito e,

depois, sistematicamente, ela participou da festividade por cerca de vinte anos.

O trabalho de estimulação precoce começou cedo: “quando eu fui pra associação, a

Helena tinha apenas doze dias pra você ter uma idéia e eu cheguei lá e os médicos falavam –

você tem o resultado do cariótipo – eu falei – não - então vamos esperar, eu falei – não, pra que

esperar, se puder começar vamos começar já – ah, mas e se não for – não, mas é”, “quando eu

entrei, poucas pessoas entravam na associação com essa idade, elas entravam com dois, três

meses, tava começando e logo ela começou, ela foi estimulada praticamente desde os quinze

dias de vida e aí começou a estimulação, na estimulação dessa associação não tinha fisioterapia,

então ela fazia fisioterapia em outra clínica e fazia a parte de estimulação na associação”. A

estimulação deve envolver ativamente a criança: ”tem que deixar eles fazerem – por exemplo,

na época da mamadeira, não pegava a mamadeira, você tem que inventar, ficar pensando alguma

coisa, como que vocês vão fazer pra que ela, aí minha sogra fazia crochê, aí eu falei – já sei o

que eu vou fazer – ela fez uma capinha de crochê, aí ela (Helena) enfiava o dedo, a partir daí

todo mundo começou a fazer a tal da capinha”.

A mãe enfatiza a importância do trabalho de estimulação precoce que envolva atividades

da criança de uma forma geral: “eu quando converso com as mães elas dizem – ele faz estimulação,

fisioterapia e fono e eu digo – não filha, isso não é estimulação precoce, estimulação precoce é

eu interagir precocemente em tudo”, “há vinte e oito anos atrás, a gente fala vinte e oito anos

atrás é pouco – não, naquela época, veja a estimulação precoce tem trinta anos, ela foi uma das
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primeiras a fazer estimulação precoce”.

A estimulação de Helena algumas vezes envolveu outras pessoas da família, a mãe

descreve: ”você não precisa, por exemplo, comprar brinquedos pedagógicos caros, aliás, eu

nunca comprei pra Helena, nós fizemos muita coisa, nós fizemos uma mesinha pro carrinho, aí

eu inventei, ela teve dificuldade pra engatinhar, aí eu falei assim pro meu pai – eu acho que se

tivesse um túnel pra ela passar [...] Aí nós fizemos, era um túnel, tinha o quê, uns dois metros o

primeiro, um metro e meio [...] Um e meio, de madeira, todo furado pra ventilar no caso dela

empacar lá no meio e depois tinha um outro que a gente fechava, então quando ela ultrapassou,

que ela passava bem naquele túnel de um e meio, aí, ela passou, a gente emendava”. O pai

lembra outra situação: “e as lâmpadas?”, a mãe completa: “fiz um exercício de lâmpadas, no

lavabo, eu fazia cromoterapia”.

Helena teve poucos problemas de saúde: “ela teve um desenvolvimento muito bom em

relação à saúde, ela teve o quê, aos dois meses ela teve uma bronqueolite, vamos dizer, do zero

aos três anos, então aos dois meses a bronqueolite e depois não teve mais nada”.

A aquisição da marcha foi tardia: “ela andou com dois anos e dois meses”, o treino de

higiene exigiu criatividade da mãe: “eu usava uma pomada no bumbum e punha no reguinho um

papel celofane, porque a pomada não dá assadura e você pondo o papel não vai assar se você

não trocar a fralda. Troca bem tarde da noite, bem tarde, aí depois às seis horas da manha vai

trocar. A própria criança vai se sentir incomodada com a fralda molhada e você vai explicando

e ela consegue. E eu consegui isso com a Helena”. Conseguiu também a conquista de muitas

habilidades: ”não precisava mandar escovar dente, não precisava fazer isso fazer aquilo, fazia

tudo, com quatro anos não precisava paparicar, ela já era independente”.

O engajamento da mãe e o bom desenvolvimento da criança possibilitaram a abertura de

oportunidades: “aos três anos, ninguém falava em inclusão, eu cheguei na instituição e falei que

ia colocar a Helena numa escola regular. Bom, quase me mataram, me fizeram assinar um papel

de responsabilidade, porque acharam que eu ia fazer uma coisa que não existia. Na época eu

devo ter visitado umas quarenta escolas e ouvia não, não, não, até que encontrei uma escola

alemã que aceitou a Helena, porque era outra mentalidade, uma mentalidade européia, era

completamente diferente”, “tanto que os pais, o que vibravam com as conquistas da Helena,
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pareciam os pais da Helena, era um negócio impressionante e a Helena ficou dos três aos seis

nessa escola e eu que orientava os professores, as pessoas que lidavam com ela, porque não

tinham ninguém” e a associação onde ela fazia estimulação precoce não admitia a inclusão e

“não quiseram dar orientação pra escola, não, quem orientava, eu que orientava” .

Na pré-escola inclusiva, Helena permaneceu três anos: “aos seis anos, a escola achou

dificuldade pra começar a alfabetizar e aí na época a gente não entendia as dificuldades e eu não

queria que ela voltasse para a associação, porque [...] ela tinha natação, ela fazia balé naquela

época e eu não queria cortar essa parte, então ela foi para uma escola especial, ela foi para a

escola especial e ficou um ano e meio”.

Os pais de Helena continuaram vinculados à associação, por isso após a permanência na

escola especial, ela voltou para lá: “e voltei para a associação porque eu sempre fui fã número

um daquela associação. A estimulação precoce que ela teve na associação eu nunca encontrei

em outro lugar [...], a Helena ficou até vinte e um anos, o que a Helena aprendeu na associação

eu não conheço lugar nenhum que faz o que a instituição fez”, “ela tinha paixão pela associação”.

Paralelamente à escola, Helena continuava a terapia fonoaudiológica e o acompanhamento

psicopedagógico: “ela (a psicopedagoga) pegou a fase da Helena, vamos dizer assim, meio

infantil, se bem que a Helena nunca foi muito infantil, e agora a fase adulta, ela pegou todas as

fases”. No acompanhamento psicopedagógico, houve experiências pioneiras “ela ensinou a

Helena a computação, ela saiu numa reportagem no Estado de São Paulo, primeira, ninguém

falava em mexer no computador, não se falava em Down no computador e ela fez. E quando a

instituição começou a falar em introduzir a informática o Hélio falou assim: - mas tá tudo

atrasado, a Helena já faz há muito tempo. Ela é muito legal e é muito amiga, é uma paixão legal,

porque tem algumas paixões que eu não gosto muito, é um relacionamento muito legal, a Helena

gosta de ir”.

Após a estimulação psicomotora, Helena continuou praticando natação para manutenção

da condição física, ela pratica essa atividade com um grupo de adultos que também tem síndrome

de Down. O relacionamento com os colegas é discreto, não são relacionamentos próximos, a

postura é individualizada. Após a leitura do relatório, a instrutora esclareceu que Helena tem

amigos no grupo de natação, mas não construiu novos relacionamentos e a mãe, também após a
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leitura, acrescentou que entre dezoito pessoas do grupo, oito são da mesma escola e freqüentam

as mesmas festas, portanto são amigos. De acordo com a instrutora, na idade adulta ela ainda

mostra alguma dificuldade de equilíbrio, por exemplo, precisa de ajuda para subir escada. Após

a leitura do relatório, a mãe esclareceu que Helena tem receio de trampolim, mas outras escadas

ela sobre sem dificuldade. Quando a atividade é competitiva, a limitação cognitiva impõe outras

dificuldades, por exemplo, se receber duas instruções ela consegue executar a primeira, mas

não a segunda. Há também dificuldade de imprimir o ritmo adequado para a competição, ou

seja, embora queira competir e ganhar, Helena não acelera o ritmo para poder vencer, é difícil

para ela, de acordo com a instrutora, seguir uma instrução até o final da competição,

provavelmente em função da dificuldade de concentração: “vai fazendo perna forte na ida e

perna fraca na volta”, a instrutora acredita que isso não seja em conseqüência da hipotonia ou de

qualquer outra condição motora.

A fonoaudióloga explica que há um acúmulo de atividades: “ela tem tudo muito medido,

então ela tem uma aula de natação, agora parece que ela ia treinar duas vezes, mas chegou até a

parar uma época, depois ela voltou, só conseguiu fazer uma vez por semana. Eu acho que ela

fica cansada também, ela tem um ritmo, além do ritmo estressante, se ela é assim, provavelmente

ela se cansa mais do que as outras pessoas, porque o ritmo é outro”. A justificativa que a própria

Helena apresenta nessas ocasiões em que não consegue seguir as regras é: “esqueci”. A instrutora

de natação cita algumas limitações de Helena, como, por exemplo, dificuldade de concentração,

coordenação e ritmo dos movimentos, considerando que ela precisa de controle externo,

principalmente da mãe, para se organizar. De acordo com a instrutora, a alimentação é um

exemplo, quando Helena está longe da mãe e livre para escolher o que vai comer, mostra-se sem

limites, comendo em excesso, por exemplo, um prato de brigadeiro ou quatro ou cinco pedaços

de sanduíche de metro. Entretanto, se ela leva a refeição de casa, consegue comer só o que

levou, mesmo que haja outros alimentos disponíveis. A instrutora considera Helena “muito

treinada”, com pouca oportunidade de agir livremente. Após a leitura do relatório, a mãe

acrescentou que há pouca convivência entre Helena e essa instrutora de natação, o que pode

limitar as observações dela sobre a jovem.

O conjunto das intervenções levou ao desenvolvimento das capacidades de Helena, de
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acordo com a mãe: “sempre digo que o trabalho da Helena se deve à psicopedagoga e o que ela

ganhou na associação, o tempo que a Helena esteve na parte educacional da associação”. A

instrutora de natação considera que a condição de Helena é o resultado do aproveitamento das

oportunidades que a mãe abriu para ela.

O comportamento de Helena foi estável desde o início da vida: “ela ficou adulta muito

cedo, ela deixou de brincar de boneca, não queria saber de boneca, ela se tornou uma verdadeira

adulta e ela é muito adulta, é muito responsável, ela nunca fez birra pra ir na escola”. A mãe

trabalhou para isso: “eu nunca admiti que a Helena comesse na frente da televisão, ela tem uma

amiguinha que a primeira vez que foi comigo pro sítio, quis comer na frente da televisão, eu

disse – não, vai comer como todo mundo come, nunca, nem um lanche, come em frente da

televisão”, “eu nunca admiti dar comida pra ela separada na hora da janta, na hora da janta tem

que comer com a família. Eu vejo hoje as crianças muito sem limites, até sem educação, a

Helena nunca fez birra no shopping e bater pé, aquele de querer, querer, nunca”.  E obteve o

resultado esperado: “a Helena se tornou adulta rápido [...] nunca teve birra, sabe aquela birra de

bater o pé e dizer que não quer e que não quer comer e você levantar, eu nunca levantei, nunca

levantei: - a comida é esta, não tem fome, então guarda a gelatina, porque se não tem fome de

comer comida, então não tem fome de sobremesa. A minha irmã dizia que eu era a megera, era

megera e eu não me arrependo”. A mãe associa a postura de Helena ao ambiente em que ela

vivia: a boa postura física foi trabalhada desde que Helena era bebê, “eu aprendi, pra não deixar

a perna ficar aberta, esticar a perna à noite e fazer um oito com a fralda”. A exigência com a

adaptação esteve presente desde muito cedo: “antes de andar, o limite de alimentação, quando

começou eu já tive o limite da comida [....] com um ano comia com garfo sozinha, pra Down é

excelente”. E continuou à medida que Helena se desenvolvia: “eu ensinei pra ela que se pudesse

comprar uma coisa, comprava, se ela pedisse duas, era sempre uma, porque você não sabe o dia

de amanhã, até hoje é muito assim comedida”.

Helena foi alfabetizada e durante a adolescência e início da idade adulta passou por

programas de preparação para o trabalho: “olha, nós fizemos um projeto para o desenvolvimento

profissional, era uma coisa fantástica, hoje quando a Helena faz palestrinhas e apresenta no data

show as coisas que ela aprendeu, ela aprendeu a lavar roupa na máquina, ela aprendeu a fazer
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bijuteria, ela teve aprendizado de costura, ela teve aprendizado de escritório, era uma coisa que

não tem em nenhum lugar”. A mãe opina sobre o desenvolvimento de pessoas que têm a síndrome:

“eu acho que eles têm de passar por várias vivências, conhecer vários locais diferentes de trabalho,

saber o que é trabalhar numa farmácia, o que é trabalhar numa locadora, você preparar na escola

e depois ir para o local de trabalho, eu acho muito complicado, aí pode encontrar as dificuldades

e a Helena passou por toda essa parte, ela fez vivência em farmácia, em vídeo-locadora, em

café, em fábrica de bijuteria, em loja de bijuteria”.

A estabilidade de comportamento e boa adaptação social favoreceram o desenvolvimento

profissional, a mãe ajudou a implantar um programa de preparação para o trabalho na associação

que a filha freqüentava: “para implantar esse programa, o que eu fiz, eu preparei a Helena fora,

e arrumei um emprego pra ela”. Helena começou com vivência profissional: “vivência é feita

em dez dias, sem contrato e sem compromisso de pagamento, depois vem o estágio remunerado

com contrato sem obrigação do empregador de pagamento dos encargos. Ela ficou na secretaria

de um colégio, numa escolinha, ela teve uma vivência muito grande, eu acho que isso é muito

melhor”, “ela começou aos treze, aos quatorze ela já teve um emprego com carteira assinada,

aos treze anos ela começou, com quatorze ela já teve o emprego na loja”, ”foi um auê, fizeram

contrato, veio televisão, era a primeira com carteira assinada [...]. O pai relata: “ficou quatro

anos lá, depois com carteira assinada lá, quatro anos”. Helena explica suas tarefas na loja: “eu

fazia dobrar a roupa, calças, dobrar a caixa”. O pai acrescenta que a filha era muito responsável

no trabalho: “eu ia buscar às vezes, e nessa época de natal, o que acontece, o movimento é

enorme, o que acontece, eles tinham uns cestos grandes e as pessoas viam a roupa e as vendedoras

pegavam e jogavam dentro dos cestos e ela pegava e dobrava tudo”; “um dia eu cheguei lá eram,

ela saia seis horas, eram seis horas e tinha um cesto abarrotado até em cima, eu falei – vamos

embora filha – não, preciso dobrar a roupa.”. O pai enaltece as características de Helena: ”a

gente tem muito orgulho dela. Ela uma boa filha, é uma menina cumpridora, pontualíssima, tem

as coisas tudo direitinho”.

Os pais sempre participaram das entidades que Helena freqüentava: “o Hélio entrou para

o conselho, eu também uma época fui conselheira, depois ficou só o Hélio, ele até hoje é

conselheiro”.
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Nova mudança aconteceu quando Helena tinha vinte e um anos, em conseqüência de

mudanças na associação, quando diversos serviços foram desativados: “quando chegou a fase

de fecha isso, fecha aquilo, a Helena se sentiu bagunçada, porque ela só escutava, não sei o que

vai fechar, não sei o que vai fechar, não sei o que vai fechar”. A instabilidade gerou insegurança

e a própria Helena solicitou a mudança: “ela chegou pra mim e falou pra mim – mãe, eu quero

mudar de escola”. Houve um momento de dúvida: “aí, eu fiz, meu Deus, ela vem pedir, aí eu

falei – tudo bem, você já é maior, você sabe o que você quer, agora, pra onde você quer ir?”. Os

pais mantinham muitos contatos com profissionais e escolas e a escolha não foi difícil: “achamos

que tinha essa escola em que ela está, porque desde que foi fundada eu sempre colaborei muito.

Então, o pessoal falava, mas como você é da associação e está aqui”. Ela foi pra essa escola aos

vinte e um anos e tá até hoje, tem uma programação de três vezes por semana e considero que

hoje ela está totalmente independente”.

A organização, responsabilidade e pontualidade são características destacadas pela

psicopedagoga e pela fonoaudióloga, esta afirma que Helena “é exigente, muito rígida com

horário, extremamente rígida. O pai me relatou que as pessoas normalmente na empresa chegavam

atrasados, parece que não existe muita rigidez na empresa e ela muito rígida com os horários,

extremamente meticulosa, as pessoas acabaram por não atrasar mais, porque se sentiram

incomodados pelo fato de uma pessoa com síndrome de Down trabalhar com eles e chegar na

hora e eles não chegarem. Então agora todo mundo procura chegar na hora. Ela acertou, ela

conseguiu mobilizar o grupo inteiro”.

Temas, às vezes difíceis, como a morte e a própria síndrome de Down foram introduzidos

com critério e quando as oportunidades favoreciam. Quanto à morte, a mãe descreve a primeira

vez que Helena viu uma pessoa morta: “ela deveria ter mais ou menos, dez, dez anos, morreu

uma atendente da associação que ela freqüentava, eu fui ao enterro e a Helena ficou no carro

com o pai, aí eu voltei e falei para o Hélio – Hélio, hoje é o dia, a moça que morreu tá tão bonita,

é hoje que eu vou perguntar pra Helena se ela quer ir comigo – Helena, você quer ir ver a tia que

morreu, ela falou - quero. Aí chegou, deu uma empacada meio de longe, deu uma olhadinha, eu

já conversava com ela, mas uma coisa é você conversar, uma coisa é você mostrar, ver a pessoa

no caixão. Foi a primeira vez”. Depois disso, aconteceram outras mortes de familiares e de
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pessoas conhecidas e Helena foi incluída nesses eventos. A experiência parece ter sido intensa:

“nós tivemos algumas mortes trágicas, daí nos perdemos um amigo que era muito ligado a ela,

tanto que ela começou a ver ele [...] Enquanto ela via ele, bem, tudo bem, ela via, chorava um

pouquinho, eu falava pra ela – conversa com ele: Você tá bem? Conversa se ele tá bem, se ele

quer falar alguma coisa. Aí ela falou assim pra mim – ele falou que ele está muito bem, que ele

tá feliz. Aí um dia, na praia, num final de ano, a Helena ela falava – tira ele daqui, ele tá horrível,

ele tá horrível. Aí consegui que ela contasse, ela falou que era ele”. A mãe buscou orientação

para lidar com essa situação: “voltando das férias, conversando com um médico amigo, pastor,

ele falou – fala pra ela ler toda noite o salmo 90. Toda noite rezava com ela, nunca mais”. Esses

momentos mostram a forte religiosidade da mãe, que encontrou na religião a força para alguns

momentos difíceis.

Quanto à síndrome de Down, a mãe afirma que nunca escondeu: “eu conversei muito na

frente de médico, quando ia, nunca escondi, aí na associação ela falava assim - não fala mais, eu

não sou síndrome de Down, síndrome de Down é fulana, que põe a língua pra fora. E ela imitava

a fulana. Ela não identificava, não se via no jeito das outras mais prejudicadas”. A mãe procurou

formas de transmitir a informação à filha: “meu Deus do céu, como eu vou explicar?. Aí comecei

a explicar pra ela das bolinhas, como vou falar pra ela dos cromossomos?”. Procurou simplificar,

adaptar a linguagem e transmitiu algumas informações à filha.

Helena sempre teve muitas atividades na rotina, o ritmo é intenso: ”segunda-feira ela sai

daqui vai pra escola, almoça na escola, vai para a empresa, da empresa vai pra natação [....]. Na

terça-feira, de manhã para a empresa, da empresa pra aula de pintura, da aula de pintura de novo

pra academia. Quarta-feira, de manhã [...] na escola, depois da escola empresa, também pra

academia e volta. Quinta vai pra empresa, da empresa, ela almoça lá, vai pra psicopedagogia, aí

a pessoa tem que ficar esperando lá ou ir a algum lugar e voltar, ela faz quarenta e cinco minutos

com a fono e quarenta e cinco minutos com a psicopedagoga e volta. Sexta-feira vai pra empresa,

volta, depois vai pra escola da empresa, volta”.

Embora tenha muitas atividades, Helena não é independente na locomoção, pois não

utiliza transporte público e não dirige, segundo a mãe: “como ela vai sair daqui de ônibus se não

tem ônibus para onde ela trabalha? Ela teria, pra você ter uma idéia, ela teria que tomar um

ônibus para aquela coisa horrorosa que é o terminal de ônibus; do terminal ela teria que tomar
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outro ônibus e descer numa avenida movimentada, do lado de cá, ela teria que passar a pé pela

passarela, andar todo aquele pedaço e subir todo o bloco onde ela trabalha a pé. Agora dirigir,

como ela vai dirigir se hoje em dia não dão a carta. É complicado”. Ao longo da vida de Helena,

a mãe assumiu a tarefa de transportá-la, recentemente o pai assumiu essa tarefa, em função de

problemas de saúde da mãe, ele não teve dificuldade para incorporar os horários da filha à sua

rotina: ”tenho horário maleável [...] eu dou consultoria, projetos, o escritório é fora da cidade,

mas eu não vou quase ao escritório, eu trabalho mais em casa, tenho sempre em reuniões lá na

cidade, agora estou com duas obras, então com tudo isso [...] circulo demais, hoje foi um dia

terrível, porque saí daqui eram, pra levar a Helena, eram sete horas e cheguei às sete horas,

voltamos, pra cá pra lá, pra cá pra lá”. E os horários devem ser cumpridos, porque Helena é

exigente com a pontualidade: “cinco minutos que eu atraso ela não tem paciência de esperar, a

não ser segunda-feira passada, eu sai daqui, até a empresa são quinze minutos, mas por causa da

chuva, saí quinze pras cinco, peguei ela sete e meia, pra ter uma idéia, fiquei parado aí, nem pra

frente nem pra trás, o caos total. Mas é diferente, é esporádico, daí nós falamos no telefone –

espera, tô chegando”. E ela esperou. Mas, de acordo com a fonoaudióloga, a exigência com

horário às vezes se transforma em rigidez: “ela chega a bater na porta se o horário do relógio

dela tá adiantado e ela quer seguir aquele horário do relógio dela”. A mãe reconhece a dependência

no transporte pode ser desgastante: ”tem que ser o serviço próximo de casa, você não pode

arranjar emprego muito longe, porque é complicado, fora a disposição de levar e buscar nos

bailinhos”. Mesmo assim, os pais assumiram a tarefa de transportá-la, mas a mãe reconhece que

ela poderia aprender a utilizar o transporte público e afirma: “eu acho que se você treinar, eu

acho que ela tem toda condição”.

Aos vinte e oito anos, Helena tem vida social independente dos pais, ela diz: “eu gosto de

festa” e costuma sair com grupos de pessoas que também têm síndrome de Down. Eles vão a

festas e reuniões sociais acompanhados por monitores que vão buscá-los em casa e depois vão

levá-los de volta. Teve relacionamentos afetivos, segundo a mãe uma vez foi paixão de

adolescente, depois, o pai diz que o outro namorado “trabalhava na mesma empresa, aí saiu da

escola e a Helena ficou muito brava com ele, porque não tinha cabimento ele sair da escola e

automaticamente perdeu o lugar na empresa, porque geralmente tem uma pessoa que faz o
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acompanhamento deles lá, a própria empresa dispensou e a Helena cortou as relações, ficou

brava e com razão, ela está certa”.

De uma forma geral, Helena respondeu à estimulação com o desenvolvimento esperado,

o pai acredita que foi a condição atual de Helena, que os deixa muito satisfeitos e “orgulhosos”,

se deve à “uma estimulação, principalmente a Hilda, o fundamental, porque evidentemente

naquela época que ela nasceu, eu tinha que trabalhar e o meu tempo era muito pequeno pra ficar

com ela, né. Eu saia de manhã cedo voltava à noite, já estava até dormindo, a Hilda é que

realmente levou isso aí, essa estimulação e a dedicação”.

Um dos aspectos do desenvolvimento que apresentou maior dificuldade foi a fala, “a

única coisa que ela teve dificuldade é na fala, ela até hoje fala meio rouco tal, mas sempre a

gente manteve fono”. A fonoaudióloga confirma a dificuldade “de discriminar os sons, escrever

errado e a atenção, eu trabalho muito a atenção, porque de repente ela come uma palavra, ela

come uma letra”. Além disso, a macroglossia colabora para dificultar a fala, a fonoaudióloga

explica que a língua de Helena: ”está bem afiladinha, ela é mais afilada, é porque ela usou

aparelhos muito bons que propiciavam um trabalho da língua [....] eu acho que ajudou muito. E

depois, como foi uma língua muito trabalhada [...] e é hábito dela, acho que é condicionamento

dela, ela consegue falar melhor. A tendência é língua maior mesmo, só que qualquer língua

enorme que você trabalha, ela afila e a pessoa aprende a manter dentro da boca”; “está dentro da

boca, mas tem uma tendência pra vir com a língua pra frente ainda”.

A estimulação e os exercícios não podem parar. Helena continua fazendo terapias para:

”eu acho que a manutenção”, diz a mãe, “eu acho que não pode parar, eu acho assim que academia,

natação, essas coisas, o dia que não quiser mais nadar para competir, não há necessidade, ela faz

porque ela gosta, porque ela quer, mas eu acho que tem que continuar a nadar, deve continuar

como manutenção e a psicopedagoga, também eu acho que tem que continuar”. O pai concorda,

pois “eles esquecem, a gente tem inclusive provas de que eles acabam esquecendo”, referindo-

se a pessoas que têm síndrome de Down.  E novas tecnologias podem ser aproveitadas para a

estimulação: “ela talvez não escreva tão bem, mas se ela pegar o computador, certo, ela escreve

direitinho, o computador deu uma vantagem pra ela muito grande”.

A utilização da informática como recurso foi introduzido pela psicopedagoga: “eu

introduzi o computador e isso acelerou muito o trabalho com a Helena”. Embora tenha feito
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todo o processo de estimulação, o trabalho em uma empresa que possibilita uma experiência de

inclusão, tornou os resultados desse processo mais claros, de acordo com as palavras da

fonoaudióloga: ”não é só no trabalho de fono ou da escola, tem uma coisa muito mais valorizada

que é o trabalho”.

Embora tenham optado pela inclusão escolar quando Helena era criança, os pais não

acreditam nesse processo, a mãe relata: “eu conheço um menino que tem segunda e quarta um

professor e quinta e sexta outro, para não ficar todo dia o mesmo e fica sentado ao lado, na sala

de aula. Pra mim, isso é aula particular, não é inclusão, isso não é inclusão”. E o pai comenta: “é

exclusão, não é inclusão. A verdade é que inclusão não se faz por decreto, não é assim. A

experiência que a gente teve com a Helena, a gente viu realmente que a coisa não funciona, não

pode funcionar. O pai acredita que “cada um tem a sua capacidade de aprender as coisas, eles

tem que ter mais ou menos o mesmo, veja bem, mesmo o relacionamento deles com crianças

normais, até uma certa idade tudo bem, depois, você acha que se a Helena tiver um namoradinho

e arrumar uma outra da mesma idade com namorado, vão passear e vão, o papo é diferente, os

interesses são diferentes, eles tem que ter o grupo deles, como tem, eles têm, são mais ou menos

quarenta colegas, aniversário tem toda hora, vão lá, brincam, tal, entre eles se entendem”.

Helena freqüenta uma entidade que faz o acompanhamento pedagógico e orienta também

sua atividade profissional. Além dessa orientação, Helena tem a supervisora da própria empresa,

a líder, que supervisiona as tarefas e corrige o trabalho realizado.

Uma das observações desta pesquisa foi feita na atividade denominada “supervisão de

trabalho”, na qual participaram dez alunos. A professora pediu que os alunos comentassem a

palestra que haviam assistido na semana anterior. Helena começa comentando que gostou da

palestra que assistiu, pois seu trabalho na empresa foi citado. Helena fala lentamente e às vezes

mostra alguma tartamudez, essas características de sua fala foram mantidas neste texto com a

intenção de mostrar como é a comunicação de Helena e não para expor erros ou dificuldades:

“eu já fiz palestra, eu não fiquei vergonha, não fiquei timidez, eu fui bem, falei, como que eu fiz

em Belo Horizonte”. A professora pede que Helena conte sua experiência e ajude a colega a

montar uma palestra, Helena dirige-se à colega, perguntando como montar uma palestra, a

professora explica que ela deve responder e não perguntar. Helena responde: ”trabalhava na

loja, depois eu saí, depois eu fiquei desempregada, depois eu fui trabalhar com remédios, depois
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eu sai de lá e fiquei desempregada de novo, depois eu trabalhava em casa, eu perdi emprego, eu

fazia ovo de Páscoa.... Vendia e depois eu trabalhava, eu estava na associação, eu fazia pão de

queijo”. A professora pergunta se era curso ou trabalho, Helena responde: ”curso, depois eu

fazia, eu acho, ichi, eu ....” e mostra-se confusa, com a ajuda da professora, continua: ”falei do

meu trabalho na empresa, eu tô, eu falei, eu falei como que eu tô fazendo, do meu tarefa, eu falei

uma lista da revista, eu mando fax, depois eu falei eu tiro xérox, depois eu levo documentos”. A

professora pede que ela fale sobre os relacionamentos na empresa: ”falei da colega, fazia tarefas

para mim”. A professora pergunta: ”fazia tarefas para você?” Helena corrige: “péra aí, eu que

digito, ela ajuda”. Helena explica que recebe as tarefas de outra pessoa, depois esse trabalho é

corrigido pela líder, depois comenta sobre o horário de almoço: ”agora eu já tenho cartão de

vale, eu que pago”, comenta também sobre os certificados que recebe quando faz palestras, e

continua comentando sobre o conteúdo das mesmas: ”eu falei que eu pintava quadros e falei na

Espanha, em Madri”. A professora pergunta se ela falou em espanhol: ”falei, coca-cuela... Em

espanhol, primeiro quem falou foi minha mãe, depois foi minha apresentação, vida de trabalho,

vida pessoal, desde pequena”. Professora: – “Onde você aprendeu a falar espanhol?”. Helena: -

“eu já aprendi a falar espanhol porque tinha rádio para falar espanhol”. E acrescenta: “falei

inclusão de trabalho, vida pessoal, também da minha exposição, dos quadros, eu pinto, eu vendo.

Falei que fui nos Estados Unidos, na Disney”.

A pesquisadora também fez uma observação na aula de matemática, na qual a professora

distribuiu folhas avulsas com exercícios e leu os enunciados para os alunos. Os problemas

envolviam as operações de adição e multiplicação, além de ordinais. Helena fez as somas

utilizando os dedos, mostrando dificuldade de colocar as quantidades em ordem crescente e

decrescente, precisando de ajuda em cada etapa da resolução. Sua participação verbal na aula

foi discreta, sendo que ela só se manifestou quando solicitada e junto com todos os alunos,

quando eram solicitados a fazê-lo.  De uma foram geral Helena é uma aluna contida, a professora

assinala: ”na hora em que você pergunta individualmente ela se trava um pouco, ela tem medo

de responder sozinha. Ela é muito contida, é muito polida”.

No trabalho, Helena mostra autonomia em algumas tarefas, a supervisão, necessária

quando ela começou na empresa, agora é dispensável, ela explica que a supervisora: “veio outro

dia para fazer supervisão comigo e agora não tá vindo mais”; “não é todo dia. Ela fala pra mim,

106



Apresentação de dados

na escola, ela falou assim, que sexta-feira era pra vim pra fazer supervisão comigo, ela falou pra

mim que vinha, mas ela não veio”. Helena domina a seqüência de tarefas: ”agora, agora eu tô

fazendo a tarefa e primeiro eu faço macação (marcação) na revista, né, essa revista do Rio de

Janeiro”; “e agora tô fazendo onde tá circulados (Helena deve procurar determinado itens em

uma revista, esses itens são marcados com um círculo ao redor deles) eu registro no compu-

computador”; “agora tô passando computador”; “é só para colocar os nomes dos bares, endereços,

bairros”; “eu acabo tudo, quando acaba tem bares, ainda falta para fazer resrestaurantes, aí

depois acaba res-taurantes, depois eu  eufaço, eu faço a planilha” (a pronúncia de “planilha” é

aproximadamente “pranilha”); “aí depois, eu, é, o meu trabalho, fora isso que eu tô fazendo

revista e tô fazendo para para levar uns documentos para o sexto andar”; “levo e depois eu tiro

xerox, eu tenho, eu tenho arquivo na minha gaveta, né. Aqui, aqui eu ponho revista, tá, aí depois

arquivo eu coloco aqui (mostra a gaveta). Agora que eu tenho telefone novo”.

Helena explica a necessidade de usar óculos: “eu preciso colocar o óculos, né, porque

eu, você sabe que eu operei a minha vista”; “eu tinha de “patismo” (provavelmente astigmatismo)

e miopia”; “eu ooperei e antes de pequena eu eu usava óculos, aí depois dez anos eu não usava,

agora onze anos eu usava com óculos até, até treze anos que eu usava com óculos e até catorze

não e depois de quinze anos que eu fiz a minha festa eu usava com óculos de festa”; “usava e

agora dezesseis, dezessete e vinte e quatro eu não usava”; “e agora que eu tenho vinte e oito

anos, agora eu tô usando o óculos”; “agora eu tenho dois óculos, um, outro que, outro é para

longe, tá, o outro óculo pequeno que eu tô usando é pra ficar perto, outro que eu vou escrever  eu

uso sem óculos”; “deixa contar, a às vezes em quando, não, toda quarta-feira a professora sempre

fala – coloca óculos”; “para escrever não é bom”; “eu uso com óculos só computador”.

No processo de adaptação ao trabalho e à empresa, a supervisora de trabalho observou

“que a comunicação dela era muito pequena em relação à exigência do contexto, por exemplo,

se alguém fizesse uma pergunta pra ela, ela respondia sim ou não, ou com uma frase curta, ela só

concordava com aquilo que a pessoa tava falando, o contra-argumento, essa complexidade de

entrar mais na argumentação, a gente sentiu que precisaria ser mais desenvolvida”. Na empresa,

há uma valorização da autonomia e as pessoas procuram ajudar Helena a conquistar a

independência no trabalho, a líder observa: “No começo ela tinha muito problema com a senha,

a gente sempre ajudava, teve um momento que a gente falou  – não, não vamos mais ajudar, ela
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tem que se virar sozinha. Agora ela não pede mais ajuda nenhuma. A primeira, segunda vez ela

teve dificuldade, depois ela aprendeu a se virar sozinha”; “Quando ela entrou aqui ela era super

quietinha, agora, tem resposta pra tudo”.

A líder informou que a maior dificuldade foi no início do trabalho, na fase de adaptação

de Helena, quando foi necessário repetir muitas vezes para que ela compreendesse onde suas

tarefas se situavam dentro todo o processo de trabalho. A seqüência de tarefas foi escrita e fica

afixada no espaço de trabalho de Helena, onde ela pode encontrar informações quando tem

dúvidas.

No dia em que foi feita a observação na empresa, no momento em que a pesquisadora

chegou, Helena estava no café com quatro colegas, conversando e tomando chá, bastante integrada

ao grupo.

A líder afirma que “no começo, assim a gente acha que como eles têm, o fato de ter a

síndrome de Down que não são capazes, mas cada vez ela me surpreende mais, porque toda vez

que eu dou um serviço pra ela e acho que ela não vai conseguir fazer, ela faz”. Às vezes, as

pessoas têm dúvidas sobre as possibilidades: “ah não, ela não vai conseguir”, apesar disso,

fazem a tentativa e Helena tem mostrado sua capacidade e conseguido realizar bem as tarefas. O

tempo de realização dos trabalhos é diferente, de acordo com a líder: “a única diferença entre os

outros e ela, é que ela demora um pouquinho mais a pegar o que a gente passa, mas ela aprende”.

As pessoas que trabalham com Helena procuram contornar possíveis dificuldades, por exemplo:

“a gente anota tudo, porque assim, hoje a gente explica, ela sabe, amanhã pode ser que tenha

algum detalhe que ela esqueceu, então a gente anota tudo”.

Diversos aspectos do trabalho de Helena são analisados para verificar a necessidade de

adaptação, a supervisora relata que “mesmo até adaptação – será que a tela do computador, o

tamanho da tela, a letra tá apropriada pra Helena?”.

A tarefa de tirar cópias parece trazer alguma dificuldade, Helena já havia cometido erros

anteriormente e os fez novamente, durante a tarefa hesitou mais, gaguejou e procurou uma

justificativa externa: “Porque a máquina tá muito doida”, “A máquina fez sozinha”, mostrando

que houve alguma dificuldade de entender o acontecido, mas mostra persistência para superar a

dificuldade: “Eu vou conseguir”. Após a leitura do relatório, a mãe comentou a avaliação de

desempenho de Helena feita pela líder dela, no relatório semestral a líder afirma que “Helena é
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uma funcionária muito dedicada e responsável, está sempre desenvolvendo seu trabalho da

melhor maneira, sua integração tem melhorado a cada dia. Alguns pontos devem ser endereçados

para melhoria de sua performance, tais como concentração nas tarefas e comunicação com seus

colegas. Sem dúvida nesses 6 meses ela demonstrou muito interesse e dedicação, seu

comprometimento e força de vontade aumentaram a cada dia fazendo com que sua contribuição

tivesse sido muito importante no cumprimento dos objetivos da área”. Embora a mãe tenha

percebido contradições entre a dificuldade observada pela pesquisadora em algumas tarefas e a

avaliação da líder, parece que essas duas observações utilizam linguagens diferentes, mas apontam

as mesmas habilidades ou dificuldades. Assim, a dificuldade de concentração em algumas partes

de uma tarefa, por exemplo, tirar cópias, pode levar a erros, como os relatados acima.

As habilidades desenvolvidas e os conteúdos aprendidos precisam de manutenção

constante, pois podem ser perdidos, os pais constataram e a professora de matemática também

observou: “a gente tinha uma proposta inicial de trabalhar com a parte toda relacionada com a

matemática, mas ligada ao trabalho, então, extrato bancário, conta corrente, holerite, mas o

grupo não tá dando conta desse conteúdo. A professora explica que o grupo ficou parado muito

tempo, “sem português e matemática e eles estão vindo agora com muita dificuldade, então a

gente parou esse conteúdo e eu tô tendo que iniciar a partir de uma avaliação, estou retomando

conteúdos básicos, a questão de dezena, dúzia, que eu senti que eles perderam todo esse

conhecimento. um exercício de eles anotarem um recado  de telefone, eles tiveram a maior

dificuldade do mundo, porque tinha duas ordens: avise o chefe que eu não vou, pois estou

doente”.

Embora Helena tenha iniciado sua atividade profissional por volta dos quatorze anos,

somente no emprego atual ela parece estar assumindo uma postura profissional. Até então, sua

Helena - “É.... Aqui”.

Mãe - “Não, aqui você falou pra mamãe que era casa e o campo de futebol estava atrás,

não foi isso que você falou?”.

Helena -  “É, foi”.

Às vezes a memória falha.

Mãe - “Ela vez uma exposição muito bonita que se chamava, peixes, conta pra ela”.

Helena – “Peixes, pássaros... (Helena hesita). Peixes, pássaros...”
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Mãe – “Vai, peixes, pássaros...”.

Helena – “Peixes, pássaros...”.

Mãe – “A... (Helena não completa) e aves”.

Helena – “E aves”.

Helena mostra que alguns conceitos foram assimilados:

Mãe – “E ela faz, como é o nome quando você olha o quadro depois você vai fazer. O

que é? É uma... re...”

Helena – “Ah! Releitura”.

Na pintura Helena continua evoluindo, o pai constata: “ela pintava muita paisagem,

agora tá nos modernos também” e seus quadros decoram a casa da família, muitos já foram

vendidos e Helena chegou a pagar viagens com o dinheiro que ganhou. Apesar disso, os pais

acham difícil vive dessa atividade, segundo a mãe: ”viver da arte é meio complicado”. A própria

Helena tem outro interesse, a mãe explica: ”ela queria ter carteira assinada”.

Há muita valorização da vida social e das amizades, a mãe afirma que o mais importante

na trajetória que envolveu a síndrome de Down foram as pessoas, tanto os familiares como os

amigos. O contato com a família da mãe é mantido, havendo encontros sistemáticos, embora

grande parte dos familiares não resida em São Paulo: “nós temos uma associação de primas, nós

fazemos um encontro anual de primas, eu não sou prima, eu sou sobrinha, só que como eu fui

criada muito junto com elas, elas disseram – não, você tem que fazer parte – e esse ano a Helena

foi pela primeira vez”, “agora ela faz parte do grupo”. As pessoas que trabalharam na casa

participaram ativamente da rotina de Helena, ajudando na estimulação e mantendo um

relacionamento muito próximo com ela: “a moça que trabalhava comigo na época, ficou vinte

anos comigo, nossa, eu devo, às vezes eu brinco com ela – eu devo tudo, a única coisa ruim foi

que você ensinou ela a comer farinha, de baiana. Então, elas colaboraram muito. Mesmo a

pessoa que está comigo agora, nossa, é assim, bárbara, elas tem um relacionamento muito legal”

As pessoas aceitam Helena: “elas adoram, têm paixão pela Helena e a pessoa que está agora tem

vinte e quatro anos, elas dormem no mesmo quarto [...] às vezes brigam, aí as duas choram, uma

de cada lado, aí fazem as pazes. Muito legal”.

A ajudante relata que quando começou a trabalhar na casa de Helena, ela achava que

pessoas que tem a síndrome de Down não tinham capacidade de realizar a maioria das tarefas,
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por isso oferecia muita ajuda à jovem. Ela atribuiu essa atitude ao preconceito e afirma que a

convivência foi mostrando que Helena era capaz de realizar muitas atividades e em alguns

aspectos era muito observadora e cuidadosa, por exemplo, torce por um time de futebol, o qual

acompanha minuciosamente, sabendo detalhes da história do time. A mãe de Helena orientou a

ajudante no sentido de permitir que ela participasse das tarefas para favorecer a autonomia dela.

Com base nessas orientações a ajudante modificou suas atitudes, permitindo que Helena realize

algumas tarefas, principalmente aquelas relacionadas ao autocuidado.

As amizades são cultivadas, o que é importante para a mãe: ”o pediatra, por exemplo, da

Helena, eu acho que ele foi uma pessoa, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele falou – Hilda,

nunca tive um paciente Down, o primeiro foi a Helena, tanto que até hoje ele fala, o que ele

aprendeu, ele aprendeu comigo. O meu obstetra, que já era meu amigo e é meu amigo até hoje,

agora de quarta-feira a gente faz happy-hour das mulheres, eu vou com a esposa dele”; “o círculo

de amigos que eu tenho [...] eu nunca passei o reveillon sem eles e a Helena faz parte, por

exemplo, ninguém nunca teve que falar traz a Helena ou não traz a Helena, a Helena faz parte da

vida deles, de todos”.

As oportunidades sociais são abertas pela mãe e Helena corresponde à expectativa da

família se integrando aos ambientes e conquistando a aceitação das pessoas. A mãe relata uma

viagem que fez com as primas: “éramos vinte e oito para você ter uma idéia, ficou em quatro

apartamentos, depois nós fomos pra uma pousada, eram quartos de quatro pessoas”. A mãe se

preparou para ficar com Helena, pensando que a filha não poderia ficar com o grupo de jovens

que viajou junto, mas esse grupo chamou Helena e esta ficou com esse grupo compatível com

sua faixa etária e a mãe em outro grupo.

Em relação ao preconceito que muitas vezes atinge pessoas com síndrome de Down,

segundo a mãe, a única experiência que ficou marcada aconteceu na própria família, quando a

irmã de uma afilhada fez quinze anos e não convidou Helena para dançar a valsa, mas convidou

uma sobrinha da mãe de Helena que não era tão amiga: “eu tenho certeza que se a Helena não

tivesse síndrome de Down ela teria convidado e ela não convidou porque ela teve receio das

amigas acharem alguma coisa diferente, alguma coisa”.

Os pais afirmam que Helena nunca foi muito infantil, sempre foi “adulta” e as fases do

curso de vida foram bem marcados, a festa de quinze anos é citada. A mãe relata com muito
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entusiasmo a festa de quinze anos da filha: “eu fui com ela pra escolher a cor da festa, cheguei

na loja daquelas que tem fitinhas de todas as cores – agora você escolhe a cor que você acha

bonita; às vezes aparecia umas cores que não tinha nada a ver uma com a outra, eu orientava até

que ela chegou no rosa e vinho, ela escolheu tudo que tinha de direito”. A mãe fala com muito

entusiasno: “a festa de quinze anos da Helena foi a coisa mais linda do mundo, porque as pessoas

não foram por obrigação, elas foram realmente, elas curtiram, elas dançaram. Eu tinha uma

amiga, na época, eu sou muito católica, então fizemos uma missa, que foi a coisa mais linda do

mundo, e depois fizemos a festa”. A festa foi tão importante que causou estresse e este se refletiu

no desempenho de Helena, a psicopedagoga comenta: “eu acho que no período de quatorze anos

que a Helena foi mais difícil o relacionamento com ela, não sei se foi a festa dos quinze anos foi

um ponto marcante, é, eu não sei se ela tava muito cansada porque tinha muita coisa para fazer”.

Tanto Helena quanto os contextos nos quais ela se insere se modificaram ao longo do

tempo, a fonoaudióloga constata que há alguns anos atrás o trabalho realizado com pessoas com

limitação cognitiva era diferente: “na época em que eu trabalhava com deficiência mental, se

trabalhava de outra maneira, hoje mudou muito. Eram treinados, treinava, ainda mais quando

tinha síndrome de Down, era uma coisa que você sabia que ele era teimoso, tinha que treinar”,

agora a intervenção é realizada para que ela possa “formar novas conexões”, possibilitando que

sons não eram discriminados, por exemplo, bote/bode/pode/pote, agora sejam reconhecidos, o

que representa uma experiência gratificante para Helena. A fonoaudióloga constata: “e o que sai

disso não dá pra admitir, porque ela está feliz”.

Helena elaborou seu mapa relacional, no qual se observa a presença de muitos familiares,

os relacionamentos mais próximos são com o pai e a mãe, que ela situa no mesmo grau de

intimidade e a ajudante da casa que ela considera como uma pessoa da família; no círculo

médio encontram-se as tias, primos e primas e no círculo externo ela colocou o avô, pessoa que

ela considera mais distante. No quadrante de “amizades” ela colocou duas pessoas, ambas tem

síndrome de Down, uma no círculo interno e a outra no círculo médio. No quadrante de relações

de trabalho e estudo, Helena colocou doze pessoas no círculo interno, todas do ambiente de

trabalho.
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Idade Adulta
Mapa relacional

Mapa construído por Helena
1.  Mãe
2.  Pai
3.  Ajudante
4/5/6/7/8. Primos
9.  Avô
10.Líder da empresa
11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21. Colegas de trabalho
22/23/24/25/26/27/28. Colegas da escola
29/30/31. Colegas do grupo de lazer

AMIZADES FAMÍLIA

RELAÇÕES

COMUNITÁRIAS

RELAÇÕES

DE TRABALHO

OU ESTUDO

1 2

3

4
5

7

6

8

23

9

10 11
14

12
13
15 16

17

18 19

20

21

22
2724

25 26 28
29

30

31

113



Apresentação de dados

5.4. Terceira idade

Mãe e o filho com síndrome de Down compõem a família, vivem juntos na mesma casa

onde já moraram os avós de Ivan (que tem a síndrome), o pai dele e a irmã. Os avós e o pai são

falecidos, a irmã casou-se e mora distante deles, com o marido e três filhos. O vazio é sentido

pela mãe: “eu quase não converso com ninguém, quando vem alguém eu falo demais”. E o

tempo parece ter parado para a família, a casa mostra sinais de desgaste e os objetos, livros,

revistas são antigos.

Os pais de Ivan são italianos, o casal se conheceu no Brasil, mas a mãe não se lembra

como conheceu o marido: “não sei como nos encontramos, não. Ele era caminhoneiro, com o

caminhão, passava sempre na rua lá, pra conversar com os amigos, tinha muitos amigos e ele

era sozinho”. Quando se casaram, foram morar com os pais dela, os filhos nasceram, primeiro

uma menina, depois o menino com síndrome de Down.

O diagnóstico não foi feito de imediato, a mãe afirma que na época “não falavam” e

somente com o desenvolvimento da criança a família notou que havia algo diferente: “quando

ele foi crescendo é que a gente via que ele tava diferente, não era assim uma criança que chora,

que grita, levava sempre no médico e o médico falava – ele vai ficar bem, mas ele não é assim

completamente normal, os outros brigam, gritam, ele vai ser sempre calmo, tranqüilo, tenha

paciência com ele”. De acordo com a mãe, o diagnóstico foi recebido com naturalidade: “como

tinha meus pais, tudo o que podia fazer, fizemos, saía pra passear um pedacinho, minha mãe

contava histórias pra ele, o pai também sempre saia com ele, nunca ele ficou assim sozinho”;

“eu ficava mais com ele e minha mãe, minha mãe adorava ele, até quando ela partiu, ela nunca

deixou ele”. A avó assumiu os cuidados da criança, a quem era muito ligada: “ela gostava muito

dele. Pra ela, ele era tudo, ela sempre gostou demais dele e  ai de quem pusesse a mão nele”.

O desenvolvimento acontecia com algum atraso: “demorou pra andar, fala alguma coisa

e quando falava já a gente ficava contente, né, porque era diferente”. A família procurou educar

Ivan sem diferenças: “normal assim como as outras crianças”, mas “tinha sempre a avó atrás

dele, nossa”; ”e ai se alguém tocasse nele”. Ivan diz que gostava da avó, ela “conversava”. Ele

conviveu mais com adultos: “não era muito de brincar com os outros, não. Ele sempre foi muito

calmo, tranqüilo”.

Os cuidados com a criança que tinha a síndrome podem ter provocado reações de ciúme
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na irmã: “esse daqui, esse é o ciúme da outra”; ciúme que “ela tem até hoje”.  A irmã pode ter

sido preterida em algumas ocasiões e a mãe explica que “com o Ivan a gente tem mais, como é

que se diz, tá mais junto”. O relacionamento entre mãe e filha ainda apresenta conflitos que

envolvem Ivan: “tudo ela acha que a culpa é minha”, a mãe argumenta: “se eu não dou carinho

pra ele, pra quem vou dar, não tenho ninguém”.

Com algum atraso, Ivan desenvolveu as habilidades esperadas sem intervenção

profissional, “minha mãe falava muito com ele, era um negócio”. Também a escolarização foi

regular: “foi normal, em todas as escolas que ele foi, ele sempre foi calmo”; concluiu o ensino

fundamental, mas não freqüentou o ensino médio. A irmã é fonoaudióloga, mas nunca atuou

junto ao irmão, ela ajudava“, segundo Ivan, ensinando “a fazer continha”.

Após o ensino fundamental, Ivan foi trabalhar, tendo emprego regular onde era registrado

como auxiliar de almoxarifado, trabalhando em período integral. Entre 1982 e 1997, ele foi

funcionário de uma empresa de auto-peças, que pertencia ao afilhado dos pais da mãe de Ivan,

onde ele recebia as peças e “eu embalava, eu fechava a caixa”. A empresa encerrou as atividades,

quando então Ivan foi aposentado. Ele próprio cuida da aposentadoria, vai receber no banco e

paga suas contas, como, por exemplo, a mensalidade do instituto e paga algumas contas para a mãe.

Depois desse emprego, Ivan ficou algum tempo sem atividade, segundo a mãe: “levei

em diversos lugares, e não deu certo, uma vez porque era longe também , outra vez porque não

aceitaram ele, então foi passando”.  O instituto que Ivan freqüenta na terceira idade foi arranjado

pela irmã e ela própria trabalha lá; é um instituto de orientação antroposófica, que, de acordo

com a pedagoga, tem orientação global, considerando o “desenvolvimento espiritual dentro do

corpo”, todos os aspectos da pessoa são trabalhados, com exercícios físicos, cognitivos, atividade

motora e adotando medicação antroposófica quando necessário. O objetivo é “colocar no

organismo o que é necessário para o desenvolvimento adequado para o que é proposto” e nisso

se inclui a alimentação, que é orientada para o não consumo de carne, ou seja, alimentação

“ovo-lacto-vegetariana”.

As atividades funcionam em período integral, sendo que de manhã são desenvolvidos os

conteúdos cognitivos: “sempre de manhã”, pois de acordo com a “pedagogia curativa Waldorf”,

que segue a orientação antroposófica, é o horário em que o organismo pode responder a essas

atividades. À tarde são desenvolvidas as oficinas: tecelagem, aquarela, modelagem em argila,

em período integral, e duas vezes por semana faz atividades em uma piscina: “segunda-feira vou
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pro instituto, terça não tenho, quarta-feira eu tenho a hidroginástica, quinta-feira eu vou pro

instituto, sexta-feira tenho natação”. Ele procura cumprir os deveres: “faço tudo direitinho”;

mas não mostra satisfação: “sou obrigado a gostar”.

Ele vai aos lugares sozinho, utilizando transporte público, quando necessário; a escola

de natação é próxima à residência, mas o instituto é distante e é necessário tomar um ônibus,

depois um metrô e outro ônibus. Ivan começou a fazer esse percurso sozinho quando a mãe

ficou impossibilitada de andar de ônibus e não podia mais acompanhá-lo, até então ela ia com

ele aos lugares. A pedagoga considera o desenvolvimento de Ivan “muito bom”, “ele tem prontidão

com relação a cálculo, linguagem, escrita”; “o desafio dele é mais no social, essa é a questão

maior, é na relação, ter uma postura de acordo com a idade e com as condições que ele já

conquistou”. Ele desenvolveu habilidades em vários aspectos do desenvolvimento: na linguagem,

mostrou condições de manter uma conversação, embora seja contido no diálogo e quase sempre

fale em tom muito baixo, sua expressão verbal é clara, a fala é bem articulada e ele constrói o

discurso de forma coerente; é organizado nas atividades e mostrou comportamentos sociais

adequados nas interações.  Diante de situações que oferecem dificuldade, mostrou sinais de

inquietação e muitas vezes respondeu “não sei” ou “não lembro”.

De acordo com ela, “houve uma perda do que havia conquistado”; e ele apresenta

características que se assemelham às da mãe: “algumas coisas da convivência com a mãe”;

“apresenta coisas de pessoa de idade, rotinas, “manias”, como, por exemplo, estender a toalhinha

sempre da mesma maneira”; “ele é muito dramático, atitudes dramáticas”.  A pedagoga considera

essa dramaticidade “intencional, para chamar atenção, faz para ver a reação do outro, para ver

como a pessoa reagia”, ela observou que há uma vivência muito intensa da figura feminina,

sendo que a figura masculina, atualmente, é ausente da vida de Ivan. De acordo com a pedagoga,

a mãe procura reter Ivan, pois ela “sempre procura que ele não venha – correr para quê? E

parece que Ivan se acomodou como pessoas idosas”.

O conflito familiar, principalmente entre mãe e filha é de conhecimento do instituto,

tendo sido “motivo de conversa” na equipe, a irmã não admite, segundo a pedagoga, a situação

atual do irmão, considerado tudo o que ele já fez em termos de escola e trabalho. A agressão

física da irmã provocou raiva em Ivan, que falou disso de forma intensa, mostrou marcas na

pele, que ele diz serem marcas de beliscões da irmã, não entendendo por que a irmã bate,

mostrou raiva afirmando que tem vontade de dizer a ela para “nunca mais levantar a mão para
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mim”.

Ivan permanece muito tempo em casa, geralmente deitado e às vezes “eu durmo” mesmo

durante o dia, o prazer é encontrado na alimentação, gosta de café, lasanha e vinho, mas o vinho

é controlado pela mãe: “já pensou, se ele acostuma”. A mãe relatou que Ivan participa de algumas

rotinas domésticas, que sabe realizar de forma satisfatória, como, por exemplo, lavar louça,

fazer café e ajuda a guardar as roupas. Essas atividades são desenvolvidas com orientação da

mãe que, algumas vezes, se dirigiu a ele de forma firme, dando ordens diretas: “levanta a cabeça”;

“fala com a moça” e afirmou “ele é obediente”.  Ela mostrou valorizar a vida dos dois juntos:

“ficamos nós dois sossegadinhos”. A vida pacata dos dois pode diminuir as dificuldades que ele

vem apresentando: a memória para fatos recentes está reduzida, ela esquece “até o nome da

rua”, também a saúde física mostra-se debilitada, ela apresenta um ferimento na perna direita

que não cicatrizou, a sensibilidade da mão esquerda está diminuída e ela teve câncer de mama,

quando foi submetida a mastectomia.

Há poucos contatos sociais e mesmo no instituto Ivan afirmou que fica sozinho: “eu fico

sozinho” e prefere ficar sozinho. Ele diz que nunca namorou e reagiu intensamente quando

falou sobre esse assunto e sobre casamento: “não vou casar”; “eu não quero, já falei”. A mãe

afirma que eles não conversaram sobre o futuro, no caso da morte dela, ele se recusaria a morar

com a irmã: “nunca”, preferindo morar em um “colégio interno”, mas ele não sabe onde existe

um lugar desse tipo. De acordo com a pedagoga do instituto “pode ser difícil para ela, se ela

morrer, deixar esse filho”; “às vezes, inconscientemente – posso até tentar, até tentar inverter

esse processo, para que eu vá tranqüila,  que ele vá primeiro”.

A família era religiosa e a mãe continua cultivando a crença, vendo-se impossibilitada

de freqüentar a igreja, assiste missas pela televisão e mantém imagens de santos na casa. Na

crença ela encontrou a expectativa para o que acontecerá depois da morte quando “todos nós

vamos se encontrar”; referindo-se aos familiares, ela diz: “eles já foram descansar, agora é

minha vez”.

No mapa relacional, Ivan colocou a mãe no quadrante correspondente à família; nas

relações de trabalho ou estudo situaram-se quatro pessoas, sendo que duas são professoras do

instituto e uma é instrutora de natação. Nesse quadrante, constou também a mãe de uma colega,

que algumas vezes dá carona a Ivan e mostra-se atenciosa com ele. Nas reações comunitárias

situou-se a igreja, que Ivan freqüenta às vezes.
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Terceira idade
Mapa relacional

Mapa relacional construído por Ivan
1. Mãe
2/3. Professoras do instituto
4. Mãe de uma colega do instituto
5. Instrutor de natação
6. Igreja
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6. Análise de dados

6.1. Infância

O núcleo familiar foi formado a partir dos projetos de vida do pai e da mãe. O casal se

casou na fase adulta jovem, tiveram filhos na fase de aquisição da família e as conquistas foram

acontecendo de forma gradativa, por exemplo, a compra do imóvel onde a família reside só

aconteceu na fase adolescente, na qual a família se encontra no momento. Os papéis se definiram

de acordo com as expectativas e inicialmente o casal e depois também os filhos encontraram

seus lugares na família de acordo com o que era esperado. Esse arranjo algumas vezes gerou

frustração e desgaste, principalmente para a mãe. Embora a vida profissional dela não tenha

sido colocada como prioridade, o fato de não exercer a profissão deixou-lhe um vácuo; falta

que às vezes é lamentada. Por outro lado, após o nascimento dos filhos, ela própria reconheceu

a impossibilidade de conciliar todas as suas atividades e abandonou a expectativa de dedicar-se

à carreira profissional. Dessa forma, o microssistema familiar organizou-se com papéis previstos

e estabelecidos para cada elemento. Alguns imprevistos aconteceram, como o desemprego do

pai, que causou instabilidade nas rotinas da família e exigiu adaptações às dificuldades que

surgiram em conseqüência desse fato, mas a fase foi ultrapassada e os elementos do grupo

reassumiram suas posições.

O nascimento do filho com síndrome de Down fortaleceu o papel de cuidadora da mãe,

no sentido de que a criança exigiria mais cuidados e atenção, de forma que ela passou também

a monitorar o trabalho de estimulação para promover o desenvolvimento de Felipe. O diagnóstico

foi recebido com surpresa e choque, possivelmente tenha sido um fator não previsto dentro do

funcionamento estabelecido pela família. Os pais logo se mobilizaram, buscando informações

para orientar as atividades necessárias. Nesse aspecto, as famílias, tanto da mãe como do pai,

mostraram-se como recurso no sentido afetivo, na busca de informação e esclarecimento, assim

como na intervenção propriamente dita, por exemplo, quando a irmã do pai ajuda na estimulação

e depois ajuda a manter financeiramente a manter o tratamento fisioterápico. Familiares e amigos
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formaram uma rede social de apoio importante para a organização da família diante do fato

inesperado.

As abordagens, posicionamentos e significados referentes à síndrome de Down chegaram

até a família por meio de materiais escritos, pela Internet e por pessoas conhecidas e dessa

forma o macrossistema direcionou as atitudes do grupo em relação à criança. Essas informações

foram associadas à experiência vivida e nem sempre o encaixe foi perfeito. Os pais percebiam

um bebê ativo, enquanto a descrição que recebiam era de um bebê passivo; por outro lado, a

irmã percebia uma criança muito quieta diante da qual ela reagiu com cuidado aumentado.

Assim, a percepção que cada elemento da família teve da síndrome de Down foi diferente e a

interação com o bebê que tinha a síndrome foi influenciada por essa percepção. Dessa forma, os

processos proximais se estabeleceram segundo essas percepções e significados construídos a

partir delas. Aparentemente, as descrições da síndrome influenciaram a maneira como a família

observava as reações do bebê, porém, mais importante do que isso, foi a percepção de algumas

diferenças do próprio bebê. A maneira como a família se referiu a essa fase denotou o seu

envolvimento, bem como o de pessoas de fora e muita atividade na busca de informações e

orientações para a tomada de providências. O luto que pode acontecer nessa fase, muitas vezes

descrito na literatura pertinente, não apareceu como aspecto predominante nessa experiência da

família.

A criança nasceu com uma cardiopatia congênita, má-formação que acontece com

freqüência na síndrome de Down. Assim, nos primeiros meses após o nascimento, os pais se

dividiram entre a necessidade de realizar a estimulação precoce e a necessidade de corrigir o

defeito cardíaco. Nessa fase, a convivência com esses dois microssistemas de saúde, a equipe

ligada à estimulação e a equipe médica, foi intensa e a articulação entre esses contextos foi feita

principalmente pela mãe. As orientações dos médicos nortearam as providências tomadas, mas

a tarefa parece ter sido difícil, pois em diversos momentos ela se refere ao desgaste de lidar com

todas essas questões. A posição do pai parece não ser mais confortável do que a da mãe, pois ele

se refere a todo o processo como uma “batalha” e mostra dificuldade de lidar com a situação e

tomar contato com a condição do filho. Isso apareceu sob a forma de expectativas muito elevadas

quanto ao desenvolvimento do filho e de exigência de acerto nas atividades da criança, que

algumas vezes estavam além das possibilidades dela.
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O desenvolvimento esperado para uma criança de dez anos, que se situa na idade escolar,

inclui habilidades motoras suficientemente desenvolvidas para, por exemplo, correr, saltar, andar

de bicicleta e chutar bola. Felipe mostrou a possibilidade de realizar a maior parte dessas

atividades, embora algumas vezes necessite de apoio, como no caso de andar de bicicleta e

praticar outras atividades, como correr e chutar bola. Embora tenha demonstrado que pode

realizar tais atividades, seu desempenho ficou abaixo daquele apresentado pelos colegas da

mesma faixa etária. No jogo de futebol observado, ele conseguiu participar, correu atrás da

bola, mas poucas vezes conseguiu chegar até ela, pois outras crianças chegaram antes. Quando

aconteceu de pegar a bola, demorou para chuta-la e acabou perdendo a oportunidade, novamente

porque outra criança chutou antes.

Quanto ao desenvolvimento cognitivo, foi observado que a maioria das  suas habilidades

está em desenvolvimento, assim ele conseguiu resolver problemas de aritmética com ajuda.

Nesse aspecto, a pessoa que o ajudava precisou dar instruções passo a passo para que ele

conseguisse resolver a tarefa, ou seja, o funcionamento cognitivo precisou de monitoramento

externo para seu melhor desempenho.

A maior parte das verbalizações de Felipe continha três ou quatro palavras, mostrando

bastante defasagem em relação a outras crianças da mesma faixa etária, raramente ele transmitiu

mensagens mais longas espontaneamente. Por outro lado, foi possível observar que ele

acompanhava as situações que se desenrolavam no ambiente, assim como a conversação que

era mantida. Isso possibilita constatar que ele possui uma compreensão ampla do que acontece

no contexto, mas tem dificuldade de participar em razão das limitações da comunicação, pois a

linguagem expressiva é insuficiente para isso.

Quando a família se reuniu para a entrevista, Felipe monopolizou o ambiente. Algumas

vezes as pessoas continuaram a fazer o que estavam fazendo quando ele se manifestava

verbalmente, não respondendo às suas verbalizações, ou seja, às vezes ele emitiu sons dos quais

ninguém tomou conhecimento. Mostrou muito entusiasmo ao desenhar e escrever, não aceitando

as tentativas dos pais de possibilitar a integração de todas as pessoas presentes. Algumas vezes,

Felipe se impôs gritando, procurando monopolizar o encontro. Os pais mostraram-se pacientes

para orientar as atividades do filho e tolerantes com as demonstrações de intolerância dele.
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Embora procurasse controlar a situação a maior parte do tempo, houve momentos em que Felipe

aceitou a orientação dos pais, procurou melhorar a qualidade de seu trabalho e manteve-se

integrado ao grupo, não monopolizando.

No aspecto social, Felipe busca participar de atividades com outras crianças,

aparentemente não percebendo ou pelo menos dando pouca relevância para as diferenças entre

o seu desempenho e os das demais crianças nas atividades, em função de sua condição. Isso

possivelmente tem facilitado a interação social, juntamente com o declínio do uso da agressão

física, que raramente tem acontecido, ainda que tenha sido mais freqüente no passado.

A lentidão esperada no desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome de Down é

constatada pela mãe, tanto no que se refere ao tempo necessário para a aquisição de habilidades

como na idade em que esta aconteceu. A lentidão torna a experiência mais notória, as capacidades

e dificuldades, as conquistas e os fracassos são percebidos com mais nitidez e, por isso, podem

ter uma relevância desproporcional. Assim, pequenas conquistas podem ser grandemente

festejadas e pequenas dificuldades podem parecer assustadoras.

O uso de diminutivos é usado quando a mãe se refere ao filho com síndrome de Down,

como “probleminha”, “materialzinho dele”, “maiorzinho”, “aninho”, o que pode denotar um

cuidado particular com essa criança. Há um cuidado para respeitá-la e compreender suas

necessidades. A mãe mostra-se paciente e solícita – característica geradora da mãe – e cuidadosa.

Há mostras do seu esforço para aproveitar os recursos que se apresentam, pois a perda de alguma

oportunidade de promover o desenvolvimento do filho pode se transformar em faltas no futuro.

A facilidade de contato social demonstrada por Felipe pode configurar-se como uma

característica geradora da pessoa no Modelo Bioecológico. No microssistema escolar essa

característica ajuda a desencadear os processos proximais, na medida em que as crianças se

vêem envolvidas nas propostas apresentadas por Felipe. Esse pode ser um fator que diminui as

conseqüências do desenvolvimento lento, uma vez que ele pode estabelecer trocas afetivas e

utilizar recursos não-verbais para se comunicar, possibilitando que os vínculos sejam estabelecidos

e os relacionamentos sejam construídos. Outra característica geradora é a persistência. Felipe

insiste até conseguir seu objetivo, algumas vezes isso é favorável para que ele faça conquistas,

por outro lado, em algumas situações essa persistência se transforma em rigidez e inflexibilidade,
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ou seja, uma característica desorganizadora, que dificulta o relacionamento com ele. Essa

característica é assinalada tanto por elementos da família, os dois irmãos, como pelas profissionais,

a psicopedagoga e a fonoaudióloga.

Se a síndrome de Down, com seu fenótipo facilmente identificável, poderia impor uma

demanda negativa, como aconteceu até o final do século XX, é possível que a sociabilidade e a

afetividade da pessoa que tem a síndrome funcionem com recursos biopsicológicos de

competência, pois a pessoa pode abrir possibilidades, transformando desvantagens em vantagens.

O trabalho de estimulação e educação geralmente realizado quando a pessoa tem síndrome de

Down transforma-se em oportunidades de estabelecer processos proximais, diminuindo o

isolamento e ampliando as possibilidades de desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome.

Para Felipe, essas possibilidades tornaram-se efetivamente favoráveis ao seu desenvolvimento,

após a intervenção da psicopedagoga que ajudou tanto a família como os educadores a abandonar

a postura de discriminação positiva, que continha privilégios desnecessários e  passar a adotar

atitudes que permitissem o engajamento da criança em atividades progressivamente mais

complexas, desenvolvendo capacidades nela existentes. Essa mudança tornou possível a

efetivação da transição ecológica, com a melhor definição das expectativas existentes quanto

ao papel desempenhado por Felipe no contexto escolar. Embora ele já participasse desse contexto,

ele continuou agindo de forma infantilizada, não compatível com a “postura de estudante”. Essa

postura se desenvolveu quando os educadores exigiram outras atitudes dele.

No macrossistema, junto com a ênfase na inclusão social, portanto na aceitação da pessoa

com síndrome de Down, coexiste a representação negativa, que gera insegurança e com isso

receio de convivência. O efeito desse preconceito tem sido minimizado com o esclarecimento e

informações sobre a síndrome de Down, que podem ajudar as pessoas a modificarem suas atitudes

com relação à pessoa que tem a síndrome. No caso de Felipe, esse foi o caminho que ajudou a

família e a escola a adotar posturas favoráveis ao seu desenvolvimento, e tanto o microssistema

familiar como o microssistema escolar passaram a funcionar como elementos de propagação

dessas orientações.

As experiências da família que tem uma pessoa com síndrome de Down não são

essencialmente diferentes de outras famílias em condições semelhantes, mas que não tem a

124



Análise de dados

pessoa com a síndrome. Porém, as experiências são mais marcantes e na percepção da mãe o

desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome não é diferente do desenvolvimento de outras

crianças, é somente mais lento. Isso pode ter influenciado na opção da família de não fazer

associações à síndrome e não conversar sobre esta condição. Assim, a síndrome não é abordada,

principalmente com Felipe, e a irmã confirma que esse aspecto não é relevante: “ele é irmão”.

Se, por um lado, essa atitude pode ajudar a manter a espontaneidade nas atitudes, por outro

existe a possibilidade de que algumas percepções de Felipe em relação à diferença na sua maneira

de realizar as atividades e na diferença de ritmo podem ficar sem respaldo externo.

Diversos microssistemas compunham o mesossistema e a articulação deles favorecia a

adaptação de Felipe aos diversos ambientes; família, escola e terapias continuamente buscavam

o alinhamento das atitudes procurando criar condições para que a criança pudesse compreender

seu papel e seu lugar nos contextos.

O exossistema era formado pelo local de trabalho do pai e eventualmente da mãe, além

da faculdade da irmã. Embora a mãe trabalhasse esporadicamente, a atividade que ela realizava

com professora levava a reflexões sobre a condição do filho, em razão do contato dela com o

desenvolvimento de outras crianças.

No mapa relacional observa-se a densidade localizada nos quadrantes família e escola.

Na família, oito elementos foram colocados, mas quatro são as pessoas que moram na mesma

casa, assim, nota-se que há pouco contato com os outros familiares. Na escola, foram citados

colegas de sala e a mãe de um colega que mostra maior interesse por Felipe. No que se refere a

amizades, foi colocado somente um amigo que não faz parte do grupo da escola. Na medida em

que o cachorro é colocado como grande amigo, e que se nota uma defasagem crescente entre

Felipe e as outras crianças, é possível que ele esteja tentando suprir a falta de amizades ao

buscar o maior contato com o animal.

A família havia optado pela não-abordagem da síndrome de Down com Felipe, porém,

após as entrevistas da pesquisa, a mãe conversou com ele sobre sua condição, associando-a às

terapias às quais é submetido. Esse episódio foi relatado após a leitura do relatório e, de acordo

com a mãe, a criança compreendeu a explicação e em pouco tempo mostrou-se familiarizada

com a expressão “síndrome de Down”.
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6.2. Adolescência

O aspecto saudável do bebê, a ausência de anomalias visíveis, as reações que aconteciam

de acordo com as expectativas não foram suficientes para diminuir o impacto que o diagnóstico

da síndrome de Down causou.

O diagnóstico foi realizado alguns dias após o nascimento e evocou imagens anteriores

que a família possuía de uma pessoa com a síndrome, a maioria delas negativas. Houve e ainda

há preocupação com o futuro de Gilberto, tendo em vista sua a dependência durante toda a vida.

O nascimento aconteceu numa época em que a síndrome de Down representava uma

ruptura nas expectativas da família, era uma tragédia e a reação dos pais era comparada à reação

de luto, reações que podem acontecer diante de uma situação de crise e que podem variar entre

as pessoas. Os três membros da família diretamente envolvidos com a criança, o pai, a mãe e a

avó, apresentaram reações diferentes diante do fato. O pai não aceitou e parece nunca ter mudado

sua posição, pois diante da exigência da mãe de que ele mantivesse a mesma proximidade com

os dois filhos, optou por distanciar-se de ambos para não ter que se relacionar com o filho que

tem a síndrome. A rejeição era mostrada inclusive por maus-tratos à criança. A mãe teve um

período prolongado de dificuldade, mas conseguiu exercer suas funções de mãe, embora

mostrando sentimentos ambíguos em alguns momentos. A evolução da família e a autonomia

crescente do filho mais novo fizeram com que ela buscasse uma proximidade diferente com o

filho que tem a síndrome, valorizando o afeto que ele poderia lhe dar. A avó recuperou-se de

imediato transformando a imagem negativa na certeza de amor e aceitação. Algumas expressões

da tia e da avó denotam compaixão. No início essa reação surgiu em função do próprio bebê,

pela necessidade de cuidado e acolhimento, depois suas reações afetivas, as demonstrações de

carinho e alegria envolveram as pessoas e fortaleceram as ligações afetivas.

O comportamento da criança parece ter sido fundamental para a mudança de atitude dos

familiares e para a ressignificação da própria síndrome. Desta forma, a individualidade superou

a representação social e o relacionamento se tornou mais gratificante para a família à medida

que a criança reagia com alegria, sorria muito e mostrava-se receptiva aos relacionamentos em

geral. O receio de que ela pudesse ter um futuro infeliz, que despertou compaixão pelo seu

sofrimento, transformou-se na certeza de felicidade, pela alegria que ela transmitia.
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Apesar disso, o diagnóstico afetou os processos proximais e as atitudes são justificadas

pela presença da síndrome, a criança recebeu mais atenção, mais cuidado, até chegar a ser o

centro da família na metáfora “o sol que brilha”. A posição central na família, pode dificultar a

reciprocidade nos relacionamentos. A imagem do sol, embora muito positiva, pode denunciar

um distanciamento e impossibilidade de troca afetiva, na medida em que o sol não é humano.

Essa distância se confirma quando os elementos da família mostram dificuldade de identificar

necessidades e afetos da pessoa que tem a síndrome.

A rejeição do pai impediu que ele fosse a terceira pessoa a apoiar o desenvolvimento

dessa criança. De acordo com o Modelo Bioecológico, para que as atividades no ambiente

sejam favoráveis ao desenvolvimento humano, é necessário o apoio de um outro adulto, além

daquele que interage com a pessoa em desenvolvimento. Na família de Gilberto, com a ausência

do pai, a presença da avó aceitadora minimizou as conseqüências de seu afastamento e ela

funcionou como o adulto apoiador, necessário ao desenvolvimento saudável. Entretanto, a

violência nos primeiros anos criou muita instabilidade e um ambiente de ameaça, ao qual a

criança reagiu retraindo-se, essa reação pode ter se tornado uma maneira de lidar com a

dificuldade, pois a atitude atual – não falar, não fazer - pode representar um retraimento. A

condição de deficiência e a rejeição do pai levaram a um comportamento de superproteção por

parte de alguns familiares, de quase todos, em que a atitude predominante é satisfazer os desejos

e evitar desconfortos.

Os pais receberam informações sobre a estimulação. Embora tenham seguido as

orientações, dúvidas e inseguranças quantos aos efeitos da síndrome na vida da criança foram

mais fortes. É inegável que a limitação cognitiva traz conseqüências para a convivência, mas

quando se antecipa ao próprio relacionamento pode se transformar numa profecia auto-

cumpridora, em que ao considerar que a pessoa não pode ser independente, não se faz o necessário

para que ela o seja.

O bebê saudável e atraente sucumbe diante da representação do bebê com síndrome de

Down. A perspectiva de uma criança infeliz gera o esforço compensatório de proporcionar

felicidade. Essa felicidade se traduz na forma de satisfação das necessidades materiais. A família

se esforça para que ele tenha tudo o que quer e procura poupá-lo de situações desagradáveis,
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mesmo nas fases mais tardias do desenvolvimento.

Na descrição do desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down a afetividade é

destacada pela família e exerceu muita influência desde o início. Esse aspecto se desdobra em

várias características geradoras: um bebê gordo, saudável, atraente, poucas vezes apresentou

problemas de saúde que perturbassem a rotina familiar, mostrava facilidade nas atividades.

No aspecto motor a criança Gilberto mostrava-se ativa; tinha boa coordenação motora, a

aquisição da marcha não mostrou defasagem significativa, corria, chutava. A coordenação motora

fina também se desenvolveu de forma satisfatória: alimentava-se sozinho no final do primeiro

ano de vida, pegava objetos, depois começou a pintar, usar tesoura sem dificuldade.

No aspecto cognitivo, no início da vida, essa criança mostrou-se curiosa e motivada,

encontrava estratégias para atingir seus objetivos e escolhia suas próprias brincadeiras, depois

desenvolveu a capacidade de organização, boa percepção de detalhes.

O aspecto sócio-emocional foi muito favorável, diversas características dessa criança

facilitavam o desenvolvimento: sociabilidade em situações familiares, buscava proximidade,

era alegre.

Desde o início da sua vida, características desorganizadoras estiveram presentes:

timidez, isolamento, não-envolvimento com objetos do ambiente.

No aspecto motor: teve dificuldade para engatinhar, demorou a voltar a correr e andar de

bicicleta depois de cair, até idades tardias jogava os objetos em vez de brincar.

No aspecto cognitivo: recusava-se a realizar as atividades seguindo instruções, ocasião

em que poderia jogar e quebrar objetos, notou-se que lhe  faltava perseverança para elaborar as

brincadeiras. Ao longo da vida, as ações mostraram pouco planejamento e pouco monitoramento

das ações, que parecem ter acontecido muitas vezes por impulso.

No aspecto sócio-emocional: oposicionismo, agressividade, rebeldia, recusa em interagir.

As características desorganizadoras foram relatadas em forma de constatação, os

elementos da família demonstraram aceitação e até resignação com relação a essas características.

Por um lado, isso poderia mostrar respeito pela pessoa Gilberto, por outro, pode ter gerado uma

situação de não-interferência, por exemplo, na falta de perseverança para elaborar as brincadeiras.

Nesse caso, não havia direcionamento dos adultos que ajudassem a criança a “aprender a brincar”,
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organizando as atividades, como, por exemplo, as caixas vazias. Na medida em que a criança

não brincava com o conteúdo das caixas – os brinquedos - houve desvalorização da atividade

que ela desenvolvia, ou seja, brincar com as embalagens, não havia ajuda para criar a partir do

interesse dela, como construir algo com as caixas vazias.  As próprias embalagens poderiam ter

sido objeto de construções, conforme foi sugerido pela mãe, mas não houve esse direcionamento

por parte dos adultos que interagiam com essa criança. Na falta de direção a atividade ficou à

deriva, com resultado desenvolvimental disfuncional, ou seja, não contribui para a escalada de

complexidade nas atividades. A criança fazia o que queria. Na família havia pouca diretividade,

mas o fato da pessoa que tem a síndrome fazer “quando quer”, poderia caracterizar não uma

liderança, mas uma dificuldade de aceitar a posição de outras pessoas no processo de interação,

resultando em atividades que não contribuem para o exercício de habilidades cognitivas, motoras

ou sócio-emocionais.

Os recursos biopsicológicos da pessoa com síndrome de Down apresentam as limitações

esperadas. O bebê é descrito com expressões como: ativo, auto-suficiente, interativo. À medida

que se desenvolve, o desempenho se modifica e expressões como: resistente, agressivo e rebelde

passam a ser utilizadas para descrever a fase escolar e a adolescência. Essa alteração está de

acordo com o declínio esperado no desempenho das crianças com a síndrome.

Além do desempenho observado, a construção social que envolve síndrome de Down

antecipa e molda os processos proximais,  que toma a forma da representação pré-construída,

comprometendo a construção individual das interações.

O fenótipo da síndrome de Down pode interferir também nas demandas da pessoa no

Modelo Bioecológico, pois as características externas da síndrome podem influenciar na reação

das pessoas. Em diversos momentos, os familiares referiram-se ao “mimo”, constatando que

isso é uma reação constante diante da pessoa que tem a síndrome, reação que surge pela simples

presença dos sinais que identificam essa condição. É uma das maneiras de transformar o negativo

em positivo e mostra que essa reação pode extrapolar o ambiente familiar.

Nas diversas fases do seu desenvolvimento a Gilberto mostrou pouco envolvimento com

pessoas, objetos e símbolos do ambiente imediato. O tempo não promoveu diferenças

significativas nessas interações. Houve preferência por uma pessoa ao longo da vida (a avó) e,
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atualmente, há uma ligação forte com o irmão, mas insuficiente para gerar iniciativas no

relacionamento. Também não houve ligação com elementos do ambiente, exceto dois brinquedos

no início da vida e a alimentação, sempre enfatizada por todos. A comida se transformou num

elemento de ligação e comunicação, na medida em que não houve condições suficientes para a

comunicação verbal e ele mostrava muita satisfação ao comer. Esse elemento passou a ser a

certeza de satisfação, sendo representado como o “motor” da vida dele. Dentro da incerteza e da

insegurança sobre o que é “melhor”, a certeza de uma satisfação - pela alimentação - tranqüilizou

a família quanto ao bem-estar.

Gilberto mostrou boa percepção do microtempo, pois se apresentou organizado na rotina,

de uma forma que não foi explicada por nenhum membro da família. O reconhecimento de

horas e dias e identificação das tarefas correspondentes, por exemplo, dia de limpar a casa, dia

de ir à casa da avó foi estabelecido por ele mesmo. O enquadramento e a extrema organização

das tarefas pode ter ajudado a se organizar na rotina, diminuindo o estresse oriundo do esforço

para compreender as atividades que poderiam estar além de sua compreensão e exigir a adaptação

a um ritmo acelerado para sua condição, confirmando que a organização e a repetição podem

facilitar o desenvolvimento de habilidades. As horas também são marcadas – sem relógio –

talvez com a ajuda do relógio biológico, pois nos encontros, tanto individual como com a família,

aconteceram demonstrações de acompanhamento da passagem das horas. Por exemplo, na reunião

com a mãe e o irmão, ele tomou a iniciativa de se preparar para ir à casa da avó no horário em

que isso costuma acontecer. Aparentemente não houve pistas externas, pois todos permaneceram

sentados, conversando e não houve nenhum sinal de que a reunião estaria terminando.

Embora Gilberto tenha pouca noção do tempo cronológico, essa dimensão mostrou-se

presente na vida da família, por meio da convivência de diversas gerações. A avó e as tias vivem

a fase últimas de suas famílias, estando na fase de aposentadoria e da renovação por meio das

outras gerações. Enquanto isso, as novas gerações, como, por exemplo, o irmão de Gilberto, que

trazia novos valores para a família, contribuindo para a ampliação do exossistema, por meio do

contexto universitário que fazia parte de sua vida.

A família proporcionou a estimulação que considerava melhor para Gilberto. O

microssistema de saúde envolveu os profissionais mais adequados, de acordo com a avó, mas
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no microssistema familiar predominava a idéia da limitação. Embora durante todo o curso de

vida tenha havido a intenção de proporcionar o melhor cuidado e a melhor estimulação, a atitude

de todos os elementos da família era de manter constante supervisão sobre as atividades de

Gilberto, tanto no que diz respeito ao presente como quanto à vida dele no futuro. A autonomia

doméstica dele poderia acontecer, mas a deficiência, de acordo com as crenças dos familiares,

sempre impediria conquistas mais amplas. A maneira como a família percebia a síndrome de

Down se transformava em perspectivas limitadoras na medida em que impediam experiências

que possibilitassem o desenvolvimento. A questão da deficiência se impunha à mãe: “cuidar de

alguém com qualquer tipo de deficiência é muito difícil” e não havia perspectiva de mudança. A

idéia era que uma pessoa com limitações sempre precisaria de muito cuidado e não teria condição

de ser auto-suficiente.

O desenvolvimento sexual de Gilberto trouxe apreensão e foi sufocado, parecia haver

exacerbação na manifestação, mas é provável que o excesso de masturbação refletisse a falta de

atividades motivadoras. A linguagem de Gilberto sempre foi muito limitada e à medida que o

desenvolvimento físico foi se processando, as necessidades sócio-emocionais foram se ampliando

e pode ter sido difícil para ele encontrar espaço para reivindicar a satisfação de necessidades

outras que não a comida. A tia e a avó relataram que havia muito medo de experiências de

Gilberto fora de casa, além da escola. A mãe mostrou-se aberta, mas sua postura foi de impotência

diante dos outros familiares. Além das conseqüências da falta de comunicação em si, a ausência

da linguagem mais desenvolvida pode ter comprometido a possibilidade de expressar pensamentos

e sentimentos, de forma verbal e não-verbal e a própria socialização de Gilberto.

A morte do tio foi um dos eventos centrais na vida de Gilberto. Todos os familiares

concordam que foi marcante, mas relataram a dificuldade que tiveram de compartilhar com ele

essa experiência. Na ocasião, ele não foi levado ao velório nem ao enterro, mas, posteriormente

visitou o túmulo. A explicação que lhe foi dada: está no céu. Gilberto mostrou que se lembra do

tio e que a experiência lhe trazia emoções fortes e perturbadoras anos depois de ocorrida. Nos

meses que se seguiram à morte, Gilberto apresentou depressão.

A não-participação nos rituais da morte e a explicação que lhe foi oferecida contribuíram

para dificultar a sua compreensão da situação: está no céu. Onde é o céu? Quando o tio volta?
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Posso ir até lá? São algumas perguntas possíveis a partir dessa explicação. O modo como Gilberto

vivenciou a morte do tio, sendo excluído de todo o processo pode ter permanecido como uma

situação não resolvida para ele.

A avó de Gilberto teve um infarto do miocárdio alguns anos após a morte do filho e

Gilberto parou de falar alguns meses após esse episódio. Ele presenciou a crise e quando ela foi

hospitalizada não foi visitá-la, embora fosse rotina vê-la semanalmente. Os familiares associaram

esses dois eventos – o infarto e o não falar. É possível que a doença da avó tenha resgatado a

perda do tio e o luto não-resolvido, e ele pode ter vivenciado a hospitalização como abandono.

Além disso, essa foi uma situação muito desorganizadora, pois rompeu a rotina e a organização

da família e das atividades. Como Gilberto precisa da organização na rotina, a situação pode ter

sido vivenciada com muita ansiedade por ele.

A imagem infantil de dependência foi ilustrada pela maneira como a família se referia e

se relacionava com a pessoa que tem a síndrome. Embora tenha vinte e três anos, foi sempre

referida como criança, as interações se mostravam infantilizadas e muitas vezes as palavras

foram usadas no diminutivo.

O microssistema escolar não ofereceu dificuldade na primeira etapa, pois a escola era

quase uma extensão da casa, a avó estava muito presente e as professoras mantinham a criança

no colo a maior parte do tempo. Efetivamente, a primeira transição ecológica aconteceu quando

houve a mudança para a primeira escola especial. A opção pela escola aconteceu, pois, na época,

era o melhor serviço desse tipo oferecido para pessoas com síndrome de Down. A criança assumiu

o papel de aluno organizado e responsável com o material da escola, mas resistente às atividades

e relacionamentos. A sua limitação com relação aos conteúdos, que já aparecera em casa, nas

brincadeiras, se estendeu até a educação. Isto se confirma pela repetição prolongada de atividades

e conteúdos escolares, os quais não apresentavam renovação, ampliação e nem correspondência

com possíveis interesses da criança e depois do adolescente.  A educação especial parecia mais

adequada, pois oferecia serviços para outras necessidades da criança, como fonoaudiologia e

psicologia. O episódio depressivo de Gilberto, após a morte do tio, foi interpretado como

“autismo” pela equipe da escola que ele freqüentava na época, indicando a falta de articulação

entre os dois microssistemas – casa e escola. Esse mesossitema não ofereceu condições para
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um desenvolvimento saudável, e Gilberto mostrou pouco aproveitamento das condições de

aprendizagem oferecidas.

O acúmulo de dificuldades e frustrações levou à mudança de escola, dessa vez para uma

escola regular sobre a qual a mãe tinha boas informações. Posteriormente, ocorreu outra mudança

motivada pelo fato de não falar. Supunha-se que a mudança de ambiente pudesse melhorar o seu

comportamento. Houve insatisfação nos dois modelos, ou seja, no especial e no regular, em

parte ligada à expectativas muito elevadas da família que desejava alfabetização em primeiro

lugar, mas havia também a inadequação do atendimento às necessidades educacionais de Gilberto

que mostrava poucas habilidades desenvolvidas. Na escola atual, ele foi considerado “um

mistério” quando chegou, pois a ausência de comunicação verbal dificultou a avaliação dos

recursos e capacidades dele. Quando voltou a falar, foi possível observar que ele tem condições

de realizar mais do que tem realizado e seu potencial é reconhecido pelas pessoas que convivem

com ele na escola. Essas capacidades e recursos, embora em grande parte não utilizados

permitiram estabelecer vínculos, organizar rotinas até chegar à condição em que Gilberto pode

se apropriar do espaço escolar.

A posição privilegiada na família, representada pela imagem do sol, pode ter dificultado

o processo de transição para outros contextos em que essa posição não se confirmava. Diante da

necessidade de conviver com pares ou com relações hierárquicas, a atitude de Gilberto foi de

recusa, dificultando estabelecimento de ligações afetivas.

A inação, recusa ou impossibilidade de agir diante da dificuldade apareceram em diversos

momentos da vida de Gilberto. Não solicitar ajuda quando em dificuldade poderia significar a

descrença na possibilidade de obtê-la e, diante da constatação da limitação dos recursos pessoais,

a melhor estratégia foi não agir. Considerando que a família era muito protetora, essa proteção

não se configurava como apoio e segurança, pois não era procurada quando seria necessária.

Durante os seis primeiros anos, houve convivência com a rejeição e agressividade do pai, que

provocava suas reações de retraimento. Muitas das aquisições do desenvolvimento aconteceram

quando ele não estava mais presente. Se esse relacionamento era ameaçador, o comportamento

assertivo/agressivo da mãe, que muitas vezes se mostrava explosiva, pode ter funcionado como

fator inibidor para o filho, que, dessa forma, não buscava apoio externo e não contava com
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recursos internos suficientes para resolver as suas dificuldades.

Os mapas da rede social mostraram poucos elementos: foram colocadas quinze pessoas

no mapa elaborado pela tia e nove pessoas no mapa elaborado pela mãe. Todos esses

relacionamentos eram com pessoas da família, tios, primos. O único elemento externo foi o

namorado da mãe. Nos quadrantes que se referem a amizades, relações comunitárias e

relacionamento da escola, não havia pessoas presentes. Gilberto não estabeleceu ligações fora

de casa, fato que poderia estar ligado tanto à sua própria exigência de ser o centro, como também

à atitude da família que procurava poupá-lo de muitas experiências supostamente negativas.

Havia muita insegurança quanto aos riscos a que estaria sujeito nas suas experiências externas,

pois a família o considerava sem autonomia para assumir seus próprios cuidados, por isso

necessitava de uma supervisão.

As características do microssistema familiar chocavam-se com as características do

macrossistema, pois a ênfase na inclusão social exigia a conquista de ambientes extra familiares,

com a maior autonomia possível. No caso de Gilberto, notou-se que, independentemente de

suas possibilidades e capacidades, a família não acreditava na possibilidade de que ele pudesse

exercer atividades bem sucedidas fora de casa.

Vários estressores estão presentes na família: a dificuldade de comunicação com a pessoa

que tem a síndrome, o distúrbio de atenção e a dificuldade de se manter numa atividade além de

breves períodos, conflitos intrageracionais (pai-mãe) e intergeracionais (mãe/avó), além das

limitações financeiras. Submetida a tantas dificuldades, a estratégia que a família utiliza – fazer

feliz, principalmente por meio da comida – pode ter representado a única estratégia possível de

interação e aquela que preservava a integridade de todos os elementos da família.

Nas reuniões de pesquisa surgiram alguns temas que levaram à constatação de que Gilberto

estaria fazendo menos do que seria capaz e, diante de alguns exemplos concretos, ele próprio

tomou iniciativas e colocou em prática algumas atividades. Isto mostrou sua disponibilidade

para mudança e para a ampliação de papéis e funções, mas precisou de apoio externo. A mãe

confirmou essa suposição quando, em um telefonema, afirmou que um elemento de fora (a

pesquisadora) estava confirmando a necessidade de mudança que ela própria já havia notado,

mas não tinha apoio da família para concretizar. O elemento externo funcionou como uma
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permissão para tais mudanças, fazendo com que Gilberto se sentisse fortalecido e autorizado a

solicitá-las.

A interação recíproca com o ambiente imediato sempre aconteceu, mas não se mostrava

progressivamente mais complexa e, dessa forma, não levava ao desenvolvimento de recursos

pessoais existentes, pois as atividades mantiveram-se semelhantes ao longo do tempo, repetitivas

e com pouca agregação de elementos novos.

Nesse sentido, a metáfora “o sol que brilha” colocava uma exigência grande demais para

a pessoa que tem a síndrome, que pelas reações mostrava que precisava de “luz”, no sentido de

orientação para encontrar seus caminhos.

6.3. Idade adulta

O casal viveu a fase de aquisição da família sem filhos; em dez anos de casamento

foram quatro abortos. Esses abortos trouxeram frustração e elevaram a expectativa de ter filhos.

A gravidez, quando aconteceu, foi festejada. A menina nasceu e a presença da síndrome de

Down não ofuscou o brilho do sonho realizado. A síndrome não foi notada de imediato, embora

os pais fossem voluntários em uma entidade voltada para pessoas com limitação cognitiva,

talvez por estarem vivendo um momento de negação. Tão logo a constatação se tornou inegável,

a mãe assumiu a certeza e não esperou o resultado dos exames, a caminhada começou logo. Se

a síndrome de Down pode representar uma situação de perda e pode provocar uma reação de

luto, essa situação não foi vivenciada pela família, que logo encontrou outro significado e o

assumiu, transformando-o em um objetivo de vida.

O objetivo de vida da família foi reestabelecido após o diagnóstico, que funcionou como

um fator organizador em torno do qual os pais passaram a viver e, a partir daí, começou o

esforço para oferecer a melhor qualidade de vida para a filha. Os pais não mostraram rejeição

pela criança; a mãe parece, sim, ter se apropriado da situação transformando-a em um objetivo;

para isso tornou-se uma conhecedora da síndrome de Down, participante ativa de entidades,

cursos e congressos.

A mobilização dos pais em função da síndrome de Down colocou o pai na posição de

figura de apoio e a mãe como desbravadora, abrindo caminhos. Dessa forma, os processos
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proximais tiveram como tônica a síndrome, no sentido de que as informações sobre essa alteração

passaram a fazer parte da vida da família, as relações foram pautadas pelos objetivos a serem

atingidos em relação ao desenvolvimento da criança e também pelo envolvimento dos pais nas

entidades que prestam serviços para pessoas com limitação cognitiva. Esse envolvimento já

existia antes do nascimento da filha com síndrome de Down, mas se ampliou após esse

acontecimento. Muitas das relações sociais dos pais foram construídas, ao longo dos anos, com

pessoas ligadas à síndrome, ou seja, com familiares e profissionais envolvidos com essa condição.

Nos contatos mantidos com a família, as características da Helena bebê foram pouco

comentadas. Ela se tornou “adulta” muito cedo, talvez já começando a trilhar o caminho delineado

pela mãe e, de acordo com o Modelo Bioecológico, o pai participou, como a terceira pessoa que

funciona como apoio à cuidadora e favorece o desenvolvimento do ser humano.

O desenvolvimento motor aconteceu de acordo com o esperado para pessoas que têm

síndrome de Down. Por exemplo, Helena teve dificuldade para engatinhar, precisou ser muito

estimulada, andou com cerca de dois anos e na idade adulta ainda apresenta alguma dificuldade

para subir escada; outras conquistas aconteceram cedo, como, por exemplo, segurar o talher aos

onze meses. De forma geral, as aquisições motoras foram suficientes para lhe permitir autonomia

na vida diária.

No aspecto cognitivo, as habilidades de Helena foram se processando lentamente, e

muitas das estratégias cognitivas foram conquistadas tão somente na adolescência e o processo

continua na idade adulta. Ela mostrou dificuldade e resistência, por exemplo, no trabalho gráfico,

precisando de muita estimulação para desenvolver atividades que possibilitassem o

desenvolvimento dessa habilidade motora. Na memória operante também mostrou dificuldade

durante o seu desenvolvimento. Nesse sentido, até a idade adulta precisou de ajuda quando

realizava tarefas que demandavam essa função. Os processos executivos mostraram-se

suficientemente desenvolvidos para as atividades de rotina, assim Helena, em situações familiares,

pode organizar e planejar as situações, mas teve alguma dificuldade para monitorar seu

comportamento, necessitando de referencial externo para exercer esse controle. Em situações

que envolviam pensamento abstrato, sua dificuldade mostrou-se mais acentuada.

O desenvolvimento da comunicação verbal foi suficiente para permitir interações
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interpessoais. A fala caracterizava-se pela lentidão, com muitas pausas e apresentando discreta

gagueira, esta aparentemente se acentuando em situações de ansiedade.  Helena mostrou boa

compreensão da linguagem e estruturação do discurso, mas alguns elementos se mostraram

prejudicados. Por exemplo, na maioria das vezes, ela utilizou o gênero masculino, dizendo

“meu casa” e muitas vezes omitiu artigos e preposições.

Quanto às disposições, notou-se que Helena se colocava nos ambientes com segurança.

Nesse caso, a presença da síndrome de Down não funcionou como um obstáculo para

desempenhar seu papel na maioria dos ambientes. A criança “adulta” mostrou-se responsável,

organizada, cumpridora de horários e deveres, características geradoras nos contextos que ela

freqüentava, pois facilitavam sua integração social e acolhimento.  Na vida adulta, esse ficar à

vontade nos ambientes em que se encontrava ajudou a consolidar as oportunidades existentes,

facilitando a integração também no trabalho e possibilitando que Helena influenciasse as pessoas

desse ambiente. Por exemplo, os atrasos dos funcionários diminuíram em função da pontualidade

dela. Ou seja, ela, um indivíduo, modificou o microssistema de trabalho. O trabalho pode ter

funcionado como força, pois a motivação dela aumentou no que diz respeito ao aprendizado de

uma forma geral e também no sentido de superar dificuldades que se apresentavam, como, por

exemplo, na fala.

A exigência de perfeição algumas vezes transformou-se em rigidez e dificultou as

atividades, beirando à intolerância em determinadas circunstâncias. Essa característica

desorganizadora se tornou mais notória na adolescência, quando Helena apresentou resistência

a algumas atividades e assumiu comportamentos de birra, principalmente sob estresse.

Os recursos biopsicológicos foram explorados pelo ambiente e Helena respondeu

positivamente a essa exploração. Ela aceitou os estímulos oferecidos e valorizou aquilo que o

ambiente oferecia, apesar da síndrome de Down, que limita esses recursos.

Ao longo da vida, Helena desenvolveu habilidades que facilitam sua aceitação e interação

nos contextos, ou seja, favorecem os processos proximais. A habilidade artística é um dos melhores

exemplos dessas habilidades, pois vem se aperfeiçoando ao longo do tempo e ajuda a ampliar o

universo relacional dela. Por meio da atividade artística, ela participa de exposições, faz palestras,

e ganha seu próprio dinheiro, o que a ajuda a ser ainda mais valorizada dentro da família. Além
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da renda vinda da atividade artística, ela tem um salário na empresa onde trabalha.

Quanto às demandas, embora a síndrome de Down tenha um fenótipo claramente

reconhecível, e Helena apresente características visíveis dele, o que poderia ser uma deficiência

no Modelo Bioecológico, a atitude de Helena mostrou que ela se impõe nos ambientes que

freqüenta, demonstrando que a presença da síndrome não é um fator negativo por si mesmo. A

atitude dela e a atitude da família possivelmente contribuíram para que os contextos se tornassem

favoráveis à sua integração.

O microssistema familiar funcionou como eixo, como força, para o desenvolvimento

de Helena, ou seja, todos os elementos da família, com suas várias ações possibilitaram a

estimulação específica em todos os aspectos do desenvolvimento dela. O casamento já estava

consolidado quando o casal teve filhos, de forma que a situação econômica da família não

apresentou dificuldade para que os recursos fossem buscados. A mãe ficou no papel de

organizadora das atividades da filha, algumas vezes orientando, como na fase de pré-escola,

outras vezes monitorando as diversas atividades por ela desenvolvidas.

A organização familiar mostrou papéis definidos: pai, mãe e filha têm tarefas claras, que

se complementam e norteiam as rotinas diárias. Os valores foram mostrados com clareza ao

longo da vida de Helena, assim as noções de certo e errado, daquilo que é permitido e o que não

é não apresentam dúvidas para ela. A religião apareceu como um valor forte, estando presente

em situações festivas e fúnebres, ou seja, a crença é sólida em todos os momentos.

Helena foi submetida a múltiplas estimulações, sempre de forma muito exigente. A família

parece que funcionou com base nas características da mãe, que se mostrava uma pessoa bastante

ligada ao aspecto social do ambiente, valorizava muito as amizades e os vínculos familiares,

ligações que cultivou e alimentou. Ela tem como uma das principais características geradoras

a sociabilidade. Essa característica pode ter facilitado o encontro com pessoas também disponíveis

para a interação, formando uma rede de apoio, que se manteve por muitos anos e que é

considerada pela mãe um dos principais fatores que contribuíram para a trajetória da família.

As diversas intervenções colocaram Helena em contato constante com os microssistemas

de saúde e educação.  Alguns médicos desempenharam papel importante na fase de sua gravidez,

nascimento e diagnóstico e se tornaram, além de profissionais, pessoas do convívio social da
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família, mostrando a capacidade do grupo familiar de transformar essas relações, dando-lhes

maior amplitude e relevância.

A terapia fonoaudiológica foi realizada em todas as fases da vida, houve mudança de

profissionais, mas a intervenção foi mantida e, na idade adulta, a expectativa dos pais é somente

de manutenção das habilidades comunicacionais conquistadas. A terapeuta que trabalha com

Helena na idade adulta introduziu inovações que geraram resultados positivos, baseados nos

conhecimentos de neurociências, por exemplo, conseguiu estabelecer a discriminação dos sons,

que era uma das maiores dificuldades, está mostrando melhora significativa, segundo a terapeuta.

Outro fator de influência foi o trabalho, que, por meio de tarefas definidas, de expectativas de

acordo com o potencial de Helena e com a inclusão no grupo, funcionou como modelo que

mostrou caminhos de desenvolvimento para ela. Essa experiência foi uma das transições

ecológicas mais importantes da vida de Helena.

 O acompanhamento psicopedagógico também foi mantido por tempo prolongado e

ajudou Helena no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Ela já apresenta capacidade

desenvolvida de atenção focalizada, assim como de organização e planejamento. As dificuldades

mais significativas encontram-se na escrita e na compreensão de conceitos. Algumas dificuldades

cognitivas se devem ao processamento da informação, quando se observa que o raciocínio lógico

não se aplica a determinadas situações para que estas possam ser compreendidas. Essa intervenção

foi mantida com a mesma profissional por muitos anos, a qual  se tornou um vínculo extrafamiliar

importante, participando de alguns momentos significativos, como, por exemplo, da festa de

quinze anos de Helena.

A natação foi uma atividade mantida durante toda a vida de Helena, sendo praticada com

um grupo compatível com sua faixa etária, ela manteve algumas amizades com pessoas desse

grupo, mas não ampliou o círculo de amigos. Após a leitura do relatório, a instrutora esclareceu

que não foram feitas novas amizades, e a mãe acrecentou que entre dezoito pessoas do grupo de

natação, oito freqüentam a mesma escola, as mesmas festas e ela considera-as amigas da filha.

A instrutora descreveu dificuldades marcantes, enfatizando que Helena desenvolveu muitas

atividades que mecanizaram seu desempenho e não promoveram um desenvolvimento integrado.

A descrição que a instrutora de natação fez de pessoas que têm síndrome de Down enfatizava as
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limitações, o que pode ter levado a expectativas baixas em relação a tais pessoas e por terem

sido ressaltadas as dificuldades, é que essas pessoas reagiram com um baixo desempenho, gerando

uma circularidade em que a expectativa gerou a reação e esta alimentou a expectativa. A instrutora

ponderou que talvez se a atividade não fosse competitiva o desempenho fosse diferente. Nesse

aspecto, também houve divergência entre a mãe e a instrutora de natação, pois a mãe informou

que Helena participou de muitas competições com pessoas que tem necessidades especiais e

têm mais de cem medalhas em competições de natação e argumentou que a instrutora de natação

de Helena “apenas ajudava em eventos”, não tendo condições de avaliar o desenvolvimento

global dela.  As divergências entre a mãe e a instrutora de natação foram muito enfatizadas por

ambas e o relacionamento delas mostrou-se tenso.

Os contextos terapêuticos citados constituem microssistemas dos quais só a própria

Helena participa ou participou. Porém, nas escolas que ela freqüentou, a mãe esteve presente

participando do Conselho Escolar; dessa forma, a mãe esteve muito próxima da filha na maioria

dos ambientes que esta freqüentava. Essa presença foi mais do que uma articulação entre família

e escola, pois a mãe como conhecedora da síndrome de Down, pode ter exercido influência

ativa nesses ambientes. É possível que sua presença tenha interferido na maneira como a filha é

tratada nesses contextos e também é possível que a própria Helena tenha tido um comportamento

diferente, pois a proximidade da mãe pode ter funcionado como proteção ou controle. Após a

leitura do relatório, a mãe discordou da afirmação acima, argumentando que na associação que

a filha freqüentou no passado, elas ficavam em unidades diferentes. A mãe parece ter interpretado

como se sua presença fosse uma deliberação de influir no funcionamento do contexto, mas não

foi esse o sentido da afirmação acima. Pode-se considerar que qualquer mãe que mantenha

atividades ligadas à escola pode ter mais acesso a informações que envolvem a escola e, portanto,

os filhos, do que outras mães, não por um privilégio, mas simplesmente por fazer parte do

mesmo contexto, mesmo que não seja na mesma sala ou na mesma unidade.

A entidade que Helena freqüenta na fase adulta integra atividades escolares e atende

parte das necessidades de sua preparação profissional, além disso, a mãe participa do Conselho

da entidade. Dessa forma, esse microssistema articula escola, trabalho e família, aproximando

todas as partes. Nas atividades escolares observadas, Helena mostrou dificuldade de compreensão,
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principalmente de conceitos, precisando de ajuda para aplicá-los às situações propostas.

Dificuldade também foi observada na atividade de escrever à mão, o que contrasta com a relativa

facilidade de digitar observada no ambiente de trabalho. A facilidade na utilização do computador

já fora observada pela psicopedagoga e pode ter representado uma via de desenvolvimento, que

possibilitou o uso de recursos cognitivos até então dificultados pela limitação na escrita à mão.

As terapias somadas à atividade artística, às atividades escolares e profissionais tornam a

agenda de Helena bastante ocupada e estressante. Comportamentos como birra e resistência às

atividades, durante sua adolescência, podem ter sido expressão desse estresse. Provavelmente, o

domínio da habilidade de comunicação verbal por Helena tenha facilitado a diminuição dos

mencionados comportamentos, ao mesmo tempo em que o aumento da motivação facilita o

envolvimento nas atividades.  Essas atividades constituem o mesossistema do contexto de vida

de Helena. São vários microssistemas, e alguns mantêm relação entre si, como, por exemplo, a

psicopedagogia e a fonoaudiologia, cujas profissionais atuam na mesma clínica. Também a

associação que proporciona as atividades escolares e a supervisão de trabalho se articula com a

empresa e a família, possibilitando uma integração que ,de acordo com o Modelo Bioecológico,

é favorável ao seu desenvolvimento.

A atuação da mãe como articuladora das atividades de estimulação da filha coloca-a na

dianteira em algumas situações. Por exemplo, Helena freqüentou uma pré-escola regular, numa

época em que a inclusão escolar não era praticada, também no aspecto profissional houve

inovação, pois ela foi uma das primeiras pessoas com síndrome de Down a ter um emprego

formal. Diante disso, há influência mútua entre o microssistema familiar e o macrossistema,

ou seja, de um lado há espaço social para a integração de pessoas com limitações e as leis

legitimam esses espaços; de outro, a própria família indica novas direções para a abertura de

espaços sociais.

Apesar de toda a mobilização da família, a questão da locomoção permaneceu intocada

e Helena é dependente dos pais nesse aspecto. Embora a justificativa esteja ligada a fatores

objetivos, como distância entre os diversos locais freqüentados por Helena, é possível que haja

alguma insegurança dos pais para proporcionar total autonomia à filha. Quando se observa que

a mãe e/ou o pai estão ligados aos ambientes que Helena freqüenta, constituindo uma presença
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constante, pode-se considerar que existe dificuldade de eles permitirem que ela seja responsável

por si mesma em ambientes não familiares. Após a leitura do relatório, a mãe esclareceu que os

pais não estão juntos em todos os lugares, apresentando como exemplo a aula de pintura. O foco

dessa questão é a autonomia em si, como possibilidade de agir por si mesma, planejar, executar

e monitorar as ações para atingir o objetivo. Na aula, Helena está sendo orientada pelo professor,

assim, quase todas as atividades dela, senão todas, são monitoradas por outro adulto, a rua seria

um local em que isso não aconteceria.  Um aspecto também importante da questão da locomoção

é o nível sócio-econômico da família, que tem um padrão de vida que envolve muito conforto.

Tanto o pai como a mãe usam automóvel para se locomover e é possível que a utilização de

transporte público pela filha ficasse em desacordo com os hábitos familiares.

No microssistema de trabalho, Helena mostra-se segura e integrada; tendo se apropriado

de suas funções e tarefas, ela tem mostrado progresso em todos os aspectos, tanto nas tarefas

como nos relacionamentos. As características geradoras têm ajudado no processo de adaptação

ao trabalho, assim como os recursos biopsicológicos. Embora aconteçam as limitações esperadas

na síndrome de Down, como ritmo mais lento na execução das tarefas, a função dela no trabalho

é compatível com essa condição, por exemplo, as tarefas que ela realiza não são urgentes.  Também

a maior lentidão na assimilação das tarefas foi contornada pelas pessoas que trabalham com

Helena, pois as tarefas foram desmembradas em vários passos, que, escritos, ficam à disposição

dela em caso de dúvida. Embora inicialmente a expectativa dos funcionários da empresa fosse

de que Helena encontraria dificuldades no trabalho, essas expectativas se modificaram à medida

que o desempenho dela tornou evidente sua capacidade. As pessoas se adaptaram aos resultados

encontrados e reformularam expectativas, metas e objetivos em relação à Helena. Nesse

microssistema, a reformulação de expectativas pode ter funcionado como uma alavanca para o

seu desenvolvimento, pois de acordo com as observações das terapeutas houve uma mudança

significativa em vários aspectos do desenvolvimento de Helena após essa experiência. Isso

contrasta com a experiência com o grupo de natação, onde o seu desempenho e envolvimento

mostraram-se difíceis. Entretanto, não se pode desconsiderar a diferença das atividades, sendo

possível que a natação em si ofereça dificuldades difíceis de serem superadas, o que diminui sua

motivação e rendimento. Após a leitura do relatório, a mãe colocou em dúvida essa afirmação,
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esclarecendo que Helena tem mostrado bom desempenho na natação e tem ganhado medalhas,

o que pode atestar sua motivação e capacidade para essa atividade.

A necessidade de referencial externo para monitorar o comportamento citado pela

instrutora de natação aparece nas tarefas de trabalho e nas atividades escolares. Assim, um

esquema com todos os passos das rotinas de trabalho desenvolvidas é mantido exposto para que

Helena reporte-se a ele quando necessário, ou seja, é uma forma de renovar sempre as instruções

recebidas. Na escola, esse monitoramento é feito pela professora que, em muitas atividades,

passo a passo orienta o desenvolvimento das atividades dela.

O tempo foi uma dimensão muito marcante na vida de Helena e, no decorrer dele, é

possível que as características da família a tenham influenciado. Assim, a sua família ritualizou

sua vida, mantendo rotinas organizadas, festejando aniversários, buscando adaptar as atividades

e a indumentária à idade cronológica de Helena, enfim, procurando destacar o momento e a fase

de vida que estavam sendo vividos. Dessa forma, seus pais privilegiam a sua adaptação social

em detrimento de suas escolhas pessoais. Ao longo do tempo, as escolhas dos pais se tornaram

escolhas da própria Helena, que vem encontrando satisfação e realização por meio dessas escolhas.

Todas as pessoas entrevistadas caracterizam Helena como pessoa pontual e muito organizada

em relação aos horários, organização que tangencia à rigidez. Dessa forma, o microtempo é

compreendido, vivenciado e controlado pela própria Helena, tanto no que diz respeito a si mesma,

quanto às pessoas com ela envolvidas, chegando a cobrar uma disciplina dessas pessoas nesse

aspecto.

O mesotempo tem sido marcado pela família. Houve transições ecológicas bem definidas

ao longo da vida de Helena, por exemplo, houve mudança da pré-escola para uma escola especial,

que redefiniu seu papel de aluna. Mas talvez a transição mais significativa tenha sido a sua festa

de quinze anos, memorável para todos que conviveram com ela na época. Festas de quinze anos

têm o papel de ritualizar a mudança da infância para a adolescência, introduzindo o adolescente

no mundo adulto. Nessa ocasião, Helena fez suas próprias escolhas orientada pela mãe, mas

buscando manter suas opções pessoais.

As gerações, que marcam o macrotempo, se fazem presentes na vida de Helena pela

presença tanto do avô centenário, quanto da avó quase centenária. É uma família de grande
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longevidade, que pode tornar claro para Helena o ciclo da vida. Entretanto, ela revela não ter

desejo de casar, talvez compreendendo as conseqüências e dificuldades desse ato. Embora tenha

tido namoros e continue mostrando interesse por pessoas do sexo oposto - tema sobre o qual ela

não se mostrou disponível a conversar - não manifestou planos de constituir sua própria família.

Observando o mapa relacional, notou-se que a maior densidade se encontra no contexto

profissional, no qual cultiva relacionamentos significativos para ela e, em função do apoio que

manifestam, são considerados amigos. A motivação para o desenvolvimento profissional aumenta

a importância dessas pessoas na vida de Helena, pois com o auxílio delas é possível atingir seu

objetivo. As pessoas com quem Helena convive no dia-a-dia, os pais e a ajudante da casa, são os

seus principais pontos de referência e são pessoas que ela considera as mais importantes. As tias

e primos (as) constituem a possibilidade de ampliação e diversificação dos vínculos e são pessoas

que não estão presentes no cotidiano, mas diante das quais ela se sente querida. Embora a mãe

tenha se colocado como uma pessoa muito religiosa, Helena não freqüenta a igreja e a prática

religiosa não faz parte de sua rotina.

6.4. Terceira Idade

Mãe e filho mostravam-se acomodados com pouca disponibilidade para atividades. A

mãe que sempre acompanhou o filho nas atividades, agora precisou parar e nessa parada quer

tê-lo junto a si. A família encontra-se na fase última, os avós e o pai faleceram e a irmã constituiu

sua família.

O desenvolvimento geralmente esperado para qualquer pessoa de quarenta e cinco anos

envolve mudanças na visão, pele, tempo de reação aos acontecimentos e alteração da capacidade

aeróbica; no aspecto cognitivo pode haver perda de habilidades menos praticadas e aumento da

segurança e confiança; no trabalho é a época em que a pessoa pode diminuir o tempo de trabalho

e planejar a aposentadoria e na família é a fase em que a pessoa pode viver a situação de ninho

vazio, cuidar de pais idosos e agregar outros papéis familiares, como, por exemplo, avô ou avó.

Ivan está vivendo algumas das situações esperadas para a fase do curso de vida em que

se encontra, pois a pele apresenta sinais de envelhecimento, as reações são lentas, ele mostra-se

acomodado e pouco disponível para as atividades. Apesar disso, alterações esperadas em
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decorrência da síndrome de Down, como senilidade precoce, não estão acontecendo e, no geral,

a saúde dele está preservada. Por causa da síndrome, a aposentadoria já aconteceu e o

compromisso com o trabalho não faz mais parte da vida dele. A maior diferença observada

acontece no aspecto sócio-emocional, porque Ivan manteve poucos relacionamentos

extrafamiliares ao longo da vida, mostrando-se dependente da mãe, aparentemente ajustando-se

à condição de criança que lhe foi atribuída e, pó isso, não se dispõe a ajudar a mãe nas dificuldades

causadas pela idade dela. Embora tenha se tornado tio, mostrou-se pouco tolerante com os

sobrinhos, preferindo mantê-los à distância.

O microssistema familiar ficou reduzido e o esvaziamento é sentido pela mãe que sente

falta de companhia e de alguém para conversar. O relacionamento dela com o filho é assimétrico,

como se fosse de um adulto com uma criança e não de um adulto com outro adulto. Apesar das

habilidades de Ivan, ele não fez as escolhas de sua vida, parte de suas atividades foi determinada

pela irmã e a outra parte foi direcionada pela mãe. Aparentemente, a ele só resta comer e dormir.

Embora a mãe afirme que a presença da síndrome de Down não alterou o relacionamento

com ele quando criança, a descrição da atitude da avó em relação a ele mostrou ser bem diferente

daquela adotada para com sua irmã. O filho com a síndrome foi superprotegido, recebendo

muito cuidado e atenção, a mãe o acompanhou sempre em suas atividades, algumas vezes

desnecessariamente, como, por exemplo, na locomoção, na qual ele só pode ter autonomia

quando a mãe ficou impossibilitada de acompanhá-lo. Ou seja, ele tinha capacidade para se

locomover sozinho, mas essa capacidade não foi admitidaB pela mãe.

No caso de Ivan, o processos proximais se estabeleceram com base nas expectativas dos

familiares em relação ao seu desenvolvimento. Quando uma habilidade era adquirida, havia

muita satisfação. Entretanto, a criança não estabelecia vínculos com as outras, nem mesmo com

brinquedos, de forma que os seus relacionamentos eram mantidos principalmente com os adultos

que cuidavam dele, até mesmo a irmã não partilhava de sua convivência.

O mesmo tipo de relacionamento estabelecido na infância se manteve ao longo do tempo,

foi possível observar que, no microssistema familiar, os papéis tiveram poucas alterações durante

a vida de Ivan. Apesar de ele ter tido uma experiência profissional pioneira para uma pessoa

com síndrome de Down, com conquistas valiosas para sua vida adulta e terceira idade, como,
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por exemplo, aposentadoria, esses marcos não foram suficientes para alterar a postura da mãe

diante do filho, que para ela parece continuar a ser uma criança que precisa de muita proteção

e orientação. O tempo parece ter parado em algum momento do passado, a partir do qual o

movimento cessou e os dias, as atividades e os relacionamentos são  iguais uns aos outros.

Além do microssistema familiar, Ivan faz parte de um microssistema escolar, que é o

instituto antroposófico, de um microssistema de esportes: a escola de natação. Ele demonstrou

disponibilidade para estabelecer vínculos nesses microssistemas, colocando, no mapa relacional,

o instrutor de natação como uma pessoa muito próxima. Também as professoras do instituto

mostraram-se pessoas significativas para ele, porém às atividades ele se refere de maneira

negativa, colocando-as como obrigação. Essa reação pode ser compreensível se for considerada

a experiência profissional anterior, que lhe oferecia conteúdos e condições mais gratificantes, o

que pode tornar a experiência atual menos atraente. Além disso, a presença da irmã no instituto

pode se constituir em elemento desestabilizador, pois o relacionamento deles é insatisfatório

por causa da pressão que ela exerce sobre ele e das agressões físicas.  A articulação entre vos

microssistemas é limitada, pois a mãe não tem possibilidade de freqüentar as reuniões que o

instituto realiza uma vez por mês com os pais. Além da impossibilidade física, ela não mostrou

interesse nesse contato, em vários momentos mostrou que ele pode interromper essa atividade

se a situação apresentar muita dificuldade, como, por exemplo, os atritos com a irmã e a distância

geográfica.

A possibilidade de convivência nos contextos acima poderia oferecer oportunidades para

o exercício da autonomia de Ivan, mas parte dessas oportunidades é perdida na medida em que

as atividades são desenvolvidas como simples cumprimento do dever, dever este muito valorizado

pela mãe e pelo próprio Ivan. Assim, as atividades são realizadas de forma repetitiva, sem a

escalada de complexidade que poderia favorecer o seu desenvolvimento pessoal..

Considerando as posturas da mãe e da irmã, cada uma delas equacionou de forma diferente

elementos do macrossistema, ou seja, a irmã adotando uma postura que buscava a evolução

dele e enfatizava a inclusão social e o desenvolvimento global de Ivan. A mãe adotando uma

postura passiva, talvez mesclada de compaixão, que procura manter o filho junto dela, às vezes

buscando pretextos para que ele não se distancie de casa. A postura da mãe mostrou-se ambígua,
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pois ao mesmo tempo em que ela afirma querer que ele saia, por exemplo, para ir à igreja,

também quer que ele fique em casa, “tranqüilo”. É possível que influenciado pelo desejo da

mãe, Ivan tenha escolhido a acomodação, pois havia um conformismo em que, embora mostrando

insatisfação em alguns momentos, Ivan não adotava atitudes que pudessem tornar as situações

mais satisfatórias para ele, e a alternativa se mostrava muito difícil: seria necessário lutar para

ter autonomia.

A pessoa Ivan, no relato da mãe, teve como característica marcante a tranqüilidade,

uma característica geradora que facilitou sua aceitação em contextos essenciais ao

desenvolvimento humano, por exemplo, na escola regular. Ele freqüentou a escola em um período

anterior à inclusão escolar, ou seja, não havia elementos no macrossistema que favorecessem

sua permanência na escola. Provavelmente, outros recursos biopsicológicos tenham contribuído

para que essa experiência de inclusão escolar e profissional fosse bem-sucedida; recursos de

comunicação interpessoal e organização, características geradoras de Ivan que ajudaram seu

funcionamento dentro dos contextos em que viveu e permitiu que ele aproveitasse os conteúdos

oferecidos.

O relato da mãe enfatizou os aspectos positivos do filho, de forma que algumas possíveis

dificuldades só foram assinaladas pela pedagoga, que observou a rigidez de alguns

comportamentos semelhantes a “manias”. Esses comportamentos algumas vezes se tornam muito

acentuados e interferem no desempenho de Ivan e, no Modelo Bioecológico, podem ser

considerados como características desorganizadoras. A pedagoga atribuiu esses

comportamentos à influência da mãe, o que é uma possibilidade a ser considerada em razão da

proximidade existente entre ambos, é também possível que esses comportamentos expressem

dificuldades de Ivan para se organizar em uma realidade externa complexa, muitas vezes de

difícil compreensão para ele.  A ajudante que trabalha na residência de Ivan e da mãe dele

assinalou a acomodação dele, entendendo que ele usa a condição de “deficiente” para não se

envolver nas atividades. De acordo com a ajudante, Ivan tem capacidade para ser mais

independente do que tem sido, mas a conduta da mãe dificulta o exercício da autonomia.

As transições ecológicas não foram marcadas durante o curso de vida de Ivan, enquanto

a avó viveu ele era a criança dela e depois continuou como a criança da mãe. Aos quarenta e
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cinco anos, algumas experiências que fazem parte da expectativa para esse momento do curso

de vida, como, por exemplo, o casamento, são inadmissível para ele, mais por não fazer parte de

seu universo do que pela impossibilidade de manter esse tipo de relacionamento.

Embora as condições de vida de Ivan sejam limitadas se forem consideradas suas

capacidades, as condições que ele apresenta mostram o desenvolvimento de seus recursos

cognitivos, afetivos e sociais. O microssistema familiar, com pouca orientação de profissionais,

organizou-se de forma favorável a proporcionar a Ivan, e também à sua irmã, condições de

desenvolvimento das potencialidades. Pessoais. A palavra do médico que assistiu à família quando

Ivan era bebê exerceu forte influência na atitude da família, a “paciência” recomendada tornou-

se o lema da família.
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O curso de vida da pessoa com Síndrome de Down

7. O curso de vida da pessoa com síndrome de Down

Quatro histórias de vida em que o elemento comum, a síndrome de Down, contribuiu

para fortalecer a particularidade de cada trajetória.

Assim, o tempo histórico em que os participantes deste estudo viveram foi diferente e

pode ter influenciado o desenvolvimento de suas vidas.

O participante da terceira idade nasceu em 1961, dois anos depois da descrição genética

da síndrome por Jéròme Lejeune. Na época, a representação social da síndrome que prevalecia

era aquela influenciada pela descrição de John Langdon Down, ou seja, a do idiota mongol.

Como seres inferiores, havia pouco espaço social para a pessoa que tinha a síndrome, que ficava

restrita ao espaço familiar. A família desse participante transformou o nascimento do filho que

tinha a síndrome em uma oportunidade de vivenciar o acolhimento, a receptividade e o cuidado.

A disposição dos pais e avós para proporcionar–lhe condições favoráveis ao desenvolvimento

não encontrou respaldo social e sem este, as oportunidades ficaram restritas à própria família.

Por meio de outros familiares, a família estabeleceu conexões que possibilitaram a escolarização

e profissionalização, raras naquela época. Foi uma experiência pioneira que beneficiou

diretamente a pessoa que tem a síndrome, cujas conquistas pessoais se mostraram preservadas

até a terceira idade.

A tônica da fase que o participante da terceira idade vivia era a acomodação. Os benefícios

das conquistas realizadas ao longo da vida, como a aposentadoria e a independência na locomoção,

tornaram essa fase mais confortável. Embora tenha sido possível observar que essa pessoa com

síndrome de Down tinha recursos que poderiam ser atualizados, a acomodação impedia o

envolvimento em atividades que poderiam contribuir para essa atualização. Em parte, essa

dinâmica poderia ser resultado do contexto familiar, no qual o único elemento de convivência

As vidas [...] não as arranjaram o
pai de família   ou  o  preceptor;
começaram  de  modo   diverso;
sofreram  a  influência  do    que
tinham   em   torno, de  bom  ou
frívolo.

 Proust
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era a mãe. Esta, também na terceira idade, vivia o declínio de sua condição física e, como

resultado, ela limitava suas atividades ao mínimo necessário. Essa situação parecia influenciar

o participante, que impunha à sua vida um ritmo semelhante ao ritmo de vida da mãe, embora

suas condições físicas e psicológicas fossem diferentes. O forte vínculo existente entre mãe e

filho se mostrava um impeditivo para a participação de outras pessoas na vida da pessoa com

síndrome de Down. Esta rejeitava as tentativas da irmã e da ajudante da casa para ampliar e

diversificar suas atividades.

Em 1978, nasceu a participante da idade adulta, em um momento histórico diferente,

mais favorável e muito aproveitado pela família, que ampliou as oportunidades de

desenvolvimento pessoal, transformando-as em oportunidades socializadas, por meio da

participação em associações de pais, beneficiando outras pessoas com síndrome de Down e

suas famílias, ao mesmo tempo que consolidava as conquistas pessoais da filha.

A participante da idade adulta tinha como tônica de seu momento de vida a atividade.

Durante toda a sua vida, muitas atividades foram desenvolvidas, sempre de maneira organizada

e articulada. As atividades se desenvolveram com base em um projeto de vida elaborado pela

mãe. Embora esse projeto possa ter diminuído as oportunidades de escolha dessa participante,

constituiu um eixo que proporcionou consistência à estimulação oferecida, facilitando que as

capacidades fossem desenvolvidas e as limitações fossem superadas ou diminuídas. Nesse sentido,

o projeto da mãe levou a um resultado que garantiu a possibilidade de participação social e da

vivência de um processo de inclusão social. A inclusão se mostrava benéfica para a própria

pessoa com síndrome de Down, para a família e para as pessoas da sociedade ampla que conviviam

com essa pessoa.

Em 1983, nasceu o participante adolescente. Na década de 1980, as orientações quanto

à estimulação do desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down eram mais difundidas e,

em São Paulo, havia possibilidade de ter acesso a alguns serviços, inclusive gratuitos. Na época

do nascimento, a família foi orientada quanto aos procedimentos e se inseriu em programas de

estimulação. A estimulação e o empenho da família em tornar a pessoa feliz não foram suficientes

para a construção de um projeto de vida que permitisse o desenvolvimento do potencial existente

nesse adolescente. Na adolescência, a família esperava que o participante apontasse os caminhos
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que queria seguir e, enquanto ele não conseguia fazê-lo, a vida se transformava em uma busca

de satisfações imediatas encontradas na alimentação e no lazer.  Nessa situação a família

considerava-o feliz e procurava não interferir nessa felicidade. A ele estava sendo pedido um

exercício de liberdade para o qual ele não se mostrava preparado.

A tônica da fase de vida do participante da adolescência foi difícil de destacar. Embora

nascido em uma época na qual as oportunidades de desenvolvimento de pessoas com síndrome

de Down começavam a se ampliar, esse participante mostrou-se restrito em suas habilidades,

atividades e relacionamentos. Para a família, a meta em relação a ele era a felicidade e essa

felicidade se traduzia na forma de prazer imediato. Considerando a amplitude das capacidades

humanas, inclusive das pessoas com síndrome de Down, e a complexidade do desenvolvimento

humano, possívelmente a falta de um objetivo de vida que contemplasse os diversos aspectos do

desenvolvimento e possibilitasse o desenvolvimento do potencial existente esvaziasse a suposta

felicidade existente e com isso gerasse frustração. Essa frustração poderia estar ligada à não

possibilidade de atualização do potencial desse adolescente e à não possibilidade de vivenciar

as capacidades que ele já tinha desenvolvido.

Nascida em 1986, a criança participante deste estudo mostrou por meio de seus contextos

a importância da consolidação do espaço social e da informação para a organização da família

na promoção de condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Com base em informações e

orientações recebidas, a família, desde o nascimento do filho, se engajou em programas de

estimulação, tendo a oportunidade de fazer escolhas quanto ao que era mais adequado à sua

situação e às condições da criança. Também o contexto escolar pode aperfeiçoar seu trabalho

junto à criança por meio da informação e da orientação. Embora com abertura e disponibilidade

para efetivar a inclusão social, muitas vezes as ações foram ditadas por suposições contaminadas

pela compaixão e excesso de benevolência, que, em vez de favorecer o desenvolvimento, geravam

uma discriminação. Esta, embora com matizes positivos, colocava a criança fora do grupo no

qual ela deveria conviver.

A tônica da fase de vida do participante que representou a infância era o desenvolvimento.

Vinte e quatro horas por dia eram ofertadas oportunidades de desenvolvimento e buscadas formas

de atendimento das necessidades que a criança apresentava e mais algumas necessidades supostas
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pelos pais. As capacidades e as limitações dessa pessoa com síndrome de Down ainda estavam

se desvelando e esse processo elevava a expectativa dos pais. Estes, não conhecendo claramente

as limitações da criança, acreditavam em um desenvolvimento pleno, no qual a síndrome de

Down seria elemento coadjuvante.

 Em todas as fases a família apareceu como precursora de ações que poderiam promover

o desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. Quando os contextos mais amplos

ofereciam condições desfavoráveis, o desenvolvimento acontecia no âmbito familiar, à medida

que as oportunidades se ampliaram, as escolhas puderam ser feitas e a pessoa com a síndrome

pode ampliar seus relacionamentos e vivências.

153



Considerações finais

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Considerações finais

[...] cada nova característica
não era mais que a metamorfose
de uma  caractrística anterior.

 Proust

8. Considerações finais

Pessoas com síndrome de Down e contextos mais amplos formam um conjunto

indissociável de influências mútuas.

As quatro histórias de vida estudadas mostraram a importância das condições sociais em

que as experiências individuais acontecem. A presença da síndrome de Down é sempre uma

surpresa, mas a reação dos pais diante dessa surpresa não segue uma direção única. De acordo

com as condições da própria família, com o apoio ou falta de apoio que os pais podem encontrar

entre os familiares e amigos e de acordo com os recursos que podem encontrar na comunidade,

o envolvimento dos pais no desenvolvimento do filho ou filha que tem a síndrome pode se

transformar em um trabalho pelo desenvolvimento ou em uma luta contra obstáculos externos.

Um dos aspectos que se destacaram neste estudo foi o efeito da informação e orientação

sobre familiares e profissionais, que podem promover mudanças de atitudes em relação à síndrome

de Down. A informação pode ajudar as pessoas a (re)elaborarem a representação que possuem

da síndrome, representação essa muitas vezes contaminada por concepções negativas e limitadoras,

que se interpõem no relacionamento e alteram o estabelecimento do vínculo com a pessoa que

tem a síndrome. Familiares, profissionais e a população em geral podem carregar significados

herdados que desvalorizam quem tem a síndrome, colocando em dúvida seu potencial. A mudança

de atitude observada nas pessoas aconteceu após a informação e a orientação, obtidas algumas

vezes em serviços especializados em síndrome de Down, ou pelo contato entre profissionais, por

exemplo, terapeutas e educadores, em que um deles acumulava maior experiência com pessoas

que tem a síndrome, ou, ainda, entre pais e profissionais. Os próprios pais podem se constituir

em elementos de difusão de informações e orientações sobre a síndrome, na medida em que se

tornam quase especialistas no assunto.

Outro aspecto que se destacou neste estudo foi a diferença de foco observada entre pais
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de pessoas que têm a síndrome e profissionais que trabalham nas áreas que prestam atendimento

a pessoas que tem essa condição. Enquanto os pais tendem a valorizar as capacidades e enfatizar

as realizações, mesmo que modestas de seus filhos ou filhas, os profissionais tendem a focalizar

as limitações e valorizar o respeito a elas, trabalhando dentro do limite possível. Profissionais

podem interpretar a atitude dos pais como negação da limitação e os pais podem se sentir

incompreendidos diante dessa interpretação. Dessa constatação, depreende-se que há necessidade

de ampliar e aprofundar o diálogo entre pais e profissionais, para que as capacidades e limitações

da pessoa que tem a síndrome possam ser reconhecidas pelos dois lados e com isso a estimulação

do desenvolvimento poderá ser mais eficaz.

A população em geral, ou seja, pessoas de contextos mais amplos, como trabalho e lazer,

que estão tendo a oportunidade de conviver com pessoas que têm a síndrome, mostraram abertura

para reconstruir os significados ligados à síndrome de Down, possibilitando o estabelecimento

de relacionamentos próximos, abertos e construtivos. Em todos os contextos, à medida que o

relacionamento com a pessoa que tem síndrome de Down se tornou constante, surgiram questões

como: sobre o que se pode conversar com ela? Como deve ser o relacionamento? Essas perguntas

surgem em conseqüência do lugar diferenciado onde pessoas com síndrome de Down foram

colocadas na sociedade, diferença que pode alterar a espontaneidade dos relacionamentos.

Outra importante constatação deste estudo foi a possibilidade de participação escolar,

profissional e social da pessoa com síndrome de Down em condições que respeitem suas

necessidades específicas de desenvolvimento e suas características.  Quando as adaptações às

capacidades e limitações são feitas, a pessoa que tem a síndrome correspondeu ao que era

esperado, mostrando-se preparada para ser um participante ativo da sociedade.

As questões formuladas no início deste estudo encontram respostas complexas e não

definitivas.

Quais são os fatores que levam pessoas com síndrome de Down a trajetórias tão diferentes

em seu desenvolvimento?

Muitos fatores estão envolvidos no desenvolvimento de qualquer pessoa, pois esse é

resultado de relações recíprocas, progressivamente mais complexas, entre a pessoa em

desenvolvimento e os contextos em que ela vive. Dessa forma, a qualidade dos relacionamentos
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aparece como um fator muito importante, que pode influenciar a maneira como a estimulação

oferecida à pessoa em desenvolvimento será aproveitada. A estimulação formal, geralmente

recomendada na síndrome de Down, por si só, não garante o desenvolvimento das capacidades

da pessoa. Os programas de estimulação precoce realizados por profissionais podem ajudar no

desenvolvimento das pessoas que tem síndrome de Down, mas não devem tomar o espaço e o

tempo dos relacionamentos familiares e sociais. Ou seja, a estimulação formal é recomendável

e pode ser mais eficaz quando a pessoa em desenvolvimento desfruta de relacionamentos que

possibilitam a vivência de trocas afetivas, além do exercício de habilidades adquiridas.

Outra questão apresentada no início do trabalho foi: quais são os fatores que podem

contribuir para o melhor aproveitamento da estimulação oferecida?

As dimensões que fazem parte do desenvolvimento humano envolvem os aspectos

individual, grupal e temporal e as articulações entre elas. Essas articulações devem se organizar

de maneira a possibilitar que a pessoa em desenvolvimento possa aproveitar os estímulos

oferecidos para o desenvolvimento de seu potencial. A vivência de relações afetivas favoráveis

ao desenvolvimento deve envolver a presença de uma pessoa adulta comprometida com o

desenvolvimento da pessoa que tem a síndrome (ou de qualquer pessoa). Essa pessoa

comprometida com o desenvolvimento seleciona, direciona e articula os estímulos ofertados à

pessoa em desenvolvimento e, ao longo do tempo, estabelece a consistência da estimulação

oferecida. Com isso, a pessoa em desenvolvimento pode explorar as estímulos recebidos e

selecionar aqueles que estão de acordo com sua necessidade em determinado momento do

desenvolvimento.

As condições que o contexto oferece correspondem às necessidades da pessoa num

determinado momento de seu desenvolvimento?

O encaixe entre a estimulação ofertada e as necessidades da pessoa favorece o

aproveitamento da estimulação. A discrepância entre os estímulos e as necessidades pode

acontecer tanto no sentido de excesso como no sentido de falta. Ou seja, a pessoa em

desenvolvimento pode receber mais estímulos do que tem capacidade para elaborar e a

estimulação pode se tornar fonte de estresse. O excesso de estimulação é significativo na síndrome

de Down,  em virtude do ritmo mais lento que pessoas com a síndrome podem apresentar para
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processar as informações.

A falta de estimulação ou a estimulação inconsistente pode deixar a pessoa em

desenvolvimento sozinha com seus próprios recursos, tendo que buscar em um ambiente pouco

favorável ao desenvolvimento os elementos que possam contribuir para o atendimento das suas

necessidades desenvolvimentais. Para a pessoa que tem síndrome de Down, a falta de estimulação

ou a falta de organização dessa estimulação pode deixá-la diante de um caos, no qual ela pode

ter dificuldade de encontrar os elementos que possam atender suas necessidades de

desenvolvimento, ou ela pode situar-se diante de estímulos que utiliza fortuitamente, de maneira

pouco favorável ao desenvolvimento funcional de habilidades cognitivas, sócio-emocionais e

motoras.

Se as condições de estimulação estão de acordo com as necessidades da pessoa, ela tem

condições de aproveitá-la? O que pode impedir que isso aconteça?

As possibilidades de aproveitamento da estimulação ofertada envolvem fatores individuais

e contextuais. Destaca-se o vínculo existente entre a pessoa em desenvolvimento e pessoas,

objetos e símbolos do ambiente em que ela vive. Vínculos fortes entre esses elementos podem

aumentar a motivação da pessoa para o aproveitamento dos estímulos oferecidos. Algumas

condições individuais da pessoa em desenvolvimento também podem influenciar no

aproveitamento da estimulação, por exemplo, um transtorno de atenção pode dificultar o

envolvimento em determinada situação. Assim, condições individuais e contextuais devem ser

observadas quando se considera o desenvolvimento humano. A presença da síndrome de Down

gera condições individuais particulares, que podem provocar diferenciação na maneira da pessoa

que tem essa síndrome de aproveitar a estimulação ofertada, se as condições individuais se

constituírem em impedimento para esse aproveitamento, o contexto pode oferecer adaptações

para viabilizá-lo.

As oportunidades de desenvolvimento correspondem às necessidades da pessoa que tem

a síndrome, mas estão sendo oferecidas em momento inadequado?

O desenvolvimento se processa ao longo do tempo e o momento favorável para a conquista

de determinadas habilidades é a expressão da articulação de diversos aspectos do desenvolvimento

da pessoa (motor, cognitivo, sócio-emocional) e essa expressão deve ser compreendida pelos
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adultos envolvidos com o desenvolvimento da pessoa. As manifestações das necessidades do

desenvolvimento por meio de reações, comportamentos, verbalizações precisam ser reconhecidas

como tais e assim, podem reger o processo de estimulação do desenvolvimento. Essas

manifestações podem indicar o momento do desenvolvimento em que a pessoa se encontra e as

necessidades presentes.

A estimulação ofertada nos diversos contextos é consistente?

A maioria das pessoas convive em diversos contextos de desenvolvimento, como, por

exemplo, escola, esporte e lazer. Pessoas com síndrome de Down, além desses, têm ainda os

contextos terapêuticos, com isso essas pessoas convivem com vários adultos que direcionam a

estimulação de aspectos específicos do desenvolvimento dela. A consistência existente entre

esses contextos e, especialmente, entre os contextos terapêuticos, pode favorecer o aproveitamento

da estimulação oferecida. A inconsistência exige que a pessoa com síndrome de Down, ou

qualquer pessoa, além de encontrar os elementos da estimulação que podem atender suas

necessidades de desenvolvimento, selecione aqueles passiveis de se articular. Em alguns casos,

essa tarefa pode favorecer o desenvolvimento, em outros casos, pode se constituir em uma

tarefa impossível de ser realizada, em conseqüência de limitações cognitivas que impedem de

fazer esse equacionamento e a inconsistência existente na estimulação ofertada pode se constituir

em um obstáculo ao seu aproveitamento.

Considerando a complexidade do desenvolvimento, nenhuma afirmação é definitiva e

nenhuma deve ser generalizada. As considerações feitas acima são propostas para reflexão feitas

com base na observação das histórias de vida das pessoas que têm síndrome de Down, com o

objetivo de favorecer o desenvolvimento delas e ajudar a transformar o processo de inclusão

social em uma realidade.
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Anexo I

Texto veiculado pela Internet para recrutamento dos participantes:

                        Pesquisa sobre Síndrome de Down: contextos de desenvolvimento

                                                                  clique aqui

Síndrome de Down: contextos de desenvolvimento

Pesquisa de Doutorado realizada na Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP)

Pesquisadora: Sonia Casarin

O objetivo da pesquisa é analisar a relação entre as necessidades do desenvolvimento e os

contextos relacionais em cada etapa do ciclo vital individual e familiar, a partir do mapeamento do

universo relacional da pessoa com Síndrome de Down e sua família.

Poderão participar do estudo famílias que tem uma pessoa com Síndrome de Down de qualquer

idade. É necessário ser residente na cidade de São Paulo

e ter disponibilidade de tempo para participar das entrevistas.

A pesquisa será realizada de acordo com as determinações da Resolução n. 196, do Conselho

Nacional de Saúde, respeitando os aspectos éticos, a privacidade, a confidencialidade e buscando

possibilitar que os participantes se beneficiem dos resultados do estudo, procurando evitar danos ou

constrangimento a qualquer dos envolvidos.

As famílias interessadas devem enviar e-mail para oendereço eletrônico scasarin@uol.com.br

ou telefonar para o número (11)3283.0857
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Anexo II

Roteiros das entrevistas

DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Aspecto do desenvolvimento                            Idade

Desenvolvimento Motor
Alcança os objetos                          04 meses
Senta-se                                             06 meses
Levanta-se, engatinha                          08 meses

Caminha sem auxílio                                             12-14 meses

Desenvolvimento da percepção
Diferencia visualmente a mãe de um estranho                          02 meses
Vasculha para identificar objetos                          02 meses
Distingue padrões de som e visão                          04 meses
Distingue expressões faciais                          06 meses

Desenvolvimento cognitivo
Provável imitação de alguns gestos com o rosto                          0 meses
Início da constância do objeto                          04-06 meses
Constância do objeto bem estabelecida                          08-10 meses
Coordena ações para solucionar problemas                          08-10 meses
Imitação adiada                          04 meses
Encontra novas soluções para os problemas                          14 meses

Início da manipulação interna de símbolos                          20 meses

Desenvolvimento da linguagem

Primeiras vocalizações                          02 meses
Balbucio                          06 meses
Gestos significativos                                   08 meses
Compreende algumas palavras                          08-10 meses
Primeira palavra                          12 meses
Vocabulário de 3-50 palavras                          18 meses
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Desenvolvimento social
Sorriso social e espontâneo                              0 meses
Primeiros sinais de apego                              2 meses
Diferenciação do self/outro                              2 meses
Apego definido                              6 meses
Medo de estranhos e ansiedade                              8 meses
Brinca com companheiros                              16 meses

Evidências claras de auto-percepção                              18 meses

DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR

Desenvolvimento Motor
Utilização de talheres                              2 anos
Corre com facilidade                              2 anos

Sobe escadas com um degrau por vez                              2 anos

Desenvolvimento cognitivo
Uso do símbolo                              2 anos

Brinquedos com seqüência de 2-3 etapas                              2 anos

Desenvolvimento da linguagem

Frases com duas palavras                              2 anos

Desenvolvimento do self/personalidade
Auto-definição baseada em comparações
de tamanho, idade, gênero                                                           2 anos
Identidade de gênero                              2 anos

Autonomia vs. vergonha e dúvida                              2 anos

Desenvolvimento social
Comportamento de apego cada vez menos
expresso mostrado diante de estresse                     2 anos
Seqüência de vários passos nos brinquedos
com companheiros                              2 anos

Agressão basicamente física                              2 anos
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Desenvolvimento Motor
Anda de triciclo                                 3 anos
Usa tesoura                                 3 anos
Desenha                                 3 anos

Desenvolvimento cognitivo
Classifica mais por função                                 3 anos
Capacidade para assumir a perspectiva
física  dos outros                                 3 anos

Desenvolvimento da linguagem
Frases com 3-4 palavras                                 3 anos
Marcadores gramaticais                                 3 anos

Desenvolvimento do self/personalidade

Iniciativas vs. culpa                                 3a 6m

Desenvolvimento social
Certo altruísmo                                 3 anos
Início da escolha do companheiro do mesmo sexo                                 3 anos
Agressão basicamente física                                  3 anos (cont.)

Desenvolvimento Motor
Sobe escadas um pé a cada degrau                                 4 anos
Chuta e arremessa bolas grandes                                           4 anos

Desenvolvimento cognitivo
Começo da classificação sistemática por
    tamanho, forma ou cor                                 4 anos
Compreende falsas crenças                                 4 anos
Compreende noção de segredo                                 4 anos

Desenvolvimento da linguagem
Aperfeiçoamento das inflexões, verbos
no passado, plurais, frases na voz passiva
e outras complexidades da linguagem                                 4 anos
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Desenvolvimento da personalidade
Estabilidade de gênero                         4 anos

Iniciativa vs.culpa                         4 anos (cont.)

Desenvolvimento social
Comportamento de apego diminui                         4 anos (cont)
Primeiros sinais de amizades individuais                                  4 anos

Agressão cada vez mais verbal                         4 anos

Desenvolvimento Motor
Salta                         5 anos

Jogos com bola-mais regras                         5 anos

Desenvolvimento cognitivo

Conservação de número e quantidade                         5 anos

Desenvolvimento da linguagem
Aperfeiçoamento das inflexões, verbos
no passado, plurais, frases na voz passiva
e outras complexidades da linguagem                         5 anos (cont.)

Desenvolvimento da personalidade
Autodefinição baseada nas propriedades e

Habilidades físicas                                  5 anos

Desenvolvimento social
Comportamento de apego somente diante
de  estresse                                  5 anos
Negociação, mais do que desafio,

mais comum com os pais                                  5 anos

Desenvolvimento social
Agressão cada vez mais verbal                         5 anos

Brinquedo sócio-dramático                         5 anos
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Desenvolvimento Motor

Pula corda, salta                          6 anos

Anda de bicicleta                          6 anos

Desenvolvimento cognitivo

Conservação de número e quantidade                          6 anos (cont.)

Desenvolvimento da linguagem

Aperfeiçoamento das inflexões                          6 anos (cont.)

Desenvolvimento do personalidade

Autodefinição baseada nas propriedades

e habilidades físicas                                   6 anos (cont.)

Constância de gênero                          6 anos

Desenvolvimento social

Negociação, mais do que desafio                           6 anos (cont.)

Mais comum com os pais                           6 anos (cont.)

Papéis nas brincadeiras                                                                6 anos

DESENVOLVIMENTO – IDADE ESCOLAR

Desenvolvimento Motor

Pula corda                          6 anos

Anda de bicicleta                          6 anos

Desenvolvimento cognitivo

Constância de gênero                          6-7 anos

Habilidades para operações concretas                          6-7 anos

Inclusão de classe                          6-7 anos

Estratégias mnemônicas                          6-7 anos

Processos executivos                          6-7 anos
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Desenvolvimento da personalidade
Conceito de si mesmo cada vez mais abstrato,
menos ligado à aparência                                  6-7 anos
Descrições dos outros focalizando cada vez mais
qualidades internas e duradouras                                           6-7 anos
Senso global de auto-valia                         7 anos
Amizade baseada na confiança recíproca                         7 anos
Segregação de gênero no brinquedo e nas
amizades                         7 anos

Aparecem amizades mais duradouras                                  7 anos

Desenvolvimento Motor

Anda bem de bicicleta de duas rodas                         8 anos

Desenvolvimento cognitivo
Lógica indutiva                         8 anos
Melhor uso de habilidades para operações
concretas                         8 anos

Conservação de peso                         8 anos

Desenvolvimento de personalidade
Conceito de si mesmo cada vez mais abstrato                         8 anos (cont.)
Descrições dos outros focalizando qualidades
internas e duradouras                         8 anos (cont.)
Segregação de gênero                         8 anos (cont.)

Amizades duradouras                                                     8 anos (cont.)

Desenvolvimento Físico

Início da puberdade para algumas garotas                         9 anos

Desenvolvimento cognitivo
Lógica indutiva                         9 anos (cont.)

Uso de habilidades para operações concretas                          9 anos (cont.)

177



Anexos

Desenvolvimento da personalidade

Conceito de si mesmo cada vez mais abstrato                                   9 anos (cont.)

Desenvolvimento Físico

Puberdade começa para algumas garotas                         10 anos (cont.)

Desenvolvimento social

Amizades duradouras                                                      10 anos (cont.)

Desenvolvimento Motor

Puberdade começa para alguns garotos                                  11 anos

Desenvolvimento cognitivo

Conservação de volume                         11 anos

Desenvolvimento social

Amizades duradouras                                   11 anos (cont.)

Desenvolvimento Motor
Principal mudança da puberdade para os meninos      12 anos

aumenta a altura nas meninas                         12 anos

Desenvolvimento cognitivo
Início das operações formais:                         12 anos
análise sistemática Início da lógica dedutiva      12 anos

Raciocínio moral                         12 anos

Desenvolvimento da personalidade e social
Reduz-se a auto-estima                         12 anos
Taxa de depressão aumenta e Permanece elevada      12 anos
Identidade vs. difusão de papéis    “panelinhas”      12 anos

Conflito pais-filhos                         12 anos
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Desenvolvimento cognitivo
Principal mudança da puberdade
para os meninos                         13 anos (cont.)
Idade média para a menarca                        13 anos

Desenvolvimento cognitivo
Início das operações formais:
análise sistemáticas                                   13 anos (cont.)
Descrição de si e dos outros
começam a incluir exceções,
comparações, condições especiais,
traços mais profundos de personalidade                        13 anos
Auto-estima começa a aumentar
e continua assim no restante da
adolescência                                  13 anos

Desenvolvimento personalidade e social

Identidade X difusão de papéis                                            13 anos (cont.)

Desenvolvimento Motor

Aumento de altura nos meninos                        14 anos

Desenvolvimento cognitivo
Início das operações formais                         14 anos (cont.)
Lógica dedutiva                         14 anos (cont.)
Raciocínio moral                        14 anos
Descrição de si e dos outros
começam a incluir exceções, comparações
condições especiais                                  14 anos (cont.)
Traços mais profundos de personalidade                         14 anos (cont.)

Desenvolvimento personalidade/social
Auto-estima começa a aumentar e continua
assim na adolescência                        14 anos
Turmas                                 14 anos
Máximo impacto da pressão dos
companheiros                                                                        14 anos
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Desenvolvimento cognitivo
Raciocínio moral                         15 anos (cont.)
Lei e ordem                         15 anos

Desenvolvimento personalidade/social
Pares                         15 anos
Primeiro namoro – média                         15 anos

Desenvolvimento físico

Puberdade concluída para as garotas                         16 anos

Desenvolvimento cognitivo
Operações formais consolidadas (alguns)                         16 anos
Raciocínio moral                         16 anos (cont.)

Desenvolvimento social/personalidade

Auto-estima aumenta                         16 anos

Desenvolvimento Físico

Consolidação do Desenvolvimento                         17 anos

Desenvolvimento cognitivo
Operações formais consolidadas                         17 anos
Raciocínio Moral                         17 anos

Desenvolvimento social/personalidade

Auto-estima aumenta                         17 anos

Desenvolvimento físico

Final da puberdade para os garotos                         18 anos

Desenvolvimento cognitivo

Raciocínio moral                         18 anos
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Desenvolvimento social/personalidade
Auto-estima aumenta                         18 anos
Conquista da identidade                         18 anos

Desenvolvimento físico
Auge da função em virtualmente
Todos os aspectos                                  20-30 anos
Saúde máxima                         20-30 anos
Melhor época para ter filhos                         20-30 anos
Desempenho atlético no auge                         20-30 anos

Desenvolvimento Cognitivo
Máximo desempenho em várias tarefas
mentais que exigem velocidade                                   20-30 anos
Máxima habilidade mnemônica                         20-30 anos

Desenvolvimento social/personalidade
Intimidade X isolamento                         20-30 anos
Aquisição de papéis (esposa, esposo, pai, mãe,)
Profissional                                  20-30 anos
Conflito entre os papéis                         20-30 anos
Trabalho
Estágio ou tentativa de estabelecimento                                  20-30 anos
Busca do trabalho adequado                         20-30 anos
Busca do parceiro/parceira                         20-30 anos

Personalidade
Auge do período para definição do self
Papéis desempenhados                         20-30 anos
Continuidade das características de
Personalidade                                  20-30 anos
Níveis maiores de depressão e solidão                         20-30 anos

Desenvolvimento físico

Aptidão atética começa a diminuir                         35-40 anos
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Desenvolvimento cognitivo
Aumento do QI e melhora do desempenho
Vocabulário e solução de problemas                        30-40 anos

Desenvolvimento social/personalidade

Conflito entre papéis                        25-35 anos (cont.)

Trabalho

Estágio de estabilização                        30-40 anos

Parceria
Declínio da satisfação conjugal
após nascimento do primeiro filho
e ao longo do início da vida adulta                        30-40 anos

Personalidade
Aumento da autoconfiança, positividade
independência                                 30-40 anos
Destribalização                        30-40 anos
Maior individualização                        30-40 anos
Continuidade das características da
Personalidade                                  30-40 anos (cont.)

Desenvolvimento físico
Mudanças na visão, pele, tempo de
reação, capacidade aeróbica                        40-50 anos

Desenvolvimento cognitivo
Aumento do QI por volta dos 50 anos                        40-50 anos
Declínio do QI                                                              55 anos
Perda de habilidades menos praticadas                        40-55 anos

Desenvolvimento personalidade
Geratividade                        40-50 anos
Abrandamento da individualidade                        40-50 anos
Segurança e confiança                        40-45 anos
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Trabalho
Papéis sociais tornam-se menos salientes                40-60 anos
Declínio das horas trabalhadas                         40-55 anos
Preparação para aposentadoria                         40-55 anos

Relações sociais
Ninho vazio                         45-55 anos
Papel de avô-                                   45-55 anos
Provedor(a) de pais idosos                         50-60 anos

Desenvolvimento físico
Declínio significativo da audição                         65-75 anos
Velocidade de reação                         65-75 anos
Declínio das medidas físicas                         65-75 anos
Incidência de doenças e incapacitações                         65-75 anos

Desenvolvimento cognitivo
Habilidades cristalizadas preservadas                         65-75 anos
Habilidades fluídas – declínio                         65-75 anos

Relações sociais
Permanência de envolvimento social                         65-75 anos
Aposentadoria                                   65-75 anos

Desenvolvimento cognitivo
Declínio acelerado da maioria das
medidas físicas                         75-95 anos

Desenvolvimento cognitivo
Declínio mensurável nas medidas cognitivas                         75-95 anos

Desenvolvimento da personalidade

Maior incidência de depressão                         75-95 anos

Relações sociais
Declínio no envolvimento social
incapacitações                         75-95 anos
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CICLO VITAL FAMILIAR

Questões baseadas no questionário de Cerveny e Berthoud, 1997, ao qual foram acrescentadas

perguntas referentes à Síndrome de Down.

Identificação

Quem respondeu?

Componentes da família

Tipo/tempo de união

Religião

De que é a Responsabilidade nas tarefas domésticas?

De quem é a responsabilidade quanto aos cuidados dos filhos?

Na sua opinião, a meta da sua família nesta fase da vida é:

Quais as melhores características de sua família?

Se você fosse reclamar de alguma coisa em sua família, de que seria?

Quais as principais funções da mãe na família?

Quais as principais funções do pai na família?

Quais as principais funções dos filhos na família?

Qual a função do filho(a) com Síndrome de Down na família?

No momento das decisões importantes da família, quem decide?

Uma família ideal deveria ter quais características?

Na sua opinião, qual o significado do casamento (formal ou informal)

Na fase atual, qual a maior preocupação de sua família?

Quais são as características do relacionamento entre: filhos e pai, filhos e mãe,

irmãos, casal.

Quais são as datas festejadas tradicionalmente pela família?

Quais são os rituais preservados pela família?

Como são os domingos (dias livres) da família?

Há assuntos que são evitados pela família?

Quais acontecimentos mobilizaram a família e fizeram rever valores?

Quais valores você considera que são passados de uma geração a outra em sua família?

Quais pessoas de sua família correspondem aos papéis: o mais trabalhador, o mais amigo, aquele que

manda, o conselheiro, o mais briguento, aquele que atrapalha, o bonzinho, o mais chato?
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Fase de Aquisição

Quanto tempo se relacionaram antes da união?

Como era o relacionamento com as famílias de origem antes da união do casal?

Como é o relacionamento atual entre as famílias de origem?

Houve mudança?Quando mudou?

Como as famílias de origem reagiram quando nasceu o bebê com síndrome de

Down?

Como foi tomada a decisão de ter filhos?:

A chegada do primeiro filho alterou o relacionamento do casal? Como?

Como o casal reagiu quando nasceu o(a) filho(a) com síndrome de Down?

Quem assumiu os cuidados rotineiros com o bebê?

Quem assumiu os cuidados rotineiros do bebê com síndrome de Down?

Quem se responsabiliza pelos cuidados com os filhos pequenos?

Em relação à educação dos filhos (regras disciplinares, regras familiares), como são tomadas

as decisões e ações?

Como são tomadas as decisões em relação ao(a) filho(a) com síndrome de Down?

Em que se baseiam as regras adotadas pelo casal, em relação à educação dos filhos?

E em relação ao(a) filho(a) com síndrome de Down?

Quais as principais dificuldades que o casal vivencia atualmente?

Há dificuldades com o(a) filho(a) com Síndrome de Down?

Com a chegada dos filhos, quais mudanças foram provocadas nos papéis

familiares?

Com a chegada do(a) filho(a) com Síndrome de Down, quais mudanças foram

provocadas nos papéis familiares?

Quais são os valores mais importantes adotados pelo casal?

Quais são as atividades demais freqüentes dos filhos/ (TV, amizades, esportes, computador)

Quais são as atividades de lazer mais freqüentes do(a) filho(a) com Síndrome de   Down?

Quem promove as atividades de lazer?

Quem promove as atividades de lazer da criança com Síndrome de Down?

Como é a relação entre pais e filhos?
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Em quais momentos a família toda se reúne?

Como é o lazer do casal?

Fase adolescente

Como é o relacionamento atual entre as famílias de origem do casal?

Como você define a adolescência?

Quais as atividades de lazer mais freqüentes dos filhos (TV, esportes, música, amigos, viagens, festas,

baladas)

Por quem são promovidas as atividades de lazer?

Como os pais participam nas atividades de lazer dos filhos?

Em relação à educação dos filhos, quem toma as decisões?

Em que se baseiam as regras adotadas em relação à educação dos filhos?

Como é a relação entre pais e filhos atualmente?

O adolescente exerce algum trabalho remunerado?

A família conversa sobre sexo e drogas?

A família conversa sobre a escolha profissional dos filhos?

A família conversa sobre o namoro dos filhos?

Os(as) filhos(as) mantém relacionamentos sexuais com namorados(as)?

Como são colocadas as regras e limites aos filhos?

Como são colocados limites ao filho(a) com Síndrome de Down?

A família tem contato com os amigos dos filhos(as)?

A família tem contato com família de pessoas com Síndrome de Down?Que tipo de contato?

A adolescência dos filhos trouxe algum tipo de mudança para a família?

Quais as principais dificuldades que a família vivencia atualmente?

Quais sãos os momentos em que a família toda se reúne?

Fase madura

Como é o relacionamento entre as famílias de origem do casal?

Quantos filhos moram em casa?

Por que os filhos saíram de casa?

O(a) filho(a) com síndrome de Down tem atividades fora de casa? De que tipo?

Existem agregados da família morando na casa?

Existem pessoas das famílias de origem morando na casa?

Quais dos seguintes fatores provocaram maiores mudanças na família? Filhos adultos morando em

casa, filhos adultos que saíram de casa, agregados morando com a família, pessoas das famílias de

origem morando na casa.
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Nesta fase da vida de sua família, como você caracteriza as relações entre pais e filhos adultos?

Qual o principal significado do casamento neste período?

Quais as principais dificuldades que o casal vivencia nesta fase?

A saída dos filhos de casa provocou mudanças na família?

Como os pais vivem as relações com os filhos adultos em termos de escolhas profissionais, amizades,

parceiros conjugais?

Com a chegada dos netos, quais mudanças foram provocadas nos papéis familiares?

Quais são os valores mais importantes adotados pelo casal (amor, diálogo, convivência, privacidade,

famílias, religião)

Fase última

Tem filhos casados?

(em caso afirmativo) Mantém relacionamento com as famílias constituídas pelos filhos?

Mantém relacionamento com as famílias de origem de noras e genros?

O marido - ou a esposa - é aposentado?

O que a aposentadoria significa?

Que mudanças a aposentadoria trouxe para o casal?

Como o casal reorganizou seu tempo após a aposentadoria?

O casal pensa em viuvez? Conversa a respeito?

Se viúvo(a), como foi reorganizada a vida diária?

Quais as mudanças mais difíceis trazidas pela viuvez?

Quais são as regras adotadas para se relacionar com filhos, noras, genros, netos?

Quais são as regras adotadas para se relacionar com o/a filho/filha com Síndrome de Down?

Quais as principais dificuldades vivenciadas pelo casal atualmente?

Aponte três valores importantes adotados pela família?

Após a aposentadoria foram adotadas novas funções?

Como é a vida sexual do casal atualmente?

Qual é a condição do filho(a) que tem Síndrome de Down

atualmente?

Foram notadas alterações na saúde?

Quais são as atividades da pessoa com Síndrome de Down atualmente?

O/A filho/filha com Síndrome de Down é independente? (Locomoção, atividade remunerada,

relacionamento afetivo).

187



Anexo III

Mapa da rede social

(Sluzki, 1997)

AMIZADES FAMÍLIA
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Anexo IV

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,..................................................................................................................................................

RG:......................................, residente à .......................................................................................,

telefone ........................................ autorizo a psicóloga Sonia Casarin, CRP 06/18306, residente à

Rua Antioco, 248, São Paulo, telefone (11)3283.0857, a realizar entrevistas gravadas em áudio e

aplicação de atividades para investigação psicológica para obtenção de informações que fazem parte

da pesquisa “Síndrome de Down: caminhos da vida”, cujo objetivo é analisar a relação entre as

necessidades do desenvolvimento e os contextos relacionais em cada etapa do ciclo vital individual e

familiar, a partir do mapeamento do universo relacional da pessoa com Síndrome de Down e sua

família. Ao término da pesquisa será realizada entrevista devolutiva com a família, quando teremos

acesso à análise das observações realizadas.

As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalho científico, que poderá ser

utilizado para publicação em meios acadêmicos e científicos. Meu nome e de minha família não serão

utilizados nos documentos pertencentes a este estudo e a confidencialidade dos meus registros será

garantida. A participação da pessoa com Síndrome de Down no estudo será de minha responsabilidade.

Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados conforme seu

texto descritivo.

Se, em qualquer momento, não for de meu interesse ou de minha família continuarmos participando da

pesquisa, esta autorização perde a validade.

Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar com a pesquisadora.

Responsável Legal:

Nome:...................................................................................................................

R.G........................................................................................................................

Assinatura:.............................................................................................................

São Paulo, ................/........................./..................
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                                  ANEXO V 
 
 
Entrevistas referentes à INFÂNCIA - Felipe1 
 
E: Eu gostaria de falar com você sobre o 
desenvolvimento do Felipe, eu preciso gravar, mas as 
informações que puderem identificar vocês não serão 
escritas e só eu vou ouvir a fita. 
Mãe: Eu não vou sai na televisão (ri), tudo bem, eu 
prefiro ajudar no anonimato mesmo, tá ótimo. 
E: Eu gostaria que você falasse desde que ele nasceu, 
como foi para você, com que idade ele fez as coisas, 
como você se organizou e eu vou fazer algumas 
perguntas. Você vai me falando algumas coisas e eu... 
Mãe: Vai perguntando. Tá. Então, quando eu fiquei 
grávida eu não sabia, não soube antes, só depois que 
nasceu. 
E: Que tinha a síndrome. 
Mãe: Que tinha a síndrome, pra gente foi assim uma 
surpresa e um choque, porque receber uma notícia 
assim é bem desagradável mesmo e a maneira com que 
ela foi dada também. Então, mas nós tivemos bastante 
apoio da família, de amigos e isso eu achei que foi uma 
coisa, pra mim, muito importante, pra nós aqui em casa. 
As crianças também já ficaram sabendo logo, no mesmo 
dia que nós, porque ele nasceu numa noite e no dia 
seguinte é que foi contado pra gente, lá na maternidade. 
O Felipe já veio pra casa, contou para os irmãos, pra 
todo mundo. A partir daí, a gente começou a buscar, 
embora ainda com dúvida porque falavam pra gente que 
era mais calmo, que não se mexia, não tinha força pra 
mamar e nada disso a gente percebia, porque ele mexia 
bastante, ele sugava com bastante força e a gente foi 
buscando algumas coisas e os amigos e parentes foram 
trazendo também algumas informações. 
E: Vocês foram orientados a procurar alguma coisa? 
Mãe: Na maternidade, com o neonatologista que deu a 
notícia nem tanto. Não me lembro, porque ele falou 
para o Francisco e depois que eu fiquei sabendo pelo 
Francisco. Mas o ginecologista falou de algumas coisas, 
não me lembro como, mas ele deu alguma orientação 
pra gente. Falou que ia ser feito o cariótipo, acho que 
até já tinha recolhido o materialzinho pro cariótipo, pra 
confirmar, e tinha que ter bastante estímulo, tinha que 
trabalhar bastante, coisas assim. Eu já não me lembro 
esses detalhes. O que me marcou, assim que, logo que a 
gente soube, quando eu cheguei em casa da 
maternidade, eu não me lembro se meu marido que  
entrou no site, se alguém  passou o site pra ele, então 
nós pedimos e recebemos aquele conjunto de 
folhetinhos, de caderninhos, que foi muito útil porque a 
gente pode se organizar um pouco, né. Na seqüência, 
meu cunhado também trouxe pra gente esse, essa 
coleçãozinha, então eu acabei ficando com duas e assim 
eu sabia que o primeiro passou era procurar o pediatra, 
né, porque tinha algumas doenças, quando saiu da 
maternidade, a orientação foi que a gente procurasse o 

                                                 
1 Fátima=mãe; Francisco=pai; Felipe=filho com 
Síndrome de Down; Fábio=irmão; Fávia=irmã; 
E=entrevistadora; negrito=ênfase   

mais rápido possível o pediatra, porque ele iria nos orientar. Foi 
procurado, com mais ou menos uns vinte dias, ele já fez o eletro 
e o eco, eu não lembro mais. Ele foi fazer, foi pedido o exame 
cardiológico que detectou, acho que confirmou só, a doença, o 
problema cardíaco. 
E: Qual era o problema? 
Mãe: Defeito do septo AV total, que a gente não sabia nem que 
existia (sorri) um nome tão comprido assim, um bebê tão 
pequenininho e um nome tão grande, um coração tão pequeno. 
A gente foi procurar um cardiologista, assim, sem indicação 
nenhuma, procuramos pelo livrinho de convênio e fomos direto 
pro hospital. Aí o pediatra conhecia de nome essa cardiologista 
e então a gente foi, conversou com ela, ela fez os primeiros 
exames com ele, tinha mesmo a necessidade, ela já tinha visto, 
porque o pediatra pediu o exame cardiologista, então quando 
nos fomos na cardiologista, já tinha os exames. Aí ela 
encaminhou pro cirurgião e ele levantou uma dúvida, né, com 
relação ao problema, porque ele não tinha falta de ar, não ficava 
roxinho, ele sugava bastante, que nesse vai e vem de médico, eu 
dava o peito e fiz isso na frente do cardiologista, ele ficou até 
meio espantado e encaminhou a gente pra uma amiga dele que 
trabalhava muito com esses exames, eletro, ecocardiograma em 
carianças com doenças congênitas, né. Então nós fomos, foi 
detectado mesmo o problema, confirmou. Entrou com alguns 
medicamentos, porque a cirurgia tinha que ser feita rápido, a 
partir daí eu não me lembro o período, mas ele com poucos 
meses, a minha cunhada é fisioterapeuta e ela começou a 
estudar e mexer um pouquinho com ele. Logo no início, ele 
nasceu em fevereiro, março, abril, maio, acho que com três 
meses mais ou menos, nós procuramos uma instituição. Eu 
liguei nessa instituição e ele foi pra uma triagem, fez a triagem 
na instituição pra aquele serviço de estimulação precoce, né, só 
que ele não começou na instituição logo em seguida, justamente 
por causa do problema do coração, porque aí a gente já tava 
aguardando na fila pra ele ser chamado e indo na instituição 
muito cedinho, entrou inverno tudo, então nós suspendemos, só 
fez a triagem e ele retornou depois da cirurgia, um ano, ele 
tinha um ano e pouquinho. 
E: Ele foi operado com que idade? 
Mãe: Ele foi operado de cinco pra seis meses, ele operou no dia 
cinco, no dia sete de agosto e no dia dezessete ele completou 
seis meses. Fez a cirurgia, correu tudo bem graças a Deus, foi 
tudo OK. 
E – O pós-operatório... 
Mãe – O pós-operatório dele foi ótimo, suspendeu todo 
medicamento que antes ele tomava pra fortalecer a musculatura 
do coração né e potássio pra não reter, ele tomava o potássio e 
tomava um outro que um era pra, porque ele não podia ter 
líquido no organismo, então ele perdia potássio e tinha que 
fazer um pouco de reposição, já nem lembro mais quais os três 
remédios que ele tomou antes da cirurgia, depois da cirurgia ele 
já saiu do hospital sem tomar nenhum, não toma nada até hoje, 
dez anos depois, graças a Deus. Ele ficou com um sopro né que 
falam, discreta insuficiência na mitral, mas é tão discreta que a 
cardiologista disse que só daqui uns vinte anos é que ela vai 
pensar nessa discreta insuficiência se ela aumentar e todos os 
médicos que ele passa e eu comento é imperceptível. 
E – E não afeta as atividades dele... 
Mãe – Nada, em absoluto, é vida normal. A única coisa que a 
cardiologista pede é que assim não faça esforços de competição, 
como a natação, porque aí na competição vai se esforçar muito 
e isso exige certos cuidados e os cuidados com infecções que 
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graças a testículo, com acho que com dois anos, dois 
anos e pouquinho ele fez a cirurgia, puxou o testículo 
direito, também ficou ali quietinho, não teve problema, 
a cirurgia deu certo.   
E – Ele mostra alguma lembrança desses tratamentos, 
das cirurgias? 
Mãe – Olha, no início, ele ficou, logo após a cirurgia, 
antes ele ia mensalmente e logo após a cirurgia ele ficou 
vinte dias lá no hospital, seis na UTI; no primeiro ano 
após a cirurgia, que ele ainda ia mensalmente, eu notava 
que, eu acho que ele ficou com alguma coisa do hospital 
na cabeça porque era impressionante, ele ficava olhando 
muito pro teto, eu sentia, não sei te explicar de que 
maneira, mas eu sentia que ele sentia alguma coisa. E a 
cardiologista sempre detectava uma leve bradicardia e 
eu achava que essa bradicardia, nada me tira da cabeça, 
que fosse aquela coisa dele de estar no hospital de novo, 
que ficou alguma coisa. Hoje não, primeiro porque onde 
ele vai ser atendido, onde ele é atendido foi reformado, 
mudou e ele nunca mais teve contato com o médico que 
fez a cirurgia, só com a cardiologista, então eu acho que 
com o passar do tempo, isso, ou ele soube controlar, ou 
desapareceu não sei, mas nada me tira da cabeça que ele 
ficou com um traumazinho, porque mudava mesmo a 
reação, eu sentia que ele mudava quando ia pras 
primeiras consultas, depois passou. E agora, ele nunca 
foi de falar da cirurgia, que ele tem aquele corte grande 
no peito, né, essa cicatriz, agora, de um ano, dois anos 
mais ou menos pra cá é que ele fala: “mãe, aqui que eu 
operei do coração, aqui que eu operei?”. Então, ele 
levanta a blusa, ele mostra pros amigos, agora já 
diminuiu também, já esqueceu dessa fase, mas ele ficou 
esse ano atrás aí, ele ficou com isso, ele tava sempre. 
E – O que foi falado pra ele? 
Mãe – Que ele tinha, que ele nasceu com um defeitinho, 
né, tinha uns buraquinhos no coraçãozinho dele e que 
ele precisava fazer, que ele fez uma cirurgia, que ele 
ficou no hospital, que a gente levou ele pro médico, que 
o médico operou, pôs o coraçãozinho na mão, fez o que 
precisava, pôs de novo nele e costurou outra vez, 
pronto, agora ele tá ótimo, o coração dele é igual ao do 
papai e da mamãe e ele ficou com isso. 
E – Quando vocês conversaram sobre isso, ele 
perguntou alguma coisa? 
Mãe – Não, ele não entrou muito em detalhes não. Não 
sei se porque ainda se foi muito novinho que fez a 
cirurgia e não teve problema graças a Deus, ele só 
perguntou e ele comenta, “eu operei do coração mãe” – 
“é você operou do coração”, aí ele levanta a camiseta e 
mostra a cicatriz, agora já passou, já não tá tão 
acentuado assim. 
E – Quando ele vai pra piscina, pra paia... 
Mãe – Não tá nem aí, a única coisa é que eu passo 
bastante protetor na cicatriz, que a pele é mais sensível, 
então ele mesmo já sabe que na hora de ir pra piscina o 
protetor tem que ter ali, então às vezes ele comenta: 
“você vai passa na minha operação”, “é, mamãe vai 
passar na cicatriz da operação” (ri), mas também não é 
uma coisa assim que, assim eu nunca percebi que ele 
tenha se sentido constrangido de tirar a roupa, de tirar a 
camiseta na piscina, na frente dos amigos, na escola 
quando troca por algum motivo, que molha ou troca 

porque tá provando uma roupa de festa lá da escola, nunca notei 
que ele se sinta mal com a cirurgia, com a cicatriz. 
E – Você sabe se alguém já perguntou pra ele sobre a cicatriz? 
Mãe – Já, criança já, os amigos perguntam,né, tem sempre um 
ou outro que pergunta e, pelo que eu percebo, ele fala 
naturalmente, porque a gente sempre conversou tudo aqui em 
casa, de modo geral, é conversado muito naturalmente, se tem 
que dar bronca, dá, se eu tenho que gritar com eles, bater, por 
de castigo, falar do problema de um, do problema do outro, é 
sempre muito aberto, nada escondido, nada entrelinhas assim, 
então acho que desde que ele nasceu que a gente faz isso, então 
é normal, acho que pra ele é normal também. 
E – Você falou da cirurgia, sobre a síndrome de Down também 
é falado? 
Mãe – Não a gente não tem o costume. No início foi dito que 
cinqüenta por cento das crianças que têm síndrome de Down, 
que nascem com a síndrome, nascem também com problemas, 
na maioria das vezes, cardíaco. 
E – Foi dito a ele? 
Mãe – Foi dito, não, assim pra gente, pra ele não, como assim a 
gente não, aqui em casa a gente nunca chegou a falar pra ele 
que ele tem um probleminha, que tem uma dificuldade, que ele 
tem a síndrome, nunca assim, nunca tocamos nesse assunto. 
E – E sobre aprender mais devagar? 
Mãe – Não, que me lembre, sempre foi bem natural mesmo, 
quando é alguma coisa que ele não consegue fazer, porque na 
realidade ele tem conseguido fazer tudo o que ele quer, tudo o 
que ele se propõe a fazer ele faz, mas alguma coisa de maior 
dificuldade a gente fala: “ah, é porque você ainda é pequeno, 
você ainda tem que treinar bastante, um dia você vai 
conseguir”, mas a gente nunca usou o termo: “é porque você 
tem a síndrome então isso deixa você um pouco mais devagar 
ou te causa”, não, nunca foi tocado assim, como por exemplo, 
andar de bicicleta, ele não consegue andar sem a rodinha: “não, 
mas você vai aprender, a gente vai te ensinando”- “quando eu 
crescer eu vou conseguir?” – “quando você crescer você vai 
conseguir igual ao teu irmão, papai, mamãe”, então  é assim a 
nossa resposta, nunca foi assim em cima da síndrome.  
E – Você disse que ele consegue tudo o que ele quer, não é? 
Mãe – (Ri). Só na escola que ele não consegue, na escola assim, 
em termos de alfabetização, tá indo, mas ainda não, mas ele 
fica, ele insiste, ele não desiste não. O irmão anda de skate, ele 
também fica em cima do skate, ele não consegue fazer 
manobras, ele não consegue ficar com um pé no skate e dar um 
impulso com o outro, não tem ainda esse equilíbrio, mas ele 
podendo ele põe os dois pés no skate, ele vai se apoiando em 
algum lugar e vai andando, ele fica, ele insiste, porque ele tem o 
espelho dos irmãos, né, então ele fica em cima e vai, e vai até 
conseguir, do jeito dele, com as limitações dele, mas ele chega 
lá.  
E – Ele não está alfabetizado? 
Mãe – Ele está naquela fase assim, ele conhece todas as letras, o 
alfabeto todo, mas ele ainda não uniu, não formou as sílabas, 
então ele lê, você pede para ele ler alguma coisa, ele vai lendo 
sílaba por sílaba, p-o-r-t-a – tá certo, mãe? – tá, tá certo, você 
falou porta, você leu porta p-o-r-t-a, então ele fica assim, na 
hora de escrever, de fazer lição, eu vou explicando, que requer 
mais atenção e aí eu vou às vezes soletrando pra ele e ele vai 
escrevendo e ele consegue. Então ele tá nessa fase, ele ainda 
não deu aquele pulo. Ele entende bastante, as provinhas dele, 
ele ainda tá na época de prova agora, como ele não lê, não 
escreve, com rapidez, sozinho, nada, então a professora lê a 
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prova, faz a pergunta, ele responde e ela anota a 
resposta dele, se é alguma coisa assim, que dá, como 
matemática, por exemplo, que dá pra ele fazer uma 
continha, também ele ainda não tá naquela fase do vai 
um, do pede emprestado, nada disso, então é 
modificado pra ele, isso ele faz, com a letrinha dele, a 
professora vai lendo o enunciado, explica o 
probleminha, uma situação problema, ela explica e ele 
vai fazendo, do jeitinho dele, ele faz as letras, vai 
fazendo os números. Sábado agora teve um jogo do 
irmão, era jogo de vôlei e ele sempre tá com um 
papelzinho, uma caneta, lápis na mão, então ele ia 
falando, quando marcava ponto – quanto que ta?  - ah, 
tá dois a três, então ele punha dois e punha três – agora 
tá sete a dois, ele punha sete e dois, entendeu. Então ele 
já conhece, do um ao nove, acho que onze, doze, tá 
quase, mas ele já vai, já, os números ele já consegue 
escrever. Então ele tá nessa fase assim, consegue já. 
E – E quantidades, ele consegue aplicar? 
Mãe – A gente vai explicando bem minucioso, né, pra 
ele, ele consegue, numa situação problema, por 
exemplo, ele teve uma lição, aquelas né, de tinha três 
bolinhas, três figurinhas, aí o fulano tinha mais quantas, 
aí eles juntaram, quantas tinham ao todo, então aí eu 
vou fazendo junto com ele, às vezes com carrinho, com 
o material que tem na mão – olha, o Pedro tinha três, o 
fulano tinha mais tanto, então vamos ver quanto tinha 
junto, junto tem que somar os dois, todo aquele 
processo né, eu faço em casa, a professora acho que faz 
lá também, então ele tá ainda naquela, naquele processo 
de que falta um pulinho, a gente sempre, ele tá quase 
ali, quase chegando. Mas de sentar, ele tem vontade, ele 
senta, ele quer fazer lição, as folhas que vem de tarefa, 
tem que colocar o nome dele, da professora, a data, ele 
senta, ele já sabe onde tem que colocar, ele já vai 
colocando, todo o materialzinho dele, ele tem tudo, o 
local dele fazer lição, normalmente aquele horário de 
lição, a gente respeito, sempre bem... 
E – Ele tem dez anos? 
Mãe – Ele fez dez. 
E – Está em uma escola regular? 
Mãe – Está na escola regular, na segunda série.   
E – Como foi a escolha da escola? 
Mãe – É, chegou uma fase na instituição, que depois da 
cirurgia, aí ele foi pra instituição, ele ficou na 
instituição acho que um ano e meio mais ou menos, 
como ele tava assim bem adiantado, mais avançado um 
pouco que as outras crianças, que aquele grupinho dele, 
então chegou num ponto, ele tinha acho que três 
aninhos, aí eu fui conversar com a assistente social, com 
o pessoal lá e eles concordaram comigo que para o 
Felipe não tinha mais tanto o que fazer ali na 
estimulação precoce, que ele estaria ganhando mais se 
pudesse mesmo freqüentar uma escolinha, então a gente 
parou, eu parei de levá-lo na instituição e procurei uma 
escolinha onde ele fazia recreação né, porque com três 
aninhos não tinha muito que fazer ainda. 
E – Ele fazia estimulação na instituição? 
Mãe – Só a estimulação. 
E - E a sua cunhada? 
Mãe – Assim, foi chegando numa fase, ela ajudava um 
pouco, ela não forçava muito antes da cirurgia pra não 

cansar por causa do problema cardíaco. Depois da dente, não 
deixava de ir ao dente, ele chegou quase por um fiozinho a ter 
que fazer tratamento de canal, mas também foi tudo assim 
muito tranqüilo, ele quase não percebeu nada, foi sem 
sofrimento, graças a Deus. Ele fez também a cirurgia de 
cirurgia, quando ele já tinha tido alta tudo, ela percebeu que 
quando ela ia mexer com ele, ele já não queria, ele já tava 
maiorzinho, com um aninho, então ele já começava a lutar e ela 
brincava - pra ele não ficar bravo com a tia, então eu não vou 
mais mexer com ele – então ela até se prontificou a pagar uma 
hidroterapia pra ele, ele fez dois meses, mas ele só chorava, não 
rendia, aí a gente conversou com ela e ela passou a pagar uma 
fisioterapeuta pra ele, pra ele não perder esse pique. Mas 
durante um bom tempo, sempre quando ela vinha em casa, 
quando tava em contato, ela tinha que mexer, ela tinha que 
tentar fazer, testar alguma coisa nele, como por exemplo, o 
levantar, o engatinhar, esses movimentos assim, ficar em pé, 
com a cabecinha durinha tal, ela sempre pegava nele pra ver 
como ele tava, se tava progredindo, se tava bem, tudo, mas de 
trabalhar com ele mesmo, não, porque aí ele já ficava bravo 
com ela e ela falava – ele vai pegar bronca de mim, então não 
faço mais. Aí ele fez, também ele fez, ele começou a andar com 
um ano e nove meses, eu fui na fisioterapeuta até dois anos e 
meio mais ou menos, porque aí já tava andando, a gente já... 
E – Ele ficou algum tempo com a instituição e a tia na 
fisioterapia? 
Mãe – Ficou, ficou paralelo, paralelo, porque até tinha dias que 
na instituição ele ia uma vez por semana e na fisioterapia duas, 
então como a fisioterapeuta era lá perto da instituição, então um 
dos dias da semana ele fazia fisioterapia, depois ia pra 
instituição ou vice-versa, eu não lembro mais, porque conforme 
ele cresceu ele mudou de horário, ele começou indo das sete às 
dez, aí depois ele passou das dez ao meio dia que foi justamente 
onde me complicou um pouquinho, porque meio dia eu pegava 
as crianças na escola, então eu via que ele já tava bem no que a 
instituição ensinava, propunha, então eu achei que assim seria 
melhor para o desenvolvimento dele estar com outras crianças 
que estavam acima dele, porque aí ele se desenvolveria melhor, 
foi onde eu conversei com eles, eles concordaram, então me 
liberaram. 
E – Aí com três anos ele parou com a estimulação? 
Mãe – Parou com a estimulação dirigida, parou com a 
fisioterapia. 
E – E a fala? 
Mãe – Ele sempre balbuciou bastante, desde pequenininho, 
quase que no mesmo período que os outros, ele balbuciava, só 
que balbuciou muito mais tempo que os outros (sorri). Então, eu 
não me recordo direitinho as datas, eu lembro que mamãe, 
papai, os nomes dos irmãos ele soltava logo, acho que quando 
ele andava, aquelas histórias, né, o dá, o quero, água, essas 
coisinhas assim ele falou até que rapidinho, não me lembro, foi 
um pouco mais tarde que o normal, mas quando ele começou a 
andar com um ano e nove meses ele já falava bastante coisa, 
balbuciava e falava, mas assim as palavras pela metade, ele não 
falava inteira. Quando eu parei na instituição, ele começou a 
fazer fono, fono ele começou a fazer, na realidade nos últimos 
meses dele na instituição, ele fazia fono e fisioterapia fora, já 
fazia. O meu outro filho fazia fono e ele já atendia o Felipe 
também, então ele fez, durante alguns meses ele fez as três 
coisas, a instituição, fono e fisioterapia Aí depois ele parou com 
a instituição, primeiro parou com a fisioterapia, depois parou 
com a instituição e a fono continua até hoje, eu só mudei de 
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profissional, porque a gente achou que ele já tava há 
quase seis anos com a mesma fono, então ele já tava 
mandando nela, então eu quis mudar pra ver... 
E – Fica uma ligação muito forte... 
Mãe – Fica, fica muito forte, e mesmo comigo, porque 
eu me desgastava bastante e tinha dias que ela era 
minha psicóloga e não a fono dele, porque ela falava, às 
vezes eu chegava lá despejava, desabafava com ela, 
então ela nem atendia direito o Felipe, usava o tempo, aí 
eu falava – te baguncei tudo, né – não adianta você estar 
mal e cuidar dele, então você tem que estar bem pra ele 
estar bem no desenvolvimento, então a gente, acabei 
parando porque ela virou minha mãe, a segunda, 
terceira, quarta mãe do Felipe, então eu falei – não, 
olha, vou sair um pouco. 
E – O que te desgastava nessa época?  
Mãe – Ai era muita coisa. Assim, situação financeira 
sempre foi complicada, isso não mudou até hoje (sorri), 
tá cada dia pior, os tratamentos todos são caros. O 
desgaste assim, eu acho que o desgaste financeiro pra 
uma criança assim é muito grande, lógico que existem 
os lugares onde você consegue bem mais barato, onde 
você consegue às vezes até de graça, mas é difícil você 
conseguir um lugar desses e é difícil pra você levar, 
porque nem sempre é na esquina da sua casa, então fica 
difícil. Eu assim, eu nunca fui, teve uma época que uma 
amiga – ai vai em tal instituição – mas eu não tinha 
carro, o carro era um só, meu marido usava, então eu 
falava – como eu vou com o menino até essa 
instituição? Eu tenho uma filha de nove e um de quatro 
e eu não tenho ninguém que me ajude.  Então essas 
coisas complicavam, então isso desgastava bastante, 
cansava bastante, o fato de ter que levá-lo, eu sempre 
morei pra este lado, sair daqui, pegar trânsito pra levá-lo 
na instituição em outra região, lá na fisioterapeuta, isso 
me desgastava, porque era aquela corrida, ele tinha que 
ir às sete, sete horas ele entrava na instituição, o irmão 
entrava às oito na escola, então eu tinha que deixar o 
irmão, combinava com a professora da escola, com a 
dona da escola, ela chegava no dia da instituição uns 
minutinhos antes, eu deixava o menino e ia voando pra 
instituição, isso no carro assim (faz gesto de pressa com 
a mão), uma das vezes eu bati o carro, coisa leve mas 
bati, em vez de ir pra fisioterapia eu fui pra delegacia. 
Então, essas coisas assim, desgastava bastante e o fato 
de que assim, eu falo, eu repito, não é difícil trabalhar 
com eles, pelo menos eu não vejo dificuldade de 
trabalhar com o Felipe, eu acho que é assim, todo esse 
período, a mesma coisa que a gente fazia com os outros, 
faz com ele, só que com os outros a gente faz sem nem 
perceber, com ele a gente percebe porque o retorno é 
um pouquinho mais demorado, às vezes você precisa 
ensinar duas, três vezes pra ver o retorno, entendeu, é a 
única coisa, mas o que pega bastante é que você tem 
que estar ligada vinte e quatro horas, nele, nele que eu 
digo assim: não superproteger, mas sempre acontecia 
uma coisa, às vezes ele fazia uma coisa e eu correndo 
com a casa, com os outros dois, com outras coisas, 
porque eu sempre fiz tudo sozinha, raridade eu ter uma 
faxineira, empregada nunca, faxineira, quando eu 
consigo trabalhar fora aí eu coloco a faxineira uma ou 
duas vezes por mês, porque o que eu ganho como 

professora não dá pra por uma empregada, não dá pra nada, 
então tem que estar sempre conciliando isso, então, às vezes ele 
fazia alguma coisa e naquela hora eu não percebia que ele tava 
precisando da minha ajuda e eu tava com a cabeça com mil 
coisas não percebia, então eu  falo que a gente tem que ficar, a 
mãe ou quem  lida com a criança, ficar ligada vente e quatro 
horas é nesse sentido, que às vezes passado alguma coisa que eu 
poderia ter ensinado, que eu poderia ter, sei lá, pra estimular e 
passava, então muita coisa, muitas vezes, isso. 
E: E você acha que esse ritmo de terapias impedia de aproveitar 
esses momentos? 
Mãe: Olha, eu acho que assim por um lado impedia, justamente 
por causa do transporte, do tempo que eu perdia, porque não é 
nada perto, então aquele tempo que você perde, você poderia 
estar aproveitando de uma outra forma, mas ao mesmo tempo, o 
período que ele está na terapia pra ele está sendo muito 
importante e pra mim também, porque eu dou muito valor nas 
terapias dele, porque primeiro porque é um momento que, mal 
ou bem, eu sou obrigada a parar quarenta, cinqüenta, uma hora 
e meia, naquele momento, eu sou obrigada a ficar e eu aprendo 
porque sempre, quando ele entra ou quando ele sai da terapia 
sempre uma palavrinha, uma troca de informação, uma pequena 
dúvida a gente tira ali rapidinho, eu com a terapeuta, então eu 
acho que isso ajuda bastante e mesmo alguma coisa que ela 
comentou na terapia comigo, que eu ligo com alguma coisa 
aqui de casa, então eu acho muito proveitosas essas terapias 
dele porque eu também pego alguma coisa. Eu digo que eu 
detesto jogos e detesto montar quebra-cabeça, mas depois que o 
Felipe nasceu, tudo na minha vida é montando quebra-cabeça – 
ah, então aquilo que ele fez o mês passado era por causa disso 
aqui, então tem que tá sempre fazendo as associações, então 
isso desgasta muito pra gente muito, porque eu falo, eu não 
tenho só o Felipe, não gostaria de ter tido só o Felipe e assim, 
eu só gostaria de ter um pouquinho mais de dinheiro pra não 
precisar me preocupar tanto com o dinheiro e com as coisas da 
casa pra dar um pouco mais de atenção para os três, não só para 
o Felipe, porque os outros também são normais , mas também 
precisam do nosso eixo, né, senão desestrutura tudo e o Felipe é 
uma criança que, se eu não estiver bem, o dia que eu tô de TPM 
o Felipe não rende nada, ele não faz nada, quando eu pego aula, 
que agora eu tô como eventual do Estado, então seis e meia da 
manhã a escola me liga “Você pode vir?” – tô aí, então o Felipe 
“não, eu não”, porque sou eu que levo ele pra escola – e vamos, 
e vamos, e vamos, então já sai daqui de casa eu brigando, 
porque apressando, não sei o quê, chega na escola, eu deixo ele 
na escola dez pras sete e ele só vai entrar em aula sete e vinte, 
então ele fica na escola sozinho, aquele período, esse período de 
seis e meia até ele ir pra escola ele perde metade do rendimento 
da manha, às vezes, tem hora que eu até questiono com meu 
marido, até que ponto compensa financeiramente eu ir dar uma 
aula pra ganhar vinte e cinco reais naquele dia e depois passar a 
semana inteira batalhando com o Felipe que se perdeu por causa 
daquele dia, porque às vezes eu dou uma aula na semana. 
E: Pra você, como pessoa, como profissional isso é gratificante? 
Mãe: Eu gosto, eu gosto, eu acho que mesmo não compensando 
financeiramente, eu acho assim, ele tem que entrar nesse ritmo, 
porque é o ritmo da casa e eu não posso mudar, uma coisa que a 
gente também sempre se preocupou bastante é porque todo 
mundo que chegava pra comentar alguma coisa da síndrome ou 
deles, né, de um modo geral - ah eles são muito metódicos, eles 
são muito sistemáticos, eles gostam de tudo muito certinho - eu 
nunca deixei ele ter nada muito certinho, porque a minha vida 
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não é assim, hoje eu almoço meio-dia, amanhã  eu 
almoço as três horas da tarde, hoje eu consigo dar um 
lanche pras crianças as quatro, cinco horas da tarde, 
amanhã eu não consigo, depois de amanhã também não, 
só vou conseguir na semana seguinte. Então eu nunca 
tive, eu tenho os horários assim, horário de almoço, 
horário de janta, né, sempre ali, horário de banho, que 
também é um pouco flexível, horário da lição, é o único 
horário que eu sou mais rígida - agora é hora de fazer a 
lição, acabou, então eu desligo a televisão, eu me 
tranco, eu faço lição com ele aqui na cozinha, porque os 
outros dois estão sempre nos quartos, então eu faço com 
ele na cozinha – oh, eu tô fazendo lição com o Felipe, 
então nesse horário é raridade as crianças entrarem na 
cozinha, me solicitarem, porque cinco minutos, dez 
minutos, uma hora que eu tô fazendo lição ali, é 
religioso, não atendo telefone, não atendo ninguém. 
Então, é o único horário que, assim, eu insisto mais, o 
resto não. Então é gratificante pra mim, eu preciso, eu 
sinto que eu preciso sair pra distrair um pouco, porque 
aí eu vou ver outros problemas, porque o Estado tem 
mil problemas, então eu vou outros problemas, eu vou 
conversar com um monte de gente, eu passo muito da 
minha experiência de casa, como mãe, eu uso na escola, 
porque as crianças do Estado são carentes também têm 
problemas, milhões, então eu às vezes eu dou pouca 
aula, eu sou mais mãezona deles do que professora. 
E: Como mãe você ajuda as crianças e como professora, 
te ajudou a ser mãe do Felipe? 
Mãe: Bastante, eu acho que ajudou bastante também, 
embora eu esteja afastada, porque eu me formei, 
trabalhei pouco tempo no interior, casei, vim pra cá, só 
peguei bicos, né, como professora e depois que as 
crianças nasceram, depois que minha filha nasceu foi 
aquele negócio, não, quando ela tiver dois, três anos ela 
vai pra escola, então eu volto a trabalhar, quando isso 
aconteceu eu fiquei grávida do outro filho (ri) então já 
esperei, aí eu não voltei mais. Então eu não tôo 
exercendo a profissão de professora mesmo há muito 
tempo, então tô sem curso, desatualizada, mas eu acho 
que me ajudou muito, com o Felipe e do Felipe me 
ajuda muito quando eu vou dar aula também. As duas 
coisas. 
E: O fato de não trabalhar teve alguma influência da 
síndrome do Felipe? 
Mãe: Assim, é aquela, não pesou, porque eu optei em 
fazer isso quando minha filha nasceu, quando fui voltar 
eu engravidei do outro, então eu parei de novo, quando 
eu pensava em voltar eu fiquei grávida do Felipe, 
quando o Felipe nasceu, então eu falei, agora vai ser 
mais difícil, como tem sido mais difícil por outros 
motivos também, é a idade, é uma série de coisas. 
E: E como é isso pra você, como mulher? 
Mãe: Olha, eu acho que pesa mais justamente pela parte 
financeira, porque assim , eu acho que eu, eu sempre 
tive na minha cabeça aquela coisa assim, eu quero 
casar, eu quero ter uma família, um marido pro resto da 
vida, se possível, eu quero ter filhos, eu quero ser dona-
de-casa, eu quero ser mãe, foi uma opção de vida, agora 
lógico que eu tenho vontade de sair de manhã, de ter 
aquele horário, pra mim é desgastante, quando eu pego 
uma licença de trinta dias, então, aí é que eu fico de 

cabelo em pé, porque aí eu saio os trinta dias de manhã pra dar 
aula e a hora que eu chego, eu não chego e fico em casa, eu 
tenho as coisas do Felipe, esse ano ainda não, mas o ano 
passado eu só não saia na quinta-feira à tarde, o resto, todos os 
dias, então eu pegava licença, a casa virava de perna pro ar, a 
roupa pra passar, virava tudo, então (ri). Aí, eu tenho, eu tive, 
da minha bisavó, aquele pensamento que veio com minha avó, 
que veio com minha mãe, aquele pensamento: filha, você vai, a 
casa fica, então, não deu pra limpar a casa do jeito que você 
queria hoje, não esquenta a cabeça, amanhã você limpa, então, 
assim, eu gosto de manter tudo organizado, tudo limpinho, mas 
eu optei por não me matar, porque senão eu morro e a casa fica 
mesmo.  Então, eu vou, e assim, eu sou de desabafar muito, a 
minha vida é um livro aberto, se você sair e pegar o nome das 
minhas amigas e for conversar com elas, elas vão contar toda 
minha vida, então, sendo assim, isso me ajuda muito, porque eu 
ponho pra fora, eu não guardo e sendo tudo aberto, eu tenho 
liberdade pra chegar pra uma amiga, pra pedir alguma ajuda ou 
pra desabafar, pra qualquer coisa, entendeu, então isso eu acho 
que me ajuda muito, bastante. Agora eu comecei a andar com 
uma amiga, então largo tudo, de manha das oito, nove, nove e 
pouquinho, eu tô andando, ela passa aqui e a gente vai andar 
aqui perto e depois quando eu chego aí é que eu vou fazer o que 
eu preciso fazer, não deu tempo de fazer, fica, a cama fica sem 
arrumar, amanha eu limpo, vou, vou levando, entendeu, eu já 
não me mato mais não, logo que eu casei eu até me matava, 
mas agora com três filhos, não dá mais, não tem jeito. E cada 
um numa fase diferente, isso é difícil, isso eu sinto bastante, 
embora por um, determinado momento, até me favorece, mas 
na maioria, eu acho que se eu tivesse tido mais próximo, a 
diferença seria menor, os problemas ficariam mais juntos, né. 
Três filhos únicos, eu falo. E um quer fazer o que o outro faz, 
né, então fica difícil. 
E: São modelo, um para o outro...  
Mãe: Ainda bem que eles são bons filhos, bons alunos, então 
um segue o passo do outro, porque se tivesse problema ainda 
com ou outro, aí eu não ia dar conta, aí a coisa ia ficar preta. 
E: Alguma coisa no desenvolvimento do Felipe chamou 
atenção? 
Mãe: Olha, eu levei assim, com naturalidade, a fralda eu não me 
lembro, demorei um pouco pra tirar a fralda, mas não tive 
muitos problemas, não, quando ele tirou a fralda, comer sozinho 
também ele já logo, porque, como eu já trabalho com ele desde 
que nasceu e ele tem o espelho dos irmãos, então ele sempre 
quer fazer o mesmo que eles, tem vontade, mesmo ainda não 
sendo a hora dele comer sozinho, mas ele já queria, então eu 
deixava, entendeu, cortar o alimento na hora da refeição, tem 
hora que agora não, no começo ele não conseguia, mas ele via 
que nós todos usávamos garfo e faca, porque só ele que não 
usava, então, essas coisas foram ajudando muito. 
E: Na família, vocês nunca fizeram diferença. 
Mãe: Não, não, porque ele era pequenininho, não, pegava na 
mão, ele foi querendo fazer, a gente foi deixando, foi ajudando, 
foi ensinado e assim foi tudo muito natural, as coisas com o 
Felipe aconteceram muito naturalmente, isso acho que foi um 
ponto positivo muito grande, tanto pra gente quanto pra ele, 
muito mais pra ele, né. O que a gente sente às vezes, assim, 
aquelas diferenças, né, ele tá num grupo de amigos, os amigos 
tão brincando, aí as brincadeiras já são mais rápidas, o 
raciocínio mais rápido que ele não consegue, às vezes ele fica 
sentadinho olhando, um ou outro amigo que percebe ou que tem 
alguma coisa também mais especial, não o Felipe é café com 
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leite, mas introduz na brincadeira, mas tem sempre, 
lógico, criança é criança, então, tem sempre aqueles 
momentos, assim, que você fala “puxa vida, ô moleque 
chato, não tá vendo que o  
Felipe não consegue”, então bate aquele coisa, mas, a 
gente já... 
E: O Felipe sente? 
Mãe: Olha, acredito que sente, mas nunca falou nada, 
nunca manifestou nada, nunca falou nada, e nunca 
percebi que ele assim não quisesse brincar com aquele 
amigo ou fazer alguma coisa por não conseguir, por 
causa dessa diferença, entendeu, agora lá na escola, 
quando estão entre crianças é muito comum isso 
acontecer, porque tem criança que não tem paciência 
mesmo e são crianças, né, até entendo, pra cabecinha 
deles é complicado deles, deles, saberem lidar com isso, 
mas eu deixo, sabe, tem horas que eu entrego mesmo, 
um pouco na jaula dos leões pra ele também aprender a 
conviver com isso e aprender a se virar. 
E: Ele não se recusa a estar com os amigos, socializa 
bem... 
Mãe: Participa das atividades, ele gosta de ir, ele quer 
ir, ele pede, ele já foi varias vezes na casa de amigos, os 
amigos já vieram aqui, às vezes brincam mais com o 
irmão do que com ele, mas ele tá com o amigo aqui 
dentro de casa, então, ele não, acho que não atrapalha 
ainda, ele acho que não percebe essa diferença não.  
E: A fala dele é suficiente para a interação? 
Mãe: Às vezes não, porque ele ainda tem algumas 
dificuldades, ele faz, já forma frases, as estórias que 
ainda estão, assim, às vezes, um pouco sem, misturadas, 
começo, meio e fim, ta meio invertido, mas já bem 
menos do que antigamente, já melhorou bastante, mas 
ainda tem, principalmente assim quando ele quer contar 
alguma coisa que ele tá muito eufórico, com pressa, aí 
ele embanana tudo, que ninguém consegue entender 
nada, tem que mandar parar - Felipe, pára, pensa no que 
você vai falar, agora você fala. Ele tem muito assim, se 
acontece alguma coisa na escola, que eu fico sabendo 
porque alguém contou ou ele contou, depois quando 
chega os irmãos ou o pai; - mãe, conta pra eles - mas 
Felipe, foi você, conta você - não, conta você. Então ele 
fica esperando que eu conte o que aconteceu pros 
irmãos, ou pro pai, pra quem quer que seja, então, eu 
também tenho trabalhado bastante com isso, que 
aconteceu com ele não foi comigo, ele sabe falar, ele 
que tem que falar. 
E: Você acha que quando ele pede pra você falar, ele 
pode achar que é difícil pra ele? 
Mãe: Pode até ser, pode até ser, mas eu não parei pra 
pensar nisso não, não parei pra pensar se já é alguma 
coisa que ele esteja percebendo ou ainda não ou é a 
preguiça de falar ou quere que eu fale, porque assim, 
tem determinadas horas, agora eu melhorei bastante, 
mas muita coisa eu também atrapalhei alguma parte do 
desenvolvimento dele, como por exemplo, o pedir água, 
ele falava: -  mãe, a, eu já sabia que era água, porque já 
era tudo automático, né, então isso eu tive que me 
policiar bastante, é difícil, porque você tá na cozinha, 
arrumando cozinha, preocupada, a cabeça a mil por 
hora, chega um filho e fala assim - mãe eu quero a, você 
já pegue um copo e dá água, entendeu, então isso era 

muito automático, eu tive que trabalhar muito com isso, o 
entende-lo. O pai não entende muita coisa que ele fala, porque 
fica muito pouco tempo com ele, é a noite e final de semana, eu 
não, eu entendo tudo e também tem aquele dom da mãe, né, 
então o pai fica bravo comigo “você não pode entender tudo 
que ele fala”, quando eu vi, eu já entendi, já passei na frente, já 
falei no lugar dele, já resolvi o problema. Isso eu tenho que me 
policiar muitas vezes.  
E: Você foi orientada para isso? 
Mãe: Tenho sido, eu percebo, mas eu tenho sido orientada pelas 
terapeutas. 
E: Atualmente ele está fazendo o quê? 
Mãe: De atividades? 
E: É. 
Mãe: Ele atualmente tá fazendo futebol aqui pertinho de casa, a 
fono e a psicopedagoga e fazendo aula de violão, começou esse 
ano, que ele quis, lá no colégio mesmo, ele tá fazendo violão. E 
eu tô aguardando a vaga da natação, que ano passado ele fazia e 
eu perdi a vaga, não fiz a matrícula quando tinha que fazer e eu 
perdi, então tô esperando a vaga. Eu tento assim, eu sempre 
tentei preencher, dar bastante atividade pra ele fora do período 
da escola porque eu acho que criança tem que gastar energia, 
não pode ficar só dentro de casa atrás de televisão, de 
computador, de videogame, entendeu, eu sou meio contra isso, 
então, vai fazer atividade, vai sair, fazer alguma coisa pra não 
ficar... 
E: Ele não mostra nenhum desgaste com isso, não está 
sobrecarregado? 
Mãe: Olha, o ano passado a gente percebeu que no final do ano, 
em outubro mais ou menos,  eu já percebi que ele tava 
estressado sim, principalmente nas lições de casa, ele já não 
queria fazer mais, ele não tinha paciência, porque tem algumas 
coisas da lição que sou eu que respondo o que ele fala, se é uma 
frase muito comprida, alguma coisa assim, então eu pergunto, 
vou puxando dele e respondendo, como a professora faz na 
escola, então eu comecei a perceber o ano passado que ele não 
queria mais fazer lição, ele pedia pra eu fazer – “mãe, você faz? 
Você me ajuda?”. Então a gente percebeu, eu conversei até com 
as terapeutas e eu senti que ele tava cansado mesmo, que 
estressou, tanto que esse ano eu conversei já com a 
psicopedagoga, como ele tá esperando a vaga da natação, eu 
falei ele tem atividade segunda e terça, só, quarta, quinta e sexta 
ele não tem, então, se eu podia colocá-lo num judô, em alguma 
outra coisa, no clube, né, pra ele preencher, ela falou que não 
tinha necessidade, porque ele faz futebol uma vez na semana, 
ele já tem terapias às terças-feiras e a cada quinze dias no 
sábado, que a gente diminuiu também, o ano passado eram duas 
vezes por semana e este ano a gente deu uma modificada e ele 
faz, mesmo sendo logo na seqüência da escola, ele faz o violão, 
então ele tem três dias ocupados, ele tem que ter também o 
momento dele, livre pra ele fazer o que ele quer. Então, ela 
falou pra mim – “espera, quando sair a vaga da natação a gente 
dá uma remanejada de novo”, porque senão também e com isso 
eu canso também, porque leva e fica, eu levo e fico, então, por 
isso que eu falo, tem que tá ligada vinte e quatro horas, porque 
uma coisinha que às vezes você perde, pôxa depois pra 
recuperar é tão difícil, com ele, né. 
E: Ele está bem? 
Mãe: Ele está, graças a Deus ele está bem, sim, tem essas 
dificuldades, né, a gente já foi orientado também, que tem 
crianças que falam muito bem, mais cedo, outras que lêem e 
escrevem perfeitamente mais cedo, como tem crianças que 
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demoram ainda mais do que ele, então vai muito deles, 
né, das crianças e também de um modo geral, tem 
criança que tem mais facilidade, outras menos, então, 
pra gente ter paciência, eu como tô nisso toda hora, eu 
já entendi isso, o pai que às vezes fica, principalmente 
com a fala – ah, mas eu não entendo o que ele fala, 
calma, ele tá indo bem, tá conseguindo, o que a gente 
vai fazer, é o momento dele, não chegou ainda dele 
conversar igual a gente conversa, não sei nem se vai 
chegar, tem que esperar, né. 
E: Vamos parar agora? 
Mãe: Tá. 
E: Eu gostaria de algum dia encontrar vocês juntos. 
Mãe: Com as crianças? 
E: Tá, vou ver com eles. À noite é mais difícil, é assim, 
à tarde tem dia que dá porque as crianças estão em casa, 
mas o pai não está, à noite, a irmã está na faculdade, 
então, eu vejo, com verso com eles, talvez num sábado, 
acho que à tarde, porque a irmã tá fazendo inglês no 
sábado de manhã, ela tá vendo um outro serviço, um 
estágio, ela tá no segundo ano de administração à noite 
e ela fazia inglês durante a semana, aí ela começou a 
fazer um processo seletivo, então como ela tá nesse 
processo, não sabe se vai ou não vai e falta pouco para 
terminar o inglês, aí ela transferiu pra sábado, porque se 
ela passar, então ela já, então ela tá toda bagunçada com 
os horários, mas aí a gente combina sim. 
 
Entrevista com a família 
 
A família se reúne na sala e Felipe pega papel e lápis. 
Mãe – Ah, o três. Que números você conhece? 
Felipe – (ininteligível).  
E – Vai escrever? 
Mãe – Ele viu ela pegando as coisas... 
Pai – Quer mostrar as habilidades, é? 
Mãe – Sim. Vamos lá, o que você vai escrever? 
Felipe – Onhá (Felipe fala de forma não completamente 
clara e articulada, embora seja possível identificar a 
palavra que quis dizer em função da seqüência). 
Mãe – Você vai desenhar. 
E – Desenhar. 
Mãe – Tá certo, vamos lá. 
Pai – Tá booom. 
Felipe – Um poquinho. 
Pai – Não fica mais fácil você mostrar aquele que você 
fez pro papai e pra mamãe, tá lá no quartinho. 
E – O que é isso? (perguntando sobre o desenho) 
Felipe – Polvo (disse algo que pareceu desconexo). 
E – Polvo? 
Felipe – Polvo. 
E – É? 
Felipe – É. 
Mãe – Geralmente é assim, dá as ordens e a gente tem 
que obedecer  (enquanto a mãe fala Felipe começa a 
falar mostrando o desenho). 
Felipe – Ó, qué pintá. 
Mãe – Então pinta, pode pintar, tá bom. 
Felipe – Péra. 
Mãe – Eu fico quieta. 
Felipe – Num sai (escolhendo um lápis de cor). 

Mãe – Não sai, pega outra cor. O apontador provavelmente 
perdeu na escola. 
Todos ficam em silêncio enquanto Felipe desenha, após cerca 
de cinco minutos o pai interfere.. 
Pai – Não precisa fica quieto né, você pode continuar fazendo 
teu desenho e a gente pode continuar conversando. 
Felipe – Não! (com ênfase). 
Pai – Por quê não?  
Felipe – Não. 
Pai – Por quê não? (Felipe não responde). Não tem essa não. 
(Felipe mostra o desenho).  
E – Acabou? 
Pai  - Tá bonito! 
Felipe – Escrevê. 
Pai – Escrever o quê? 
(Felipe fala alguns monossílabos, faz gesto para ficarem 
quietos). 
Mãe  – É pra ficar quieto. 
Pai -  O polvo você conseguiu? 
Felipe – Pai, quieto (fala mais alguma coisa ininteligível). 
Mãe – O polvo ele fez.  
Felipe – Ah. (mostra o desenho). 
E – O que é isso? 
Felipe – Cachorro.  
(Todos ficam em silêncio por cerca de dois minutos). 
Mãe -  É o Bily? (Nome do cachorro da família). 
Felipe – Não. 
Mãe – É outro cachorro? 
Felipe – Bob. 
Mãe – Ah, o Bob. 
(Felipe fala alguns monossílabos, todos ficam calados).   
Pai – Ninguém fala mais nessa casa?  
Felipe – Péra, não... 
Pai – Não senhor, eu vou ficar falando, não quero nem saber.  
(Ninguém fala por mais dois minutos). 
Pai – Tá bom.... (Felipe mostra o desenho). 
Irmã - Ah, ele acabou, ele não acaba. 
Mãe – Acabou. 
(Felipe pede para a irmã desenhar). 
Pai – Não é ela. 
Mãe – Vai desenhando. 
Pai – Vai desenhando enquanto a gente conversa. 
Felipe – Não! (gritando). 
Mãe – Olha!  
Pai – Olha rapaz! 
(Passaram-se cerca de vinte minutos entre os monossílabos de 
Felipe e o silêncio, momentos em que todos estavam voltados 
para ele). 
Mãe – Você fica quieto e a gente conversa. 
Felipe – Não! (grita). 
Mãe – Ó! Pára! 
Pai – Então é o seguinte, deixa você desenhando aqui sozinho e 
a gente vai lá pra cozinha... 
Mãe – Lá na cozinha e conversa lá. 
Pai – Lá fora. 
Felipe – Não quero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 
nove ... 
Mãe – Oito, nove. 
Felipe – Dez! 
Mãe - Agora pode? 
Felipe – Não. Pinta a bola. 
E – Você vai pintar tudo agora? 
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(Todos se mantém em silêncio enquanto Felipe pinta, 
ele pronuncia alguns monossílabos enquanto o faz). 
Pai – Não tá com a cabeça muito perto do caderno, não? 
Felipe – Silêncio! 
P – Ah, rapaz, precisa encostar a cabeça no caderno. 
Mãe – Hoje ele já teve aula, porque... 
Felipe – Silêncio! (continua pintando) 
Mãe – Eu tô conversando com ela, por favor. 
Felipe – Com ela. 
Mãe – Ele já foi pra aula, teve comemoração. 
Felipe – Três, três. 
Pai – Número três, é. 
Mãe – Teve comemoração, foram várias comemorações 
num dia só. 
(Felipe fala alguns monossílabos,como tá, zê ). 
E – E vocês comparecem quando é comemoração? 
Mãe – Depende, hoje era como se fosse aula, né, eram 
só as crianças. 
(Felipe fala monossílabos enquanto a mãe conversa,a, 
tá) 
Irmã – Tava no auditório. 
Mãe – Estava no auditório, fizeram algumas atividades, 
escrita, tomam lanche, é mais recreação, é pra constar 
só. Já o irmão não, o irmão quando tem é aula, aula 
mesmo. 
E – É o mesmo colégio? 
Mãe – O mesmo colégio. Agora quando tem alguma 
comemoração, festa junina, a festinha de final de ano, aí 
vão todos. 
(Felipe continua com os monossílabos,  tá, si). 
Pai – É, tô gostando, é bem rápido agora. 
Felipe – É, qui. 
Irmã – Aqui (apontando para o desenho). 
Pai – Vê se tem todos os números, tem o um, tem o 
dois. (Felipe escreveu os números e os pinta).      
Irmã – Ele tá confundindo. 
Pai – Tá escrevendo número repetido né rapaz. 
Mãe – Você pulou pro nove. 
Felipe – Não. (todos riem). 
Pai – Chega?! Verifique se tem todos os números. 
(Felipe fala algo ininteligível). Vê se você não escreveu 
o mesmo número mais de uma vez, não pode repetir. 
Felipe – Onze. 
Pai – Não, onze já foi, olha lá. 
Mãe – O onze tá aqui. 
Pai – Depois do onze vem qual? 
Felipe – Um, um , um. 
Mãe – Um, dois, três, quatro, cinco, cadê o seis? 
Pai – Então, é o seis, não tem o seis, põe o seis aí. 
(Felipe segue a instrução do pai). 
Mãe – Depois tem o sete, tá faltando o oito. 
Felipe – O oto. 
Mãe – Faltando o oito. 
Pai – Tem que ter seqüência. 
Felipe – O dez. 
Mãe – E o oito? 
Felipe – Aqui. 
Pai – Rapidinho. Não pode esquecer a seqüência. 
Mãe – O nove de nove, o nove tá aqui. 
Felipe – É tudo junto. 
Mãe – É o oito. 
Pai – Opa! 

Mãe – É igual ao da camiseta. 
Felipe – Junto. 
Mãe – Ó! Pára.  
Felipe – Tudo junto. 
(Pai e mãe falam juntos) 
Pai – Tudo junto? 
Mãe – É o número da camiseta. 
Felipe – Tudo junto. 
Pai – Você não tá fazendo... 
Mãe – Não tá fazendo junto, tá fazendo o desenho só, então tá 
faltando o oito. 
Felipe – Sete. 
Mãe – Não tá faltando o oito? 
Pai – Não tá faltando o seis? 
Mãe – O seis tem. 
Felipe – Sete. Um, dois, três, seis, quatro, cinco, sete. Um dois, 
três, quatro, sete. 
Pai – Cadê o oito? 
Mãe – Não é o sete. Olha, um, aqui tem um, aqui tem um, dois, 
três, o quatro, o cinco, (a mãe vai mostrando os números 
desenhados por Felipe enquanto fala), aí você pulou pra cá, 
seis, voltou pra cá, sete. Cadê o oito?  
(Felipe aponta um número) 
Mãe – Esse aqui é o nove.  
Felipe - Nove. 
Mãe – Esse é o nove. Nove, nove. 
Pai – Tem dois nove aqui. Um dos nove.. 
Mãe – Faz um desses aqui.... 
Pai – De nove é só aumentar a perninha você faz o oito. 
Felipe – Tá. 
Mãe – Faz o oito.  
(Pai e mãe falam juntos tentando explicar o número para 
Felipe). 
Felipe – Faz esse. 
Pai – Não, cara. 
Felipe – Pai... 
Pai – Pega o nove e faz o oito. 
Mãe – Faz assim, olha. 
Felipe – Sobe. 
Mãe – Sabe como seu pai tá falando? 
Felipe – Sobe .... fazer o a. 
Pai – Olha, o nove... 
(Felipe tenta mostrar, fica confuso, todos falam juntos). 
Felipe – Nove. 
Mãe – Não tem nove. 
Felipe – Um, dois, três, quatro, cinco. 
Pai -  E aqui? 
Felipe – Seis. 
Pai e mãe – Seis (rindo). 
Mãe – Papai tá falando assim, olha. Esse aqui é o nove, se você 
fizer outra bolinha aqui embaixo, ficou o ... 
Felipe – Oito. 
Pai – Deu. 
Mãe – Oito. 
E – Pronto! 
Mãe – Tá bom. Pode fechar? 
Felipe – Não! 
Pai – Deixa eu ver se ficou bom, deixa eu ver. 
Mãe – Não! 
Felipe começa a contar apontando para as pessoas, fala os 
nomes, depois conta nos dedos, aponta para as pessoas 
novamente, pede para que elas mostrem nos dedos o número 
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que ele falaz. 
Felipe – Paiê! 
Pai – Senta aí, vamos conversar direito. 
Felipe – Quieto! (grita) 
Mãe – Olha! 
Felipe – Siênço! Professor. (Felipe não articula todas as 
letras). 
E – Você é o professor? 
Felipe continua falando, muitas palavras são 
ininteligíveis. 
Mãe – Virou mágico! 
Felipe – Um, dois...(continua falando) 
Mãe – Ih, agora senta aqui. 
Felipe – Não! Corrigi. (grita) 
Mãe – Depois você corrige. Depois você corrige. 
Irmã – Quer conversar com a gente? 
Mãe – Quer conversar também? 
Felipe – Não! (grita) 
Irmã – Então fica quietinho, tá? 
Felipe – Não! (grita) 
Mãe – Tá bom. Então fica quietinho. 
Felipe – Não!  
E – Posso perguntar? 
Felipe – Num qué! 
Pai – Pode sim. 
Mãe – Ela veio aqui pra perguntar umas coisas pra 
escola dela. 
Felipe – Num dá. 
Mãe – Sim. 
E – Eu vou perguntar umas coisas. Ele é sempre assim, 
sempre “comanda”? 
Mãe – Se deixar, é.  
Pai – Dependendo... 
Mãe – Ele é aqui em casa, com a gente, se deixar ele 
quer tomar conta, a gente é que fica, foge.... 
Pai – Se for na onda dele... 
Mãe – É. 
E – Ele comanda mesmo. 
Mãe – E principalmente quando tem gente de fora, que 
aí quer mostrar, quer aparecer, isso sempre. 
E – Como agora, por exemplo, seria para tentar mostrar 
o que ele sabe, está usando lápis, papel, escrevendo, 
desenhando? 
Mãe – O que ele sabe fazer, e imitando. 
Felipe – Mu. 
E – Ele imita vocês? 
Felipe fala algo ininteligível.  
Mãe – Imita. 
E – O quê?  
Pai – Não. (orientando Felipe no desenho). 
Irmã – Ah, roupa, ele quer colocar igual quando você 
vai trabalhar. 
Mãe – No computador. 
Irmã – É. 
Mãe – Ele leva o dele pro quartinho, jogar futebol. 
Irmã – Outro dia eu fui fazer lição e ele foi pra fazer 
também. 
E – E aí vocês dois fazem a lição, ele faz também? 
Irmã – Faz, nesse dia ele fez. 
Pai – De trabalho, também pra estudar comigo, ele 
estuda. 
E – Você faz a sua parte e ele faz a dele? 

Pai – Você fica fazendo e ele conversa. 
Mãe – Porque aí ele começa a querer a atenção pra ele, né. 
Pai – Mas não é sempre não, não é sempre.   
Mãe – Então, às vezes acaba atrapalhando quem tá trabalhando, 
quando tá no quartinho com o pai, se tá no computador 
(enquanto a mãe fala Felipe emite sons ininteligíveis) ele fica, 
tá do lado, mas passa um pouquinho ele já começa – ô pai, isso, 
o que você tá fazendo? E começa, pra chamar a atenção, pra 
tirar daquilo. 
Enquanto a mãe fala o pai começa a falar. 
Pai – Tem época que é mais, tem época que é menos. 
E – Agora quando a mãe falou pra ele ficar quietinho, ele se 
aquietou um pouco. Ele aceita quando vocês colocam limites? 
Mãe – Às vezes é um pouco complicado, mas normalmente ele 
concorda sim.  
E – Mas se alguém corrigir alguma coisa ele aceita. Ou não? 
Irmã – Ele tá um pouco teimoso.  
Pai – Ele percebeu. 
Irmã – É que agora ele percebeu que a conversa é sobre ele. 
Pai – Você percebeu que estamos conversando sobre você? 
E – Você percebeu Felipe? 
Felipe não responde, continua escrevendo. 
Mãe – Vamos fazer uma troca: esse seu caderno é da escola, 
você tá usando todas as folhas, não vai dar certo. 
Felipe – Eba! Ovinho! 
E – Novinho hein! Que presente! 
Mãe – Esse já era dele faz tempo pra fazer lição paralela e eu 
não comecei. Então... 
Felipe continua escrevendo. 
E – A letra tá bonita, tá escrevendo certinho? 
Pai – Está treinando, ele não tá escrevendo. 
Mãe – Quando é letra de forma ele faz. 
E – Já dá pra reconhecer a letra. 
Mãe – Já. Mas olha, um pouquinho em cada folha, o caderno 
acaba rapidinho. 
Pai – Olha, tá vendo. 
Felipe – O papel (procura outro lugar para apoiar o papel) 
Pai – Senta na mesa. 
Mãe – Na mesa, é melhor, o caderno é mole, aquele outro  tinha 
capa dura, esse é mole. 
E – Vocês têm tarefas definidas em relação ao Felipe? 
Pai – Acho que não. 
Irmão – Minha mãe cuida de quase tudo, mas quando é assim 
coisa de comer, de estudar, às vezes é meu pai, às vezes eu. 
Mãe – É quando é pra estudar, pra escola. 
Pai – É essas coisas, mas no dia a dia não tem nada. 
Mãe – Cada um... 
Pai – Quem tem uma afinidade, se é uma coisa de escola que 
precisa ensinar, aí tudo bem, mas normalmente não.  
Mãe – A  maioria é comigo, é porque a hora das lições,  
normalmente eu que tô em casa, né, às vezes a irmã saiu ou tá 
no quarto fazendo as lições dela, o irmão a mesma coisa, o pai 
tá trabalhando, então quando é lição de casa é comigo, 99%. 
Agora quando é pra estudar pras provas, aí ciências o pai pega 
às vezes, de inglês eu pego, o irmão, porque aí a irmã não tá em 
casa, então a gente vai revezando algumas coisas. Agora, o caso 
de português e matemática, as lições, é comigo. 
Pai – No resto não tem. 
Mãe – No resto é misturado. 
E – Limites, disciplina? 
Pai – Quem dá, se é uma coisa pra pegar mais firme aí só pai e 
mãe, os irmãos vêm falar. De vez em quando o irmão dá uns 
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craca e levou um craca do pai também, né, não pode. 
Mãe – Felipe, o cachorro vai fazer xixi aqui na sala. 
A mãe se aproxima de Felipe e do cachorro, o pai 
continua falando: 
Pai – Essa parte de educar mesmo, quando não é ensino, 
é pai e mãe. 
E – Que lindo! Como chama? 
Felipe – bo. 
Mãe – Bob. 
E – Posso pegar? (Felipe entrega o cachorro para a 
pesquisadora). Tá pesadinho. 
Pai – Deixa ele lá, senão... 
Felipe – Mamãe. 
Irmão – Põe ele no chão agora Felipe. 
Mãe – É mamãe, é meu filho mais novo esse, não é?   
Põe lá pra fazer xixi, porque hoje já carimbou o tapete. 
Irmã – Quer que eu vou lá? 
Felipe – Não. 
Pai – Põe lá. 
Mãe – Pra ele fazer xixi lá, porque hoje ele já fez aqui 
na sala. 
Felipe – Ficar aqui! (altera a voz, quase gritando).   
Pai – Agora não dá pra ficar aqui. 
E – É o primeiro cachorro que vocês têm? 
Mãe – Já tivemos, aí quando mudou pra cá, que era o 
Bob, nos demos e agora ganhamos esse da irmã do pai. 
Então ele tái, pequenininho, tá com três meses, faz um 
mês que tá em casa. 
Felipe fala rápido, não foi possível entender o que ele 
disse. 
Mãe – Tá carimbando a casa inteira. Quando a gente 
não pode ficar em cima pra evitar, então eu deixo ele 
preso,  senão... 
E – Quem cuida mais dele? 
Felipe – Eu! (risos) 
E – Você dá comida pro Bob? 
Pai – Quem dá comida pra ele? 
Felipe – Eu.  
Pai – Han, han. 
Felipe – Mamãe. 
Mãe – Às vezes eu coloco no potinho e ele que põe no 
chão, banana ele que dá. 
E – Você gosta de brincar com o cachorro? 
Felipe -  Eu gosto, jogar bola na cozinha. 
Mãe – Na cozinha (rindo). 
Felipe – Bolinha dele. 
E – Tem a bolinha dele já. 
Felipe – Jogamos cozinha, né pai? 
Pai – É, hoje nós jogamos na cozinha. 
Felipe – Tebol. 
Mãe – Futebol. 
Pai – Bola de futebol. 
E – Em relação ao Felipe, alguma coisa foi diferente pra 
vocês? 
Irmã – Ele é mais sensível. 
E – Mais sensível? 
Irmã – Às vezes a gente tá triste, não quer papo, ele vai 
em cima. 
Felipe – É. Flávia. 
E – Sem falar. 
Irmã – Sem falar, ele percebe, aí ele vai, faz carinho, 
tenta mexer com a gente pra distrair. 

Mãe – Distrair. 
E – E como é isso pra você? Incomoda? 
Irmã – Não, não é gostoso. Às vezes até eu não percebo coisas 
que ele percebe, quer dizer, pelo comportamento dele, ele 
reage, fica mais agressivo, depende. 
Pai – E o Fábio, não fala nada? 
Felipe – Ogou vôlei. 
Irmão – O quê? 
Felipe – Ogou vôlei, você jogou. 
Irmão – Joguei vôlei. 
Felipe – Na escola. 
Irmão – Na escola. 
Felipe – Caiu bumbum. 
E – Você caiu? 
Felipe – Fábio. 
E – O Fábio caiu de bumbum. Será que machucou? 
Felipe – Caiu. Golaço! 
Irmã – Golaço? É vôlei! (Felipe sai correndo da sala). 
Mãe – Ele participa, porque o Fábio joga na seleção do colégio, 
então até o ano passado nós fazíamos o uniforme e lógico que o 
Felipe  tinha o uniforme dele igualzinho o do  time com o nome 
dele e quando, nos treinos, ele participa um pouquinho, o 
professor deixa, brinca com ele, depois ele sai. E nos jogos 
como ele vai uniformizado igual o time, então ele entra de mão 
dada com a turma, faz o aquecimento, aí depois ele sai e a 
turma joga. Quando termina, que eles passam cumprimentando, 
o Felipe volta pra quadra e cumprimenta. 
Pai – Voltava.  
Mãe – Voltava, agora a  turma já tá grande, então eu tô 
segurando mais, mas até o ano passado ele... 
Irmã – Era  mascote. 
Mãe – Ele era o mascote do time e todo mundo, o Felipe tinha 
que estar lá no time.  
Pai – Agora não é mais nenezinho, molequinho pra ficar 
fazendo isso aí, né Felipe? Hein Felipe? 
E – E  eles aceitavam? 
Mãe – Aceitavam, tem outros colégios, assim, a turma 
cumprimenta mesmo e depois encontra na hora de ir embora, 
assim, mexe com ele, era muito bacana. 
E – Você disse que você mesma está segurando um pouco. 
Mãe – É, o ano passado ele ainda ia, agora dependendo do jogo, 
por exemplo, se é um jogo assim, uma final de campeonato que 
tá o clima meio tenso, os pais brigando muito com o juiz e 
gritando aquelas coisas,  então, dependendo, já aconteceu de eu 
segurar, de eu não deixar ele entrar na quadra porque não tinha, 
quer falar? 
Felipe – Pai brigou com juz. 
E – Ele brigou com o juiz? 
Pai – Eu briguei? 
Felipe – Juiz. 
Pai – Eeu? 
Felipe – É. O Roberto quou a pena. 
Irmão – Explica quem é o Roberto. 
Felipe – Queou a pena, mueta. 
Mãe – O Roberto, amigo do Fábio, que joga... 
Pai – Deixa ele falar. 
Felipe – A  perna. 
Irmão – Quebrou a perna. 
Felipe – Opeou no pital. 
Pai – Operou no hospital. Como que ele tá andando? 
Felipe – Moeta. 
E – Ainda tá de muleta. 
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Felipe – É. A Flávia, namado. 
Pai – Não tem nada a ver, tá falando do Roberto. 
Mãe – Ele já falou do Fábio, agora vai falar da Flávia. 
Pai – Ah, bom.   
Mãe – Nesse jogo que o Fábio teve agora, foi o 
primeiro jogo do ano, esse ano além do futebol ele tá no 
vôlei também pelo colégio, nesse jogo eu não deixei, eu 
falei pra ele que de vôlei não precisava ele descer, ele 
descia só no de futebol. Então esse ano eu já começo a 
cortar um pouco mais, porque a turma tá maior também, 
vamos ver a hora que começarem as coisas. 
Pai – Chorou, porque não deixou ir. 
Mãe – Claro, fez um escândalo lá, porque queria descer 
para bater na mão assim. 
E – E nessa hora o que você faz? 
Mãe – Eu dou a bronca, né. 
Pai – Dá bronca. 
Mãe – Fico brava, sou mais firme – não é pra fazer isso, 
que palhaçada, não sei o que e tal. Quando pode eu 
deixo, quando não pode, não pode e acabou. 
Felipe – Ó, Niá ó. 
E – O quê? 
Felipe – Niá, ó uquei. 
E – Você machucou? 
Felipe – (algumas palavras ininteligíveis) Passou 
omada. 
E – Passou já? 
Felipe – Passou. 
Pai – Pôs primeiro o que? 
Felipe – Pomada. 
Pai – Depois? 
Felipe – A fass. 
Mãe – Então, aí eu sou mais firme, de segurar mesmo e 
acabou. Ele emburra um pouquinho, mas já distrai logo, 
pronto, acabou e não tem problema não. 
E – Quem tem mais autoridade sobre ele? 
Mãe – Sou eu mesma, porque uma que é o meu jeito, 
outra que eu tô o dia inteiro com ele, sou eu que levo a 
todos os lugares, então noventa por cento dos passeios e 
cem por cento das terapias e das atividades sou eu, 
então tem que ser a mãe. 
Felipe – O pai. 
Mãe – Tá bom. 
E – Se alguém tiver que corrigir? 
Irmã – Ele tá um pouco  teimoso, aí... 
E – Antes ele não era teimoso? 
Irmã – Não, ele não era. 
Mãe – É aquela coisa, ele  tá crescendo e tá na fase, 
mas, ele entra no quarto da irmã vai mexer, vai 
bagunçar, a irmã fica brava. 
Irmã – Ele faz pra depois levar bronca. 
E – Você disse que ele tá em outra fase, tá mudando, 
você acha que o comportamento dele está diferente? 
Mãe – Eu acho que muda né, muda sempre. Do ano 
passado pra cá eu acho que tá mudando a fase.  
Pai – Fazer uma coisa só, porque antigamente ele ficava 
pouco tempo fazendo, ficava mudando sempre. Agora 
fica mais tempo. 
Mãe – Tem se concentrado um pouco mais e muda 
mesmo a fase, agora ele tá naquela, o ano passado ele 
fez um trabalho com a psicopedagoga, ela trabalhou 
bastante porque ele ainda tava naquela fase de nenê e 

criança, tava meio assim, ela fez um trabalho  com as fotos de 
quando ele era nenezinho foi crescendo tudo, então eu acho que 
ano a ano ele tem mudado bastante, mesmo na escola. Do ano 
passado pra cá. Há dois anos atrás ele não ficava na sala de aula 
de jeito nenhum, a professora piscava, ele saia, ele ia visitar 
outra classe, o colégio é imenso, ele sabe onde é a sala do 
Fabinho, ele ia na sala do Fabinho (ri), abria a porta – cadê o 
Fabinho. Ele tinha muito disso, ia na sala da coordenadora, 
lavava a mão no banheiro porque lá tinha sabonete líquido 
(Felipe sai da sala), e nos banheiros das meninas (ri), ele teve 
essa fase. E já pro ano passado na primeira série foi uma 
mudança grande, ele já pouco saia da sala de aula, esse ano ele 
assumiu a segunda série, assumiu a sala. 
Felipe sai da sala e volta com uma vasilha na mão e uma faca. 
Mãe – Tomate agora? 
Pai – Você lavou? É o tomateiro mor da casa. 
Felipe – (monossílabos) 
Pai – Você ofereceu pra ela? 
Felipe – Que oate? 
E – Não, obrigada. 
Mãe – então ele agora, no período no período das atividades, 
ele tem ficado mais tempo, não fica saindo da sala mais. 
Felipe – Eu saio sim, equeio. 
Mãe – É, não, no recreio é pra tomar o lanche. 
E – No recreio pode. 
Irmã – Tem autonomia de ir na casa das tias, dormir lá. 
Mãe – Isso. 
E – E na medida que ele muda vocês mudam também, por 
exemplo, ele tem permissão para ir à casa da tia. 
Pai – Não sai  mais por falta de oportunidade. 
Mãe – Por falta de oportunidade. Quando ele começou com a 
psicopedagoga, ela inclusive me pediu um pouco de terapia 
para eu cortar o cordão, porque na época ela comentava que eu 
fazia tudo pra ele ser independente, quando chegava a hora dele 
provar a independência eu segurava, ir na casa de um amigo, 
um aniversário sozinho, então eu cheguei a fazer um ano de 
terapia, aí depois eu aprendi a me policiar também. Embora a 
gente fique meio com ciúmes. 
Pai – É que o pessoal ainda fica sei lá preocupado de convidar, 
outras vezes... 
Mãe – Não sabem como ele vai reagir. 
Pai – O pessoal fica preocupado e acaba não convidando. 
E – E quando ele vai na casa da tia, ele fica bem? 
Pai – Ah, com certeza. 
Mãe – Fica sim. 
Pai – No comando. 
Mãe – Ele comanda todo mundo. O que você quer? 
Irmã – Cortar. 
Mãe – Depois a mamãe corta. É que nessa casa dessa tia, ela 
não tem criança pequena,  o mais novo dela acho que está com 
vinte e cinco anos, mas eles tem loucura pelo Felipe, então eles 
são de sentar, de levá-lo ao parque, de levá-lo ao cinema, do 
cinema vi pra comer lanche, ele é tratado como o dono da casa. 
Eu ainda ligo – e aí tá tudo bem? - Ah, ele tá fazendo a gente 
sentar pra fazer não sei o quê. Então gente – por favor, não dê, 
não faz tudo o que ele quer – ah não, mas tá gostoso.  
Felipe leva o tomate para a mãe cortar. Pêra um pouquinho, que 
eu tô conversando, aí eu  tô preocupada conversando aí eu corto 
teu dedo e aí tiro aquela pontinha. 
Felipe –  Vermelho. 
E – Como foi a mudança de série na escola? 
Felipe – Segunda série, Adriana.  
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E – Segunda série já Felipe. 
Felipe – É do Fábio. 
Mãe – Explica direito, ela foi professora. 
Felipe -  Profssora é Fábio. 
Pai – É não, do. 
Felipe – Do é Fábio . 
Pai – Do é. Professora do. 
Felipe – Fessora é Fábio. 
Mãe – Professora do Fábio. Mas é muda de série tem 
sempre, mais por parte minha, do pai, a gente fica meio 
apreensivo, né, será que vai conseguir, será que vai dar 
conta. Acho que do ano passado pra cá foi mais 
tranqüilo, né, a gente nem se preocupou tanto, porque já 
estava com o currículo pra ele, então já não tive aquela 
preocupação será que ele vai acompanhar, será que 
passa de ano.  
E – Currículo da escola. 
Mãe – Da escola, junto com a psicopedagoga, porque lá 
na escola é pré 1, pré 2, pré 3, depois a primeira série. O 
pré 1 ele pegou uma professora que não foi muito legal, 
aí no pré 2 aí ele não teve base nenhuma no pré 1, ele 
não fez nada, então o pré 2 ele fez novamente, fez dois 
anos. Então, a gente sempre quando chega no fim do 
ano – e aí, será que ele consegue passar? Será que ele 
vai repetir de novo? Mas do pré 3 pra primeira série a 
escola já tava fazendo um currículo separado, né (Felipe 
continua emitindo sons enquanto a mãe fala) , então do 
ano passado pra esse eu já não tive assim tanta 
preocupação e ansiedade de saber se ele vai ou se ele 
fica porque aí assim, ele sente no começo, mas acho que 
eu sinto mais, né, a turminha foi e ele vai ficar com 
outra turma, começar tudo de novo, mas esse ano foi 
tranqüilo.   
E – A escola faz a adaptação. 
Mãe – A escola e a psicopedagoga, ela tem dado uma 
ajuda  muito grande lá. 
Felipe – Mãe! 
Mãe – Então, chega no final do ano a escola vê como 
vai ficar, conversa comigo e fecha. (Felipe continua 
chamando). 
E – Como é o contato entre vocês e a escola? ‘Têm 
contato freqüente? 
Mãe – Eu  tenho, o pai quando precisa ele vai também, 
a hora que ele quiser. 
Pai – Quando tem as reuniões mais típicas. 
Mãe - Quando a escola chama pra dar uma devolutiva, 
alguma coisa aí o Francisco também vai, mas 
normalmente assim eu  tenho bastante abertura com as 
professoras já no começo do ano porque a maioria 
também já me conhece, né, a Flávia ficou lá no colégio 
doze anos quase, então eu já sou de dentro da escola, 
mas eu tenho contato com elas diariamente, se tem 
algum probleminha, alguma coisinha eu já falo antes da 
entrada ou até na saída uns minutinhos. O colégio 
trabalha por trimestre, então pelo menos uma vez no 
trimestre eu sou chamada pra conversar com a 
professora. 
Felipe – Adriana. 
Mãe – A gente conversa quando precisa, às vezes não 
tem necessidade, como a gente vai se falando sempre ou 
via agenda alguma coisa, então vai legal. Esse ano eu já 
fui conversar com ela. 

Felipe – Adriana. 
Mãe – Com a Adriana. 
E – É uma comunicação, uma troca? 
Mãe – É uma comunicação do que tá acontecendo lá na escola, 
o que ela percebeu e uma troca, eu comento as coisas que eu 
percebi aqui em casa quando é uma chamada mesmo, quando 
eu vou lá na escola com hora marcada tudo, então eu também 
faço a troca do que eu senti nesse perído... 
Felipe – Bubububububu..... 
Pai – Coisas do comportamento até coisas também, por 
exemplo, de um rapaz. 
Mãe – É que no começo desse ano teve um probleminha com 
um amiguinho dele lá na escola, então o pai  menino às vezes 
joga tênis com o Francisco, logo no começo do ano o Felipe 
(continua com o som) bateu no menino então o menino veio 
falar pra mim, as crianças vieram contar pra  mim e aí eu 
comentei, perguntei pra ele,  conversei, falei que não pode, que 
não sei o quê, não sei o quê. Depois no dia seguinte eu 
perguntei pra professora e a professora disse – eu não fiquei 
sabendo de nada, eu vou ver porque eles tiveram aula de artes, 
pode ter acontecido na aula de artes, no trajeto, alguma coisa e 
o Francisco comentou com o pai no jogo e o pai comentou que 
o filho tinha medo, não sabia como lidar, tinha medo dele e aí 
eu comecei a observar o menino na fila, né, porque esse ano 
eles estão na mesma classe, realmente, no começo parecia que 
ele tinha pavor, o Felipe, nossa, o Felipe mal podia chegar perto 
dele era visível o jeito do menino, aí eu conversei com a 
professora na entrada mesmo(Felipe continua falando) – olha 
Adri, o pai falou disso pro Francisco lá na escola, se você 
observar dá um toque pra quebrar isso. Agora eu ainda não sei 
se ela fez alguma coisa e eu percebi, ela não comentou nada 
comigo, mas ontem na fila... 
Felipe – Mãe!. 
Mãe – Ele tava na fila o menino chegou para cumprimenta-lo – 
oi Felipe! E aí já deu aquela batida de mão. 
Felipe – Mãe! 
Mãe – Hoje também na fala eu já vi os dois conversando. Então 
eu preciso na segunda, terça feira, a hora que der, perguntar se 
ela já fez alguma coisa. 
Felipe – Banana. 
Mãe – Ah! Banana. 
Pai – São situações assim. 
Mãe – São coisinhas assim que às vezes depende da criança. 
Felipe – Nia! Niá! Ó banana. 
E – Tá com cara de banana mesmo! 
Felipe – Aponta. 
Mãe – Depois eu aponto. São coisas assim que a gente tem que 
aprender a conviver, porque nem todo mundo sabe lidar – eu 
não sei como levar pra passear, não sei se ele vai estranhar, se 
ele vai chorar, se ele vai querer ir embora. Ele vai passar férias 
na casa da minha mãe, fica lá uma semana, é longe, mas 
sozinho ele nunca foi, como é férias, sempre o Fábio, o Fábio e 
a Flávia também vão, só que é como minha mãe fala lá, o Fábio 
vai pra rua com a molecada, a Flávia com as primas e ele 
também vai pra rua. 
E – E agora você não tem problema pra ficar longe dele. 
Mãe – Não. Lá eles ficam bem orientados. 
Irmão – Ele  mais gosta de, quando assim tá em casa, ele me 
chama pra brincar, pra ensinar ele a jogar bola, videogame 
também às vezes ele quer, eu tenho que parar um pouquinho pra 
ensinar pra ele.   
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Mãe - Quando os amigos do Fábio vem aqui, ele fica 
mais em cima também, tem hora que ele enche a 
paciência, porque ele quer a atenção pra ele e os 
meninos estão no vídeo game ou no computador, é que 
normalmente sempre tem dois ou três, então um fica 
com ele um pouquinho e eles vão revezando, mas tem 
hora que ele pega no pé né Fá. 
E – Qual a expectativa de vocês antes, agora.  
Pai – Eu  não fiz, nunca tive um expectativa de que com 
tal idade ele vai fazer tal coisa. É sempre a vontade de 
que seja suficiente pra ler, escrever, falar bem, então, eu 
tive sim a ansiedade, a ansiedade de que ele falasse, 
entendeu. Falou. Agora é, começou falar mas cortando 
palavras, então quero que fale sem cortar palavras, isso 
uma coisa por vez, escrita, leitura, a minha ansiedade 
agora é a leitura, leitura e escrita, entendeu. Mas 
independente da idade. 
E – Pra você também? 
Mãe – Pra mim também, mas às vezes acontece de 
passar pela cabeça – o que ele será que ele estaria 
fazendo hoje com dez anos? Já era pra ele estar na 
terceira, quarta série. Então mas assim passa, como a 
gente tá assim, como eu tô muito presa aos momentos 
dele agora, então passa. E assim, há pouco tempo atrás, 
ele sempre foi de ficar com caderno e lápis na mão, 
então a gente ficava – agora  sai alguma coisa, agora sai 
alguma coisa. Do final ano passado pra cá, os desenhos 
dele estão, as cores mudaram, ele tá preenchendo 
muitos espaços, coisa que no começo do ano passado 
ainda não fazia, os desenhos estão mais com cara de 
desenho do que as outras vezes. 
Felipe sai da sala e volta com uma banana. 
Pai – Vai fazer igual. 
Felipe – É banana. 
E – É  banana. 
Mãe – Agora a expectativa é que ele seja auto-
suficiente, que ele consiga tudo o que ele quer fazer e 
sozinho pra não ficar dependendo... 
Felipe – Mãe! 
Mãe – De muita gente. 
Felipe – Mãe, é casca. Pai é casca. 
Pai – Casca. 
Mãe – Essa a casca, a cãs é que é amarela.  
E - Em termos de rotina doméstica, ele é independente? 
Mãe – Ele é, por exemplo, o tomate, ele já lavou, já 
pegou. 
Felipe – Já lavou. 
E – Ele pegou sozinho, o tomate, a vasilha, tudo? 
Irmã  – É o Flávio foi lá. O que ele fez? 
Irmão – Ele tava lá já com o tomate na mão, lavando, eu 
só peguei, enxuguei e pus na vasilha. 
Mãe – É, mas quando ele quer pipoca ele vai, ele pega a 
panela, ele põe o óleo, ele vira o saco inteiro de pipoca, 
Ele só não acendeu o fogo ainda, graças a Deus.   
Pai – Fez o pai tomar cerveja hoje que ele não queria 
tomar. 
Mãe – Pegou uma latinha de cerveja e abriu para o pai 
ter que  tomar. 
Irmão – Um dia eu peguei ele na cozinha com um 
monte de panela, o prato e umas colheres tentando fazer 
a comida dele. 
Irmã – Se ele tá com fome ele pega a panela na 

geladeira mesmo, põe no prato, come. 
Mãe – Ele pega na geladeira. Eu acordo de fim de semana, as 
panelas estão em cima da mesa, ele pôs já, já comeu o arroz. 
E – Ele tem bastante liberdade em casa. 
Mãe – Tem, mas eu nunca fui de deixar pendurado em janela, 
tudo com grade, então quando nós mudamos pra cá no ano 
passado, ele era maiorzinho já, não tinha necessidade, mas eu 
não quis colocar porque ele não é, tanto que na janela do quarto 
dele, aqui no fundo é uma escola, logo que a gente mudou ele 
ficava na janela mexendo com as crianças – ô  menino, o 
menino^- no comecinho. Mas depois ele acostumou, ele tem na 
área de serviço tem a máquina de lavar roupa então quando ele 
quer falar tchau pras crianças ele sobe na máquina, fica pra 
dentro da janela e sobe e desce.   
E – Vocês saem com ele? 
Irmã – Eu já fui com ele no shopping, fui com ele num show e 
hoje fui com ele no sacolão. Mas passeio, passeio é mais difícil, 
é mais minha mãe mesmo. 
Felipe continua desenhando e falando, na maioria das vezes 
monossílabos. 
E – O que vocês diriam que é característica da fa,mília? 
Pai – Ichi. Difícil 
Mãe – Nossa família é uma bagunça. 
Irmã – Tá sempre  todo mundo fazendo alguma coisa e 
brigando, gritando, xingando. 
Mãe – É sempre muito agitado, não tem muita parada. Aqui em 
casa eu acho que só pára ou quando estão todos fora ou quando 
tão todos dormindo. 
Irmã – É, aí fica quieto. 
Mãe – Aíí a casa fica calma. 
E – Há algum ditado que poderia servir para a família? 
Pai – Acho que não tem não. Não tem uma coisa assim 
característica. A gente vê que mexeu com um mexeu, uma 
situação que mexesse com um mexe com todos. 
E – Vocês reclamariam de alguma coisa na família? 
Pai – Reclamar de alguma coisa na família? Ah, é comigo 
mesmo! Vai reclamar Fábio? 
Irmão – Ele enfia uma coisa na cabeça, ele não pára, não pára. 
Mãe – E você – você tá com a perna machucada, não vai no 
jogo – eu vou – você tá com a perna machucada – mas eu vou. 
Felipe – Eu também. 
E – Flávia. 
Irmã – Não é sempre, mas eles são mais agitados, eu sou  mais 
quieta, às vezes eu quero ficar quieta e tá todo mundo na casa 
agitado e me incomoda. 
Pai – É a mãe, porque a mãe quando quer porque quer porque 
quer, aí mas numa boa. 
Mãe – A  bagunça com o sal. 
Pai – A  mãe é jogo duro. 
Mãe – A  mãe é jogo duro. Eu não sou super-organizada não, 
mas eu não gosto muito de bagunça na casa, agora eu adoro 
casa cheia, os amigos, mas às vezes me dá aqueles cinco 
minutos, aí eu saio eu grito, eu xingo, eu brigo com eles. 
Pai – Sai de baixo. 
Irmã – Ela é organizada sim, é organizada e, não de controlar, 
mas sabe tudo o que está acontecendo com todo mundo. 
Pai – É e se preocupa demais. 
Mãe – Ah sim. 
Irmã – Não pára. 
Mãe – Eu sempre sei de todos eles, aquele passarinho azul que 
me contou ali na esquina, na outra esquina, numa reunião, eu 
sempre tenho um informante por aí. 
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E – E chega a incomodar vocês ela ser tão ligada? 
Irmã – Não, agora não, antes acho que até incomodava, 
eu mesma agora chego e conto. 
E – Você reclamaria do que Francisco? 
Pai – Só na hora de conversar, ela já tá com o dia a dia 
lotado, na hora de conversar não dá. 
E – Quem toma as decisões? 
Pai –  Decisão mesmo acho que é coletiva, mas pontual 
assim, nas coisinhas corriqueiras é a mãe. 
Felipe – É o paiê! 
Mãe – Eu tomo bastante decisão, mas sempre com o 
consentimento, troco idéias, dificilmente eu tomo uma 
decisão sem que ele saiba, sem pelo menos comunicar. 
Pai – A  única coisa que a  gente não toma decisão 
coletiva é quando a Flávia chega – quero sair. 
Irmã – É. 
Mãe – Fala com seu pai – fala com sua mãe. 
Felipe – Irmão. 
Mãe – Hoje é dia - hoje é sábado quero vir mais tarde – 
ah, mas eu quero dormir, quero descansar mais cedo – 
aí começa.  
Irmão – Passa das oito ela levanta todo mundo da cama, 
não deixa ninguém dormir até tarde. 
Irmã – Não deixa ninguém dormir. 
Mãe – Não deixo mesmo, um dia maravilhoso e eles 
dormindo, não, tem que levantar e ir para o clube. Não 
eu deixo sim, semana passada eles dormiram até mais 
tarde. 
E – Você têm rituais?  
Irmã – Aniversário sempre tem bolo, durante a semana, 
pelo menos um bolo tem . 
Felipe – Mãe! 
Irmã – Dar boa noite. 
Pai – O ritual é a semana mesmo, acho que fora isso as 
festas normais, mas não tem não. Hoje eu lembrei de 
uma coisa que eu fazia quando era pequeno, mas não 
tem tanta aceitação, primeiro de abril. 
Irmã – Primeiro de abril. 
Mãe – A gente tem assim, os aniversários eu faço 
questão de fazer o bolo mesmo que não venha ninguém, 
que seja durante a semana, tem o bolo com a velinha e 
cantar parabéns, isso mesmo o pai também. As festas 
comemorativas, o ano passado eu já não lembro mais, 
na páscoa eu fazia patinha do coelho, mas até o ano 
retrasado eu fazia. 
Irmã – Troca dos presentes do papai Noel. 
Mãe – Troca dos presentes, dia dos pais, dia das mães, 
eu principalmente, faço questão, mesmo que não tenha 
um presente, uma lembrança pra dar, mas é 
comemorado. Essas coisas assim eu puxo mais, 
aniversário de casamento que eu saio pra comemorar ou 
eu passo aqui, as crianças tem que estar junto pra 
comemorar. 
E – Vocês costumam fazer as refeições juntos? 
Mãe – Durante a semana é mais difícil, final de semana 
a gente tenta fazer sim. Agora não dá porque a Flávia 
quase não está em casa, mas a gente tenta sim. 
Pai – Quando coincide todo mundo aí a gente faz um 
brinde. 
Irmã – Às vezes eu tô na faculdade, aí jantam eles eu 
não tô. 

Mãe – No almoço, a gente almoça os quatro, o pai tá fora, no 
jantar a Flávia tá fora. Rezar durante um bom tempo o Felipe 
que puxava, na hora que a gente sentava na mesa ele puxava – 
rezar. 
Irmã – Fazia todo mundo dar a mão. 
Mãe – Fazia todo mundo dar a  mão. 
E – alguma coisa mudou em função do Felipe? 
Mãe – Eu já falei. 
Pai – Eu também já falei. 
Irmã – Não sei se é uma coisa que mudou, com o Fábio eu 
brigava direto com ele tal, com o Felipe já não, eu já cuidava 
mais, eu lembro que quando o Felipe nasceu, que a gente foi no 
hospital, o Felipe, sentia que ele tinha alguma coisa, eu lembro 
que ele era mudo quando era pequenininho, a gente foi e a 
minha mãe comentou que ele era muito quietinho, eu era 
pequena, eu achava que tinha alguma coisa que eu achava que 
ele era mudo. Aí depois meu pai contou pra gente que ele tinha 
a síndrome de Down. 
Felipe – Flávia, Flávia, Flaviaaaa. 
Irmã – Mas acho que não é uma coisa que você pensa – meu 
irmão tem a síndrome - é meu irmão. 
Irmã – Me chamou? 
Felipe – O Fábio. 
Mãe – o Fábio tinha cachinho de anjo, era enroladinho. 
Felipe – Oava. 
Mãe – Ele chorava, era  chorão. 
Irmã – A diferença dele pra gente, ele é bem mais 
comunicativo, eu e o Fábio éramos sempre envergonhados, ele 
já não, ele conversa, comanda pra caramba. 
E – Mais alguma coisa que vocês acham importante falar? 
Felipe – O cachorro! 
Todos – O cachorro! 
E – É importante. 
Pai – Somos unidos, estamos correndo no dia a dia, não tem um 
ponto que gera um label, é luta, é o dia a dia que não é fácil, é 
uma batalha. 
Irmã – É a agitação do dia, nem sempre tá todo mundo junto e 
tal, às vezes brigando, coisa leve, com o outro, mas quando 
precisa, se mexem com o Felipe o Flávio vai lá e defende – é 
meu irmão, não deixa barato e com todo mundo. 
Mãe – Acho que apesar da correria do dia a dia e tudo, mas tá 
sempre todo mundo sabendo do outro, mesmo não estando 
juntos pelo menos um momento do dia, mas todo mundo sabe, 
um sabe dos problemas, do que tá acontecendo com o outro, é 
aquela união. 
Felipe – Pai nião. 
Pai – Pai. 
Felipe – Foi nião. 
Mãe – Ele foi na reunião? Ah, na reunião do condomínio. 
Pai – Reunião do condomínio!    
Mãe - A anteninha fica ligada. A gente tá falando e a antena tá 
ligada. 
 
 
 
Entrevista com a fonoaudióloga e com a psicopedagoga 
realizada no consultório de ambas 
 
E – Vocês trabalham com o Felipe, gostaria que me contassem 
como é o trabalho com ele. 
Psicopedagoga – O Felipe chegou pra mim com uma queixa 
bem focada na questão da alfabetização, da escolarização. Os 
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pais insistem na alfabetização, e assim que eu fui 
conhecendo o Felipe, eu vi que era anterior à 
alfabetização, à própria escolarização. Ele já estava 
nessa escola em que ele está hoje em classe comum, 
regular e ele não tinha uma inclusão de fato no grupo, 
ele tinha muitas regressões na escola, ele saia muito da 
sala, várias permissões que a gente não conseguia 
identificar de fato a necessidade, mas tinha uma 
dificuldade das pessoas de estar contando pra ele e fazer 
as adaptações necessárias para que ele pertencesse ao 
grupo. 
E – Como era o comportamento dele? 
Psicopedagoga – Ele saía, ele vivia na sala da 
coordenação, usava o banheiro da direção, andava com 
as freiras, ia à enfermaria e quando ficava no grupo, 
ficava sempre assim de fora, a imagem que eu tive e a 
própria escola colocou era que tinha um grupo e tinha o 
Felipe. Então meu objetivo com o Felipe foi justamente 
trabalhar a possibilidade de escolarização e o foco foi o 
atendimento do Felipe, a orientação da família  e a 
orientação da escola. Nessa ocasião, ele fazia um 
trabalho com uma fono que tinha muito a questão do 
trabalho de treinamento, do motor, e muito mais focado 
na questão da terapia, naquele projeto de adaptação, de 
integração anterior, ele teria que melhorar nas terapias 
para estar apto a freqüentar a escola. E foi muito 
interessante que o Felipe, nessa ocasião, ele não tinha 
nenhuma possibilidade de se perceber nas atividades, de 
perceber o objetivo das atividades e aceitar a relação 
com a atividade, ele não tinha nenhum tipo de limite 
nos procedimentos, por exemplo, ele queria que o 
brinquedo tivesse um furinho, então ele precisava furar 
o furinho, esse pensamento todo ia depender dele e ia 
acontecer.  Acho que foi nesse momento que a terapia 
começou a dar resultado, acho que a escola também já 
estava mobilizada, a família devargarzinho também já 
começava a mudança. Mais de um mês, mais de oito 
sessões, ele tentando acessar o computador, porque tem 
uma senha. Desde o primeiro momento que eu disse pra 
ele – tem um segredo, a gente tem que por um código, 
eu tenho o segredo, vou te passar – ele disse – não, não, 
eu sei, eu sei – e ao invés de interferir, eu deixei, porque 
na avaliação o Felipe precisou de contenção firme 
porque ele não tinha nenhuma possibilidade até de 
controle dos impulsos, então se ele queria alguma coisa 
era na força, ele fazia, não tinha nenhuma possibilidade 
de olhar o que estava acontecendo. 
E – Isso com que idade? 
Psicopedagoga – Eu vou te localizar, eu tô com o 
Felipe, eu estou há três anos com ele, tenho um relatório 
aqui, assim pra síndrome de Down, eu entendo que o 
Felipe tem alguns recursos desenvolvidos, mas algumas 
possibilidades de desenvolvimento estão 
comprometidas, pelo menos estavam nessa ocasião.  
E – Você acha que ele teve oportunidade de 
desenvolver e não desenvolveu ou não teve 
oportunidade? 
Psicopedagoga – Eu acho que ele recebeu pouco, mas 
acho também que ele tem uma condição cognitiva 
mesmo de construção dessa inteligência um pouco mais 
limitada. Então, a capacidade de conservação, de 
determinação, de perceber... 

Fonoaudióloga – Ele é persistente, repetitivo... 
Psicopedagoga – Rígido. 
Fonoaudióloga – Fica várias vezes no mesmo processo e não 
consegue quebrar. 
Psicopedagoga – E não é para se organizar, porque ele tem 
recursos de organização melhor que outras crianças, é uma falta 
de flexibilidade mesmo, no pensamento, aquela rigidez, 
algumas vezes pobreza de possibilidades naquela hora, que gera 
uma angústia, mas como a gente fez interferência no ambiente e 
ele conseguiu, então agora ele oscila. 
Fonoaudióloga – E ele já tá aceitando mais o que a gente fala – 
agora não – porque quando a gente fala que não é hora de fazer 
determinada coisa ele consegue às vezes  ouvir, antes ele não 
conseguia – deixa eu falar, deixa eu falar – e às vezes ele 
consegue entender que não é hora e consegue fazer outra tipo 
de atividade. 
Psicopedagoga – Eu acho que nessa hora, algumas vezes, ele 
ainda não entende a situação, mas ele já tem uma possibilidade 
de pelo menos de acatar uma regra, uma autoridade, um limite, 
que antes não tinha, eu acho que isso tem a ver com a questão 
da educação. Eu me lembro que os pais descreviam a relação 
com ele como alguma coisa que tinha que ser muito ofertado 
em cima do desejo dele, ele meio que regia, então ele brincava 
com todos os carrinhos na sala, punha todos os carrinhos e 
ninguém podia sentar na sala, então ninguém sentava na sala.  
E – Eles não podiam interferir. 
Psicopedagoga – Isso. 
E – Não deveriam interferir? 
Psicopedagoga – Não deveriam. Agora logo depois de um ano, 
pouco menos de um ano de trabalho, ele já começou a estar no 
grupo, porque a escola fazia, de uma outra forma, fazia a 
mesma coisa que a família, eu tenho percebido que as escolas 
de ensino religioso, escolas católicas, as freiras acham que elas 
têm que deixar, é uma relação que tem alguma coisa misturada 
de não saber como lidar, mas também um sentimento de que – 
eu não posso colocar nenhum desconforto, nenhuma frustração. 
Fonoaudióloga – Eu acho que o Felipe se comporta diferente na 
terapia da fono e da psicopedagoga, muito diferente ele se 
comporta muito diferente, ele sabe o que vai fazer na minha 
terapia e o que ele vai fazer na terapia dela, ele já identificou, a 
minha terapia é de linguagem, então ele chega conversa muito 
comigo, ele conta histórias, pra ela ele já não conta tantas 
histórias assim, já não conversa tanto. 
Psicopedagoga – E na escola, eu acho que mais legal ainda, eu 
acho que à medida que a escola entendeu, eles entenderam 
rápido, foi só uma questão de dizer – olha, a necessidade do 
Felipe não é essa, a necessidade do Felipe é adaptação 
curricular, o tempo que ele vai levar talvez pra poder 
compreender, a repetição, as estratégias, mas ele não tem 
necessidade de usar um outro banheiro. O que acontecia: ele ia 
na sala da coordenação e tinha um sabonete cheiroso lá, então 
ele vinha com aquela mão cheirosa e todo mundo achava uma 
graça – esperto, ele foi lá e achou o banheiro e adora ir ao 
banheiro com o sabonete. A freira dizia – ele sabe vir aqui, ele 
andou o prédio todo. Na enfermaria... 
Fonoaudióloga – Ele já sabe andar, olha! 
E – Parece há uma espécie de compaixão. É isso? 
Fonoaudióloga – Eu acho que isso existe, ainda, tanto na mãe, o 
pai eu não sei, tive pouco contato, mas me pareceu que ele 
exige, por exemplo, o Felipe tinha uma linguagem 
extremamente empobrecida e ele queria que o Felipe falasse o r. 
Pra mim era a última coisa.  
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Psicopedagoga – Ele ainda babava. 
Fonoaudióloga – Babava, parou de babar agora porque 
usa o aparelho, mas agora tá diminuindo a baba, tinha 
um trabalho de conscientização  e a linguagem do 
Felipe melhorou muito. 
Psicopedagoga – Melhorou. 
Fonoaudióloga - Criou um vocabulário, criou um 
repertório, porque antes ele tinha uma linguagem bem 
desconexa, ainda existe, às vezes a gente tá falando uma 
coisa, de repente ele muda de assunto, como se fossem 
duas histórias em uma só, então a gente precisa separar 
as histórias. Ele chega contando as histórias e não é só 
contar, ele faz, é o gestual, ele faz a mímica, ele é 
dramático, faz uma dramaturgia na minha sala. 
Psicopedagoga – E isso já está passando até pra escrita, 
embora ele não tenha os recursos suficientes, mas ele 
faz as letras, faz os registros e quando ele começou a 
receber uma adequação melhor da escola e a gente aqui 
na terapia ele tinha essas obsessões – então faz, você 
disse que você sabe – e ele precisou tentar todas as 
vezes e aí depois havia uma desistência, mas não uma 
busca pra que eu desse a resposta, até que trabalhando 
em outros jogos as possibilidades dele e a minha 
entrada também, porque nesse período  eu senti a 
relação dele com a mãe muito simbiótica e o pai  não 
entrava na relação, mas quando o trabalho da escola e as 
terapias começaram a funcionar aí ele começou – ah, 
então vamos lá, vamos descobrir, vamos aprender – aí 
ele entrou na possibilidade e a partir daí ele construiu 
alguns conceitos que a escola requisitava, os numerais, 
mas foi muito mais difícil com ele. Então, por exemplo, 
ele conseguia valorar a numeração de um a três, aí de 
repente começavam as letras, então, nos numerais a 
gente trabalhava, aí começava a trabalhar as letras, 
entrava com as letras que ele já sabia algumas, ele 
desistia. 
Fonoaudióloga – Não tinha seqüência, se fosse contar 
de um a três, ele falava um, sete, perdia totalmente a 
seqüência. 
Psicopedagoga – Aí também, eu mudei um pouco a 
proposta, eu deixei de trabalhar tanto com uma 
orientação pedagógica e comecei a trabalhar muito mais 
o funcional, porque tinha ainda muitas coisas do jogo, 
da consciência que o Felipe não dava conta e que a 
escola ia começar a requisitar, o grupo social e aí foi 
muito interessante quando a coordenadora da escola 
disse no ano seguinte, na metade do ano – olha, este ano 
eu entro na sala e não vejo o grupo e o Felipe, eu vejo o 
grupo. E realmente foi o que aconteceu. Agora, a mãe 
vivia aquela situação de conto de fadas, que ia 
acontecer, o pai tem uma família que tem uma condição 
financeira muito melhor que a dele e esse pai não 
interfere nessa relação, interfere assim, ele entra de um 
jeito bastante pontual e objetivo – você tem que fazer 
esse tipo de trabalho, eu vou fazer isso os números no 
computador – só que não faz efeito, é o discurso e no 
máximo uma estratégia, ele tem mais discurso do que 
ação e nessa hora a mãe brava, esbraveja, - se é pra 
fazer isso deixa isso é meu, em várias situações eu vi 
ela colocando esse movimento, então era assim o Felipe 
e a mãe, o pai e os filhos, é essa representação que eu 
tinha na ocasião. Assim, eu atendi várias vezes os pais e 

coloquei claramente a importância dele em relação ao Felipe, o 
Felipe estava solicitando o pai, eu acho que ele tentou, eu acho 
que a mãe não permitiu muito e eles mudaram várias situações 
com o Felipe. 
Fonoaudióloga – Quando ele chegou pra mim, eu comecei a 
atender o Felipe depois, ele chega pra mim melhor, mais 
adequado, assim, não com esse comportamento que ela diz, ele 
chega bem mais terapeutizado já, então eu não pego essa fase e 
essa parte da família eu percebo, mas não desse jeito que ela 
fala. 
E – Você tem bastante contato com a família? 
Fonoaudióloga – Com a mãe, com a mãe eu tenho bastante 
contato, com o pai eu tive uma vez só, aí nunca mais apareceu. 
E – Você chegou a falar mais vezes com ele? 
Psicopedagoga – Cheguei. 
Fonoaudióloga – Teve uma época que ele queria desistir da 
terapia e a mãe disse – não – foi um ano que ele tava 
desempregado. 
Psicopedagoga – Ela sempre banca as decisões, mesmo as 
financeiras que ela não pode arcar, ela dá um jeito. 
Fonoaudióloga – Ela vai, faz, e acaba... 
Psicopedagoga – Até o aparelho. 
Fonoaudióloga – O aparelho foi uma coisa bem complicada, o 
aparelho, quem conseguiu foi a professora, a professora se 
meteu nisso foi indicando, ela ligou pra uma pessoa que 
conhecia, um ortodontista, não sei como é que foi, ela 
conseguiu fazer de graça. A primeira vez que ela chegou pra 
mim com o Felipe – a rifa, a rifa, a rifa. 
Psicopedagoga – Fizeram uma rifa. 
Fonoaudióloga – Fizeram uma rifa pra conseguir comprar o 
aparelho, ela mobiliza uma rifa pra conseguir dinheiro pra 
poder pagar o aparelho e depois a professora consegue um 
ortodontista que faz o aparelho de graça e esse dinheiro a mãe 
pega e põe na poupança do Felipe, aí (ri). Então, a professora 
pegar, fazer a rifa, sem autorização dela. 
E – Todo mundo sabia para o quê era. 
Fonoaudióloga - Tem alguma coisa aí. O Felipe tinha uma boca 
extremamente estreita, né, e na hora que a gente ia falar alguns 
fonemas, atrapalhava muito porque não tinha espaço pra língua, 
então eu falei – se pôr o aparelho vai ser melhor, vai ter espaço, 
a língua vai poder se movimentar melhor – aí então a mãe 
achou que era de fundamental importância e realmente ele 
melhorou muito depois que o aparelho começou a fazer efeito, 
né.  
Psicopedagoga – E é engraçado porque na verdade eles não 
organizavam muito bem as prioridades, eles conseguem de 
alguma forma garantir as coisas para as crianças, tal, a menina 
trabalha no shopping nas férias. 
Fonoaudióloga – É, na época de natal. 
Psicopedagoga – É, natal. Mas eu sinto que a frustração ali na 
família como uma impossibilidade de se organizar é sempre 
burlada. Então, tem várias situações em que aconteceu isso – 
não podia fazer isso – assim, nessa ocasião tinha alguém pondo 
o aparelho, né, ou tinha alguém que podia.  
Fonoaudióloga – O pai usava o aparelho, então tinha que 
esperar terminar o tratamento ortodôntico dele para pôr o 
aparelho no Felipe. 
Psicopedagoga – Alguma coisas me remetem, pelo que eu tenho 
aqui (nos relatórios) de que existe uma negação importante da 
deficiência, então o pai chega aqui com um discurso de que o 
Felipe vai poder tudo,  sem a menor noção... 
Fonoaudióloga - Do que está acontecendo com o Felipe. 



                                                                                                                                                                                                                Anexos 

 

206

Psicopedagoga – Do que o Felipe pode, do que o Felipe 
precisa. 
Fonoaudióloga – Do que está acontecendo com o Felipe 
naquele momento, né. Quem é o Felipe naquele 
momento, não tem condição de fazer coisas naquele 
momento ainda, pode ter até mais pra frente, mas 
naquele momento não. 
Psicopedagoga – E isso tá coincidindo com essa 
necessidade do Felipe de estar em todas as situações, de 
alguma forma reinando ali, determinando como vai ser. 
A primeira questão que a gente tem pra discutir da 
possibilidade refazer o pré 2, que foi o que aconteceu, a 
mãe vem também com uma falta de percepção das 
limitações, eu tenho até anotado, porque é interessante,  
assim muito preocupada porque ele ia sentir o fracasso 
de não estar indo, ele não tinha noção, não pertencia so 
grupo, ele não tinha vínculo, não pertencia ao grupo, o 
fracasso era dela, ficava muito claro e sempre teve essa 
coisa da competência dela, já que o filho era dela e só 
dela, mas têm algumas coisas que eu acho que 
influenciam aí também que é quando o Felipe não 
consegue responder, eles aí, ao invés de perceber a 
necessidade, eles criam uma situação assim – o Felipe é 
genioso, o Felipe é esperto. 
Fonoaudióloga – O Felipe é arredio. 
Psicopedagoga – Não porque ele não sabe, nunca é 
porque ele não sabe, tem alguma coisa aí, em geral. 
E – Não é não querer. 
Fonoaudióloga – É o gênio dele que é complicadinho 
assim.  
Psicopedagoga – Ou ele tá copiando os irmãos. A  mãe 
agora tá vindo uma vez por mês, eu fazia oito sessões 
com o Felipe, depois com ela e orientando também a 
área de linguagem, a fono, quando ela quis mudar, por 
iniciativa dela, porque o Felipe não tava evoluindo na 
linguagem oral, porque a fono focava em outras 
necessidades 
Fonoaudióloga – Não na necessidade oral. 
Psicopedagoga – Não necessidade oral. E a escola não 
tinha adaptações para as necessidades da síndrome de 
Down. E aí priorizando a área de linguagem e o 
trabalho aqui, que ajudou bastante na escola, mas 
chegou uma hora que eu senti – bom, se não houver 
uma possibilidade dessa família, não faz sentido eu ficar 
só aqui na clínica, isso não vai para o ambiente. Então a 
partir do final do ano ao invés de oito eu tô fazendo 
quatro sessões com ele, faço uma com a escola por mês 
e uma com a mãe. E duas sessões, aumentou o trabalho 
da fono. 
Fonoaudióloga – No comecinho tinha oito sessões, aí 
teve a questão do pai ficar desempregado, então 
diminuiu pra quatro. Havia muitas questões pra 
trabalhar com o Felipe, eu não sabia se eu trabalhava 
uma se eu trabalhava a outra – o que eu trabalho agora, 
porque tem tanta coisa. Então a gente propôs, a gente 
combinou isso pra aumentar as terapias pra poder dar 
mais conta dessas questões do Felipe e deu um 
resultado, ele tá bem mais tranqüilo. 
Psicopedagoga – Deu, na escola também, esse foi o 
melhor ano do Felipe, ele tá com uma postura 
acadêmica, já tinha melhorado, no segundo ano que ele 
fez o pré ele já pertencia ao grupo, mas ele tinha ainda 

uma resistência com as atividades, eu tenho uma anotação aqui 
interessante – parece querer demonstrar que não sabe e que não 
quer o ensinante, não quer entrar em contato com essa relação e 
mesmo algumas coisas que ele já tinha demonstrado condições 
para. A questão dos machucados: a mãe vivia  tendo problemas, 
cirurgia, quebrou o pé, quando acontecia isso, ela parava tudo e 
ficava só ela e o Felipe em casa. No segundo ano de trabalho, 
isso diminui praticamente extermina, ela entra em algumas 
coisas da família, se alguém fica doente ela vai ajudar e tal, mas 
não é significativo. Aí o Felipe começa, ele descobre a 
enfermaria e começa a dizer que tá machucado e a família 
enfaixa – ah, você tá machucado, então vamos enfaixar – e 
deixa ele ir pra escola enfaixado, e a enfermeira acha o máximo 
e pra quebrar isso! Esse ano, depois de um ano e meio de 
trabalho, a coordenadora chega e fala pra mim – ah, agora a 
enfermeira já está bem mais tranqüila. 
E – Como vocês acham que a pessoas entendiam essas idas ã 
enfermaria? 
Fonoaudióloga – Acho que tem um pouco da compaixão que 
você falou, nesse momento também – ah vem cá, deixa eu 
acolher, deixa eu falar pra ele que realmente ele tá doente, deixa 
achar que ele tá doente mesmo. 
E – Pra não frustrar. 
Fonoaudióloga – Isso, isso. 
Psicopedagoga – E acho que para o Felipe, fica a única 
possibilidade de poder potencializar a aprendizagem, o que eu 
sentia, nessas situações ele se colocava muito importante, ele 
tinha até uma adequação, era a única que ele era valorizado, 
porque quando ele começa a trabalhar os numerais com o pai e 
ele de repente faz uma coisa absurda, de , já sabia contar e não 
conta mais, o pai não agüenta e a mãe ela agüenta, mas ela vai 
muito numa postura pedagógica. E agora tem coisas que ele não 
quer fazer com ela mais, ele tá fazendo com o pai, então 
pensando na relação com a aprendizagem, esses momentos 
potencializam mesmo, ele se sente incapaz, aconteceu ano 
passado, o Felipe começou a ir ao banheiro e molhar o papel 
higiênico. Então, assim, a mãe  traz aquilo como uma coisa  - ai 
tá acontecendo – acaba hipervalorizando isso mesmo. 
Fonoaudióloga – E aí ele fica constante nisso, molhando o 
papel higiênico todo dia. 
Psicopedagoga – E olha como eu sou esperto e vou e faço 
mesmo e você não faz nada, praticamente ele pede e eu  acho 
que ela até briga com ele sim, mas ela não delega pra ele a 
confiança – olha Felipe, você não precisa mais fazer isso, eu 
não quero que você faça mais isso – quando ela faz isso, ele 
corresponde, agora pra ela conseguir fazer isso, a gente teve que 
conversar umas três vezes, eu tive que deixar o Felipe sozinho 
pra ficar com ela lá, para ela poder suportar – que idade que o 
Felipe tem? Até quando ele vai ficar fazendo isso?  
E – Há uma postura de tentar fazer como se a síndrome não 
existisse, uma tentativa de normalização. 
Fonoaudióloga – Eu acho que é por aí. Eu acho que já 
melhorou, mas acho que vai voltar, vai ser sempre assim nessa 
família. Pode melhorar, mas vai ter sempre alguns resquícios 
que fazem ela de repente achar que ainda ele pode ser. 
Psicopedagoga – A  mãe tem um perfil de manter esse papel 
assim bem, o pai também ... 
Fonoaudióloga – Eles mantém mesmo, é bem um castelo de 
contos de fada que na verdade não é conto de fada e eles não 
vão para a realidade. É por isso que eu falo, melhorou já, mas 
eles têm tendência a estar voltando. 
E – Isso está relacionado só com o Felipe ou é... 
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Fonoaudióloga – Eu acho que é em geral. 
Psicopedagoga – Em geral, tem aquilo que tá tudo certo. 
E eles são disponíveis sim, então eu acho que eles 
conseguem algumas coisas porque se dispõem, mas eu 
não sinto que seja uma  transformação.... 
Fonoaudióloga – Interna, de aceitação mesmo. 
Psicopedagoga – Não chega, a mãe não chega a se 
questionar enquanto mãe, enquanto a necessidade do 
Felipe. 
Fonoaudióloga – Pra resolver. 
Psicopedagoga – Pra resolver. 
Fonoaudióloga – Me dá uma fórmula pra resolver, mas 
eu não estou pensando no que pode estar causando. 
Psicopedagoga – É na superficialidade. 
Fonoaudióloga – Acho que é não entrar em contato 
mesmo. 
E – Sobre as adaptações: eu acho que para o Felipe, 
tiveram além das adaptações necessárias à síndrome de 
Dowm, à deficiência, mais adaptações também pra 
atender essas fases dele, então teve um período que a 
gente ficou num trabalho mais sistemático do 
pedagógico, que ele trazia até lições, depois isso foi 
aberto pra um trabalho mais subjetivo, de construções 
subjetivas mesmo que ele trazia, depois passamos pra 
jogos porque ele tinha uma necessidade, eu acho que fui 
organizando as adaptações muito mais em função das 
situações do ambiente, do que das próprias necessidades 
da síndrome de Down como eu faço com a maioria das 
crianças. E eu fico um pouco confusa com o potencial 
dele porque tem algumas coisas que o Felipe traz que 
não são, pelo menos no meu entendimento, compatíveis 
com essa limitação dele, por exemplo, de conservar, o 
Felipe é o típico que pode achar que a peça está lá 
embaixo, embora a peça esteja lá na sala, com a porta 
fechada. A mãe traz algumas situações que ele acha que 
tá acontecendo dessa forma, porém eu acho que não 
desenvolveu mais por conta do ambiente, eles têm 
limitações acho que dá pra por cinqüenta-cinqüenta por 
cento. 
E – Vocês acham que o Felipe percebe a condição dele? 
Psicopedagoga – Ele foi já muito mais onipotente, só 
querer jogos que ele não podia fazer e chegar e tentar 
criar uma situação e eu tentei até transformar em 
demanda, expectativa e foi legal por que a gente 
conseguiu um jeito de jogar. Em casa, a expectativa é 
que o menino jogue dama e ele faz, ele vai e aí eu tentei  
aproveitar essa situação – então Felipe, vamos criar uma 
outra regra, então do jeito que você pode fazer. E hoje, 
em algumas situações ele começa a perceber ele fica 
bravo, ele sai. 
Fonoaudióloga – Eu acho que ele não agüenta, um fato 
que não acontecia antes – machuca – ele começa a 
perceber quem ele é. 
Pscopedagoga – O grupo coloca ele numa posição, e é 
interessante que esse ano tem um aluno novo que a mãe 
liga lá pra reclamar – como que tem aí um Down – ele 
já bateu esse ano. Eu acho que ano passado ele começa 
a perceber mais ainda reage desse jeito. 
Fonoaudióloga – Esse ano ele tá mais  tranqüilo e ele 
consegue contar alguma coisa, mas ele muitas vezes não 
percebe o que está acontecendo porque não faz questão, 
sabe, - não me fala não.  Na minha terapia varia muito, 

não é uma coisa linear não, eu vou fazer isso, eu tenho minha 
meta, vou fazer isso, isso, isso, mas depende muito de como o 
Felipe chega, às vezes ele chega muito mais com o 
comportamento fixos e eu pergunto desse comportamento, às 
vezes ele chega bem e a gente trabalha  bem e varia, às vezes eu 
trabalho uma coisa mais técnica, às vezes eu abro mais pra 
jogos pra trabalhar uma coisa mais espontânea. 
Psicopedagoga – Eu encontrei outra anotação sobre o 
comportamento em casa: também com essa oscilação, oscila na 
capacidade de entender as ordens, agir desafiante, a mãe diz que 
é quando o movimento da casa está muito agitado, agora 
interessante que no entendimento dela quando tá ela e ele a 
coisa fica mais tranqüila, aí depois em outras situações ela 
aponta que só estavam ela e ele e ele desorganiza. O Felipe, eu 
ainda tenho dúvida se ele tem mais possibilidades, se tem 
alguma coisa dele que poderia ser mais aproveitada.                  
O Felipe não tem tanta limitação motora também, mas a 
percepção, até situações que estavam garantidas para 
entendimento, desde o berçário ele era o mais esperto do 
berçário, houve um desejo de transpor a dificuldade, houve a 
mobilização da família  (lendo as anotações).   
E – Pode ser uma imagem idealizada? 
Psicopedagoga – Isso, pode ser.  Eu acho que tem também uma 
coisa de esconder o Felipe, ele não está tão socializado. É o 
primeiro ano que ele tá com uma postura de estudante mesmo, e 
ele tá podendo aceitar as atividades diferentes e quando ele não 
dá conta de fazer, ele não quer atividade diferente, ele fica com 
uma postura da sala, a professora me conta de questões muito 
importantes do comportamento que ele começa a ter de se jogar 
no chão, que tá acontecendo bem pouco, mas que ela consegue 
trazê-lo pra importância do grupo, dele se colocar de uma forma 
adequada no grupo.                      
 
  
Entrevista realizada na escola, com a orientadora pedagógica e 
com a professora. 
 
E – Como é o trabalho de vocês com o Felipe? 
Orientadora – Quando o Felipe chegou à escola ele já tinha 
quatro anos de idade e a família já era uma família da escola, 
porque a irmã já estudava aqui também  e o Felipe já era 
conhecido, porque vinha buscar a irmã, parava lá na guarita, 
brincava e quando ele veio, aceitamos o Felipe, ele foi nosso 
primeiro aluno com a síndrome de Down, nós já tínhamos 
outros alunos no trabalho de inclusão, mas com outros tipos de 
necessidade, deficiência auditiva, deficiência visual, então foi 
um momento em que a nossa primeira atitude assim de 
trabalhar a inclusão no caso do Felipe foi sugerir que ele 
entrasse no maternal e não no pré 1, ele já teria idade para o pré 
1, mas como ele não falava, não conseguia se comunicar, nós 
fizemos essa sugestão, a mãe aceitou e  nós trabalhamos muito 
a rotina da escola, a adaptação. O Felipe sempre teve uma 
aceitação, foi tranqüila a chegada dele na escola. 
Professora – Se integrou. 
Orientadora – Se integrou, ele assim, as crianças percebiam 
algumas diferenças, ficavam curiosas, ficavam cutucando o 
Felipe – tia ele não fala - fala, fala – mas como o Felipe gosta 
muito de música, de dança, tudo o que está relacionado à arte 
ele entra, então, como no maternal ele ficou mais forte, de 
músculo, de força ele amou, ele amava o parque. No ano 
seguinte, o Felipe começou com a teimosia, e aí começaram os 
nossos problemas. Então, por exemplo, na hora do parque, ele 
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ia para o parque e não saía do parque, de jeito nenhum. 
E – Aí ele estava no maternal ou no pré 1? 
Orientadora – No pré 1. E ele tava naquele momento, 
ainda não estava com a psicopedagoga, estava só com a 
fonoaudióloga e a gente não via grande progresso, e foi 
um momento muito conturbado também com a família, 
ele ficou um tempão sem freqüentar a terapia 
fonoaudiológica, pára, vai, ele teve a terapia 
interrompida, então ele não caminhava e isso deixava 
todo mundo na defesa com o Felipe e o Felipe se 
irritava. Aí o que nós fizemos, a professora decidiu 
ampliar o trabalho com o Felipe, e ele era o rei da 
escola, tinha atenção só pra ele, foi bem difícil, no dia a 
dia a professora ficava com ele, pra ir no banheiro, ela 
acompanhava todo mundo, mas na sala de aula era mais 
pra ele e aí ele tirava o sapato, a meia e naquela época a 
gente não conseguia que ele tivesse interesse pelo 
trabalho pedagógico, era muito difícil, ele chegava 
mesmo com o material, o brinquedo na sala de aula, ele 
não conseguia brincar, então ele pegava, atirava, daqui a 
pouco empurrava, não brincava, então foi muito difícil. 
Aí chegou o pré 2 e foi fazer um trabalho mais 
sistematizado com letras, algumas crianças terminam o 
pré lendo, mas não é o objetivo, é conhecer as letras, o 
alfabeto todo, mas o Felipe estava muito distante disso. 
No final desse ano, do pré 2, o Felipe já estava com a 
psicopedagoga e aí nós conversamos e mudamos uma 
série de coisas por orientação dela e acho que ele estava 
realmente com algumas regalias na escola e acho que 
era uma criança diferente na escola, chegando naquele 
momento, nós temos uma enfermaria, ele adorava ficar 
lá na enfermaria, e aí como ele é simpático quando ele 
ia, ele recebia o atendimento e mas a questão era que o 
Felipe ele continuava com interesse na atividade 
artística, o relacionamento dele com as crianças era 
bom, ele fazia parte do grupo, relacionava com todos. 
Aí chegou no final do ano, junto com a família, nós 
chegamos à conclusão de que ele refaria o pré 2, porque 
ele não estava nem um pouco interessado, não 
demonstrava interesse por letras, por número, nada e o 
pré 3 estaria mais distante ainda, pra ir pra frente. Aí ele 
fez novamente o pré 2. Foi muito bom, porque aí acho 
que ele começou a se organizar no papel, lápis, 
começou a desenhar, aí estava mais direto com a 
freqüência na psicopedagoga, foi super-importante pra 
ele. Aí foi nesse ano que ele começou a ter uma postura 
de estudante, pela primeira vez a gente observou isso no 
Felipe. Então, nessa época ele fazia muito, muitas 
vezes, ele, todo dia, fazia na fila, ele ficava fora da fila, 
ele ficava em outra fila, nunca era a fila da sala dele, 
cada dia ele ficava na fila de uma professora e aí então 
ela ficava muito brava com ele, mas ele não obedecia, 
era preciso contenção física mesmo, esse foi um 
comportamento até a primeira série. Esse ano é que não 
está acontecendo, então ele saía muito da sala, às vezes 
se escondia e aí a gente foi aprendendo a lidar com ele, 
a professora é mais firme com ele e tinha que por um 
limite bem colocado, né. E também a família, ele com 
esse jeito dele, ele levava todo mundo no bico. Foi só 
no pré 3 que ele conseguiu ficar melhor junto com o 
grupo mesmo. No pré 2 começaram a aparecer alguns 
episódios de briga entre ele e os amigos e aí o Felipe 

não tinha muito essa medida da agressividade, às vezes numa 
disputa de brinquedo, ele era forte, era maior que as crianças e 
ele chegou a machucar os amigos, não era muito freqüente, não 
era diário, mas começou a aparecer e aí eles começaram a ficar 
com a ficar com medo, as crianças tinham medo do Felipe, o 
Felipe ficou o grandão, o fortão do grupo. Então a gente fez um 
trabalho com o grupo, a professora explicou pra eles mais uma 
vez, explicou como o Felipe brincava,  o que eles poderiam 
falar pra ele nessa hora e aí o comportamento foi diminuindo e 
hoje já quase não aparece, não é? (dirige-se à professora, ela 
confirma com gesto). Na primeira série, aconteceram alguns 
episódios agressivos bem fortes, uma vez ele chutou um 
menino, o menino estava sentado, pegou assim bem no olho.  
E – Como a situação chegava até esse ponto? Acontecia alguma 
coisa? 
Orientadora – Às vezes em situação de frustração e aconteceu 
uma coisa interessante, ele começou a ficar muito rígido nos 
limites, então ele cobrava, nessa ocasião em que ele chutou o 
olho do menino, foi porque o menino, na hora da saída, já 
estava na rua, o menino estava ali na rua esperando o pai e 
menino estava então sentado na rua esperando o pai e o menino 
tirou o caderno pra fazer a lição de casa e o Felipe falou – não, 
não é hora, não é hora, é lição de casa, de casa – e o menino 
falou – ai, não enche, eu vou fazer estou esperando minha mãe, 
eu vou fazer. E o Felipe chutou. Na família ele também estava 
tendo esse tipo de comportamento, de querer endireitar o outro. 
Uma outra hipótese e a psicopedagoga ajudou a gente a 
entender isso, era que o grupo já estava em outro momento de 
entrosamento, o Felipe não acompanhava mais, então, por 
exemplo, a criança tinha brincadeira em que o Felipe não 
entrava, não sabia brincar, cada vez menos eles convidavam o 
Felipe, o Felipe estava cada vez mais afastado e aí ele ficou 
mais agressivo. A gente trabalhou com a turma, isso foi ano 
passado, a gente trabalhou com o grupo, trabalhamos juntos (a 
professora, a orientadora, os alunos), foi muito legal. 
E – O Felipe participou? 
Orientadora - Não foi só o Felipe, foi com todos. O Felipe não 
se envolve porque ele não entende, eu acho que ele tem um 
pouco dessa, ele não compreendeu, então ele respeita e ele 
ficava bem, às vezes ele contava – eu bati -  mas não que ele 
tivesse compreendido, não, ele estava ali, na sala de aula, tinha 
que ficar quieto ali naquela hora. Acho que isso foi o grande 
progresso que a gente vê no Felipe desde o maternal até hoje, é 
essa postura de estudante, o Felipe hoje ele sabe, reconhece 
quais são os sinais, vai pra fila, pra descer, a hora do lanche, a 
hora de fazer bagunça, a hora que vai pra sala.  
 
Parte dessa entrevista não pode ser transcrita, pois ficou quase 
inaudível. 
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Entrevistas referentes à ADOLESCÊNCIA2- Gilberto 
 
Primeira entrevista com a mãe, realizada na casa dela. O 
irmão, Gilmar, estava em casa, mas não participou. 
 
E – A pesquisa é sobre o desenvolvimento do Gilberto  
e o ambiente, família, escola. Eu vou fazer algumas 
perguntas e você vai me contando, pode se sentir à 
vontade para contar aquilo que você for lembrando. Eu 
vou gravar e anotar algumas coisas. Eu gostaria de 
começar com você me falando do desenvolvimento dele 
desde que ele nasceu. 
Mãe – Desde que ele nasceu? Ah, ele começou a andar 
cedo, a fisioterapeuta não quis que ele andasse, quis que 
ele engatinhasse pra fortalecer o tônus. Ele começou a 
falar... 
E – Com que idade ele andou? 
Mãe – Ele começou a andar com dez, onze meses, mas 
ela me mandou parar pra fortalecer. Depois ele 
começou a comer sozinho cedo, a nível de auto-
suficiência ele começou tudo cedo, porque eu soltava. 
Agora a fala dele, ele só começou a falar depois que eu 
me separei do pai dele. Ele fazia fono na escola, a fono 
achava que ele não ia falar, porque ele só falava ga e da. 
Aí depois que eu me separei do pai dele ele começou a 
emitir sons, então ele praticamente começou a falar 
depois dos cinco anos. 
E – Não falava nada antes disso? 
Mãe – Não, tudo era ga e da, tudo era ga e da. Ele 
apontava, quando ele queria água ele apontava era ga, 
então você tinha que adivinhar o que ele queria, era ga e 
da, tudo era ga e da. Ele tinha comportamento muito 
agressivo na escola, já nessa época, nessa fase. Ele tinha 
comportamento agressivo, às vezes não queria fazer, ele 
jogava as coisas, era bem rebelde. Aí quando eu me 
separei do pai dele, ele começou a desenvolver. O pai, 
assim, nunca aceitou, não aceita até hoje, o filho não 
existe na vida dele, ele era muito agressivo com o filho, 
ele batia, ele machucava, ele gritava, cada vez que o 
Gilberto ia falar alguma coisa ele berrava e depois que o 
Gilmar nasceu ele se tornou mais agressivo com o 
Gilberto,quer dizer, não era o bater normal como dar 
um tapa porque fez alguma coisa errada, não, ele 
pegava, chacoalhava, e depois, aí depois eu me separei 
porque eu falei que se não separasse eu matava, então, 
depois que o Gilmar nasceu parece que ele agredia 
mais, ele batia mais, ele não aceitava as falhas do 
Gilberto. 
E – Quando o Gilmar nasceu, quantos anos o Gilberto 
tinha? 
Mãe – São dois anos e nove meses de diferença. 
E – Antes de começar a andar, como era o contato do 
Gilberto com você, o olhar, sorriso, você se lembra? 
Mãe – Ah ele era assim, ah ele sempre foi um bebe 
risonho, sempre foi um bebê feliz, risonho, sorria, era 
dado, alegre. 
E – Ele se movimentava bem? 

                                                 
2 Mãe=Gilda; Irmão=Gilmar; Gilberto=pessoa com 
síndrome de Down; avó, tia, namorado=namorado da 
mãe, E=entrevistadora; negrito=ênfase  
 

Mãe – Ele era ativo, ele nunca foi parado, com um mês ele caiu 
da cama (risos), com seis meses derrubou minha televisão no 
chão. Ele não era parado, nunca foi, sempre foi bem agitado. A 
família estimulava bem. 
E – Nessa época o pai estava junto? 
Mãe – Tava. Eu fiquei junto até o Gilmar nascer. Eu separei do 
pai dele quando o Gilmar tinha um ano, o Gilberto tinha quase 
quatro. 
E – Ele não engatinhou, andou, sentou também cedo? 
Mãe – Sentou, sentou. Ele tinha ótima coordenação, pegava 
objetos, comia sozinho, com menos de um ano ele já comia 
sozinho, enfiava a chave na fechadura e saia pra rua. A única 
coisa que ele demorou foi pra tirar a fralda. Ele tirou a fralda 
com cinco anos, também depois que tirou nunca mais fez xixi 
na cama, nunca fez xixi na calça. Mas ele demorou pra tirar a 
fralda. 
E – Ele te reconhecia, ele fazia diferença entre você e os 
outros? Quando? 
Mãe – É uma boa pergunta... Não sei, era sempre só a gente, 
porque era eu que cuidava, era eu que ficava o tempo todo. 
Então, não sei te precisar o tempo, mas acho que ele sempre 
soube quem era a louca da mãe dele. Era eu que fazia bagunça, 
que estimulava, era o tempo todo eu, né. Praticamente todo o 
tempo era a mãe. 
E – Ele era curioso? 
Mãe – Era, queria saber, queria fuçar, queria xeretar. Ele a nível 
de criança, eu acho que ele não teve muito atraso, eu posso 
dizer porque eu freqüentava a clínica de reabilitação e via 
outras crianças, então eu falava, gente o Gilberto faz isso, o 
Gilberto faz aquilo, você vê que as crianças, acho que o fato de 
não ter tido problema cardíaco nem respiratório, graças a Deus, 
ajudou muito, porque as crianças geralmente eram muito 
doentes, então elas eram mais atrasadas . A única coisa que 
realmente o Gilberto, eu acho que ele tem muito defasada é a 
fala. O resto ele faz tudo.  
E – Ele fazia estimulação em alguma clínica? 
Mãe – É, até um ano, eu fazia em casa também os exercícios, 
depois ele começou a fazer fono, aí eu parei de levar na clínica 
e eu fazia a parte de fisioterapia em casa e a parte de fono eu 
levava ele.  
E – Em outra clínica? 
Mãe – Era uma fono que era da clínica, aí ela saiu da clínica e 
abriu um consultório. Ela já acompanhava ele desde bebê. Ele 
fez fono anos. 
E – Parou com que idade? 
Mãe – Ele fez fono, depois ele fazia no colégio. Ficou oito anos 
no colégio, deve ter parado com uns oito anos, por aí. Ele fez 
desde bebê fono, né. 
E – Você percebia se ele reagia diferente aos sons, vozes? 
Mãe – Ele adorava música, ele sempre gostou, sempre, sempre. 
Nunca gostou de televisão, agora música ele adora, televisão ele 
não gosta, música é a paixão dele. 
E – Ele reagia se alguém ficasse bravo com ele? 
Mãe – Ele sente, ele sente, ele sempre sentiu ele fica amuado.  
E – Ele sente?  
Mãe – Ele sente. O Gilmar era uma criança muito doente e eu 
ficava nervosa porque o Gilmar tava doente e ele ficava 
quietinho, ele não fazia as artes, porque ele sempre foi arteiro, 
ele sentia que tinha alguma coisa desde pequenininho. Ele 
sempre teve uma sensibilidade muito grande. Você pode estar 
rindo, mas ele sabe que você não tá bem. 
E – Ele sentou, engatinhou, caminhou por volta dos dez 
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meses.... 
Mãe – Ele barrigava, né, porque ele não sabia 
engatinhar normal, ele batia com a barriga no chão. 
E – Com seis, oito meses... 
Mãe – É, por aí. 
E – Caminhou com dez... 
Mãe – Mas ele não caminhou com dez não, porque ela 
mandou eu botar ele no chão, ele subia na parede ia 
andando, eu tirava ele da parede punha ele no chão. 
Com menos de um ano e meio ela não deixou o Gilberto 
ficar de pé. 
E – Ele andou sem auxílio... 
Mãe – Com um ano, um ano e dois meses ele já andava 
só, mas ela não quis, ela falou “não”, então eu tinha, era 
complicado porque ele subia na parede ele andava pela 
casa toda, aí acabava a peça e ele continuava dando os 
passinhos, aí você tinha que por ele no chão e ele não 
queria, ele queria andar, mas ela falou, não, tem que 
engatinhar, vamos fortalecer o tônus. Ela que sabe, deve 
saber, ela é fisioterapeuta, né. 
E – Com que idade você acha que ele começou a 
lembrar das coisas, por exemplo, procurar um 
brinquedo? 
Mãe – Ele era apaixonado, ele tinha um relóginho, um 
bichinho, que ele puxava a corda e ele tocava música e 
balançava o olhinho. Era esse e um vaga-lume. Ele era 
apaixonado por esses dois, ele não dormia sem os 
bichos no berço. Ele era bebê, ele queria, eu me lembro 
uma vez eu tirei para limpar, ele mesmo puxava a 
cordinha, ele tinha uns seis meses, eu lembro que tirei 
pra limpar, não me lembro o que foi, eu esqueci, ele 
chorava, chorava e eu não sabia por quê. Aí de repente 
estalou, eu falei - ah o passarinho dele, aí eu pus, ele 
puxava a cordinha e ficaaava com o passarinho dele. 
Depois com um ano ele ganhou um vaga-lume que 
acendia a luz na cabeça e ele adorava. O Gilberto nunca 
foi de muito brinquedo não. O Gilberto nunca foi de 
brincar com brinquedo, ele gostava de caixas, de caixa 
de sapato, ele ganhava presente ele brincava com as 
caixas, ele não ligava pra os presentes. 
E – Ele gostava das embalagens? 
Mãe – Das embalagens. Ele era de fase, tinha fase que 
era o cabide, que ele sempre levava o cabide. Depois ele 
queria, agora é régua. Ele é fissurado por régua. Ele tem 
carrinho, essas coisas, mas raramente ele brinca, ele tem 
a régua dele. Ele nunca foi de brincar de carrinho, não. 
Ele ainda tem um pouco, mas é a caixa. Ele ganhava os 
presentes no Natal, ele jogava todos os presentes no 
chão, os brinquedos e ficava brincando só com a caixa. 
E – Ele construía alguma coisa com as caixas? 
Mãe – Não, só brincava, só brincava, não construía, não 
punha empilhada, não, isso ele não fazia. 
E – Que tipo de movimento ele fazia? 
Mãe – Às vezes ele pegava a caixa e ficava andando 
com a caixa na mão. Às vezes ele punha a caixa num 
canto e fica colocando as coisas dentro da caixa, ele tem 
mania de caixa, ele põe até na gaveta dele, ele põe todos 
os papéis, as tranqueiras dele. Depois eu te mostro o 
quarto dele, você vê como funciona. 
E – Como você entende o fato de ele ser menos ligado 
aos brinquedos do que às embalagens? O que você 
acha? 

Mãe – Não tenho a menor idéia. 
E – Nunca foi preocupante... 
Mãe – Não, não foi, porque o Gilberto, se você colocar música 
pra ele, nossa, ele fica dançando, ele adora, ele canta, ele dança, 
ele pula, ele sempre foi musical, sempre foi, a grande paixão da 
vida dele, desde pequenininho, foi a música, se deixar fica o dia 
inteiro. Eu também gosto de música, então eu ligo o rádio, ele 
vem, ele canta, ele pula, ele dança. 
E – Tem algum tipo de música que ele gosta mais? 
Mãe – Qualquer música, até música clássica, ele gosta de 
sertaneja, de forró, de pagode, de inglês, ele canta junto (ri), ele 
não tem uma preferência, ele canta até inglês, não é nem o 
ritmo, desde que, sabe, ele ouve, ele tem as favoritas, é lógico, 
mas de um modo geral, ele escuta qualquer coisa. 
E – E brincadeiras, você disse que ele não empilhava, mas ele 
tentava resolver as coisas, se não tinha um brinquedo pegava 
outro, se queria uma coisa dava um jeito de pegar? 
Mãe – Ele escalou uma vez o estrado do berço para pegar - a 
empregada tirou o estrado do berço e colocou na janela, quase 
que ele caiu, e ele escalou o estrado do berço para pegar o 
passarinho dele. O passarinho era a paixão dele, e ele escalou, 
acho que ele tinha uns sete meses e ele escalou o estrado do 
berço, quase que ele caiu pela janela, porque ele queria pegar o 
passarinho para brincar. Então ele tem o favoritismo dele. 
E – E ele luta para conseguir. 
Mãe – Ele vai atrás, ele vai atrás e quando ele tá com raiva ele 
quebra o que ele gosta. Quando ele tá com raiva ele quebra as 
réguas dele, depois ele quer que a gente compre outras. Ele 
quebra só o que ele gosta. 
E – Desde quando? 
Mãe - Ele se tornou muito insuportável, eu acho que a fase 
insuportável começou na fase de adolescência, com uns treze 
anos, que ele começou com essa rebeldia, já ficou mais 
resistente a ordens, já fica assim, pede o que ele quer, na hora 
que ele quer, do jeito que ele quer, eu acho que ele começou na 
adolescência.     
E – Ficou mais rebelde... 
Mãe – É, mais rebelde, você manda ele não faz e se você briga 
ele vai em cima. 
E – Ele começou a quebrar objetos nessa época? 
Mãe – Ele começou a ficar rebelde nessa época. Na realidade, o 
Gilberto teve uma mudança comportamental muito grande 
depois que o meu irmão morreu. Então ele teve, porque, eu não 
sei como funciona na cabeça dele morrer, não sei. Meu irmão 
passou por um período, ele tava com Aids, ele passou por um 
período, ficou um ano de cama, ele ia lá, ficava com meu irmão, 
não sei o que, ele era muito apegado ao meu irmão e vice-versa 
e ele passou por um período, meu irmão caiu de cama em 
janeiro e  veio a falecer em agosto, então ele teve a crise em 
casa, o Gilberto tava lá e o Gilberto viu ele convulsionado, 
convulsionando na cama,  minha mãe chorando, não sei o que, 
há uns dez, onze anos que o meu irmão faleceu,  o Gilberto 
devia ter por aí, nessa fase de idade, doze, treze anos e ele viu, 
depois meu irmão foi para o hospital e eu falei para a família - 
tragam ele para ver no hospital, ninguém quis levar, porque 
sabe né, já tava em coma praticamente. A família não quis 
levar. Quando ele faleceu, eu falei – quero que levem ele no 
enterro, ninguém levou. Então, a imagem que ficou no Gilberto 
foi: meu irmão convulsionando na cama, minha mãe chorando e 
ele não viu mais o tio. Então ele teve crises muito grandes, ele 
teve que ir para psicóloga, ele tava entrando em depressão, as 
pessoas do convívio, se ficassem dois, três dias sem aparecer 
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em casa, ele saia correndo, ele gritava, porque ele dizia 
“você me abandonou”. Então ele começou a ter um 
comportamento e depois disso ele passou a ter um 
comportamento diferente, ele passou a ser mais rebelde, 
ele passou a ser mais apegado às pessoas. A minha tia 
ficou doente, ele fica grudado nela, ele não quer sair de 
perto, porque ela operou e não sei o que. Então, eu acho 
que, eu não sei como ele trabalha na cabeça dele, não 
sei como na cabeça dele funcionou a morte do meu 
irmão. Muito desse comportamento, assim, até 
agressivo, porque ele chegou a avançar em mim, até 
agressivo, foi depois. Embora ele tenha passado por 
psicóloga, ele saiu daquela fase depressiva, eu mudei de 
escola, quer dizer, eu mudei tudo, mas sempre fica e ele 
vê meu irmão até hoje, ele fala – tá no céu. Ele vê as 
fotos, né, tá no céu. Então eu não sei, o que ocasionou. 
E – Você conversou com ele sobre isso? 
Mãe – Eu tenho uma cabeça tão boa, você não avalia, 
mas é difícil para a família, porque quando meu irmão 
ficou doente eu fui para a casa da minha mãe, pra ficar 
com ela, porque era ela e meu irmão, e é mãe né, e 
minha mãe vivia vestida de preto e chorando e eu falava 
– tira, eu não quero um santuário, bota uma foto - minha 
mãe punha foto do meu irmão em tudo que era canto e 
flor, então é difícil você mudar a cabeça das pessoas, 
entendeu. E minha mãe, e o Gilberto era assim, a casa 
era grande, ele ia pra o meio do quintal, dali a pouco ele 
começa a gritar, gritar, chorar, chorar, do nada. Aí eu 
comecei a pegar no pé da minha mãe, que se ela 
continuasse a se comportar como urubu, chorando pelos 
cantos eu ia sair de lá, e não ia ficar com ela. 
E – Moravam juntos antes da doença dele? 
Mãe – Eu ficava pra ajudar a cuidar dele, e depois eu 
fiquei com ela porque, pra estruturar, né. Mas no fim 
acho que foi pior pra ele, mas aí ela acabou, eu falei pra 
ela que se ela não mudasse a postura eu sairia de lá, aí 
pelo menos ela tirou o preto, ela vivia de preto, o dia 
inteiro de preto, chorando pelos cantos, enfiando flor 
em tudo que era foto dele, né. Então eu não sei como 
isso repercutiu na cabeça do Gilberto. 
E – E nunca foi conversado, você acha que ninguém da 
família conversou com ele... 
Mãe – É que nem eu falo, a minha religião é diferente 
da religião deles e a minha maneira de encarar as coisas 
é diferente da maneira deles. Eu sou uma pessoa muito 
prática, eu sou muito realista, muito fria e eles são tudo 
ai, sabe. A minha tia fica desesperada, espirra ela já fica 
desesperada, eu já digo é gripe, mudou o tempo. Então 
elas são muito aflitas, eu já sou mais tranqüila, eu já sou 
mais, sabe, mais sossegada. Ele vai no fim de semana 
pra lá, eu não gosto que ele fica com elas (tia e avó), por 
outro lado, eu sei que eu não posso tirar também, 
porque ele sente falta, mas eu não gosto. 
E – Um grande marco foi a morte do tio. 
Mãe – A morte do tio. 
E – Ele tinha muito contato. 
Mãe – Tinha. Ele saia, ia comer sanduíche, nossa. 
E – Ficou doente quanto tempo? De janeiro a agosto foi 
a fase crítica. 
Mãe – Caiu de cama até dezembro, porque ele fazia 
aniversário no natal, ele fez, ele desceu, fez aniversário, 
natal, ano novo, depois em janeiro caiu de cama, aí não 

levantou mais, em agosto internou e veio a falecer. Aí, 
coincidentemente, foi em agosto e agora em dezembro minha 
mãe teve um pirepaque, foi parar na UTI, sabe o Gilberto 
passou por uma fase muito pesada, né, e eu não sei até que 
ponto isso afetou ele ou deixou de afetar. 
E – Antes da fase crítica, dava para notar que seu irmão estava 
doente? 
Mãe – Ele tava doente, mas ele andava, ele tava ruim, tava 
magro, tava naquela fase, definhando, mas ele andava, ele 
descia, vinha almoçar, a gente ficava lá, depois ele caiu de cama 
e ele teve problemas, a própria cabeça dele já não tava boa. Isso 
eu acredito que tenha sido um marco muito grande na vida do 
Gilberto.  
E – Você sabe se isso apareceu na terapia do Gilberto? 
Mãe – Ele foi pra por causa disso, porque ele tava se fechando, 
aí ela falou – “realmente ele se trancou, depois eu coloquei em 
cima da mesa e falei: esse é seu tio, o que você vai fazer com 
ele?”, ele deu um murro no boneco, jogou pela janela. Então eu 
acho que ele, no fundo, ele achava que o tio tinha ido embora e 
tinha largado ele. Aí, ele mudou de escola, ela trabalhava na 
escola, ele foi desenvolvendo, ele voltou, vamos dizer, ao 
normal dele, né. E eu não sei se juntou isso com a adolescência, 
com uma série de coisas e acabou culminando, com o 
temperamento, e agora ele simplesmente se recusa a falar. 
Quando você quer que ele cochicha, você tem que fazer uma 
chantagenzinha. 
E – Desde que ele começou a falar como foi, você falou que lê 
tinha os sons, da, ga... 
Mãe – A primeira coisa que ele falou foi tati e eu me lembro 
que ele tinha nove meses e ele falou tati, ele falou tati ....... e aí 
eu brinquei, nossa, você não falou mamãe, você falou tati, não 
sei o que... Aí o pai começou, ele tava em casa e ele começava 
tatitatitati, aí ele simplesmente parou, aí virou ga e da, só, tudo 
era ga e da, quando ele queria água ele falava ga, ga e apontava. 
O pai jogou ele da cama, ele ficou um dia inteiro internado no 
hospital com soro na cabeça, mas ele só contou pra minha mãe 
que foi ele que empurrou, ele não contou pra mim,  eu só fiquei 
sabendo depois da separação, só depois da separação que eu 
fiquei sabendo. Porque supostamente ele caiu da cama e como 
ele era um capeta, ele era encapetado, eu achei que ele caiu de 
cabeça no chão. 
E – O Gilberto tinha expressões de rejeição, você falou que o 
pai batia... 
Mãe – Eu não sei como ele trabalha, você não sabe como ele 
trabalha. É aquela história, você não sabe como ele trabalha. 
Porque você vê, eu tenho um namorado, já faz sete anos e ele 
tem loucura pelo Gilberto, e o Gilberto tem loucura por ele e ele 
odeia o pai das crianças, porque acha que ele é um cretino, mas 
no dia dos pais ele (Gilberto) faz um cartão e ele põe papai 
Gilberto (os dois tem o mesmo nome), entendeu. Se você fala 
quem é seu pai, ele fala é o Gilberto, sabe. Ele chama ainda 
papai, mas é pra encher o saco. Então eu não sei como funciona 
na cabeça dele, se ele sente uma rejeição do lado do pai, tem 
situações que você não sabe como. Você sabe, quando o pai 
vem, quando o pai vinha ele fazia festa, ele ficava todo 
contente, não sei o que. Mas não sei te dizer como é dentro 
dele. Como é o fator pai, como é o fator rejeição ou sei lá o quê. 
E – Houve alguma fase em que ele falava o suficiente, falava 
frases que daria para ele falar esse tipo de coisa? 
Mãe – Ah não. A conversação do Gilberto não é uma 
conversação assim, o Gilberto é repetitivo, ele não tem, ele não 
mantém uma conversação, ele fala sobre tudo, mas ele não 
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mantém um nível de conversa, mas ele não mantém 
uma conversação. 
E – Um exemplo de uma frase dele. 
Mãe – Hum, há tanto tempo que ele não fala. 
E – Quando era criança, chegou a falar duas, três 
palavras? 
Mãe – Nossa, tanto tempo. Uma frase: tô com fome, tô 
morrendo com fome. Essas são frases clássicas dele: tô 
morrendo com forme, eu quero, mas ele não conversa 
com você, o nível de conversação dele não é. Sempre 
que eu vejo outros, então se você falar, você vê eles 
conversando, conversam normalmente, o Gilberto não 
tem, o Gilberto é muito repetitivo, ele chega e fala – tá 
linda, tá linda, eu gosto de você, eu gosto de você, tá 
linda, entendeu? Então, ele é repetitivo, ele não tem 
uma conversação. 
E – Nunca teve? 
Mãe – Não, ele fala tudo, ele fala tudo. Quando ele tá 
bravo ele faz as frases, quando ele fala eu quero comer, 
eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir na casa da...., 
quer dizer, ele fala a frase, mas ele não conversa, ele 
não mantém uma conversação com você. 
E – Então nunca deu para ter uma conversa pra saber os 
sentimentos dele? 
Mãe –Você pode até perguntar se ele gosta do pai dele, 
ele vai falar que gosta, mas você não vai ter noção de 
como é na cabeça dele, o que é a figura de pai, como ele 
constrói. Você vê, meu namorado, ele tem loucura por 
ele, ele adora, ele deita e rola, mas você não sabe se ele 
é uma figura paterna para o Gilberto ou se o pai é uma 
figura paterna, embora ausente, é uma figura. Então eu 
não saberia te dizer de maneira nenhuma como ele 
trabalha a figura paterna na vida dele. Não sei se é 
porque eu fui pai e mãe, não sei, honestamente. 
E – Depois nós vamos falar da família, mas houve 
algum homem presente depois que você se separou. O 
tio ficou... 
Mãe – Eu fiquei sozinha muito tempo depois de 
separada, porque eu trabalhava, as crianças eram 
pequenas, o Gilmar tinha um ano, o Gilberto tinha três, 
quatro anos, e então eu fiquei muito tempo sozinha. Não 
tive nem um relacionamento, assim, que você possa 
considerar, não, não tive nenhuma pessoa presente, 
porque eu sou uma mãe muito possessiva, controladora, 
dominadora, assim, eu sou mente aberta, mas ao mesmo 
tempo não admito ninguém se metendo na minha 
autoridade.  
E – Você se lembra quando ele respondeu com sorriso, 
o primeiro sorriso dele, quando ele começou a 
responder? 
Mãe – Olha aquela foto ali, o bebezão, sempre foi isso, 
sempre foi isso, ele não tinha nem um ano ali, sempre 
aquela cara, até hoje. 
E – Ele pedia colo ou chorava quando você ia sair, sinal 
de apego? 
Mãe – Nunca teve isso, não, nunca teve. Nunca teve, 
porque eu sempre fui grudada com ele e eles iam na 
escola, eles entraram na escola cedo, eles eram 
paparicados, o Gilberto era tratado assim na escola (faz 
gesto de mimo com a mão, né). 
E – Queria ficar junto, era grudado? 
Mãe – Não, o Gilmar era, o Gilberto não, o Gilberto 

nunca foi grudado, ele ficou grudado, ele fez mais grude em 
mim quando eu engravidei do Gilmar. Minha mãe falou: você 
tá grávida, eu falei – por quê? Ela falou – por quê o Gilberto tá 
muito grudado. Ele sempre foi grudado na minha mãe, sempre 
foi grudado na minha tia, mais na minha mãe, mais na minha 
mãe que era a que mais paparicava. Quando ele nasceu eu tava 
na casa da minha mãe, tava esperando o apartamento ficar 
pronto, então eu fiquei na casa da minha mãe até cinco meses, 
depois é que eu mudei. Minha mãe é que cuidava, era o 
primeiro filho, eu era toda atrapalhada, depois o apartamento 
ficou pronto e eu mudei. 
E – E o seu marido estava junto. 
Mãe – Estava, mudamos juntos. Ele não aceitava. Minha mãe é 
que cuidava dele, cuidava assim, era o primeiro filho, eu era 
toda atrapalhada, então era ela que trocava fralda, dava 
banhinho, né. Então ela ajudou, porque ela adora nenê. Eu não 
gosto muito não, mas ela gosta. Eu nunca cuidei de uma criança 
na minha vida, eu falava, Deus, o que eu faço com essa coisica, 
né. 
E – O Gilberto mostrava alguma preferência por você ou por 
ela? 
Mãe – Demonstrava de pequeno. Quando eu mudei, eu mudei 
pra perto da minha mãe e era muito engraçado porque eu tinha 
que buscar minha mãe pra ele tomar mamadeira, porque ele não 
queria tomar mamadeira comigo (ri). Eu tinha que ir buscar, aí 
eu ia lá e falava - mãe vai lá porque ele não quer mamar. Aí ela 
vinha, dava mamadeira, ele mamava. Até que um dia eu falei – 
se você não mamar comigo, você vai morrer de fome. Ele 
chorou um bocado, mas ele acabou mamando comigo, eu falei – 
você tem que acostumar. 
E – Demorou quanto tempo? Muito? 
Mãe – Não. O Gilberto era faminto, o Gilberto tomava uma 
mamadeira e meia desde pequeno, foi só um dia que ele chorou, 
de noite ele já mamou. 
E – Ele reagia a estranhos? 
Mãe – Não. A família é grande, é muita gente, o Gilberto 
sempre conviveu com todo tipo de gente, malucos, amigos e 
amigas, então o Gilberto nunca estranhou nada. 
E – E a noção de “é meu”, “sou eu”, “comigo”? 
Mãe – Ah, isso ele tem, ele sempre foi possessivo com as coisas 
dele, sempre. O quarto dele é o quarto dele, não admite que 
mexe, eu também não mexo. Mas ele tem as tranqueiras dele, as 
porcarias dele, então ele sempre foi possessivo com as coisas 
dele. Batia muito no irmão porque o irmão pegava. 
E – Tem alguma coisa que marcou mais quando ele era 
pequeno? 
Mãe – Ele não mamava, era, mas quando ele começou a tomar 
sopa, ele tomava um pratão de sopa, aí vomitava, comia até 
vomitar, e ficava com a boca aberta, queria mais, sempre foi 
glutão, sempre. Nunca estranhou nada, nada, nada. Quando 
passei a dar sal pra ele, ele comia tudo, tudo o que você punha 
no prato ele comia, nunca estranhou. 
E – Você amamentou quanto tempo? 
Mãe – Um mês só. Com um mês ele já tomava uma mamadeira, 
no começo era só o leite, depois era leite com fruta, ele adorava 
leite com abacate, tinha que ser bem grosso se fosse mole ele 
cuspia. Então ele sempre tomou leite com fruta, mamadeira 
com fruta, suquinho de fruta, comia pedaços, podia dar sopa 
batida ou amassada que ele comia, nunca estranhou, comida ele 
nunca estranhou. 
E – Mais alguma coisa marcou? 
Mãe – Não, o Gilberto era uma criança tão gostosa, ele não 
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tinha nada, ele não tinha doença, era sempre contente, 
alegre, feliz, saltitante, não era de chorar , dormia a 
noite inteira, não era uma criança chata, não era uma 
criança, sabe, chorona, não tinha problema. 
E – E a questão da síndrome de Down, você soube 
logo?  
Mãe – Não, não, eu não soube. Quando eu saí da 
maternidade, o obstetra era amigo do pediatra, do meu 
pediatra, né, que era pediatra do meu irmão, das filhas e 
tudo. Eu levei ele pra consulta do pediatra, ele tinha 
consulta depois de quinze dias, mas eu levei um pouco 
antes porque ele tinha icterícia e o pediatra é que pediu 
o exame, mas na maternidade não. Foi um baque. 
E – Você tinha que idade? 
Mãe – Vinte e três. 
E – E o pai? 
Mãe – Dezenove. Foi um baque pra mim também, não 
vou dizer, pra mim foi um baque também, mas a minha 
postura foi: já que não tem remédio, vamos arregaçar a 
manga e vamos batalhar.     
E – Você sabia o que era síndrome de Down? 
Mãe – Sabia, mas sabia o que ouvia falar, porque você 
não tem o convívio, você não vive o problema você não 
conhece o problema. Ainda bem que o meu pediatra, ele 
havia trabalhado com Down e ele falou pra mim – não 
vou dizer que sim nem que não, mas ele pode até cursar 
uma faculdade, tanto que ele falou, ele que me indicou a 
clínica, ele que me indicou tudo e falou – quanto mais 
cedo você começar melhor pra ele, tanto que ele 
começou logo, com um mês praticamente ele começou 
a estimulação e, mas foi um baque, é lógico. Não vou 
dizer que não chorei, não me desesperei, que não quis 
arrancar os cabelos, que não tive aquela sensação, 
lógico, você tem vinte e três anos, primeiro filho, você 
recebe um baque desses, né, mas, eu aceitei, eu aprendi, 
hoje eu agradeço a Deus todos os dias por ter um filho 
Down. Eu falo que tenho um filho normal em casa e é o 
Gilberto. Mas aí eu aceitei, o pai não aceitou nunca. 
E – Como é ter um filho com síndrome de Down?  
Mãe – Ah, é maravilhoso, é tudo de bom, ele é tudo de 
bom, é maravilhoso. Eu não sei, eu tive um filho, vamos 
dizer assim, pra sociedade, eu tive um filho retardado e 
pra sociedade eu tive um filho inteligente, tá. Pra mim, 
no dia a dia, no convívio, eu tive um filho inteligente, 
fantástico, maravilhoso e tenho um filho retardado. É o 
contrário, porque eu digo pra ele: Gilmar, o Gilberto é 
mais inteligente que você. Porquê? Porque o Gilberto 
tem uma concepção das coisas diferente, ele te dá um 
carinho diferente, é um amor diferente, ele não tem 
rancor, não tem. Aí você convive com um com 
problema, que foi o meu caso, o primeiro, e depois vem 
um filho sem problema e o Gilberto respondeu a tudo 
muito cedo e o Gilmar começou a comer sozinho com 
um ano, o Gilberto também, então o Gilberto sempre a 
nível de movimentação e tudo, ele sempre respondeu 
muito cedo, então, eu digo assim: eu agradeço a Deus. 
Então, quando eu engravidei deste (Gilmar), eu fui 
consultar um geneticista, e meu marido tava junto, e eu 
falei pra ele que eu não ia fazer o exame do líquido 
amniótico, porque eu disse que eu já tinha um filho 
Down, e que o primeiro era difícil e o segundo era 
cocada, eu já sabia tudo então eu já tinha todo o 

material, e meu ex-marido não falou comigo daquele dia até o 
momento em que ele nasceu, porque ele achava que eu não 
tinha o direito de tomar essa decisão sozinha. E eu sempre digo 
pro Gilmar que se eu tivesse dois filhos Down eu seria mais 
feliz (ri). Mas ele me dá trabalho, o Gilberto não me dá 
trabalho, mesmo a nível de saúde, por incrível que possa 
parecer, o Gilmar quando era criança ficou doente, até um ano e 
meio nunca teve nada, de um ano e meio até os quatro ele quase 
morreu, eu vivia em médico, vivia em hospital, vivia em tudo. 
Então até a nível de saúde o Gilmar me deu problema e o 
Gilberto não. 
E – Que tipo de problema o Gilmar tinha? 
Mãe – Ih, o Gilmar teve tudo, até meningite. Ele teve umas dez 
pneumonias, quase morreu numa das internações, teve 
meningite, ele teve trocentas infecções intestinais, o Gilmar 
teve um quadro de anemia profunda, quase leucopênico. O 
Gilmar era bichado, ele era doente. 
E – E a causa? 
Mãe – Até um ano e meio, aí foi assim, até um ano e meio ele 
nunca teve uma dor de ouvido, com ano e meio ele teve a 
primeira infecção intestinal, aí ele começou, aí teve pneumonia, 
aí teve outra infecção intestinal, então ele não se recuperava, aí 
ele começou a entrar num quadro de anemia profunda, teve 
pneumonia de novo. Então ele espirrava era uma pneumonia, 
até que ele internou num hospital e o médico falou que o 
pulmão dele estava todo tomado, ele tava com muita febre da 
pneumonia, até que ele tem a cicatriz até hoje, aí ele 
sobreviveu, melhorou, mas mesmo depois, ele teve uma gripe, é 
pneumonia. Aí depois que ele drenou o pulmão, tudo, já ele não 
teve mais nada, até os quatro anos.   
E – É por isso que você considera que o saudável é o Gilberto? 
Mãe – É, eu freqüentava a clínica, tinha uma menina, eu me 
lembro, o Gilberto nasceu com quase quatro quilos, então 
nasceu um bebê gordo, ela era uma coisinha assim, ela era uma 
coisica e ela precisa fazer uma cirurgia cardíaca, porque ela 
tinha um problema gravíssimo de coração, mas ela não ganhava 
peso suficiente para fazer a cirurgia. É por isso que eu digo, 
agradeço a Deus, porque meu filho nunca teve problema 
respiratório, quando ele começou a freqüentar a escola especial, 
todos tinham feito cirurgia cardíaca, ele não tem nada, ele não 
tem nem problema de colesterol. Então eu digo assim, 
realmente eu agradeço a Deus, porque o filho doente é o filho 
saudável, perfeito. É o anti, realmente é o anti. O Gilmar é uma 
criatura difícil de lidar. O Gilmar também, por causa do pai 
rejeitar o irmão, então, a infância deles, foi uma infância, o 
Gilmar apanhou muito, porque quando o pai vinha visitá-los eu 
não permitia que o pai saísse com o Gilmar sem levar o 
Gilberto, porque eu não achava justo, aí o Gilmar brigava 
comigo, porque ele dizia – ah, mas também, mas por causa de 
um retardado. Uma vez ele chamou o irmão de retardado, 
tomou um bofetão e nunca mais chamou, mas os amigos dele 
vinham e ficavam tirando sarro do irmão e ele incentivava os 
amigos. Até que eu botei ele no mesmo colégio do irmão, 
porque era uma escola normal, com salas especiais, então eu 
botei ele no mesmo colégio do irmão, aí ele passou a aceitar o 
irmão, aprendeu a brigar pelo irmão e o Gilberto tem adoração 
pelo irmão, ele não admite que você encoste no irmão dele.  
E – Ele passou a aceitar o Gilberto depois que foi para essa 
escola? 
Mãe – O Gilmar passou a aceitar o irmão depois dessa escola, 
porque até então ele rejeitava o irmão em função do tipo de 
educação, se parava alguém ele falava – que é que foi meu, o 
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que é que tá olhando, mas foi um trabalho que levou 
bastante tempo, ele já estava na sexta série, sétima série 
quando ele mudou de escola, até a sétima série ele não 
aceitava o irmão. Por isso eu digo que ele é retardado e 
o outro (Gilberto) é inteligente.  
E – Ele demonstra carinho pelo Gilberto? 
Mãe – Tudo o que o irmão faz ele faz, ele copia o irmão 
em tudo. Eu falo – Gilberto não faz isso, ele fala – 
Gilmar – ele não deixa eu brigar com o irmão dele. Pra 
ele o irmão é sagrado. 
E – Com o irmão, o Gilberto conversa? 
Mãe – Não. O Gilmar enche o saco dele, mas ele não 
conversa. Com ninguém. Quando muito ele cochicha, se 
você espremer muito, eu quero que você fale mais alto, 
eu quero que você fale mais alto. Agora, dormindo ele 
fala, dormindo ele fala bem. 
E – Dormindo ele fala o quê? 
Mãe – Ah, essa noite ele falou – eu não quero ir, eu não 
quero ir, eu não quero ir. Aí quando ele acordou eu 
brinquei com ele – onde você não queria ir, você estava 
sonhando e você falou “eu não quero ir”. Ele fica 
quieto. Não sei o que ele tava sonhando. 
E – Será que ele lembra? 
Mãe – Não sei, né. No dia que ele passou mal, que ele 
ia tomar banho pra ir pra escola, aí ele chegou, aí eu 
subi e ele tava lá na privada, de vez em quando ele tem 
disenteria, com disenteria, aí eu puxei a cadeira, daí eu 
sento, fico com ele no colo, ele falava – eu quero sua 
cama, em alto e bom som – eu quero sua cama e eu – o 
quê Gilberto – eu quero sua cama – o quê, você quer a 
sua cama – eu quero a sua cama – você quer a minha 
cama e ele – é. Aí depois ele não falou mais nada. Eu 
não forcei ele a falar, ele falou espontaneamente.      
E – Isso é recente? 
Mãe – É, faz pouco tempo. 
 
Segunda entrevista com a mãe sobre o desenvolvimento 
de Gilberto 
 
A mãe começa a falar sobre os exames que está fazendo 
devido a problemas digestivos. 
Mãe – Estava morrendo de dor, a dor que eu tenho 
parece que tô infartando, é sintoma de infarto, aí um 
dia, falei – vou fazer um almoço rápido, aí descongelei 
molho, jogue uns ovos no molho, fiz um arroz, eles 
comeram e eu comendo canja, e aí pensei – eu quero 
morrer feliz – peguei aquele molho pus no pão, comi 
arroz, olha não fiquei melhor nem pior, eu melhorei, 
meu estomago melhorou quando comecei a comer, é 
que eu não agüento comer muito porque dói. Se eu tiver 
que me privar do que eu gosto, o que eu vou fazer. Já 
era pra ter sido privada do cigarro no meu segundo 
câncer, mas falei que jamais em tempo algum, eu ia 
morrer com o cigarro na boca. Eu não largo, não 
adianta. Minha mãe largou, mas eu não largo. Meu 
primo falou que eu podia fumar três por dia, eu disse 
que eu ainda não fumava três maços, só fumava dois 
ainda. Minha tia falou que eu não posso morrer antes 
dela, porque a única que tem pulso sobre o Gilberto sou 
eu. 
E – Você teve câncer? 
Mãe – De útero e de estômago. Me livrei dos dois, mas 

não vou parar de fumar, quero morrer feliz.  
E – Quem tem autoridade sobre o Gilberto? 
Mãe – Só eu, só eu, as outras velhas não, minha tia tem setenta 
e dois anos, minha mãe ta com setenta e cinco. O que você acha 
que duas velhas com um gordo safado fazem o dia inteiro. Ele 
deita e rola. Por que ele quer ir para a casa da minha tia? 
E – Lá ele fica à vontade. 
Mãe – Porque na casa da minha tia é café da manhã, é presunto, 
é isso é aquilo, não sei o quê, papapipapapa, aí almoça, toca, ela 
acha que ela deu pouca comida e ela dá muita sobremesa, ela 
tocha, aí chega de tarde é lanchinho, e depois janta, minha tia é 
beliscona, né, e a minha tia tem sempre trocentos quilos de doce 
na casa dela, você chega, é biscoito de polvilho, é pãozinho, é 
bolinho, então o que você quer. Eu também queria isso. Por isso 
que ele gosta. Elas ficam roncando, né. Minha mãe é uma 
morta, minha mãe morreu e alguém esqueceu de dizer pra ela 
que ela precisava deitar num caixão, porque minha mãe é um 
ser inútil, não faz nada, nada. Ela tem cara, você vai conhecer 
minha mãe e depois você vai me diz se estou mentindo. Ela tem 
cara de morta, sabe aquelas velha assim (faz uma expressão 
facial “caida”), não sai pra nada.  
E – Tem uma diferença entre as casas. 
Mãe – É, mas acho que é uma diferença nociva em certos 
pontos, eu acho que ele não tem que ficar tomando conta de 
velho. Porque teoricamente, você sabe que é gozado, ele tem 
uma responsabilidade com minha tia, um cuidado, ela tá tantan. 
Ela me mandou um remédio para o estomago e não era do 
estomago, era um remédio que o neuro deu pra ela pra ela 
tomar um comprimido por semana, um por semana, e ela 
mandou formular e ia ficar dois dias sem tomar, então ela 
mandou pra mim um pouco, ela mandou esse e eu tomei. O 
médico mandou tomar dois, um em jejum e um nove horas da 
noite, eu tomei um jejum e as nove da noite, quase morri porque 
ela me deu remédio errado. Ela nem olhou pra ver. Ela tá tão 
doida, tão doida, eu falei pra ela – é por isso que eu tava 
enjoada e não sabia. Ela falou – é mesmo, ele é fortíssimo. 
Você imagina, eu falei pra ela que nada que ela me der eu pego 
sem ler a bula.   
E – Você lembrou de mais alguma coisa depois que 
conversamos? 
Mãe – Não, não lembrei de nada que fosse muito diferente. 
E – Me chamou atenção quando você falou que ele não 
demonstrava preferência por uma pessoa... 
Mãe – Não, não, não tinha, não tinha, ele sempre soube, eu fui 
sempre a mãe, entendeu, porque eu não trabalhava fora, eu 
trabalhava fora, depois que o Gilberto nasceu eu parei de 
trabalhar fora, eu era sempre a mãe, a mãe. 
E – Se outra pessoa o pegasse, ele não estranhava? 
Mãe – Não, não, não, ele nunca estranhou, o Gilberto nunca 
estranhou ninguém. Agora ele tinha fascinação por preto, por 
gente preta, a faxineira da minha mãe dizia que ele era devoto 
de São Benedito, ele tinha loucura. Eu arrumei uma empregada 
que era bem preta, ele tinha adoração por ela e a faxineira da 
minha mãe, ele pedia colo, ele tinha adoração. 
E – Pensando no bebê Gilberto, o que você diria dele? 
Mãe – Que não tinha nada de diferente de outros bebês, nada. A 
única coisa era que ele babava muito, fora isso.. Ele fez tudo 
muito cedo, ele nunca foi largado, ele nunca foi parado. 
E – Saúde? 
Mãe – Teve pneumonia, como o Gilmar também teve, mas não 
tinha nada. 
E – Depois dos dois anos? Andava, subia escada trocando os 
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pés... 
Mãe – Não, trocando os pés não, ele não desce trocando 
os pés até hoje. Sabe, que é interessante, isso foi uma 
coisa que quem chamou a atenção da gente foi a fono 
que ele tava fazendo um tempo atrás, né, que ela falou 
assim, que ele não trocava, sabia, mas nunca prestava 
atenção, né, e ela começou a pegar no pé dele nesse 
sentido e ele começou a descer trocando os pés a 
escada, mas depois ele parou. Ele parou de fazer a fono 
e parou de descer a escada, mas eu acho que o Gilberto 
é uma criança assim, criança, tem vinte e três anos, tudo 
que, não adianta eu falo assim menino, criança, eu 
tirava sarro da minha mãe, mas hoje eu dou razão a ela, 
tudo o que não oferece segurança ele não faz. Se ele 
pisar, sentir que o chão balança, ele não vai, ele só faz 
se ele tiver absoluta segurança no que ele tá fazendo. Se 
ele não sentir segurança, se tiver escada ele não sobe, 
pra descer também ele não desce ou ele desce sentado. 
E – Correr. Ele corre? 
Mãe – Corre, dentro do limite da gordura dele, ele 
corre. Sempre foi arteiro, corria, chutava bola, brincava 
com os bichos. 
E – Com que idade? 
Mãe – Ele começou a brincar mais com essas coisas 
depois do Gilmar, porque eu morava longe e ele era o 
caçula da família, não tinha outras crianças e ele 
passava praticamente o dia inteiro no colégio, mas ele 
ficava mais no colo, sendo paparicado, ele sempre foi 
paparicado (ri), ele ficava no colo sendo paparicado do 
que fazendo, mas ele sempre teve assim, a nível geral 
ele conviveu bem. Ele ia pra escola, tudo. 
E – Ele foi pra escola com que idade? 
Mãe – O Gilberto começou a escola, acho que ele tinha 
um ano e pouco, era por aí. O Gilmar começou mais 
cedo, mas era por aí, porque a escola era assim, minha 
mãe morava na casa e a escola era parede com parede e 
aí eu comecei a trabalhar fora então até que minha mãe 
fazia o almoço, levava, era parede com parede, levava o 
almoço, mamadeira tudo. Era mais pra ter onde deixar 
enquanto eu trabalhava fora, eu deixava de manhã e 
depois a noite eu pegava, mas ele já tava com minha 
mãe. 
E – Nessa época, ele já corria? 
Mãe – Não, não, correr não, correr não, porque ele caiu 
uma vez e aí ele não correu mais. É por isso que eu 
digo, nada que não oferece, se não oferecer total 
segurança ele não arrisca. É aquela história, ele 
levantou, começou a andar, então aquele correr normal, 
acho que ele tropeçou, caiu e depois ele ficou meio 
assim, né. Aí levava, ele era magrinho, era magrinho, 
ele começou a engordar com, acho que com sete, oito 
anos, ele era magérrimo, depois ele começou a 
engordar. 
E – O brinquedo, você falou que não era muito 
diversificado. 
Mãe – Nunca gostou de brinquedo, nunca foi fascinado 
por brinquedo. Então não tinha. Às vezes, aí ele já era 
grande, o Gilmar também, o Gilmar tinha mania de 
montar, ele tinha fascinação por lego, ele pegava um 
montão de peças do lego e ele sentava pra montar e ele 
sentava junto, mas assim, a nível espectador, ele nunca 
pegou e tentou montar, encaixar. 

E – E falava alguma coisa? 
Mãe – Não, só falava ga e da, até os cinco anos, seis anos ele só 
falava ga e da. Falou tati, depois parou e ficou no ga e da e foi... 
O dia que o pai derrubou ele da cama foi gozado porque ele 
ficou no hospital com soro na cabeça, então tava eu, minha mãe 
no quarto, não sei o quê, porque ele tava em observação e ele 
ficava – ga, ga, ga. E a gente não sabia, então você vai abrindo 
um leque de opções. Aí depois de muito tempo, ele já tava 
nervoso, aí ele apontava assim pro saquinho do soro e eu falei – 
mãe, ele quer água. Ele queria beber água. Mas aí você vai 
dando, tá com fome, porque ele tava o dia inteiro no hospital, 
né, porque levou um tombo, tombo não, o pai jogou ele da 
cama, mas  eu me lembro que foi uma tortura porque a gente 
começou a achar que tava com fome, qualquer coisa, né. Até 
descobrir que era água que ele queria, aí quando falamos – você 
quer água? Ele ficou todo feliz. Em casa era fácil porque ele 
falava ga, apontava a água, entendeu, ele chegava, ele abria o 
armário, ele sabia onde tinha bolacha, alguma coisa que tava 
mais fácil, ele abria a geladeira. Mas no hospital foi 
complicado, foi uma situação bem... 
E – Ele tinha quantos anos, cinco? 
Mãe – Talvez tenha sido um pouco antes, porque eu ainda tava 
casada. Eu me separei em junho de 86, antes do Gilmar fazer 
um ano, o Gilberto já tinha três, mas aí ele quis voltar e eu 
voltei, fiquei mais um ano e meio e botei ele pra fora de casa de 
novo. Pediu uma chance, uma chance eu dei, aí não 
correspondeu. Mas eu tenho a impressão que o Gilberto caiu, eu 
não sei, minha mãe pode lembrar, mas ele era pequenininho. O 
Gilmar era bebê, bebezinho de colo, ele devia ter três anos, três 
anos e pouco, foi antes de me separar do pai dele. A gente devia 
fazer um álbum de lembranças... 
E – Quando ele foi crescendo, na escola, como ele reagia, como 
era com outras as crianças na escola? 
Mãe – O Gilberto, eu acredito que hoje ele esteja passando pela 
mesma passagem, em situações diferentes porque ele não 
conversava, ele não se comunicava, ele não falava, né, e sempre 
estudou em colégio, ele entrou na escola especial com três anos 
por aí, então era colégio assim de jardim, de maternal com 
crianças, depois é que ele foi pra outra escola, mas mesmo lá 
ele não fazia, ele era agressivo, uma vez ele quase furou o olho 
de um aluno com óculos, com a alça do óculos, então ele era, 
ele se recusava, porque eles tinham psicóloga lá e eu sempre ia, 
sempre marcava, ela sempre me chamava, ela quase toda 
semana – porque o Gilmar não faz, a gente dá o trabalho, ele 
joga tudo longe. Então ele tinha uma postura bem agressivo de 
pequeno, talvez um reflexo do que ele tinha, né. Mas ele 
começou assim, porque dessa escola ele teve uma turma grande 
que acompanhou ele, já até quase grande, então, quer dizer, 
você acaba formando amizade, né, tão junto todos os dias. 
E – Houve diferença da escola regular para a escola especial? 
Ele entrou com um ano... 
Mãe – Por aí, por aí, talvez até um pouco menos que um ano. 
Depois ele foi pra especial, era uma escola só pra síndrome de 
Down, então ele ficou lá bastante tempo. 
E – Você notou alguma diferença, ele era mais agressivo? 
Mãe – Não, na escola especial ele já era maior, então ele já 
tinha uma postura diferente, porque quando ele estava no pré e 
as donas da escola eram amicíssimas da minha mãe, ele era um 
bebê muito gostoso e uma criança muito gostosa, então ele 
ficava no colo das tias o dia inteiro. Depois ele foi pra especial, 
aí já era uma escola, ele foi pra lá com dois anos, ele foi pra lá e 
ficou até uns seis, sete anos, talvez mais. 
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E – Então ele não brincava junto? 
Mãe – Não, ele é tímido, ele é extremamente tímido, se 
você coloca ele num grupo, ele fica isolado. Sempre foi 
tímido, sempre foi tímido, sempre. 
E – Entrando na escola, as brincadeiras da escola, as 
tarefas? 
Mãe – Ele fazia, ele brincava, ele fazia as pinturas a 
dedo, pintura ele sempre gostou, ele sempre gostou de 
fazer pintura e fazia, ele trazia trabalhos pra casa, ele 
ficava muito contente – ó que lindo. Eu guardava tudo, 
cartãozinho, tudo, eu tenho uma pasta de inutilidade. 
Então alguns trabalhos ele fazia, mas sempre 
demonstrava muita resistência, ele sempre foi muito, 
você precisa de muita paciência. Hoje não, hoje ele 
ainda tem os ataques dele, mas não é como era quando 
pequeno que precisava de muita conversa, muita 
paciência, muito, tanto que quando ele saiu dessa escola 
especial, que ele passou pela avaliação na outra escola e 
na época o colégio tinha três unidades e uma das 
unidades era um aluno pra um professor e ele foi pra 
essa unidade. Era ele e o professor. 
E – Você sabe por quê? 
Mãe – Por causa de problema de comportamento, por 
causa de problema de comportamento. Espera aí, 
Gilmar, o Gilmar deve lembrar, Gilmar – você lembra 
em que ano o Gilberto foi pra sua escola? (a mãe 
pergunta ao filho que estava no quarto). 
Irmão – Nossa, não lembro. 
Mãe – Quantos anos você estudou lá? 
Irmão  – Eu? Cinco. 
Mãe – Ele ficou uns dez anos lá, chegou lá com uns 
treze? Não sei. 
E – Ele já tinha comportamento agressivo? 
Mãe – Ele tinha, o Gilberto tinha, não é que ele tinha 
comportamento agressivo. O problema do Gilberto é 
assim, ele não quer fazer, ele não faz. Então ele senta, 
ele emburra, ele fecha a cara e se você vai pra cima ele 
te empurra, então é o que ele não quer fazer ele não faz. 
Ele não aceitava participar do trabalho do grupo, se 
forçasse ele sempre dava um jeito, ele sentava, agora ele 
já não faz mais isso, mas ele fazia na época, ele sentava, 
em casa ele fazia isso, ele sentava, eu falava – vou te 
arrastar, aí eu arrastava ele e então, na escola ele fazia a 
mesma coisa, depois essa unidade foi desativada ele já 
entrou num grupo, acho que tinha uns cinco ou seis na 
classe.  
E – O que mais ele fazia nessa época? 
Mãe – Ele tentou andar de bicicleta, mas ele caiu da 
bicicleta e nunca mais andou. O Gilberto foi uma 
criança sui generis, era assim, eu tinha uma piscininha 
dessas piscinas de plástico caseira, se deixasse ele o dia 
inteiro dentro da água ele ficava, mas ele nunca foi de 
brincar, essas brincadeiras, nunca teve esse tipo de 
interesse por bicicleta, por essas coisas. Ele jogava 
futebol com o irmão, porque o irmão já era maior e o 
irmão é fissurado, então ele jogava bola com o irmão. 
E – Mas com as outras crianças? 
Mãe – Não, não vai. 
E – Outras brincadeiras em casa, joguinhos, cortar, usar 
tesoura? 
Mãe – Sempre usou, nunca sofreu um acidente 
doméstico. Eu sempre dei tesoura na mãe, lógico eu 

dava tesoura sem ponta, ele cortava os papéis, ele adorava 
cortar papel. 
E – Ele cuidava dos brinquedos? 
Mãe – Ele sempre foi extremamente organizado, ele tem a 
organização da mãe, ele põe tudo no lugar, ele guarda tudo, 
desde os três anos, até o chinelo do lado do criado ele sempre 
pôs. Ele tão organizado que ele acorda de manhã, ele já sabe 
que é sexta-feira, ele já tira a roupa de cama, já troca a roupa de 
cama, arruma a cama dele, tira, põe o lençol pra descer. A 
organização dele é impecável, ele guarda tudo no lugar, tudo 
ajeitadinho. 
E – Ele foi crescendo e ele foi participando mais na organização 
da casa, foi mantendo? 
Mãe – Foi se mantendo, ele sempre foi organizado, ele é 
metódico, se você sair e deixar esse cinzeiro aqui ele vai entrar 
e vai fazer isso, porque o cinzeiro é assim (mostra a mudança 
de posição do cinzeiro). Ele põe tudo exatamente no lugar, ele 
olha pra ver se a cadeira tá virada, chega na casa da minha tia 
ele vai arrumar tudo. A nível de organização, ele tem igualzinho 
a mãe dele, ele é extremamente organizado, eu ensinei, ele 
aprendeu. Ele é detalhista, se você, se ele for, na sua, o Gilberto 
é assim, ele tem uma memória, por exemplo, ele chega aqui na 
minha casa, ele vê tudo aqui, se eu, por exemplo, roubar dois 
quadros da parede e ele levar um ano pra voltar, ele vai olhar e 
vai ver que eu roubei o quadro da parede. E adora mudar móvel, 
adora mudar os móveis de lugar, adora. Como eu não deixo ele 
mudar os móveis da casa, ele muda o quarto dele, toda semana 
ele põe a cama em outra posição, toda semana ele põe. E não 
faz um barulho, ele arrasta a cama, arrasta tudo e não faz um 
barulho. 
E – Quando ele recebe uma bronca, uma crítica, ele mostra 
ressentimento, culpa? 
Mãe – Não, ele faz aquela cara de – ih... Assim, culpa, essas 
coisas, não. Quando ele fica zangado ele quebra o que ele gosta, 
isso ele faz. Ele tem fascinação por régua, você briga, ele tem o 
chiliquinho dele, ele vai e quebra a régua. Depois ele vai e 
mostra pra você que ele quebrou a régua e quer que você 
compra outra. Ele sabe que o que ele fez foi errado, que ele não 
deveria ter feito, mas ele não tem aquela noção de “e agora, eu 
quebrei minha régua, vou ficar sem”. Não, ele inferniza até ele 
ganhar outra, ele vai ganhar outra de alguém. 
E – As coisas não tem importância? 
Mãe – Não, não, quebrou, quebrou, não tem nada, compra 
outra. Nesse ponto ele sempre foi suprido mesmo quando, eu 
sou contra, mas infelizmente você vive num contexto familiar e 
você não pode controlar a atitude de todo mundo, se ele teve 
um chilique e quebrou a régua dele, vai ficar sem régua, 
problema teu, você quebrou a lixa, você quebrou, mas sempre 
tem alguém que dá. 
E – Antes ou agora existe algum tipo de castigo? 
Mãe – Não, não tinha, só falava – cuidado. Eu fui uma austera, 
eu sentava a mão nos filhos, eu batia, sempre fui de bater, mas 
determinadas coisas... 
E – O Gilberto apanhava? 
Mãe – Apanhava, ô! O pediatra falou que o tapa do Gilmar era 
o mesmo que o tapa do Gilberto, que eu não deveria fazer 
distinção entre os dois, que o castigo de um, então eu sempre 
tratei os dois igual, igualzinho, se o Gilmar apanhava, o 
Gilberto apanhava, desde que tivesse feito a mesma arte, 
sempre, sempre peguei no pé deles. Mas, assim, por acidentes 
domésticos, eu nunca puni por causa disso, a não ser que eles 
tivessem jogado uma coisa voluntariamente, de um modo geral, 
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acidente não. Mas eles não eram de quebrar coisas. 
E – Como ele é com os outros, a consideração pelos 
outros, oferecer alguma coisa, observar a outra pessoa? 
Mãe – Não, ele não observa, a única coisa é que a 
comida é a vida do Gilberto, é o oxigênio do Gilberto, a 
única coisa é que se ele tá sentado na mesa, você tá 
comendo, ele só quer saber o quanto tem na travessa, 
pra saber se vai sobrar pra ele, entendeu. Mas é difícil, o 
Gilberto não sabe dividir, ele não sabe, ele só sabe 
somar e às vezes ele traz as coisas, traz chocolate, traz 
doce, traz bala e eu falo – vamos dividir, então eu falo, 
esse é pra você, esse é pra mamãe. Ele divide, mas 
depois ele acaba comendo o teu também, então, mas ele 
não tem noção de dividir, ele sempre somou. Ele 
funciona assim, ele foi criado num ambiente familiar 
aonde “eu sou o Sol que brilha”, o Sol brilha porque eu 
tô aqui, se eu não estiver mais aqui o sol vai se apagar, 
então ele é muito eu, o Gilberto tem um lado, ele é uma 
pessoa, ele é uma criatura boa, ele é prestativo, você 
pede, ele faz, ele ajuda, isso, aquilo, mas em 
contrapartida ele é uma pessoa que ele não sabe, se tiver 
um só, ele não sabe – vou dar metade pra minha mãe, 
vou comer metade. Não, ele come inteiro, aí você fala – 
você comeu? Ele faz assim (faz gesto com os ombros). 
E – Você tentou mudar isso? 
Mãe – Eu tento, mas no contexto familiar, se você for 
analisar o comportamento de cada pessoa, por exemplo, 
pra você ter uma idéia, se ele quer ir pra casa da minha 
irmã, minhas sobrinhas tem adoração por ele, até aí, 
tudo bem. Ele fica uma semana na casa da minha irmã, 
tudo o que ele quiser ele vai ter, quer comer pizza, leva 
pra comer pizza, se quiser jantar fora, as meninas levam 
pra jantar fora, tudo o que ele quer. Aí quando eu 
chamo atenção, que nem minha sobrinha, foi no 
shopping e comprou o presente dele de aniversário. Ela 
comprou uma bermuda. Pronto, acabou. Aí ela foi na 
papelaria, comprar não sei o que pra ele, aí ele quis uma 
agenda, ela comprou, ele quis isso, ela comprou, tudo o 
que ele quis ela comprou. Ela falou – ah, mas eu nunca 
saio com ele. Eu falei – mas ele tem que aprender a 
ouvir não, o não é saudável. Então, na minha família 
funciona assim. É difícil porque a única pessoa que 
realmente ainda, né, sou eu. E a mim ele atende.  
E – O não... 
Mãe – O não, ele fica, dependendo do que, ele fica 
contrariado, tem os chiliques dele, aí a hora que acaba o 
chilique eu falo – vamos conversar, aí ele vem. 
E – Se tiver um doce e ele quiser comer naquela hora e 
você disser não... 
Mãe – Ele não come, aqui em casa ele não come. Ele 
espera, mas, por exemplo, eu corto um bolo, eu tirei, se 
eu puser na geladeira ele vai atacar, mas se eu disser – 
esse está na geladeira, é meu, é do seu irmão, ele não 
pega, mas se liberou, ele vai comer o resto, ele vai 
atacar e ele não quer saber se tem outras pessoas pra 
comer, ele vai encher a barriga dele. 
E – A agressividade dele continua? 
Mãe – Ele melhorou, depois do último arranca rabo que 
nós tivemos, ele avançou em mim, me deu umas 
porradas e eu enchi ele de porrada junto, ele melhorou, 
porque ele não queria ir pro colégio e eu falei que ele ia 
pro colégio. Ele não quer ir pro colégio, eu falo - eu não 

perguntei se você quer ir, você vai. Ele vai, volta - e aí como é 
que foi? Mas na casa da minha tia, ela me liga e diz – tá frio 
hoje, mando ele pra, você sabe aonde. Ele não é bobo, ele sabe 
do que ela tá perguntando. Eu falo – tá frio? Ele tem casaco. 
Então, na casa da minha tia, se deixar por conta dela ele não vai 
pra escola, aqui não, é – você vai. E ponto. Agora lá, ele faz o 
que ele quer. Ele fala que ele não quer ir, que ele não vai. Ele 
não vai obrigado pra escola, é que ele quer fazer a cena dele. 
Quando ele não quer ir pra escola, eu digo – então você vai 
trabalhar e eu arrumo um monte de serviço de casa pra ele – 
você vai varrer a casa, então, você não vai pra escola, mas não 
vai ficar à toa. 
E – Ele não quer ir pra escola, faz pouco tempo que está lá, 
pode estar em fase de adaptação? 
Mãe – Ele deve estar com problema de socialização na escola, 
porque ele não fala. E o grupo já tá formado, já é um grupo que 
vem de tempo, ele entrou na escola em agosto, então você não 
ficar toda hora dando atenção, ele vai ter que acompanhar 
dentro do contexto. Então eu acho que ele tá se sentindo meio 
que peixe fora d’água.  
E – A situação pode ser desconfortável. 
Mãe – Não é ruim, eu conheço meus filhos. Porque se fosse ele 
já diria não. O que acontece, ele ficou três semanas na casa da 
minha tia e não quer ir pra escola, não vai. Ele tava na outra 
escola há mais de dez anos, no mesmo grupo. Então já tem 
amizade, havia um aluno novo, outro, mas não importa, mas o 
núcleo dele era o mesmo desde que ele entrou no colégio. 
Então, de repente, pra gente é difícil, imagina pra ele. Primeiro, 
que ele é extremamente tímido, segundo porque ele não tá 
falando, terceiro – quem são vocês? O que eu tô fazendo aqui? 
E – É devagar, pode ser o ritmo dele. 
Mãe – Se deixar pelo ritmo dele é não fazer. Se deixar, todo dia, 
eu falo – vai tomar banho para ir pra escola. Ele sobe, ele toma 
banho, ele desce trocado, arrumado, ele almoça, sobe, vai 
escovar os dentes, escova os dentes. Aí quando ele vem eu falo 
– vai pra escola? Ele faz...(a mãe faz som com os lábios, 
mostrando o não). 
E – Ele pode dizer não pra muita coisa. Pode ser um não vazio? 
Mãe – É vazio, o não dele não tem significado, de não. É 
porque tudo que você fala, primeiro ele diz não, você fala assim 
– ah, Gilberto, vem cá passar o creme - ele faz o sinal não. Aí 
eu pego o creme, eu falo - depois a mamãe passa o creme em 
você, então o não pra ele não é o não de dizer “não vou fazer”, 
ponto. O não, aí levanta, pega, aí eu digo – seca a louça pra 
mamãe. Ele faz o sinal, aí eu pego o pano de prato e falo – vai 
secando que a mamãe vai lavando pra não acumular louça. E 
ele faz, entendeu. Então o não pra ele não quer dizer negativa. É 
a primeira resposta que ele te dá. 
E – O que é diferente é o fato de não falar.  
Mãe - É. 
E – E histórias, ele gostava de histórias, acompanhava? 
Mãe – Não. Eu cantava pra ele dormir. Eu lia histórias pra ele e 
cantava. Eu tinha uma cadeira de balanço, sentava e ficava 
contando e cantando. Mas história e tal, mas ele não se ligava 
não. Hoje talvez contando uma história, ele se ligue mais, mas 
de criança não. 
E – Ele acompanhava? 
Mãe – Não, não. 
E – Ele teve, alguma vez, preferência por algum amigo, da 
escola... 
Mãe – Não, só família. E na escola, quando tinha um 
aniversário de um coleguinha dele, ele ficava com um 
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amiguinho dele ou ele sentava num canto. E mesmo na 
outra escola, com o Gilmar, quando tinha festa de 
amigo, ele falava pro Gilmar – vai junto, porque se não 
ele vai ficar num canto e não vai nem comer. Aí o 
Gilmar ia pra tomar conta dele, tomar conta entre aspas, 
né. O Gilberto nunca foi de, reunião de família ele 
adora. O Gilberto é família, ele é uma criatura família, 
ele é voltado pra família, ele é ligado. 
E – Ele nunca teve amigo preferido? 
Mãe – Tinha um grupinho na escola especial, eles iam, 
mas assim, dizer que ele tinha preferência por x, y, z, 
não. 
E – Os amigos vinham em casa? Ele ficava junto? 
Mãe – Ficava, ele sentava, o mestre de cerimônia lá 
(Gilmar), que ama de paixão crianças, ele entretinha as 
crianças, embora ele fosse menor que o grupo, ele fazia 
todos sentar em roda no quintal, essas coisas. Mas o 
Gilberto só teve uma paixão na vida dele, que foi uma 
menina, eu tenho até foto dela. Foi a única vez que o 
Gilberto realmente demonstrou interesse por uma 
pessoa. Foi logo que ele entrou na outra escola, treze, 
quatorze anos, eu tenho até uma foto, ela era muito 
engraçada. Ela não era Down, ela era uma pinguela 
magra – é a minha namorada – ele ficou muuuito triste 
um bom tempo, quando ela saiu do colégio. Ele falava – 
é a minha namorada. Até que era festa de fim de ano, 
ele tirou foto com ela, não sei o quê. Mas foi a única 
vez que ele, assim, que ele demonstrou interesse por 
uma pessoa em especial, que não fosse família e depois 
por mais ninguém. No colégio eu falava – ai, a Maria, 
sua namorada. Ele fazia (faz o som com os lábios, 
significando não).  
E – Com essa menina, namorada, eles ficavam juntos? 
Mãe – Acho que ele ficou, ela saiu no ano seguinte, eles 
ficaram um ano juntos. 
E – Ele falava alguma coisa pra você? 
Mãe – Ele ficou triste. Eu falava – e a menina, como é 
que tá? Ele falava – foi embora, foi embora. Eu falava – 
ah, ela mudou? Aí você pergunta, cadê ela e não sei o 
quê. Assim, a impressão que deu é que tava na fossa. 
Era namorada dele, ela não sabia, mas ele dizia que ela 
era namorada dele. 
E – Eles nunca ficaram juntos, sair? 
Mãe – Não, não, não. Ela nem dava bola pra ele, ele é 
que era apaixonado por ela (ri).  
E – Você disse que se ele não tiver segurança ele não 
faz. Ele chama alguém para ajudar? 
Mãe – Não. Ele não pára, ele não faz, ele não vai. 
Quando eu tava procurando casa pra alugar, ele subiu a 
escada, o degrau da escada era meio desnivelado, né. 
Ele não queria descer, aí eu desci, falei com o corretor, 
quando eu me dei conta – cadê o Gilbeto? Ele tava lá 
em cima. E pra fazer ele descer a escada. Eu não queria 
que ele descesse sentado porque a casa estava fechada, 
empoeirada, né. Aí eu falei – vamos fazer uma coisa, 
vamos tomar sorvete? Aí ele desceu, porque o Gilberto 
é movido por comida, né. Se você tentou tudo e não 
conseguiu é só oferecer um biscoito pra ele que ele vem 
correndo. Então, aí ele desceu, mas ele desceu numa 
boa. Mas ele ficou parado lá em cima e ele tava falando, 
mas ele não chama, não. 
E – Falando... 

Mãe – Falando o normal dele, falando o normal dele.  
E – Duas palavras, três palavras. 
Mãe – Não, foi agora há pouco tempo, no fim do ano passado, 
quando eu tava procurando casa pra alugar e eu fui ver casa e 
ele foi. Todas as casas que eu ia ver, eu chamava ele junto, quer 
dizer, os dois, porque eu não sou aquela que decide, nós 
decidimos. E eu vi que ele não gostou da casa, eu falei – é 
melhor nem alugar. Embora eu seja, como vou dizer, o chefe da 
casa, e o Gilberto, eu não imponho, né, eu tenho, sei lá, eu acho 
que nós vamos morar, então nós temos que gostar. E se o 
Gilberto disser que não gosta, todas as casas fui ver eu arrastei 
ele, “o que você achou, você gostou? Olha, esse aqui seria seu 
quarto, seu quarto é grande, você não gostou?”. Se ele disser 
que não – então não vamos alugar. Então eu sempre peço a 
opinião deles, na medida do possível. 
E – Quais são as habilidades dele? Você percebe facilidade para 
alguma coisa? 
Mãe – Ele tem facilidade pra tudo. Ele borda comigo, ele 
costura comigo, faz as pinturas, faz comida. Ele gosta de tudo 
que usa as mãos. 
E – Ele faz comida, ele noção de quantidade? 
Mãe – Não, não porque eu, nesse ponto, eu nunca larguei ele 
pra fazer como eu faço. Eu faço torta, faço comida congelada 
pra vender, eu faço e falo – vem pinta a torta. Então ele vem, 
pincela, quando ele não pincela direito, eu falo – ó, aqui você 
deixou, então ele vai, ele faz. Então pra coisa, assim, minuciosa, 
ele tem paciência. 
E – Por quê você não tentou ensinar quantidade? 
Mãe – Você sabe que nunca me passou pela cabeça. Na 
verdade, antigamente o Gilberto fazia mais coisas do que ele 
faz hoje. Antigamente, ele coava café na garrafa, ele mexia 
panela, ele pintava as coisas pra mim, grosseiramente. Aí ficou 
um tempo na casa da minha tia e a minha tia sempre assim – 
não, não dá a faca na mão dele que ele vai se cortar. E eu – e 
daí que ele vai se cortar, eu me corto até hoje, se ele se cortar e 
daí. Então, a família é extremamente superprotetora e minha 
mãe sempre adotou uma frase que eu odeio “coitadinho, ele não 
entende”. Teve uma época que ele falava assim, quando eu 
brigava com ele, ele falava assim – coitadinho ele não entende. 
Eu falava – entende sim, vai apanhar. Então a família sempre 
achou que ele tem que ser, minha tia pega um melão, na minha 
casa ele pegou um facão, traçou o melou no meio, cortou a 
fatia, tirou a casca, sozinho, sem eu estar na cozinha, sem nada. 
Na casa da minha tia – não, não vai mexer porque pode se 
cortar, é tudo picadinho. Ela pica melancia em pedacinhos, ela 
pica o melão, mas se você der um garfo e uma faca pro 
Gilberto, ele corta o bife, ele corta. Então, a família de um 
modo geral acha que, embora saibam que é mentira, que ele 
entende tudo - ah não, mas ele pode se cortar. E daí se ele se 
cortar – ah, mas ele pode se queimar. E daí se ele se queimar. 
Isso faz parte. 
E – Ele morando com você e você tendo essa noção de que ele 
tem essas possibilidades... 
Mãe – Mas eu vou por ele na cozinha um dia pra me ajudar na 
culinária. Ele gosta, ele adora, ele só não gosta de cebola, você 
começa a picar cebola, nossa (ri). Eu nunca vi. O Gilmar tem 
sensibilidade, mas ele, você tá picando cebola ele vai pro quarto 
e desce com o olho desse tamanho, ele vai pro quarto. Ele não 
entra na cozinha enquanto tiver a cebola refogando na panela, 
ele faz assim (faz o som com os lábios, indicando o não) e 
aponta a cebola. Então a cebola é o grande vilão da cozinha 
aqui em casa, pros dois. Mas ele faz, ele pica salsa, ele vai, ele 
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separa, ele faz, teve um dia que eu botei os tomates, 
tirei, ele tava picando os tomates, não mandei, ele vai e 
faz, tava picando todo o tomate. Então, aqui em casa ele 
faz. Eu converso com ele, tem que dividir, tem que 
dividir, o dividir é o complicado, tem que dividir. Mas, 
não adianta, porque ele fica na casa da minha tia, sabe o 
que ele faz o dia inteiro na casa da minha tia? Ele tem o 
som dele, ele põe o CD no som e fica rodando o dia 
inteiro ouvindo música. Aqui quando ele roda, eu digo – 
não. 
E – Aqui ele ajuda em algumas coisas. Com que 
freqüência, é sistemático? 
Mãe – Todo dia, todo dia. Ele põe a mesa do café da 
manhã, é tipo assim, a rotina da dona de casa, então ele 
sabe que tem a mesa do café da manhã, ele tira a mesa, 
ele guarda as coisas na geladeira, se eu tô fazendo 
alguma coisa lá pra baixo, ele lava a louça, ele enxuga e 
guarda, se não eu lavo, ele enxuga e guarda. Ele põe a 
mesa pro almoço. Na rotina do dia a dia ele é 
sistemático.  
E – Ele ajuda sempre. 
Mãe – Eu não preciso mandar. Ele ajuda sempre. Às 
vezes ele tá mais vagabundo. No domingo, quando ele 
vem pra casa, ele fica mais resistente a tudo, então ele 
não quer fazer, porque ele passou, embora a minha tia 
diga que lá ele faz, é diferente o fazer lá e fazer aqui, lá 
ele faz se ele quiser, mas ele não tem a obrigatoriedade, 
aqui ele faz porque ele é obrigado, é responsabilidade 
dele, é função dele, é obrigação dele, então ele que 
fazer. Mas, então no domingo ele fica mais resistente. 
Aí depois na segunda-feira ele já engrena, já entra no 
esquema da casa. 
E – Ele mostra que sabe a diferença entre homem e 
mulher? 
Mãe – Ele tem preferência pelo sexo masculino, não sei 
se é ausência de figura paterna ou não, mas ele se apega 
muito às pessoas do sexo masculino. Vai ver que ele é 
gay. Não que eu me importe. Mas ele tem uma ligação, 
assim, com pessoas do sexo masculino. 
E – Você fala da resistência dele, dá pra negociar? 
Mãe – Barganhar, dá. Eu barganho o tempo todo - você 
quer isso, então faz aquilo. Principalmente no que diz 
respeito a falar – se você quer você vai pedir. Se ele faz 
que não, eu falo – então você não vai ter. Se é uma 
coisa que ele quer muito, funciona. Eu digo – se você 
não me der alguma coisa em troca, então eu também 
não vou te dar. Eu sempre negocio com ele. Negociar 
com ele é complicado, porque você tem que pegar um 
ponto X da necessidade dele, porque se ele decidir que 
não, aí ele não fala não. Mas eu negocio sim, pra você 
ter, você tem que dar alguma coisa.                 
E – Você disse que o Gilmar animava as festas. E o 
Gilberto participava, por exemplo, de alguma 
brincadeira, vai atrás, vai procurar... 
Mãe – Não, ele nunca vai procurar nada, só vai procurar 
ovo de páscoa, na páscoa minha tia faz a pegada do 
coelho, esconde o ninho dele e ele tem que procurar o 
ninho dele. E eu alei pra ela parar com isso, porque isso 
é coisa de criança. 
E – E ela continua fazendo até agora? 
Mãe – Não sei se esse ano ela fez. Eu proibi, mas enfim. 
E – Outras habilidades dele, fazer contas... 

Mãe – Ele tá aprendendo, ele faz contas, ele fazia contas na 
escola, mas o Gilberto, não sei como te definir, o Gilberto é 
uma pessoa assim, eu não entendo como ele pega um CD e fala 
o nome da música se ele não lê, mas ele aponta o nome da 
música que ele quer ouvir no CD. Ele olha pro CD, eu não 
entendo, ele não lê. Mas de onde ele tira o nome da música? 
E – Ele não lê as letras m-u-s-i... 
Mãe – As letras ele conhece todas, ele só não junta. 
E – Ele pode conhecer como se fosse um desenho?  
Mãe – Mas como ele sabe que é essa, eu acho tão estranho, 
porque eu lembro uma vez que ele ganhou um CD e ele falou o 
nome da música e apontou e falou que queria ouvir e apontou é 
essa aqui. Como ele sabe que estava escrito? Mas as letras ele 
conhece todas, se você ditar ele escreve tudo. Antigamente ele 
copiava, eu tirei a cópia dele, eu falei que ele não tem que 
copiar. Chega no aniversário ele escreve o cartão, parabéns , p-
a-r-a, então ele escreve p-a-r-a. Algumas palavras ele sabe, 
porque ele estudou tantos anos a mesma palavra que ele 
decorou, não é que ele tá lendo, ele decorou. 
E – Ele consegue antecipar, planejar uma situação? 
Mãe – Ele ia de mudança pra casa da minha tia. Eu falei – tia, 
eu vou deixar ele com você alguns dias porque eu não tô legal. 
Aí eu falava pra ele – filho, você vai pra casa da tia., ficar uns 
dias lá. Aí ele pega os carrinhos, pega os cadernos, pega os 
livros, ele faz literalmente uma mudança, aí quando ele vai 
voltar pra cá, ele faz outra mudança, aí traz pra cá tudo o que 
ele quer, tudo o que ele quer levar ele leva tudo, depois ele traz 
tudo de novo. 
E – É uma noção de planejamento? 
Mãe – Eu não sei se é planejamento ou rotina, porque ele vai 
pra escola, ele vai, arruma a mochila, enche de cacareco aquela 
mochila, mas a mochila é sagrada pra ele, eu não posso mexer. 
Ela pesa, acho que uns dez quilos a mochila dele, também eu 
não sei o que ele enfia dentro e ele não me deixa mexer, mas eu 
falo – é problema seu, quem vai carregar o peso é você, não sou 
eu, são as suas coisas. Eu não mexo nas coisas dele. Ontem eu 
limpei o quarto dele, quando ele chegou, eu falei – mamãe 
limpou seu quarto, pus tudo no lugar, tem alguma coisa fora do 
lugar? Ele falou que não, tava tudo no lugar. Acho que o 
planejamento dele é ir pra casa da tia e voltar. 
E – E aí levar as coisas dele. 
Mãe – São “as minhas tranqueiras, então eu vou pra casa da 
minha vó e quero as minhas tranqueiras”, porque a paixão do 
Gilberto é caderno e caneta, você dá caderno e ele fica 
escrevendo, ele fica rabiscando, ele escreve o cabeçalho, que 
ele sabe de cor e ele fica o dia inteirinho sentado escrevendo e 
ele só escreve na frente da folha, nas costas da folha ele não 
escreve. E a hora que ele acabou de escrever ele arranca a folha, 
amassa e joga fora. 
E – Na fase escolar, alguma coisa chamou atenção? 
Mãe – Não, ele foi tranqüilo, depois que ele começou a não ter 
o opressor do pai por perto parou a agressividade na escola, ele 
começou a produzir, ele começou, eu separei definitivamente, 
depois ele ficou calminho. 
E – E depois, a puberdade? 
Mãe – Puberdade, tirando a fase sexual que era um estresse, sei 
lá, ele descobriu a sexualidade dele, eu dei até remédio de 
homeopatia pra ele, porque ele tava insuportável. 
E – O que ele fazia? 
Mãe – Ele se masturbava na igreja, na sala de aula, era um 
inferno. Aí, tinha uns quatorze anos, eu dei remédio de 
homeopatia pra ele, eu tenho uma médica homeopata amiga 
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nossa, eu disse pra ela, me dá um sossega fogo pra dar 
pro Gilberto porque ele tá impossível. Então ele tomou 
homeopatia um bom tempo pra acertar um pouco, 
depois eu fui disciplinando, que determinadas coisas ele 
teria que fazer no banheiro. Mas foi complicado, foi 
difícil. 
E – Nessa idade, puberdade, adolescência, onze, doze, 
treze anos, alguma coisa chamou atenção? Na escola? 
Mãe – Na escola ele foi linear. Eu enjoei de ver sempre 
as mesmas lições todos os dias. Se eu enjoei, acho que 
ele enjoou mais do que eu. 
E – Quanto tempo? 
Mãe – Anos, por anos e anos a fio. Eu mandava bilhete 
na escola. 
E – Nas duas escolas? 
Mãe – Foram lineares, a única coisa é que na escola 
especial eram só Downs, então era diferente e tinha 
psicóloga, tinha fono no colégio, tinha tudo, na outra 
não. E na sala dele não era só Down tinha outros tipos. 
E – Na adolescência ele também não teve amigos? 
Mãe – Assim, só os amigos de colégio, mas assim, só 
no colégio. 
E – E como foi ver as mudanças o Gilberto crescendo, 
ele ter barba, como foi? 
Mãe – Ele começou com a barba, era um inferno pra 
fazer a barba, depois ele começou. Agora, ele não tem 
pêlo, não tem, porque ele teve um problema, ele teve, 
quando ele começou a ficar gordo, porque o Gilberto é 
assim, ele era magérrimo, de repente ele inflou, né. E o 
Gilberto, tinha que se fazer exames no Gilberto, mas 
quem que segurava o Gilberto, o Gilberto quando 
internou no hospital, com pneumonia, pra poder pegar, 
pra poder fazer, porque pegava a veia de manhã, de 
tarde perdia a veia. O médico autorizou uma injeção, aí 
pegaram três enfermeiras, minha mãe sentada em cima 
dele não conseguiam pegar a veia dele porque ele não 
parava, né. Tinha mais ou menos oito anos, quando ele 
internou, porque o Gilmar internou com quatro e quinze 
dias depois internou o Gilberto. Então ele tinha esse 
problema, a gente achava que ele tinha alguma coisa, 
porque ninguém engorda do dia pra noite. Quem ia tirar 
sangue dele? Então, aquela coisa, você tava se 
acomodando, tá gordo, normalmente a síndrome de 
Down tem tendência à obesidade, você nunca pensou 
em hipotireoidismo, qualquer coisa. E ele começou a ter 
um problema de pele, a pele dele é uma doença que 
tem, parecia uma esponja, ele até hoje tem, né. Isso foi 
mais pra frente, aí ele começou a engordar, engordar, o 
Gilberto pesava quase cem quilos. Isso foi na escola 
especial. Só tinha um amigo no colégio que tava tão 
gordo quanto ele. Aí ele começou a ficar com essa pele 
que parecia um couro preto e ele tem até hoje. Ele 
começa a engordar, a pele dele fica, parece uma 
esponja. Era horrível, era uma praga. Levei no 
dermatologista e ele falou – é uma pseudo não sei o 
que, isso é da gordura, porque o organismo produz 
insulina demais, não tem por onde vazar, solta na pele. 
Aí depois levei no endócrino, ele pediu exame de 
sangue, cercamos ele, fizemos a coleta em casa, graças 
a Deus, a primeira coleta foi tranqüila, né. E agora ele 
faz a coleta normal, então ele tava com hipotireoidismo. 
E – Quando descobriram o hipotireidismo? 

Mãe – Era grande. Ele está com vinte e três, acho que com uns 
dezesseis anos. Aí começou a tomar o remédio da tireóide, a 
gente faz o controle. Deu, botei ele numa dieta rigorosa, ele 
emagreceu bem. Ele tá gordo, mas ele perto do que tava ele 
emagreceu bem. Agora ele toma remédio pra tireóide todo dia e 
faz exames de sangue a cada seis meses pra controle. Mas agora 
é fácil. 
E – Você notou mudanças nas reações dele, mais agressivo, 
menos agressivo? 
Mãe – Não, não. O Gilberto é assim ele é de lua, tem dia, tá 
sempre de bom humor, de repente acontece alguma coisa ou 
você contraria ele fica emburrado, aí ele fica, mas de um modo 
geral ele é uma criança bem humorada, ele é uma criança de 
boa, né. Eu falo que ele é de boa porque ele não tem mau 
tempo. Ele, na sexta-feira ele fica mais entusiasmado porque ele 
vai pra casa da tia, né. Sexta-feira é o dia da felicidade, ele até 
falou, na mesa da cozinha, meu namorado falou que se ele não 
falasse ele não levava ele pra casa da tia, ele até falou. Mas, a 
sexta-feira é o dia feliz dele.   
E – Porque ele vai pra casa da tia. 
Mãe. Porque ele vai fazer tudo o que ele quer e vai comer tudo 
o que ele quer (ri). Comer, tomar lanche, almoçar, tomar 
sorvete, depois, vida dura (ri). 
E – Ele tem queda de cabelo? 
Mãe – Ele tem essa doença desde pequeno, desde pequeno, com 
dois anos ele já tinha alopecia, tinha queda, voltava, aqui na 
nuca foi alopecia total e não nasceu mais. Na época o 
dermatologista falava – acho estranho, ele ter alopecia, porque 
alopecia é uma doença estritamente emocional e o que uma 
criança de dois anos pode ter que o emocional dela afete a 
ponto de ter essa doença. 
E – O que poderia ser? 
Mãe – Era a figura do pai, porque o Gilberto passou, eu digo 
que a vida do Gilberto começou oficialmente aos seis anos, ele 
tinha seis anos de idade. Eu me separei do pai dele quando ele 
tinha cinco anos, logo depois ele tirou fralda, eu consegui tirar a 
fralda dele. Então o Gilberto realmente nasceu com seis anos. 
E – Ele demonstrava medo do pai? 
Mãe – Ele tinha medo, ele tinha medo. Quando o pai chegava 
perto ele nem abria a boca. Era arteiro, não deixava de fazer as 
artes dele, né. E eu brigava muito com o pai dele, então isso aí, 
de um jeito ou de outro ele vivenciava, porque eu ia pra cima do 
pai dele. Eu falava – bater tudo bem, agora não precisa 
espancar, dar um tapa até eu dou de vez em quando, mas ele 
literalmente ele batia, ele batia pesado. E com dois anos ele teve 
queda de, ele teve queda de sobrancelha, queda de cílio, ele teve 
queda de tudo. Ele não tinha sobrancelha, ele não tinha cílios. E 
fez tratamento, a gente tratava, passava solução, passava no 
couro cabeludo pra estimular, mas a sobrancelha voltou, falha 
né, mas voltou, o cabelo voltou. De vez em quando aparecem 
uns bolsões assim, né.  
E – Tem falhas. Você falou sobre a fralda. Como foi pra tirar? 
Mãe – Tirou. Tirou. 
E – Antes você já tinha tentado? 
Mãe – Ah já, a gente fazia, tirava, punha no peniquinho. Até 
quando o Gilmar, quando comecei a tirar a fralda do Gilmar, 
falei – quem sabe ele vendo o irmão. Mas não teve jeito, não. 
Ele fazia na calça, ele não ia pro banheiro. Comprei um 
peniquinho todo cheio de frescura, punha no quintal, quem sabe 
ele brincando, punha no quintal, não tinha jeito, ele tava na 
piscininha ele fazia xixi e cocô na piscina, não pedia pra ir ao 
banheiro. Não tinha jeito, de noite ele fazia xixi na cama, não 
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podia tirar. Mas também assim, tirei a fralda, acabou, 
não foi uma coisa gradativa. Acabou, nunca mais fez 
xixi na cama, nunca. Depois que tirou a fralda, nunca 
mais sujou a calça.  
E – O que você acha que foi diferente na sua atitude? 
Mãe – Acho que na minha atitude não teve nada 
diferente, eu acho que a situação, eu tenho a impressão, 
não sei, não sou psicóloga, mas tenho a impressão de 
que o pai era uma figura que amarrava o Gilberto, 
acorrentava e quando ele viu que aquela figura não era 
mais presente, ele se sentiu livre, porque, existem 
coincidências, a mãe continuou com a mesma maneira 
de ser, a mesma postura. Por quê tudo aconteceu 
posterior a isso? Então só pode ser a figura paterna que 
deixou de ser uma sombra negra na cabeça dele e ele se 
sentiu, porque tudo aconteceu depois da separação. E o 
pai não vinha muito ver os filhos, né, não fazia questão, 
não vinha né. Então, até por um lado talvez tenha sido 
nocivo, mas por um lado talvez também tenha sido 
bom, porque ele não tinha aquela presença todo fim de 
semana, aquela coisa constante pra ele se sentir acuado. 
Eu simplesmente separei, o pai foi embora e tipo assim 
– não tenho filhos. 
E – E quando ele vinha, era mais carinhoso? 
Mãe – Só com o Gilmar, só com o Gilmar. Ele nunca 
aceitou ter um filho portador de síndrome de Down. 
E – Ele chegou a falar claramente pra você? 
Mãe – Não, ele não admite de jeito nenhum. 
E – Ele não aceita e não fala. Como você percebe que 
ele não aceita? 
Mãe – Que tal – meu filho não existe. Quando eu 
morava com minha mãe, depois que meu irmão faleceu, 
o Gilmar deveria ter seis, sete anos, o Gilberto deveria 
ter uns dez, se eu falava pra ele, pro Gilberto – se seu 
irmão não for junto, você não vai. Ele falava assim – ah, 
mas eu não acho legal levar o Gilberto no cinema, 
porque ele não assiste o filme. Eu falei – mas eu levo, 
ele pode não assistir o filme, mas ele curte a lanchonete 
depois do cinema. Então ele sempre achava um motivo 
pra não levar o Gilberto. Então eu disse que se o 
Gilberto não fosse junto, o Gilmar não iria, ele parou de 
levar o Gilmar pra sair. Acho que era uma maneira clara 
de dizer – tenho vergonha do meu filho. Não precisa 
usar palavras, né. E tipo assim, quando ele briga com o 
Gilmar, ele também não dá presente pro Gilberto, nem 
de natal, nem de aniversário.   
Uma gata entra na sala, a mãe brinca com o animal. 
E – Alguma outra coisa sobre essa fase do Gilberto? 
Mãe - Não, não, não teve nada, ele foi sempre linear, 
tipo assim, ele não quer fazer. Responsabilidade a nível 
de escola, sempre foi a mesma, o Gilberto chegava, ele 
trazia a agenda, podia ser bronca ou o que fosse, ele 
apresentava a agenda, se tinha lição de casa ele chegava 
da escola, já queria sentar pra fazer a lição de casa. Ele 
estudava de manhã - Gilberto vamos almoçar primeiro - 
ele já queria, né. Mas ele levantava da mesa do almoço 
e já queria fazer a lição, tudo. Essa responsabilidade ele 
sempre teve. 
E – Ele tinha noção do que era bronca? 
Mãe – Ele tinha, porque um dia ele teve uma 
advertência e ele falou que ele tinha sido suspendido 
pela tia (ri). Ele sabia que ele ia levar bronca, porque ele 

já tinha levado bronca, porque a professora, e acho que na 
escola regular isso foi uma perda, porque essa professora 
acompanhou o Gilberto quase todo tempo que ele ficou lá, no 
último ano ele saiu da classe dela, né, e a professora era assim, 
ela não era moça, nada, mas ela era enérgica, ela impunha 
disciplina e isso para o Gilberto era bom, né. E ela dava bronca 
nele na classe e dizia – dá sua agenda – então ele sabia que 
aquilo era bronca, e ela dizia – eu vou contar pra sua mãe. 
Então ele entregava a agenda e dizia – eu fui suspendido (ri). E 
ele sabia que era bronca, mas ele não escondia a agenda. Eu 
acho que também a perda dessa professora, pra ele foi uma 
coisa significativa, porque ela era uma figura firme. Ela 
brincava, era toda assim, eu adorava o jeito dela, porque ela 
sabia ser firme e pra controlar o Gilberto você tem saber ser 
firme, porque se não for firme ele deita, rola e sapateia em cima 
de você. 
E – Por quê houve a mudança de escola? 
Mãe – Porque tive, como vou dizer, eu sou uma pessoa assim, 
se eu acho que você tem, agora não tá  produzindo e não sai do 
pé, tá na hora de você mudar e na época, eu achava que a turma 
que começou com o Gilberto já estava alfabetizada e porque a 
escola não estava trabalhando a falta? Então o que eu acho, a 
escola deixou um pouco de lado. O grande problema foi quando 
meu irmão faleceu, eu conversei com a diretora da escola – se 
você notar uma mudança comportamental no Gilberto, 
comunica à gente. Ele já tava na escola há dois anos, também. 
Aí eu falei pra ela e ela falou – não, qualquer coisa eu te aviso. 
E a gente via que o comportamento dele em casa tava, tava, 
tava, tal e isso se arrastando, não uma semana, duas, foi um 
mês, dois, três, quatro, seis meses e eu via que a escola não 
mandava lição, não mandava lição, aí eu fui conversar com ela, 
ela falou – não, porque o Gilberto está entrando numa 
depressão profunda, cada dia ele se tranca mais dentro dele 
mesmo, daqui a pouco ele vai se trancar dentro dele e nós não 
vamos conseguir mais tirá-lo de lá. Eu perguntei – mas há 
quanto tempo ele vem apresentando esse quadro? - Há pelos 
menos uns seis meses – E por que a escola não me comunicou? 
Eu disse, eu relatei, por que não me comunicaram? – Não, 
porque ele passou por uma avaliação e a gente descobriu que 
ele tem autismo também. – Espera um pouquinho, você trabalha 
com o Gilberto há muitos anos, se ele tivesse algum problema, 
além de síndrome de Down, se ele fosse autista, você não ia 
esperar agora. E foi uma mãe que era dessa escola e foi pra 
outra que me falou da escola, ela me falou que o trabalho deles 
era muito bom e realmente no começo era muito bom, 
completamente diferente e eu achei que era interessante pro 
Gilbert o convívio de gente, crianças normais entre aspas com 
crianças com deficiência e então eu mudei pra lá e foi a diretora 
dessa escola que me indicou a psicóloga que eu levei o Gilberto 
na época, tudo, né. Mas eu achei que foi um descaso muito 
grande, porque eu não era uma mãe e ela uma diretora, nós 
montamos uma equipe de mães, a gente promovia eventos, a 
gente fazia, então quer dizer, nós tínhamos contato 
constantemente, então era mais uma amizade e achei que a 
postura dela não foi profissional. Ela esperou muito e não fez 
nada. E foi comunicada e falou – não, fique tranqüila qualquer 
mudança. E você vê no dia a dia que ele tava crescendo, 
agressivo e você pensa – não, na escola tá bem porque a escola 
não me fala nada, né. Aí de repente, mais um pouco e não sei, 
vai cair num buraco e ninguém vai dar a mão pra subir, aí eu 
tirei ele da escola. É assim que eu funciono, se eu acho que a 
escola não oferece. Depois foi assim, na escola regular, eu 
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mandava bilhete – porque vocês não começam a 
trabalhar com sílabas, o Gilberto tem sempre a mesma 
lição, procure palavras que comecem com a letra p, 
anos fazendo isso, ninguém agüenta e eu mandava 
bilhete, porque não começam a trabalhar com sílabas, 
porque é mais fácil juntar o sa, o pa e o to, do que juntar 
um s, um a, então, a própria sílaba já dá o som, ninguém 
me dava resposta, ninguém nada. Aí falei – quer saber 
de um a coisa, meu filho fica em casa. 
E – Você pensou em ocupação? 
Mãe – De trabalho? 
E – É. 
Mãe – Fala pra ele que ele vai trabalhar. Chega lá e fala 
– Gilberto, você vai trabalhar. Ele faz (a mãe faz o som 
com os lábios, significando não). 
E – Ele se recusa. Ele teve alguma experiência desse 
tipo? 
Mãe – Nenhuma, mas ele rechaça a idéia veemen-
temente. 
E – Você gostaria ou não? O que você pensa disso? 
Mãe – Se lá, eu acho que se fizesse bem pra ele eu 
gostaria, mas ele é difícil. Por ele pra trabalhar no quê?  
E – Ele tem habilidades. 
Mãe – Ele tem habilidades, ele é detalhista, ele seria um 
excelente organizador, mas o problema é – por pra 
trabalhar no quê. Por que, se ele é alfabetizado é uma 
coisa, se ele não é alfabetizado é outra coisa. Se sabe 
fazer conta é uma coisa, se não sabe é outra. Então, o 
quadro geral do Gilberto, ele não oferece grandes 
oportunidades de trabalho. Ele não é alfabetizado, não 
sabe fazer contas, não mexe com dinheiro. 
E – Trabalhos manuais? 
Mãe – Trabalhos manuais ele faz, ele borda, mas do 
jeito que ele quer, né. Não faz no desenho, ele pega 
linha, ele mistura cores, ele tece todo o pano, do jeito 
que ele quer. Eu tentei, porque ele queria fazer igual ao 
meu, eu tentei fazer um risco, mas ele é difícil de 
seguir. Nesse sentido, ele é muito criativo, ele quer usar 
a cabeça dele e não. 
(A gata entra novamente, a mãe brinca) 
Mãe – O fato de o Gilberto não ter essa disciplina, nesse 
sentido, dificulta, porque eu sempre bordo e então eu 
falo – vamos bordar. Pano de prato, toalha de mão, eu 
estudei em colégio interno e eu falo – vamos bordar, eu 
comprei. Compro linha pra ele, eu faço um risco ele 
começa, aí ele sai. Aí eu falo – que cor você quer por? 
Ah, mas essa cor não combina, eu até pus uma flor e 
falei – aqui você contorna, depois você contorna aqui e 
o cabo você faz marrom. Ele fez tudo lilás. Eu falei – 
não, vamos desmanchar o cabo, porque o cabo é 
marrom, aí ele fez o cabo marrom, mas ele quer fazer da 
cor que ele quer, o trabalho que ele quer. 
E – Você acha que com algum tempo ele pode 
aprender? 
Mãe – Ele pode, porque ele é minucioso, ele tem uma 
grande vantagem, ele é minucioso. O problema do 
Gilberto é que ele não tem paciência, ele precisaria ter 
paciência, pra fazer uma coisa mais detalhista, mas a 
flor até que ele começou contornar. Faz tempo que ele 
borda, com a mãe dele. Ele fazia tricô também, mas era 
mais difícil. Acho que ele tinha sete, oito anos já 
bordava comigo. 

E – Chegou a fazer alguma peça inteira? 
Mãe – Não me lembro, não sei. 
E – Ele fez uma toalhinha inteira? 
Mãe – Não fez, não, ele bordou um saco pra mim uma vez, 
bordou, passou a linha, ele fez um trabalho no colégio também. 
Ele sempre foi de enfiar agulha nas contas, coisa pequena ele 
enfia, mas não consegue enfiar a linha na agulha. É brincadeira? 
Ele não consegue. Porque eu tenho aquela agulha de bordado, 
aquela sem ponta, grande e a linha que eu compro pra ele é 
aquela de novelo, não é a de meada, que é pra facilitar, mas ele 
fica, e fica, e fica, a linha na agulha ele não enfia. 
E – Faz alguma diferença se você der a agulha com linha? 
Mãe – Mas eu dou pronta, aí eu faço nó, né, porque se não fizer 
nó, eu faço nó, aí ele faz, faz, aí pra arrematar ele me dá, aí eu 
arremato pra ele, pra prender a linha e corto. - Agora qual a 
linha que você quer por, aí ele vai na caixa, olha, pega, aí eu 
corto e falo – vamos bordar assim. Aí ele começa a fazer do 
jeito que eu mandei, dali a pouco ele já. Ele bordou um pano 
pra minha tia que ficou muito bonito. Ele fez um quadro bonito. 
E – Os quadros são bonitos. 
Mãe – Ele fez uma bruxa, tem uma bruxa no meu quarto, 
precisa ver a bruxa que ele fez. Ele falou pra minha tia – eu 
quero pintar uma bruxa pra jararaca. Era época de haloween, eu 
adoro bruxa. Ele fez, sabe que a bruxa parece comigo (ri). Sabe 
que é gozado, eu olhei assim, não fui nem eu que percebi, foi 
minha vizinha, ela falou – parece com você. Aí eu falei pra ela, 
mas até que parece mesmo. Minha tia fez o desenho, ele foi 
pincelando, alguma coisa ela que fez, mas de modo geral foi 
ele. Ele é um artista, porque às vezes minha tia pinta, minha tia 
faz o desenho e ele quer que ela faça o risco, ela faz o risco 
daquele quadro que ela pintou, mas aí ele começa e dali a pouco 
ele vai do jeito dele. Esse quadro aí eu acho maravilhoso, a 
mistura de cores, pinceladas, isso é uma coisa que ele tem. 
E – Pode ser um caminho pra ele. 
Mãe – Ele é meu artista favorito (ri). 
No final da entrevista foi feita a proposta de reunião com a 
família   
Mãe – Nós três, o Gilberto o Gilmar e eu? Porque junto com a 
minha mãe não, porque eu não falo com a minha mãe, ela é 
uma pessoa que não existe na minha vida, eu vou na casa da 
minha tia (onde a avó de Gilberto mora) e não olho na cara 
dela, a gente fica na mesma sala, mas nós não trocamos palavra. 
Então você pode achar estranho - mas elas não se falam, não se 
cumprimentam – eu não falo com ela há uns três anos. 
E – Com vocês que moram na casa. É possível? 
Mãe – Sim, qualquer coisa ele não vai à aula, essa semana ele 
foi dois dias, não quis ir na segunda, não quis ir na terça, não 
quis ir na quarta, na quinta eu falei pra ele – se você não for pra 
escola, você não vai pra casa da tia amanhã, aí ele foi, ele sobe, 
ele toma banho, passa gel no cabelo, desce, almoça, sobe, 
escova os dentes, desce, senta, eu falo – vamos pra escola – ele 
fala não (com os lábios, sem falar). Hoje ele só foi sem chilique 
porque é sexta-feira. 
E – Você não consegue que ele vá, não consegue discipliná-lo? 
Mãe – Tem um não dele que é não mesmo e se você for partir 
pro lado assim, você vai apanhar, levar um tapa, ele vai retribuir 
a agressividade pra você. Então você aprende, com o tempo a 
gente aprende a conhecer o não dele. 
E – Qual o tipo de punição que você usa hoje quando quer 
discipliná-lo? Quando era criança você batia.      
Mãe – Não vai pra casa da tia. Só duas coisas afetam o 
Gilberto: tirar a comida dele, fazer ele passar a pão e água e não 
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ir pra casa da tia. Ele adora ficar lá, porque ele é o rei, 
todo mundo tem loucura por ele, tem uma faxineira que 
trabalha pra nós há séculos e ele faz pudim pra ele, faz 
tudo. Então ele é o rei. Se ele estiver sentado e pedir pra 
ela – pega água já. Ela fala: péra aí gordinho, eu já vou. 
Eu falo: como? Pega água já?! E ela fala – Ih gordinho, 
a jararaca taí. Eu falo: primeiro, não é pega água já, 
segundo, é por favor e terceiro, levanta da cadeira e vá 
pegar a água. Ele faz uma tromba, ele não concebe não 
ser paparicado. Ele tem três festas de aniversário, todo 
ano ele tem três festas de aniversário. Ele tem no dia do 
aniversário dele, no sábado teve uma reunião pra 
família pra ele e no domingo eu fiz um almoço pra ele, 
minhas sobrinhas, o Gilmar.  
E – Por quê você acha que ele não está falando? 
Mãe – Toda vez que ele fica gripado ele fica sem falar e 
eu me lembro quem nós fomos a uma festa na casa da 
minha tia e ele tava sem falar porque ele tava gripado, 
tava rouco, ele tinha voltado a falar naquele dia. Foi 
muito engraçado, porque foi uma coisa que ficou 
gravada, mas meio perdida, nós estávamos sentados no 
sofá e ele estava falando baixinho porque estava um 
pouco rouco, aí minha sobrinha falou – agora que você 
está falando, você vai voltar pra escola? – ele falou – 
Não! E não emitiu mais nenhum som. Ele rechaçou, 
falou da escola ele travou na hora. Perguntei na escola 
se aconteceu alguma coisa e eles disseram que ele 
estava progredindo. Mas alguma coisa aconteceu em 
algum lugar, em algum momento. E teve a ver com a 
escola, porque ele nunca fez isso, essa recusa. Porque 
ele nunca me agrediu fisicamente, podia jogar as coisas, 
mas me agredir não. Pode ter sido uma coisa 
insignificante pra escola, mas que pra ele foi 
importante.   
E – Como foi essa agressão? 
Mãe – Ele me avançou, fiquei com o braço todo 
arranhado, toda roxa e eu fui obrigada a usar a mesma 
força física em cima dele, mas ele nunca fez isso. Foi 
muito engraçado. Essa agressão foi depois da conversa, 
aí ele se recusou a ir pra escola, ele tinha horário, ele 
não queria ir. Tem dia que você está com paciência, tem 
dia que não e naquele dia ele não queria, não queria eu 
falei – vamos que a mamãe te leva - e peguei no braço 
dele, ele me virou um tapão, eu avancei, ele avançou 
também, nossa aí joguei ele no chão. Aí eu falei que ele 
tinha batido na mãe e ele dizia que não, não bateu. Teve 
uma outra vez, normalmente ele não quer que eu corte a 
unha, que eu mexo nele, mas eu vou – ai filhinho, deixa 
mamãe cortar - e aí eu vou, mas um dia ele me enfiou a 
unha em mim, e eu avancei, feche a mão e dei um 
murro nele e falei – nunca mais você faz isso – e nunca 
mais ele me unhou, nunca mais. 
      
Entrevista com a família: mãe, Gilda, irmão mais novo 
– Gilmar e Gilberto que tem síndrome de Down 
 
E – Como é conviver com oGilberto? 
Irmão – Quando eu era pequeno eu não aceitava muito, 
mas depois, com o passar dos anos, isso foi ficando pra 
trás e hoje eu levo ele pro parque, levo pra pegar 
ônibus. Ele é meio preguiçoso, né gordo? (dirige-se a 
Gilberto). 

Mãe – Eles levaram ele até o supermercado no sol, é longe, ele 
chegou lá assim, sem fôlego. 
E – Ele não gostou muito. 
Mãe – Foi mais do que ele agüentava.  
Irmão – No dia que ele foi no parque ele gostou, comeu pipoca. 
E – As coisas que ele gosta. 
Irmão – É, doce, sorvete. 
E – Gilberto, gosta de tomar sorvete? 
Gilberto – (Faz gesto negativo) 
Irmão – Não?! Não gosta? 
Mãe – Nem cachorro quente? 
Gilberto – (Faz gesto negativo) 
Mãe – Não vai comer mais. Que mentiroso! 
E – Gilmar, você disse que no início não aceitava. Por que era 
difícil? 
Irmão – Acho que por causa do meu pai, ele tratava a gente 
diferente, não levava a gente junto nos lugares e por ser criança 
eu aceitava, mas depois eu fui deixando isso pra trás e vendo 
que ele estava errado mesmo. Passou essa fase. 
E – Era a atitude do seu pai. 
Irmão – É. A última vez que ele saiu com a gente, eu levei ele 
lá pro bar da faculdade, levei ele pra ficar lá com a gente. 
Mãe – Eu não sabia. Você levou ele pro bar? 
Irmão – Lógico que sabia. 
Mãe – Você levou ele pro bar?! O seu irmão pro bar?! Tomou 
cerveja? 
Gilberto – (Faz sinal negativo) 
Irmão – Comeu salgadinho, conheceu todo mundo. 
Mãe – Ele é mimado onde ele vai. 
Irmão – Mas eu dou uns esporro nele, quando ele faz as cagadas 
dele, dou uns crau nele. 
Mãe – Eu também dou. 
Irmão – Ah! 
E – Você acha que é diferente? (para Gilmar) 
Irmão – É. 
Mãe – É que ele (Gilberto) assusta por causa do vozeirão, eu já 
sou mais – o que você fez de errado? E o Gilmar já vai 
gritando. Ele assusta mais com o Gilmar. Acho que ele ouve 
mais o Gilmar do que eu.  
E – Além do tio, houve outro homem próximo? 
Mãe – Não, só o meu namorado mesmo, é o que mais, nos 
últimos sete anos e meio, ele é a presença mais, faz tudo o que 
ele quer. 
E – Não é autoridade masculina. 
Mãe – Faz tudo o que ele quer. Não tem uma pessoa que você 
diz – tem uma autoridade constante, na família não tem, nem 
feminina nem masculina. 
Irmão – Ele faz o que ele quer. 
Mãe – Tem aquelas broncas nas horas necessárias, nas horas 
que ele extrapola, porque ele extrapola. Mas dizer que tem uma 
pessoa que pega rigorosamente no pé dele, não tem. 
E – Depois que ele começou a andar e depois que você 
começou a brincar, Gilmar, vocês acham que o Gilberto 
aceitava os ”nãos”, quando diziam, “não faz isso”, “não mexe”? 
Mãe – O Gilberto batia muito no Gilmar, ele socava, era um 
inferno porque eu tinha que policiar o tempo todo. Ele batia, 
jogava o Gilmar da escada, tacava o Gilmar na parede e isso foi 
por um período bem grande. O Gilmar apanhou do Gilberto até 
uns quatro, cinco anos. 
E – Dava pra evitar? 
Mãe – Se você policiasse muito. Ele batia assim, eu me lembro 
de uma única vez em que eu assustei, porque nós estávamos na 
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casa da minha mãe, eu tava varrendo a calçada e o 
Gilmar tava na rua, tinha um portão de grade, tinha uma 
entrada e um portão que dava pra dentro da casa, e o 
Gilmar entrou e bateu o portão. Ele grudou o Gilmar 
pelo cangote, levantou ele no ar e fechou a mão, mas foi 
a única vez que eu vi uma expressão de ódio mortal nos 
olhos do Gilberto. Eu acho que se eu não estivesse lá 
ele teria quebrado os ossos do irmão. Tive que bater 
nele, porque ele não queria soltar o irmão, mas o Gilmar 
provocava muito. Ele batia muito no Gilmar, ele era 
maior do que o Gilmar, até uma certa idade... 
Irmão – Eu era baixinho. 
Mãe – O Gilmar sempre foi um baixinho gordo, o 
Gilbertoo sempre foi tronculento e o Gilmar provocava, 
e o Gilberto sentava porrada nele, até os cinco anos por 
aí. O Gilmar apanhou pra burro do Gilberto. Aí depois o 
Gilmar foi sossegando, eu falava pra ele – um dia teu 
irmão vai te matar, o teu irmão vai te matar, ele tem 
mais força que você, você sossega a periquita, mas ele 
sempre provocava o Gilberto, sempre foi uma peste o 
Gilmar (ri). Mas o Gilberto batia muito nele, batia, e o 
Gilberto fazia prevalecer a força bruta que ele tinha 
sobre o irmão. Aí o Gilmar começou a ir pra escola, 
também, aí começou a ser outro tipo de relacionamento, 
aí amansou um pouco, mas o Gilberto batia muito no 
Gilmar. Até que o Gilmar cresceu e o Gilberto parou, 
né. 
E – O Gilberto só reagia quando o Gilmar provocava ou 
tinha momentos que era uma coisa dele? 
Mãe – Não, não só quando o Gilmar provocava... 
E – Não batia... 
Mãe - Não, de graça não. O Gilmar provocava, não 
precisava ser nada muito sério, uma provocação muito 
intensa, era qualquer coisa. O Gilmar tinha mania de 
cutucar ele, ele não gosta que cutuca. O Gilmar 
cutucava, ele dava porrada. 
Irmão – Dava susto (ri) 
Mãe – Dava susto no irmão, o Gilberto fica louco. Ele 
vai e bate no Gilmar, até hoje. Só que hoje tem um peso 
e uma medida, mas o Gilmar até hoje provoca. Ele tá 
quieto, ele grita, o Gilberto assusta e vai pra cima, ele 
sai correndo... 
E – O Gilmar te assusta Gilberto? 
Irmão – Ele sai correndo. 
Mãe – Ele sai correndo atrás. O Gilmar te dá susto, o 
Gilmar cutuca, né, Gilberto?  
Gilberto – (gesticula não) 
E – Não?! (todos riem) 
Mãe – Ele provoca. 
Irmão – A gente se diverte. 
Mãe – Teve uma vez que ele ficou furioso. O Gilmar 
deu um susto nele na cozinha, ele assustou, mas ele foi 
pra cima do Gilmar com tanta raiva, com tanto ódio. Aí 
eu falei – nossa Gilmar, se ele te pega (rindo), mas até 
hoje ele faz isso. Só que agora é diferente, agora o 
relacionamento deles é diferente, porque ele brinca, ele 
vê que é brincadeira do Gilmar, ele vai dá uns tapas, o 
Gilmar vai dá uns tapas nele. Mas de pequeno não, de 
pequeno o Gilmar enchia ele, enchia até ser irritante 
mesmo. 
Irmão – Chato. 
Mãe – E o Gilberto batia. Ele chegou a machucar o 

Gilmar, assim nas porradinha, um par de vezes. 
E – Você queria mexer com ele, Gilmar? 
Irmão – Não lembro. 
E – E a questão da sdrome de Down, como foi pra você? 
Irmão – Eu sempre soube, nunca esconderam, nunca nada, 
então não tinha problema, eu sempre soube. 
E – E hoje você pensando nisso, como é pra você? 
Irmão – São algumas limitações, nada que com força de 
vontade não possa fazer. 
Mãe – Eu falei pra ele que ele vai fazer o arroz todo dia. Né, 
amor? Mamãe corta a cebola, pode deixar que eu corto a cebola 
(para Gilberto). O problema dele é a cebola. 
E – Vai fazer o arroz, Gilberto? 
Gilberto – (faz gesto negativo) 
Mãe – Vai sim. Vou ensinar ele a cozinhar, porque comer é 
bom. 
E – Você cozinha e come, Gilberto. 
Gilberto – (gesticula o não) 
E – Não quer cozinhar. Nem comer? 
Gilberto – (gesticula o não) 
Mãe – Já falei pra você parar com isso (parar com o gesto), me 
irrita. Me irrita. Ele voltou da casa da minha mãe com esse 
gesto. Vou dar um soco na cara dele. 
E – E esse gesto aparece muito, não? 
Mãe – É pra tudo. Já falei que se ele não parar com isso ele não 
vai pra casa da avó. 
Irmão – Agora ele pára. 
E – A família são vocês três, qual seria o objetivo da família 
nesse momento. Atualmente vocês estão voltados para o quê? 
Mãe – Meu objetivo é fazer meu filho criar juízo, amadurecer e 
crescer e que meu gordo seja feliz, né gordo? 
E – Como ele faz pra ser feliz? 
Mãe – Ah, eu não sei. 
Irmão – Pegar a mochila (todos riem) 
Mãe – Ele fica feliz por tão pouco. Eu falo – a mamãe vai fazer 
um bolinho. Ele vai pra escola.... 
Irmão – Leva as coisas dele. 
Mãe - Ele volta tão feliz quando ele vê o bolinho. Ele leva 
régua, lápis, caderno. 
Irmão – É uma maravilha. 
E – Há alguma outra coisa que dá pra pensar que faria ele feliz? 
Mãe – Ele quer namorar com a mãe. 
E – Ele quer namorar com a mãe? 
Gilberto – (gesticula o não). 
Mãe – Você gosta da mamãe? Não? Você quer ir embora 
daqui? Você quer ir morar com a vó?  
Gilberto – (faz sim com a cabeça) 
Mãe - Pra sempre? 
Gilberto  - (confirma) 
Mãe – Aqui pra você ó (gesticula o não como Gilberto faz) 
E – A mãe não deixa. 
Mãe – Não posso deixar com a minha mãe e com minha tia, 
pelo amor de Deus. 
Irmão – Não tem condição nenhuma. Não tem noção de que não 
pode deixar ele comer tudo, o que não pode... 
Mãe – Não tem parâmetro. 
E – Ele volta mais gordo. Aqui vocês disciplinam. 
Irmão – Ele tem as fugas dele, ele assalta a geladeira. 
Mãe – Mas não tem muito o que assaltar. Aqui em casa eu não 
deixo de fazer, eu faço bolo, faço rosquinha, faço pipoca, faço o 
que ele gosta, mas é assim, ele come um prato e chega. Quer 
comer bolo, come uma fatia, come duas e chega. 
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Irmão – Não tem liberdade. 
Mãe – Não tem, não tem sobremesa, quando falo 
sobremesa, é gelatina. 
Irmão – Lá não, elas ficam dormindo, ele fica comendo, 
toma sorvete. 
Mãe – É diferente. 
E – Vocês acham que se disserem: nós vamos 
descansar, você não mexe, não pegue nada na geladeira, 
ele atende? 
Irmão – Ele atende, mas na hora que ele tá sozinho ele 
pega. 
E – Então ele não atende. 
Mãe – Se você pegar pesado, ele não mexe. Às vezes eu 
falo assim – fiz bala de coco - pus quatro balas de coco 
no potinho e falei – essa bala é sua e aquela é do 
Gilmar. Então ele não mexe. Mas você tem que por as 
limitações. 
E – Tem que deixar claro. 
Mãe – Deixar claro que aquele é seu, esse é meu. Aqui 
eu divido, aí ele não ataca, mas se você não falar nada 
ele ataca. 
E – Mas então ele segue. 
Mãe – Ele segue. O irmão ficou bravo porque ele pegou 
o suco do irmão. 
Irmão – Nossa... 
Mãe – Se você chegar e falar – esse suco é do Gilmar, 
não mexe. Aqui em casa ele não pega. 
Irmão – Tem que ser linha dura. 
Mãe – Se não ele ataca mesmo, se você chegar e 
impuser, aí ele come mesmo, mas quando a gente 
manda ele obedece.  
E – E pra você Gilmar, qual é o objetivo? 
Irmão – Terminar a faculdade, arranjar um emprego. 
E – Você faz o quê? 
Irmão – Faço turismo, estou no segundo ano. 
E – Você já trabalhou alguma vez? 
Irmão – Eu tive uns bicos, mais nada. 
E – Agora só estuda. 
Irmão – Por enquanto só estudo. 
E – Quais você acham que são as melhores 
características da família? 
(Risos) 
Irmão – Ovelhas negras da família. 
E – Vocês? 
Mãe – Mãe e filho. É uma pergunta capciosa, qual é a 
melhor característica da família? A única coisa que eu 
posso te dizer, eu detesto a minha família, eu não me 
relaciono com minha família, não me relaciono, tirando 
as minhas sobrinhas, de um modo geral, os irmãos, 
essas coisas, eu não me relaciono. Mas eu acho que a 
única característica da família é que, eu posso te dizer 
quando o meu irmão tava doente, a família é grande, 
mas nós somos afastados, não temos aquele convívio 
constante, eu tinha muito, de pequena, de jovem, mas 
depois cada um foi para o seu canto, aí minha tia tinha 
muitos filhos e casados e com filhos, tava muito grande 
e desmembrou as reuniões de natal e ano novo. Mas, 
meu irmão ficou doente, era uma doença, na época do 
tratamento, era muito caro, não tinha remédio, não sei o 
quê, isso e aquilo, então os primos ajudavam, 
colocavam o dinheiro na conta da minha mãe pra ajudar 
a comprar o remédio, nesse sentido, eu posso dizer que 

a minha família, apesar de não unida, na hora da necessidade 
extrema, cada um a sua maneira, contribui como pode. Mas eu 
não posso falar de família porque eu não me relaciono com a 
minha família. Minha família tá aqui, essa aqui, e a minha tia. A 
minha tia é minha mãe, é minha mãe, meu pai, minha tia. 
E – Sempre foi forte sua ligação com ela? 
Mãe – Nós sempre fomos muito ligadas, até meus sobrinhos 
nascerem. Eu era a sobrinha favorita dela, depois os outros 
nasceram, ela não teve filhos, casou e separou, mas é a única da 
família que não teve. Mas eu não posso falar de família, porque 
eu não tenho relacionamento bom. Tanto é que no aniversário 
do Gilberto, no dia do aniversário eu fui almoçar na casa da tia 
e falei pra ela – você faz uma reunião pra família no sábado e 
eu faço um almoço pras pessoas que eu considero no domingo. 
Então vieram meus sobrinhos, minhas sobrinhas com 
namorado, minha outra sobrinha, a tia, o meu namorado, o 
Gilmar, a namorada dele, dois amigos dele, só. Então não existe 
isso, vamos fazer uma festa. Ele teve três festas de aniversário. 
Então minha família são meus filhos e minha tia. 
E – As três festas foram em função dessa divisão na família. 
Mãe – Segregação familiar. É complicado falar de família. 
Irmão – Quem pode falar de família é só o gordinho. 
Mãe – Só o gordinho, ele vai na casa. 
E – E pensando em vocês três, quais são os melhores pontos? 
Mãe – Uma mão lava a outra. 
Irmão – Um defende o outro. 
Mãe – É assim, a gente se atrita, principalmente eu e o Gilmar, 
a gente briga muito, bate muita boca, mas uma coisa que eu 
faço questão de preservar é: a minha palavra é a final. Eu sou 
assim. 
Irmão – A gente debate. 
Mãe – A gente debate, a gente bate boca, a gente discute, mas 
assim, discussões saudáveis, ele sabe que ele está errado. Eu 
digo assim, na hora do sufoco, nesse ponto a gente tem um 
relacionamento bom. Até o Gilberto, se um tá doente, ele vai e 
faz. É esse senso. Porque brigar a gente briga, eu sou o pólo da 
casa e eles sabem disso. Eu sou o pai e a mãe. 
E – É você quem mantém a casa financeiramente? 
Mãe – Eu recebo pensão do meu pai, faço comida congelada, 
espreme daqui, espreme dali. Esse é o jeito, minha palavra é a 
final e não quero saber se você gosta ou não. Mas de um modo 
geral, a gente briga, eu e o Gilmar nos picamos, ele tem aquele 
senso, que a mãe ela sabe o que ela diz.  
Irmão – Olha chuva! (começou a chover). Outro dia tinha uma 
procissão, a mulher morreu na procissão, na chuva, o caminhão 
atropelou, deixou quatro filhos. 
Mãe – Ai, pára. Acabou com a procissão. A minha religião diz 
assim, chegou a hora dela, ela tava no lugar certo na hora certa. 
Quando for a tua hora você vai. Eu queria morrer logo. Eu falei 
pra minha tia, fui buscar o resultado da biópsia, pelo problema 
digestivo e falei – não deu o problema, não tinha células 
atípicas, que droga, infelizmente. Ela falou – infelizmente por 
quê? Você tem que viver muito. 
E – Você já tem o diagnóstico? 
Mãe – Tem um monte de coisas, quem pode avaliar é o médico, 
eu ainda não fui, mas não deu o que minha tia tava morrendo de 
medo, que é o câncer no estômago. Mas não tinha células 
atípicas, que pena. Ela morre de medo que eu morra e ela quer 
viver pra sempre, ela quer que descubram a vida eterna, porque 
ela não quer morrer.  Eu falo – pára, tia, eu quero ir na hora 
certa, eu não quero ficar pra semente, eu quero ir logo. 
Irmão – Ela é muito preocupada, quando eu vou lá ela quer que 
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eu deixe o cigarro, ela fala que tá frio, e tá o maior 
calor, cuidado com o frio. 
E – Essa preocupação vocês acham que é o quê? 
Mãe – Ela é assim mesmo, ela vive pra família. Ela vive 
literalmente, ela sempre foi assim, com todos, ela chega 
a ser irritante porque ela interfere demais. Ela quer 
ajudar, mas só que ela se mete. Então, sempre foi, desde 
que eu me conheço. Ela invade, você pode perguntar 
para qualquer um da família. 
E – Ela é assim com todos. 
Mãe – Com todos, todos, todos. Ela é fogo, ela toma 
decisões por você, depois ela te comunica, mas ela faz 
tudo no intuito de te ajudar, só que ela acaba 
interferindo onde ela não deveria. Eu lembro que meu 
primo tava fazendo faculdade em Campinas, ela 
comprou frigobar pra ele, ela comprou móvel, ela 
comprou não sei o quê, ela se endivida pelos outros. É 
uma característica dela, ela vive pra família. 
E – Como foi esse envolvimento dela com o Gilberto, 
ela ajuda, ele vai lá... 
Mãe – Foi porque, primeiro ela perguntou se ela podia, 
eu tava casada ainda, ajudar. Eu fiquei meio assim, ela 
está aposentada, tem um bom cargo, ela tem condições 
de pagar a escola, de pagar as necessidades dele. Aí eu 
falei – bom, tudo bem. Depois ela começou a achar que 
ia morrer.   
Irmão – Nas mãos da família não pode deixar cair, 
porque é tudo um pouco louco. 
Mãe – Eu falei – não se preocupa porque tem muita 
gente pra tomar conta do Gilberto, quanto a isso você 
não precisa se preocupar, porque ela tem uma 
preocupação com o futuro dele, com o bem-estar. 
E – Como você imagina o futuro dele? 
Irmão – Mais gordo, pançudo. 
Mãe – Gordo, pançudo. 
E – Vai engordar mais Gilberto? 
Mãe – Na escola tinha mães que tinham os primeiros 
filhos com Down, tinha até uma mãe que engravidou de 
novo pra a filha tomasse conta do filho. Essa nunca foi 
a minha cabeça, tanto é que eu nunca criei o Gilmar pra 
tomar conta do irmão, então eu acho que você faz o que 
você quiser, porque não adianta você obrigar. Então o 
Gilmar, a opinião dele é o irmão, mas eu sempre criei 
ele, se eu morrer, se não tiver ninguém pra ficar com o 
Gilberto - mete numa instituição, não se sinta 
responsável pela custódia. Mesmo porque ele vai casar, 
você não sabe se a mulher ele vai casar, embora ele seja 
uma criança que você não precisa cuidar, que você 
precisa dar banho, dar comida. 
E – Não precisa falar nada, ele faz as coisas dele. 
Mãe – Ele faz, tudo, ele toma banho, ele desce ele põe a 
mesa do café pra ele, ele fica esperando pra tomar café. 
Quer dizer, mesmo com tudo isso, você não pode 
obrigar uma pessoa a cuidar de alguém com qualquer 
tipo de deficiência, independente da auto-suficiência. 
Então eu não criei o Gilmar com esse intuito, mas ele 
por opção, eu falei – não se sinta constrangido, 
desconfortável, você tem a plena autorização da sua 
mãe. Mas ele por opção disse que vai cuidar do 
gordinho. 
Irmão – Vou botar uma mulher só pra cuidar dele. 
E – Além da sua esposa vai ter mais uma. 

Mãe – Se ele casar com essa namorada dele vai ser ótimo, 
porque ela não sabe fazer nada em casa e ele sabe fazer tudo, 
inclusive cozinhar. Então ela vai trabalhar e ele vai ficar 
cuidando da casa. Ela já decidiu – eu trabalho e você cuida da 
casa. 
E – Vocês têm alguma coisa estabelecida no sentido de função 
de homem, mulher? 
Irmão – Ah, se lá, cuidar, ajudar, muita coisa.... 
Mãe – A namorada dele quer casar, ele nem pensa, ela quer 
casar. 
Irmão – Quer casar. 
Mãe – Quer casar e vir morar aqui (ri). 
E – Você concorda? 
Mãe – Eu não sou contra, eu sou uma pessoa de difícil 
convivência, eu sou. 
Irmão – É de difícil convivência.  
Mãe – Ela me conhece, eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou 
arteira, eu gosto de bagunça, mas eu sou muito neurótica, eu 
tenho minhas neuroses com organização, com limpeza, sou uma 
pessoa de difícil convivência. Eu acho o seguinte, eu casei, eu 
queria meu canto, eu não digo que eles não tenham liberdade, 
ela vem pra cá, ela dorme aqui, fica aqui, vai tomar banho, 
então eu não fico pegando muito, eu pego no pé no sentido de 
que eu não quero sujeira, eu não quero bagunça, mas eu acho 
que é diferente, porque eu acho que você quer ter sua casa, seu 
canto. Eu acho que eles têm que ter estrutura pra ter uma casa. 
E – Qual seria o sentido do casamento pra você? 
Irmão – Ficar junto. 
Mãe – Dormir junto, acordar junto, eles pensam que casamento 
é fácil. 
Irmão – É legal. 
E – E o que não é legal no casamento, tem alguma coisa que 
pode ser chata? 
Irmão – A encheção de saco, a frescura, a rotina. 
E – Você pensa em casar? 
Irmão – Eu não ligo. 
E – Você acha que o fato de seu irmão ter síndrome de Down 
pode influenciar nos filhos? 
Irmão – Se tiver não me importa, esse gordo faz o que quer. 
E – Por quê você acha que ele parou de falar, pode ser alguma 
coisa emocional? 
Irmão – Não sei, pode ser emocional. 
Mãe – Eu fico agoniada, fico histérica, fico desesperada, eu 
ameaço, tenho vontade de chutar ele, de matar, eu morro de 
medo que ele não fale mais. Eu morro de medo, eu sinto falta 
de ele me encher o saco. 
E – O não falar pode ser uma expressão, de alguma coisa que 
não está bem, alguma coisa que falta, um estresse? 
Mãe – Eu não sei, não sei o que falta. Eu já me perguntei 
algumas vezes - o que falta pra ele? Ele tem tudo o que ele 
quer, tudo o que ele quer ele tem. 
E – Quais poderiam ser as necessidades nessa fase da vida, com 
vinte e três anos? 
Mãe – Eu não sei, o Gilberto é tão bonachão, tão... 
Irmão – Bebezão. 
Mãe – Bebezão, com vinte e três anos ele é um bebezão. 
E – Quando você fala – ele tem tudo o que ele quer, é o quê? 
Mãe – É em todos os sentido, tudo, tudo. Se ele vai ao shopping 
e quer uma camiseta, alguém compra, se ele quer sorvete 
alguém compra, sabe, se ele vai na casa da minha irmã, ele sai 
com meus sobrinhos, tudo o que ele quer eles dão. A nível de 
necessidades... 
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Irmão – Materiais. 
Mãe – Materiais, ele tem tudo, ele é paparicado, 
chegam os amigos do Gilmar, saem, vão comprar 
chocolate. A nível geral, eu acho que não falta nada. Eu 
faço o que ele gosta, faço bala, pastelzinho, bolo. Eu 
não sei te dizer o que poderia estar faltando. É lógico, 
ele quer a vida boa que ele tem na casa da vó, em que 
ele tem diversão e nenhuma obrigação. Mas isso eu já 
falei pra ele que ele não vai ter, que ele tem que 
aprender a conviver com as regras e normas da maioria. 
Irmão – Precisa ter responsabilidade. 
E – Ele tem vinte e três anos, ele é uma pessoa adulta. 
Geralmente uma pessoa adulta trabalha, produz. E ele? 
Vocês têm essa expectativa?                
Mãe – Fala pra ele – vamos trabalhar – ele diz não. 
Irmão – Falar em trabalhar ele não quer nem saber. 
E – Vocês falaram que ele obedece a rotina, ele segue 
horários... 
Mãe – Mas tem dia que ele não tá a fim não.  
E – Não tem alguma coisa constante que ele faça e se 
sinta na obrigação de fazer? 
Mãe – Ele se sente na obrigação de limpar o quarto 
dele, ele arruma o quarto dele. 
E – Querendo ou não, ele faz? 
Mãe – Ele faz, no dia certo ele já tira a roupa de cama, 
arrumou a cama dele. 
E – É freqüente o Gilberto não querer participar, não 
querer fazer as coisas? 
Mãe – Normalmente no domingo ele fica resistente, 
porque ele volta da casa da tia, ele fica meio... 
Irmao – Bodeado. 
Mãe – Não quero fazer, não faz, não as coisas dele, as 
coisas dele ele arruma, o quarto dele ele arruma todo 
dia, ele acorda, ele toma o remédio dele, aí ele senta, 
arruma a cama, abre a janela, às vezes não quer abrir 
porque vai chover, ou qualquer coisa, mas de domingo, 
ele é resistente e na segunda ele é demora pra pegar no 
tranco.  
E - O Gilberto nunca passa o domingo com vocês? 
Mãe – Só depois do almoço ele vem pra casa, ele vem à 
tarde, ele chega e vai direto pro quarto dele, vai direto, 
pega as tranqueiras dele, então ele vai, ele vai guardar, 
ele vai arrumar, ele vai trocar, ele vai substituir o que 
ele trouxe pelo que tá lá, uma vez ele fez umas limpa no 
quarto dele jogando as coisas fora, mas ele fica, não 
quer vir falar comigo. Eu falo – vem dar um beijo na 
mãe, quando você tiver a fim você vem. Eu não forço. 
Aí ele fica lá, fica arrumando, guardando, às vezes ele 
traz coisas da casa da minha tia, ele guarda, é roupa, é 
caderno, é lápis, é qualquer tranqueira dele, aí ele fica lá 
no quarto, aí de noite, geralmente ele vem quatro, cinco 
horas, eu falo – já tomou banho? Ele vai tomar banho, 
aí eu faço as unhas dele, limpo as orelhas dele – não é 
amor? (a mãe dirige-se a Gilberto). Aí eu vou fazer a 
faxina.    
E – Elas (a tia e a avó) não fazem isso? 
Mãe – Às vezes fazem, mas elas já estão assim, meio 
cegas, então eu prefiro que elas não façam. Eu já tô 
acostumada, então eu falo – vamos cortar a unha, vamos 
limpar as orelhas, vamos passar a pomadinha. Às vezes 
ele já tomou banho, às vezes quando ele chega, ele não 
tomou banho, então como ele não tomou vai tomar 

banho, aí fica três horas porque ele não quer tomar banho, aí ele 
vai tomar banho, toma banho pra jantar, palavra mágica. 
E – Quando o Gilberto não está, muda alguma coisa entre vocês 
dois (mãe e Gilmar)? 
Irmão – Não faz comida. 
Mãe – Não tem a obrigação de fazer comida, aí eu falo – 
Gilmar, hoje eu não vou fazer almoço, o que tem de comida? 
Ele fala - é Miojo do quê? Então não tem, porque a obrigação 
do almoço e da janta é o Gilberto, se o Gilberto não tá aí, a 
gente faz o Miojo, a gente belisca, né. E, não tem aquela coisa, 
vamos fazer, preparar o almoço.  
E – Há outras coisas que ficam alteradas? 
Mãe – Não, não, porque, aqui em casa, a rotina é praticamente a 
mesma, a minha rotina, que é levantar, cuidar dos bichos de 
manhã, aí vou preparar o almoço, limpo a cozinha, aí faz uma 
coisa, faz outra, faz a limpeza da casa e no fim de semana eu 
passo roupa. Então são coisas que eu faço e ele não faz porque 
não faz parte da rotina dele, é minha rotina. Eles ajudam, mas o 
pesado quem faz sou eu. 
Gilberto toma água da garrafa em que o irmão estava tomando. 
Irmão – Depois que ele toma ninguém mais pode tomar. 
Mãe – Ele põe na boca e ele sempre volta água pra garrafa. 
E – O que vocês fazem juntos? 
Mãe – A gente joga vídeo-game. 
E – O Gilberto também? 
Mãe – O Gilberto jogava antigamente, depois ele parou de jogar 
vídeo-game. 
Irmão – Ele fica às vezes. 
Mãe – Ele fica, às vezes quando a mãe coloca o som dela, os 
discos de rock louco, aí a gente fica lá em cima dançando, 
fazendo a maior zona, não é Gilberto (ri). Aí eu toco música. 
Aí, ele (Gilmar) quer que eu vá no parque ver ele jogar bola, eu 
falo – ih, é muito longe. 
E – Você nunca foi? 
Mãe – Eu ia quando ele jogava bola no colégio, mas ele era um 
goleiro tão ruim, eu esculhambava tanto ele. 
Irmão – Ah, não era. 
Mãe - Mas eu ia. Depois, agora, eu não tenho mais saúde, 
idade. É longe, pra ir a pé, vai no parque, fica sentada no chão, 
porque não tem lugar pra sentar. Aí ele vem suado pra me 
beijar, aí eu vou ficar louca, vou querer bater nele. Agora ele 
vai com a namorada. 
Gilberto faz gesto para o irmão, mostrando que ele é louco. 
E – O que foi Gilberto? 
Mãe – O que o Gilmar fez? O Gilmar é louco? Agora ele vai 
com a namorada, não precisa mais da mamãe. A mamãe passou 
a bola. 
E – O que mudou com o crescimento deles? 
Mãe – Eles enchem mais o saco. 
E – Agora? 
Mãe – Os dois. Eles me enchem mais. Obedecem menos, fazem 
mais coisa errada e, é lógico que eles não dizem porque faz 
parte de ser adolescente – você estava certa – mas eu adoro 
falar pra eles – é tão bom saber que eu tava certa! Mas, assim, 
de um modo geral, eles são mais incontroláveis, você controla 
menos, assim, vou até a padaria e já volto e três horas depois 
não voltou ainda. Aí eu fico ligando no celular e ele não atende, 
porque sabe que é a mãe. Não tem mais aquela disciplina. É 
mais difícil. 
E – Como é pra você cuidar dos dois, sozinha? 
Mãe – Agora tem mais um, porque meu filho arranjou um 
amigo, então eu tenho mais um. Pra mim não é difícil porque eu 
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gosto de adolescente, eu sou ativa. Então pra mim não é 
difícil. Faz parte. Quando eu tinha a idade deles, minha 
mãe falava e eu fazia o que eu queria. Aí você quebra a 
cabeça, infelizmente... 
Irmão – É a lei da vida. 
Mãe – É a lei da vida. Você não vai criar seu filho numa 
redoma e impedir que nada de ruim aconteça. Apesar de 
ter criado o Gilberto sozinha, sempre criei sozinha. Eu 
sempre tive meu lado masculino sempre presente. 
Embora o Gilmar tenha sempre sido criado por 
mulheres, porque era eu, minha mãe, minha tia, eu 
sempre coloquei, a nível de conversa, nunca pensei 
“não vou falar disso”, ele pode falar com o tio, porque 
tinha meu irmão vivo, sempre fiquei muito à vontade, 
sem preconceito. Só que eu sou uma pessoa, sou uma 
mulher de mente masculina, então essa parte de pai não 
faltou nada, não faltou orientação, não faltou pergunta 
sem resposta, eu sempre fui um bom pai, ele sempre 
conversou essa parte masculina comigo, e eu sempre 
criei meus filhos assim, não tem isso – estou tomando 
banho, não entra. Eu tomo banho de porta aberta, eu tô 
tomando banho eles entram, não como eu fui criada “eu 
sou sua mãe”, não. Eu tô pelada, eles entram, eu acho 
que nesse ponto, eu me dou bem com essa cabeça, 
porque eu tenho essa cabeça. 
E – Gilmar, você sentiu falta do pai? Você teve algum 
contato, como era a presença dele? 
Irmão – Era Pouca. 
E – Era pouca. Como era? 
Irmão – Ah não sei, não lembro mais muita coisa. 
Mãe – Não faz tanto tempo assim. 
Irmão – Tem coisa que eu apago da memória, eu apago. 
E – Faz quanto tempo? 
Irmão – Uns dois anos. 
E – E na época não era tão freqüente. 
Irmão – Não. 
E – Vocês gostariam que alguma coisa fosse diferente 
na família? 
Mãe – Que a mãe tivesse barba e bigode?! (risos). Eu 
não gostaria que tivesse nada de diferente, não. Gostaria 
que meu filho fosse menos cabeça dura. 
E – E você, Gilmar? 
Irmão – Tá bom do jeito que tá.  
Mãe – Ele não pode falar nada, da mãe, a mãe é 
firmeza, tem uns lances chatos, umas coisas ruins, 
mas... 
Irmão – Eu não esquento a cabeça. 
Mãe – Eles são mimados, eles são bem mimados. O 
Gilmar é dengoso, ele é assim, ele tá doente, é assim – 
aí, tô dodói, fica comigo no quarto - ele tem vinte anos 
– ah, tá Gilmar, aí eu fico sentada lá no quarto e ele 
jogando vídeo-game com o amigo – Gilmar, quer 
alguma coisa? - Ah, quero brigadeiro, faz brigadeiro? – 
Tá bom, vou fazer brigadeiro. – Ah, traz o telefone, fala 
pra trazer coxinha. Isso demonstra que eu mimo, ele é 
mimado também pela mãe. Esse (Gilberto) por uma 
questão estrutural tem uma atenção diferenciada, mas 
ele (Gilmar) também é mimado. Ele ficou ruim esses 
dias, com hemorróida, aí, eu tinha que ficar sentada – 
fica aqui comigo. Eu ficava sentada lá no quarto, 
dormindo, porque eles ficavam no vídeo-game e eu 
fazendo nada. Eu, de modo geral, eu paparico os dois, 

cada um de uma maneira diferente. Esse (Gilmar) porque tem 
um gênio ruim, ele é meio dengoso... 
Irmão – Eu sou. 
Mãe – Os dois são meio bebezão. Ele ficou injuriado porque ele 
tava doente e a namorada não. Ele fica injuriado com ela e 
desconta em mim, fica intratável. Ela ia trabalhar e tinha que 
ligar pra ele. Aí o celular estava lá e ele não ouvia e o celular 
fica pi, pi, pi, e eu ouvindo. Eu peguei o celular e falei pra ela 
que ela estava terminantemente proibida de ligar pra ele de 
manhã, porque ele não ouve, não acorda, eu acordo e tenho que 
ir lá. Por que ela tem que ligar de manhã, na hora do almoço... 
Irmão – Não, só de manhã e quando chega em casa.  
Mãe – Ela faz estágio, na agência de turismo. E ela não nada 
fala pros pais dela, eu acho que tá errado. Ela é japonesa. 
Irmão – Os pais dela não deixam ela sair, ir pra balada. Os pais 
dela não sabem nem que ela fuma. 
Mãe – Os pais não sabem que ela fuma. Aqui em casa ela fuma. 
Eu não sei se é porque eu fui uma adolescente rebelde, eu não 
concebo um adolescente que não ponha os pais a sua vontade. 
Eu não gosto de japonês, nem de negro, eu trato bem, mas eu 
não me casaria com um negro. Mas quem tem que gostar é ele. 
Irmão – Ela não tem personalidade. 
Mãe – Ela não tem. 
E – No relacionamento com você, isso não interfere? 
Irmão – Às vezes interfere, acho que a pessoa deve ter 
personalidade, impor o que você quer e ela não tem. 
Mãe – O pai dela não cumprimenta ele, a mãe não cumprimenta 
ele. 
Irmão – Eu é que tenho que cumprimentar. 
Mãe – Eles estão juntos há um ano e meio, não chama quando 
tem reunião de família.  
Irmão – Não chama. 
Mãe - Mas eu acho que ela está errada, ela está erradíssima. Eu 
falo pra ela – eu não gosto de japonês, eu te trato mal? Eu 
mandei uma torta, foi assim: ela falou pra mãe que ia dormir na 
casa de uma colega de faculdade, mas ia dormir aqui e a mãe 
dela liga, liga, liga e ela tava em casa. A mãe ligava no celular, 
ela atendia e já chorava. Aí eu liguei pra mãe dela e falei – não 
fica brava e ela falou – mas ela tá aí? Aí eu falei – é que eu fiz 
uma torta e falei pra ela passar aqui pra pegar a torta de palmito 
pra você. E eu mandei a torta. Se tivesse acontecido na minha 
casa, eu teria ficado quieta ou teria mandado minha mãe pra 
aquele lugar. E a minha torta de palmito é aquela torta. Eu 
despachei a torta pra passar um pano quente pra ela. Sabe o que 
a mãe dela falou da torta? Que estava cheirando cigarro. 
Irmão – Reclamou. 
Mãe – Reclamou. Eu fumo, mas você não vai ver cigarro. 
Irmão – Tira o cigarro. 
Mãe – Eu achei de mau gosto a mãe comentar. Esse nível de 
gente. Eu não gosto de japonês, mas ela nunca vai ser 
maltratada na minha casa por ser japonesa. 
Irmão – Tem um amigo meu, de infância, ele é japonês, ele tava 
aí, chamou, pra vim comer. 
Mãe – Eu não tenho papas na língua, eu falo o que eu tenho que 
falar. Eu não criei meu filho assim – você vai ficar com quem 
eu quero, eu criei meu filho assim – eu não gosto, se você não 
é, ótimo pra você. E ele não pode dizer que a mãe interfere no 
relacionamento dele. Inclusive ele teve uma namorada negra e 
quando, muito depois de eles terminarem, ele veio pra mim e 
falou – o pai dela morreu, eu fui, eu liguei pra ela, eu brinquei 
com ela e ela falou – só você pra me fazer rir. Eu falei – eu não 
vou dizer que eu lamento, porque eu não conhecia o negão. Já 
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tirava um sarro, ela deu risada. Eles não podem dizer. 
Se vem, eu faço comida – mãe, você faz um jantar? Eu 
faço. 
Irmão – Toda vez que eu vou lá, ela pergunta se eu vou 
comer, porque eu nunca como lá. 
E – Você gosta de comida japonesa? 
Irmão – Eu gosto, eu como.  
E – Você sente alguma diferença de costumes, cultura? 
O irmão interrompe para atender a campainha. Era o 
carteiro. 
Mãe – Ela é uma japonesa meio fajuta. 
Irmão – Tem umas coisas de japonês, umas frecuras. 
E – Como o quê? 
Irmão – Agora, assim, eu não lembro. 
E – Vocês, aqui, tem tradições, rituais, alguma coisa 
assim? 
Irmão – Acho que é mais aniversário. 
Mãe – Acho que o único ritual que eu aprendi desde 
pequena e que eu mantenho é não comer carne na sexta-
feira da paixão. 
Irmão – É, isso é. 
Mãe – Porque o único ritual que eu mantenho, porque 
natal, ano novo eu fico sozinha em casa. O Gilberto vai 
pra casa da vó, o Gilmar, o ano retraso ele foi, não 
lembro, mas ele sai. Eu acho bom, porque sou minha 
melhor companhia, porque eu me conheço, minhas 
neuras, meus estresses. Mas eu não tenho, faz muito 
tempo eu abri mão dos rituais católicos em que eu fui 
criada, embora eu não seja eu fui criada numa família 
de católicos. 
E – Eles foram criados no catolicismo? 
Mãe – Foram. 
Irmão – Fui. Fiz primeira comunhão. 
E – Freqüentou igreja? 
Irmão – Cheguei a ir, mas é muito nehnhenhem.  
Mãe – Fez primeira comunhão porque quis, eu não 
obriguei. 
E – Vocês mantiveram alguma coisa do catolicismo, do 
cristianismo? 
Mãe – Acho que não. Só a sexta-feira da paixão.  
Irmão – E o natal. 
Mãe – É, o natal. 
E – O que é importante pra vocês, que valores? 
Mãe – Valores morais. 
Irmão – Ichi, eu tô fodido nessa. 
Mãe – Ele foi criado assim: caráter, honestidade, 
integridade, sinceridade. 
Irmão – Uma coisa eu tenho de bom, o pessoal por 
quem eu tenho consideração, eu não traio a confiança 
de ninguém. É característica do signo. 
E – Qual o signo? 
Irmão – Sou canceriano. 
Mãe – Eu sou o avesso da família. Eu acho que a 
concepção de certo e errado vai de cada um. Errado é 
roubar e matar, em qualquer tempo, em qualquer hora, 
em qualquer lugar. Roubar e matar é errado. Depois eu 
não sei o que é errado, eu acho que tem coisas que não é 
errado fazer, tem coisas que eu acho que se você souber 
fazer, por exemplo, há vinte e quatro anos atrás eu fui 
morar junto com meu namorado, eu não casei, eu fui 
morar junto. Há vinte e quatro anos isso era um 
escândalo, hoje é normal. Então eu acho que são 

concepções, errado é uma concepção. A minha família é muito 
rigorosa em muitos sentidos, eu já não sou, eu sou mais liberal, 
eu sou uma pessoa que na minha adolescência, na minha 
juventude, eu fui uma peste, eu fazia, eu era a caçula de quatro 
irmãos, minha mãe era muito rigorosa, então estipulava horário, 
meus irmãos respeitavam, onze horas da noite em casa, eles 
chegavam as onze, eu chegava as três da manhã, então eu 
sempre fui de encontro aos padrões convencionais. 
E – Eles se opuseram à sua união? 
Mãe – Ah, sim, lógico. Eles não falavam comigo, eu era a 
prostituta da família, eu achava tão legal. Eu morei junto, há 
vinte e quatro anos atrás. Eu saí pra almoçar fora e não voltei 
mais. Então eu sempre fiz o que eu quis. Nunca roubei, nunca 
matei, nunca peguei nada que não fosse meu, entendeu. Mas a 
minha família é diferente, eles são de padrões diferentes. Minha 
irmã namorou duzentos anos, casou, ficou duzentos anos 
casada, depois separou. 
E – É a mais velha? 
Mãe – Não. Ela é a segunda. Meu irmão, que faleceu, depois 
minha irmã e eu. Eu sempre fui a peste, eu sempre fiz o que eu 
quis, sabe, dane-se o mundo, desde que eu não prejudique 
ninguém, não faça mal a ninguém, eu faço o que eu quero e 
acabou. Eu namorava, minha mãe não queria que eu namorasse, 
me botou num colégio interno e eu continuei namorando, ela 
falou que só me tirava do colégio interno se eu brigasse, aí eu 
briguei e continuei namorando escondido. Então, eu sempre fui 
rebelde, eu sempre fiz o que eu quis, então eu tive uma 
adolescência e uma juventude intensas. Então eu acho que eles 
têm que viver mesmo, porque depois fica velho e é tão chato 
ficar velho. 
E – Depois você voltou, você foi morar junto, eles não 
aceitaram, depois você foi morar com eles. 
Mãe – Porque eu casei, depois eu casei no papel. Ele quis casar. 
A gente foi morar em julho e ele quis casar, casamos em 
setembro, foi pouco tempo, mas também a gente casou só no 
cartório, não quis casar na igreja pra não dar satisfação pra 
ninguém. Eu não casei na igreja, casei só no cartório e nem tava 
grávida. Mas eu não quis casar na igreja, não casei não, eu falei 
- não preciso dar satisfação do que eu tô fazendo e só casei 
porque ele insistiu, porque eu não queria casar. Isso há vinte e 
quatro anos atrás era uma afronta, meus irmãos não falavam 
comigo, eu era a prostituta, minha mãe tinha vergonha. Se 
perguntavam – e a Gilda? Ela não sabia o que dizer, ela tá 
morando junto, não se falava em morar junto com um homem 
naquela época, entendeu. E pra mim era normal, eu achava 
ótimo, eu falava - eu não preciso assinar um papel pra viver 
bem com uma pessoa, hoje em dia isso é normal, na época foi 
um desafio, mas eu sempre fui de desafiar, eu sempre fui de 
passar à frente, a vida é minha, eu sempre adotei esse sistema. 
Como o Gilmar falou do signo, eu tenho um signo e um 
ascendente horrível, eu tenho um gênio muito forte, é o que eu 
quero, é o que eu quero ou não é coisa nenhuma. E eu sempre 
enfrentei muito a minha mãe nesse sentido, e também por sua 
vez, ela é separada Então, oitenta por cento do que eu fiz, até ir 
morar junto, foi pra enfrentar a minha mãe. 
E – Quando ela se separou você tinha que idade? 
Mãe – Eu era pequena. Acho que eu tinha uns dez anos, eu era 
muito apegada ao meu pai e senti muito a separação e também 
não perdoei meu pai por ter abandonado a gente. Eu sou cheia 
de paradoxos na minha vida. Eu fui até o fim do mundo pra ver 
o meu pai, até onde ele estava morando com a outra mulher e os 
filhos e tinha problema de saúde, entrou em coma e a mulher 
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dele desesperada ligou pra mim e fui até lá, pra ver meu 
pai e pra enfrentar os médicos, porque eles não queriam 
que ele fosse transportado pra São Paulo, aí ele foi 
transportado, aí briguei, quebrei o pau, assinei tudo que 
tinha que assinar, providenciamos a vinda dele, aí 
chegou aqui ele estava em estado semi-comatoso, 
porque ele não tinha consciência. Aí quando ele 
recuperou a consciência, ele morreu me chamando e eu 
não fui ver. Olha a mão-de-obra fui sozinha até lá de 
avião, voltei de ônibus, porque minha prima, o marido 
dela tinha empresa de ônibus, voltei de ônibus, 
trocentos dias de ônibus, pra trazer o homem pra cá, 
trouxe. 
E – E por quê você não quis vê-lo? 
Mãe – Porque ele abandonou a gente, porque, eu lembro 
que eu tava trabalhando numa firma, eu ia visitar os 
clientes e na época, na segunda de manhã e na sexta à 
tarde eu não trabalhava. E meu pai disse – você tá 
dando pro seu patrão? Eu falei – se eu tô dando ou não, 
não é problema seu, onde você esteve todos esses anos? 
E eu sou vingativa, eu não esqueço, eu não dava, mas aí 
eu dei, só de raiva. Aí ele voltou pra cidade dele e aí 
depois eu trouxe ele, ele tinha movimento de olho, mas 
não tinha consciência. 
E – Você sabia que ele estava doente? 
Mãe – Sabia que ele tinha ficado doente lá, a gente não 
sabia que ele tinha câncer, nem nada, sabia que ele tava 
com dificuldade pra urinar, não urinava há dois dias, aí 
foi pro hospital, pôs a sonda, aí teve choque anafilático 
e entrou em coma. Então ele não tinha, ficava de olho 
aberto, assim, você falava ele não respondia, nada. Aí 
começou o tratamento aqui, um atendimento melhor, 
hospital particular, quimioterapia e ele recobrou a 
consciência, quando ele recobrou a consciência eu não 
fui mais ver. Eu acho que ele não tinha o direito de 
perguntar isso pra mim. Então eu sou uma pessoa 
vingativa. É um defeito, eu melhorei bastante, mas eu 
ainda sou. Eu digo pra você, eu não achei errado, ele 
morreu me chamando, ele queria, queria, porque eu era 
a filhinha favorita dele, né. Mas eu não fui. No velório 
minha tinha falou – vamos lá ver ele, ele tá tão bonito. 
Eu falei – ele tá morto. Eu não sei como um morto pode 
estar bonito, mas eu não entrei, tá morto – nem parece 
que tá morto – ele tá morto. Ele tava rosado, passaram 
blush nele. Então eu tenho esses pontos assim e é o meu 
ponto de vista. Teve um bate-boca com esse daqui 
(Gilmar) e, aí entra a minha autoridade de mãe, eu falei 
– nunca questione um ponto de vista meu, eu posso até 
estar errada, mas é o meu ponto de vista, nunca 
questione. 
E – Pra você isso é confortável, Gilmar? 
Irmão – Ah, tranqüilo, cada um tem sua opinião, eu faço 
o que eu achar que é certo. 
E – E se ela discordar? 
Mãe – Ele tem o pezinho no chão, ele sabe que quando 
ele tá passando, eu não interfiro, eu não meto o bedelho, 
ele sabe que se eu interferir é porque ele tá passando do 
limite. Ele sabe que a mãe só entra no espaço dele no 
momento em que ele tá passando do limite, do contrário 
eu não invado o espaço dos meus filhos. 
E – Você tem autoridade, mas não é autoritária? 
Mãe – É assim, o teu espaço eu não invado, porque eu 

não permito que você invada o meu. Aqui os limites são 
respeitados. As áreas comuns da casa é do meu jeito, o seu 
quarto é o que você quiser, o seu espaço eu não invado, você 
não invade o meu, eu respeito. Mas quando começa a perder um 
pouco a alça, eu vou e puxo. Mas ele nunca questiona, porque 
ele sabe que eu só puxo quando eu tô certa. Mesmo que ele não 
diga nada na hora, ele sabe que eu só meto o bedelho na hora 
que se faz necessário.  
E – E se ele quiser alguma coisa e você não concordar? 
Mãe – Aí a gente vai sentar e conversar, ele vai querer saber por 
quê – ah, por quê?, por isso, por isso, por isso, nosso 
relacionamento é assim. Dependendo do que, porque a gente 
senta e conversa, mesmo de namorada... 
E – E você cede, às vezes? 
Irmão – Não. 
Mãe – Se eu cedo? 
Irmão – Não. 
Mãe – Eu perguntei porque eu não sei se eu cedo. 
Irmão – Não, não, não. 
Mãe – Não. Quando eu defino a minha opinião. Eu fiz assim, eu 
não sou mais inteligente do que você, eu só vivi mais e eu vivi 
muito. Eu tive uma adolescência muito, muito, muito intensa, é 
o que eu digo – eu vivi na minha vida, eu passei pela fase das 
drogas, eu experimentei drogas, eu sou uma pessoa, que eu vivi, 
eu sei até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Então 
eu digo pra ele, não é que eu sou mais inteligente, eu só vivi 
mais, então eu sei que se você continuar indo por esse caminho, 
aonde você vai bater. E ele mesmo que não admita, ele no fim, 
ele acaba fazendo, eu não cedo não. Tem coisa que eu bato o pé 
e é o que eu quero ou não é de jeito nenhum. Mas ele acaba 
fazendo exatamente do jeito que eu falei pra ele. 
Irmão – Direta ou indiretamente. 
Mãe – Direta ou indiretamente. Eu digo pra ele – Gilmar, eu 
tenho consciência do que é ser adolescente, do que é ser 
rebelde, do que é fazer, varar a noite, varar fim de semana 
noitada, balada, beber. Então eu sei o que é isso. Então eu posso 
falar de igual pra igual, porque eu vivi isso. Se eu não tivesse 
vivido, eu não saberia falar. Eu não posso falar de uma 
experiência que eu não vivi. Então, ceder é difícil porque eu sou 
meio turrona. Mas ele faz, ele acaba fazendo o que eu quero, de 
um jeito ou de outro ele acaba. 
E – Se a gente fosse pensar num ditado, qual o ditado que vocês 
acham que expressaria melhor a família de vocês? 
Mãe – Que ditado que expressaria? Tem um ditado assim: Nós 
somos loucos, mas somos felizes. 
Irmão – Não. Quem morder a língua primeiro, morre. (risos) 
Mãe – Um ditado pra expressar nossa família. Nós somos 
pirados, mas quem não é? 
Irmão – Nóis capota mas num breca. (risos). 
E – São vários. 
Mãe – Tem um monte, vai longe isso. Tem bastante. Essa 
família é mais ou menos assim, mesmo o Gilberto, ele fala que 
eu sou louca, que eu sou pirada, mas o Gilberto engrena, ele 
acaba entrando nas pirações porque eu brinco com ele. Mas a 
nossa família é pirada, a nossa família aqui, é pirada. 
E – Como vocês lidaram com as doenças, foram dois tipos de 
câncer, as pneumonias, cirurgias, tratamentos? 
Mãe – De boa.  
Irmão – Normal. Hospital, já tava acostumado. Em casa tinha 
menos responsabilidade (ri) 
Mãe – Quando eu operei, quantos anos eu tinha quando operei 
do câncer? 
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Irmão – Não lembro. 
Mãe – Meu irmão era vivo. 
Irmão – Uns sete anos. 
Mãe - Tinha quarenta anos, imagina, quantos anos faz, 
tinha quarenta anos. Ele me ajudava, ele sempre falou 
que a mãe dele tem prego na bunda, eu tenho prego na 
bunda, não tem nada que me derruba. Se eu estou 
deitada, estou mal, o pessoal preocupa porque eu não 
sou. O Gilmar tá mais calejado, era ele que me ajudava, 
a me vestir. 
Irmão – Tirava o soro. 
E – Os dois ficaram com você quando você voltou pra 
casa? 
Mãe – Os dois, o Gilberto não entendia o dreno. 
E – Isso foi antes, agora mais recentemente ele ficou na 
casa da avó. Foi diferente? 
Mãe – Eu morava com a minha mãe na época que eu 
operei o câncer.  O Gilberto fica nervoso.  
Irmão – Tirava o dreno. 
Mãe - Se você tá com dreno, ele quer que você tira, se 
você tá com gesso, ele quer que você tira. Mesmo nele, 
se botar, ele quer tirar, ele tinha um joanete deste 
tamanho no pé, o ortopedista falou – ainda bem que ele 
não clama, senão teria que botar um pé de gesso. Então 
ele fica assim, ele não mexia, nada, mas ele quer que 
tirasse. Mas o Gilmar não, o Gilmar é meio... 
Irmão – Mórbido. 
Mãe - Mórbido 
E – Essa foi do útero? 
Mãe – Não, do útero, nossa, foi em 91. 
Irmão – Usava bengala. 
Mãe – Eu usava bengala por causa da perna. Eu tive, 
uma barbeiragem, eu tive uma lesão no nervo femural, 
então eu operei e no dia seguinte, chegam as 
enfermeiras – vamos tomar banho – eu já sentei – 
vamos – aí eu tô indo, dali a pouco eu desabo, se não 
tivesse as duas enfermeiras, eu tinha caído no chão, eu 
não sentia a perna. Foi a única operação que eu 
sosseguei, porque eu tinha medo de cair. Aí eu fiz 
exame, deu uma lesão no nervo femural, aí precisava 
fazer fisioterapia, mas eu nunca fiz fisioterapia. Mas até 
hoje, descida, assim, eu sempre vou, passinho 
pequenininho. 
E – Você morava com a sua mãe e agora não conversa 
com ela. Por quê? 
Mãe – Porque ela se meteu na vida do Gilmar.  
E – O que aconteceu, Gilmar? 
A mãe e o irmão começam a responder juntos. 
Mãe - Espera que eu vou contar, ele não vai contar.   
E – Quer contar Gilmar? 
Irmão – Não, eu sou fechado mesmo. 
Mãe – A minha mãe acha que ela sabe tudo, que ela 
entende de tudo. Quando eu morava com ela, o Gilmar 
tinha um amigo japonês. A casa era assim, tinha o 
portão, depois tinha uma escada, a escada e aí entrava 
na casa, tinha um jardim ali embaixo e o Gilmar tava ali 
conversando com o amigo dele e minha mãe achou que 
eles estavam fumando. Aí ela entrou e foi cutucar um 
vaso e achou um baseado dentro do vaso, lá embaixo, lá 
na frente, na entrada da casa e achou que era do Gilmar. 
Aí o que ela fez: ela ligou pra minha irmã pra contar. E 
minha irmã veio já pra dar uma bronca em mim e eu 

não admito que se metam na minha vida, porque eu não me 
meto na vida de ninguém, de ninguém. Aí minha irmã veio, 
meteu o dedo na cara dele, porque ela adora, ela não foi mãe 
dos filhos dela e vem ser mãe dos meus filhos, que aliás ela vai 
ouvir umas de mim, e tetetetetete. (mãe e irmão começam a 
falar juntos). Aí eu desci e tive uma conversa com a minha mãe 
– eu não admito que você se meta – porque você é cega – cega 
é você, porque seu filho (meu irmão) chegava chapado em casa 
e você dizia que ele tava bêbado, você é tão burra, que você 
nem sabia que ele tava chapado e eu sabia que ele tava chapado. 
Sabe por quê? Porque ele fumava o baseado dele, ele cheirava o 
lança-perfume dele  e você nem sabia. Agora, eu não admito 
que você se meta na minha vida e muito menos que você chame 
a sua filha, porque aí eu já não me referia a ela como minha 
irmã, a sua filha pra vir meter o dedo na cara do meu filho. 
Irmão – Até hoje ela vem querer meter o dedo. 
Mãe – Eu falei - eu não admito em hipótese nenhuma, quem 
você pensa que é pra se meter na minha vida. E nunca mais 
falei com ela. Porque eu sou assim: a minha irmã, ela era 
casada, ela sempre teve a vida social dela e danem-se os filhos. 
Eu que ia pra tomar conta dos filhos dela, jantar fora, eu que 
levava pras festinhas, eu sempre fui a passadora de pano, eles 
vinham com os bilhetes da escola, eu assinava como se fosse a 
mãe delas. Então eu sempre fui a mãe, depois que elas 
cresceram, a minha irmã – leva o carro dela na oficina porque 
eu não posso. Ela tinha as festas com as amigas. Então eu ia na 
oficina, sempre fui eu, minha mãe, minha tia, pra cuidar dos 
filhos dela. E eu nunca cheguei na casa da minha irmã pra dizer 
– você não é boa mãe, você largou suas filhas, ela morava num 
condomínio fechado, eu nunca meti o bedelho, porque eu acho 
que cada um faz o que é certo. Agora, eu nunca dei a ela o 
direito de meter o dedo na cara do meu filho, porque eu não 
peço ajuda pra ninguém, muito pelo contrário, sempre que 
precisaram de mim eu ia fazer. Então eu fiquei furiosa com 
minha mãe, primeiro porque ela não tinha o direito de ligar pra 
minha irmã, quem ela pensa que é e segundo, porque eu tava 
morando na casa dela, não dava a ela o direito, se ele tava 
fumando maconha ou não é problema meu. A propósito, eu 
nunca proibi meu filho de fumar maconha, eu proibi meu filho 
de fumar crack. Nesse ponto eu sempre tive diálogo aberto – 
você quer fumar maconha, pode fumar maconha, mas não vai 
fumar crack, isso eu não admito, eu não quero essas coisas 
malucas, essas coisas que inventaram agora. 
Irmão – Drogas sintéticas. 
Mãe – Quer fumar maconha, fuma maconha. Um dia ele, era 
pequeno, tinha uns seis ou sete anos, me perguntou – mãe, o 
que é cocaína. 
Irmão – Isso eu não lembrava. 
Mãe: Aí eu falei – onde você viu isso – na televisão. Eu falei – 
cocaína é uma droga, originária da coca, que é uma planta que 
tem na Bolívia, que os índios mascavam a folha como 
anestésico e não sei o que. Aí descobriram que dando um 
tratamento especial ela vira pó, aí cheira e dá barato. Eu nunca 
menti pra ele, entendeu. Acabou, o interesse morreu aí. 
Irmão – Desde pequeno eu pitava os cigarros. 
Mãe – Ele fumava os meus cigarros, os pedacinhos do cinzeiro 
ele fumava.  
E – Com quantos anos você começou a fumar direto? 
Irmão – Quatorze anos. 
Mãe – Eu nunca proibi. Eu sempre disse – faz mal, é horrível, 
você tem propensão a câncer, porque sua mãe é geneticamente 
propensa a câncer, você também é, você tem o pulmão pode, a 
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opção de vida é sua. 
Irmão – Eu tive as duas bactérias da pneumonia, a que 
perfura o pulmão e a outra. 
E – E você continua fumando... 
Irmão – Meu pulmão parece que foi metralhado. 
Mãe – Mas eu falo, é uma opção dele, não é uma opção 
dele? 
Irmão – Mas isso nunca me afetou em nada, eu continuo 
correndo, continuo jogando bola, pra cima, pra baixo. 
E – A gente pode pensar que a longo prazo isso pode ter 
efeito? 
Irmão – Ih deixa, a longo prazo, ah.          
Mãe – Ele é igual a mãe dele. 
E – O futuro.... 
Irmão – Ah, o futuro é futuro e hoje. 
Mãe – Futuro é futuro, nós vamos viver um dia de cada 
vez. 
Irmão – Viver o hoje, aproveitar o hoje, pra não pensar 
no amanhã. 
Mãe – Por enquanto tá tudo bem. Você atravessa a rua e 
é atropelada, o que adiantou o teu planejamento. 
 
 
Entrevista com a avó, a tia e Gilberto 
 
E – Como é a convivência com o Gilberto, me fale um 
pouco sobre vocês. 
Tia – O Gilbertinho nasceu, todo mundo amou, isso é 
verdade. Ele foi mimado desde o começo. Depois com 
as dificuldades dos pais dele, eu resolvi, deixar a 
herança pra ele, pra ter pelo menos um meio de prover o 
estudo dele, alguma coisa que ele precisasse.  
E – Os pais concordaram? 
Tia – Concordaram, o menino sempre ficou com a mãe, 
os pais logo se separaram. O pai nunca ligou muito. Até 
o contrário, tinha um pouco de afastamento. Mas ele 
gosta muito de ficar aqui, abusa um pouco da gente. Na 
casa dele ele faz as coisas, mas aqui ele é mais dengoso 
porque a gente faz mais as vontades dele. É excesso de 
amor. Ela (a avó) mais do que eu. 
Avó – Ele ficou muito tempo comigo, quando ele 
nasceu a família morava comigo, até os três meses ele 
ficou no meu quarto, durante a noite eu levantava, 
trocava, ajudava. Mesmo depois que ela mudou, aí 
quando ela mudou aí eu falei, eu vi que eu também não 
tava agindo certo – até agora eu cuidei, agora eu quero 
descansar, você cuida. Depois que ele mudaram ela 
trazia ele de manhã pra minha casa, porque ele não 
mamava, ele não mamava de jeito nenhum. Aí ela 
levava, porque ela morava perto, até os sete meses. Eu 
falei – não traz mais, porque eu não vou fazer mais isso.  
E – Ela queria que você desse mamadeira? 
Avó – Ela queria, ela apoiava. Mas todo final de tarde 
eu ia até o apartamento pra ele. 
E – E durante o dia ele mamava? 
Avó – Mamava. 
E – Ele demonstrava alguma preferência por alguém? 
Avó – Demonstrava, ele sempre foi muito apegado 
comigo, tanto que a primeira coisa que ele falou foi 
vovó. 
E – Como ele demonstrava esse apego? 
Avó – Ele era muito carinhoso. 

E – Mais do que com as outras pessoas? 
Avó – Mais, mais, ele tinha um apego muito grande comigo e 
eu com ele, porque eu estimulava. Desde que ele nasceu e que 
foi constatada a síndrome ele fazia estimulação precoce. 
E – Quando foi feito o diagnóstico? 
Tia – Logo, com quinze dias. 
Avó – Antes. Ele teve icterícia, com uma semana o pediatra 
examinou, examinou e pediu o exame. Aí quando constatou 
houve um pouco de rejeição dos pais. 
E – Como eles reagiram? 
Avó – O pai teve muita dificuldade, aí quando veio o outro 
menino, ele queria sair com o outro e a mãe queria que ele 
levasse os dois ou nenhum. Mas ele realmente não aceitava. E 
depois eles foram morar mais dois anos comigo, depois da 
morte do meu filho. E ele era muito chegado no meu filho. 
Depois eles foram morar mais dez anos comigo, e eu perdi meu 
filho, eles foram morar comigo depois da morte do meu filho e 
ele era muito chegado ao meu filho, tanto que até hoje, no dia 
vinte e um ele me chamou e falou no meu ouvido – vinte e um, 
gordinho (a avó fala baixo). Foi o dia do falecimento dele. Até 
hoje, já faz onze anos do falecimento dele e ele fala todo dia 
vinte e um ele fala – tá no céu. Ele era muito apegado. E nesses 
dez anos que ele morou comigo quem cuidou dele fui eu. Então 
quando eles nasceram eles ficaram mais ou menos cinco meses 
comigo, depois ela mudou e depois eles voltaram e ficaram dez 
anos. 
E – Então eles mudaram há pouco tempo. 
Avó – Há pouco tempo. 
Tia – Quando ela se separou, ele ficaram aqui comigo três anos. 
Depois que meu sobrinho morreu é que ela foi para casa da 
mãe. Ele sempre foi super ativado, aqueles exercícios com 
lençol, ele era agitado, sempre foi agitado, sempre foi agitado 
desde pequenininho. 
Avó – E nesses dez anos que ele morou comigo, quem cuidou 
fui eu, eu que dava comidinha, que dava o banho sozinha, 
depois quando ele fez informática eu levava, depois começo a ir 
sozinho porque era perto, eu acompanhava até a esquina, 
esperava ele andar meio quarteirão e atravessar a rua, era duas 
quadras de casa. 
E – Ele tinha quantos anos? 
Avó – (hesita) Doze anos.  
Tia - Tinha uns dez anos. O único lugar que ele ia sozinho era 
na casa da minha irmã na rua de baixo. Outro lugar sozinho, 
uma vez ele saiu de casa, mas acho que ele se perdeu sozinho, 
acho que ele em vez de ir pra esquerda, foi pra direita, deve ter 
se perdido, mas chegou bem, não chegou chorando nada. 
E – Ele voltou sozinho? 
Tia – Minha sobrinha saiu pra procurá-lo e encontrou no meio 
do caminho. Ele tem uma noção de direção muito boa, 
normalmente. Quando eu saio com ele, eu vou para um lado, ele 
faz (gesto de direção) e geralmente ele tá certo, eu não discuto 
com ele. Tem uma noção de direção muito boa. 
E – A avó participou vida dele sempre. 
Tia – Acontece que ele sempre foi muito mimado tanto lá na 
escola de informática, ele é malandrinho. 
Avó – Ele é carismático, ele não é uma criança introvertida, não 
é que se ele fosse num ambiente, que ele não conhece que ele 
fica deslocado, não. Se estiver tocando música, ele vai pro meio 
dançar, ele não quer saber. Eu não vou mentir, eu mimei 
mesmo, eu mimo até hoje. 
Tia – É isso que eu ia falar, coloca o verbo no presente. 
Avó – Eu mimo até hoje, é como eu falei na psicóloga. Ela fez 
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uma entrevista comigo, ela falou – a única coisa que a 
senhora não pode fazer é transferir o amor pelo seu 
filho pra ele, um amor possessivo. Eu falei - eu sou uma 
pessoa muito consciente, tenho um amor por ele, muito 
grande. Agora, se você me disser que o amor que eu 
tenho por ele e o que eu faço por ele é errado, eu estou 
prejudicando, eu paro. 
E – Vocês têm uma noção de que faz bem, falaram 
várias vezes de mimar, como vocês acham que isso 
ajuda? 
Tia – Eu sou um pouco conflitante, eu sou um pouco 
mais rígida do que ela, eu chamo atenção. Ela mima 
mais do que eu, eu faço o que ele gosta, eu faço, vou 
dar uma volta, quer comprar uma bolachinha, eu 
compro. Agora quando ele faz uma birra grande eu sou 
mais, meio forçada.  
Avó – Eu não grito com ele, porque eu acho que grito 
não resolve e ele tem uma sensibilidade muito grande. 
Se você gritar, pode a casa cair, pode ser quem for, ele 
não faz. 
E – E como educar numa situação assim?  
Avó – Ele gosta muito de ficar aqui, se você perguntar, 
a resposta é uma só. Ele ficou aqui uns meses com a 
gente. Mas aí ele foi lá um dia e ela falou pra ele ficar e 
ele ficou. Aí depois ela sentiu e agora a atenção dela 
com ele é outra, é muito diferente agora. Antes o apego 
era com o menor, com o caçula, era mais tudo para 
aquele. Sabe porque às vezes eu fico meio reticente, 
porque ele é muito perceptivo, tudo o que a gente fala 
ele tá entendendo. Então, tem coisas que eu prefiro, não 
sei se é certo ou errado, não comentar na frente dele. 
Havia, não uma exclusão total, mas uma rejeição. 
E – Havia uma diferença no tratamento? 
Avó/Tia – Tinha, tinha. 
Tia – Agora tá melhor. 
Avó – Agora não, agora ela trata ele que é uma coisa, 
né. 
E – Vocês acham que foi complicado para a mãe 
conviver com um filho com síndrome de Down? 
Tia – Não, não, não foi. A única coisa é que ela tinha 
loucura pelo outro, menor. Então era uma coisa meio 
obsessiva, ficou tudo muito a cargo da vó. Então o 
Gilbertinho ficou muito agarrado com a avó que fazia 
tudo pra ele. Agora hoje ela sentiu a falta dele.Eu fico 
contente porque agora ele fica lá bem, porque antes pra 
ele ir embora daqui era uma luta. 
E – Não era uma dificuldade por ele ter a síndrome. 
Tia – Não, absolutamente. Sempre foi assim: ai de 
quem falasse alguma coisa dele, ai de quem falasse 
alguma coisa dele. Ela é muito estouradona, o que ele 
não gostava lá, ela melhorou um pouco, melhorou 
cinqüenta por cento, ela fala muito gritando e ele não 
gosta. Quando gritava com o irmão ele dizia – não briga 
com meu irmão. Ele ficava bravo, mas eu expliquei pra 
ele que se o irmão fazia coisas que não devia, tinha que 
chamar a atenção. Não é verdade? (para Gilberto). 
Gilberto – (faz sinal negativo).  
Tia – O irmão é o ídolo dele. 
E – O Gilmar é muito legal, não? 
Gilberto – (faz sinal negativo) 
Tia – Eles se dão bem agora. 
Avó – O Gilmar tinha ciúmes dele, uma vez eu chamei, 

sentei uma vez, fiquei conversando uma porção de tempo, 
explicando que é preciso ter paciência, que devia agradecer a 
Deus por ter uma criança que precisa lógico de ajuda, de 
atenção, mas ele precisa mais da gente. Não é que a gente goste 
mais dele, mas ele precisa mais pela condição dele. 
Tia – Mas é a família inteira. 
Avó – É todo mundo por ele. 
E – Por quê? 
Avó – Por que o outro tinha um gênio muito ruim, e ele era um 
menino tão afetivo. A mãe às vezes não deixava ele chegar, se 
ele estivesse conversando com a gente ela chamava, ela era 
muito possessiva com ele. Agora que o outro tá dando um 
pouco de dor de cabeça pra ela, então ela começou a enxergar 
que a companhia que ela pode ter é ele. 
Tia – Eles se dão bem agora, graças a Deus. Ele ajuda a mãe, 
aqui também ele ajuda, já arrumou a minha cama. 
E – Ele participa da rotina? 
Tia – Participa, lá na casa dele, se a mãe tá lavando louça, ou o 
irmão, ele já vai, enxuga e guarda. O quarto dele é ele que 
arruma. A mãe dele só faz a limpeza pesada. 
Avó – Ele arruma, porque ele é super, as coisas dele são 
todinhas organizadas, ele põe tudo arrumadinho, dobradinho, 
igualzinho, separadinho, porque ele é muito organizado. 
E – O que vocês sabiam da síndrome de Down quando ele 
nasceu? 
Avó – Muita coisa eu fui aprendendo. 
Tia – Eu lembro que eu chorei quando eu soube, eu não sabia 
direito o que era, mas hoje eu bendigo, hoje eu bendigo. 
E – O que você imaginou? 
Tia – Não sei. Que ele fosse ter dificuldade na vida, que fosse 
ser uma criança infeliz. E muito ao contrário, ele é uma criança 
feliz. E fez a gente também muito feliz. 
E – Infeliz como? 
Tia – A gente pensa no futuro, né. Hoje nós estamos aqui, nós 
vamos muito mais rápido do que a mãe dele, e quando ele ficar 
sozinho? Isso sempre me preocupou um pouco, Às vezes, à 
noite, eu fico pensando, pensando, pensando, Isso sempre me 
preocupou bastante. 
E – Isso agora. E antes o que você pensou? 
Tia – Desde pequenininho, porque ele deu tanto carinho pra 
gente. Saber, é uma benção de Deus. Hoje eu digo - quem tem 
um filho Down é abençoado. 
E – Você tinha noção do que é a síndrome de Down? 
Avó – Tinha, tinha, mas uma noção mais antiga, né. 
Antigamente o pessoal tinha aquela rejeição, largava na cama. 
Então quando você via uma criança com síndrome, era aquela, 
o beiço caído, orelhinha de abano. Então eu tinha uma outra 
concepção da síndrome. Aí quando ele começou, o médico 
constatou, eu na mesma hora, tinha um centro de estimulação, 
eu ia, levava, ela pediu que estimulasse, todos os movimentos, 
que fizesse não devagarinho, que fizesse sacudindo, se fosse 
brigar, que brigasse sacudindo, tinha aquelas bolinhas coloridas, 
punha ele deitadinho, ficava sacudindo em casa, todos os 
exercícios de estimulação ele fez. Na época tinha uma situação 
melhor, ela fez tudo o que precisava, tudo o que você possa 
imaginar ele teve, em termos de médicos, o pediatra dele era 
um professor da USP, era fora de série, a clínica de 
estimulação. 
E – O que vocês esperavam com essa estimulação? 
Avó – Eu pra mim, eu não chorei quando eu soube. Não sei o 
que me tocou o coração, não sei te dizer. Eu falei pra mãe dele 
– por quê você chora? Você acha que porque teu filho tem a 
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síndrome ninguém vai gostar dele? Não, filha, você está 
enganada, ele vai ser muito mais amado, e você vai ver 
mais tarde o que você vai ter do seu filho, mais tarde 
você vai dar razão e vai dizer – mãe, você tava certa. 
Porque todo mundo vai amar seu filho, já ama e vai 
amar muito mais do que ama qualquer outra criança, ele 
vai ter muito mais carinho, muito mais atenção, vai ter 
muito mais tudo.  
E – Você já tinha convivido com alguma pessoa que 
tinha síndrome de Down? 
Avó – Tinha uma pessoa conhecida, já tinha perdido o 
marido e tinha só um filho com a síndrome, adulto, ele 
cuidava dela, dava remédio na hora certa, sabe. Então 
eu falei – não, filha, você vai ter muito do teu filho e aí 
ela começou a aceitar, já na época que ela morava 
comigo, que ele nasceu. Eu sei que uma noite, eu já 
tinha trocado o menino, eu falei – você amamenta o 
menino que eu vou tomar banho, e ela tava 
amamentando. Eu sai do banho, vi ele sozinho na cama, 
fui no quarto dela, ela estava chorando. Aí fiquei, 
aquela noite eu fiquei conversando com ela, falei – não 
vai amamentar agora, porque você assim agitada pode 
fazer até mal pro menino. E conversei mais de duas 
horas com ela, aí ela parou de chorar, se acalmou, falei 
– agora você dá de mamar pra ele. Aí ela começou a 
aceitar um pouco, mas sempre com aquela distinção 
depois que teve o outro.  
E – Ela dizia o que era difícil pra ela? 
Avó – Tudo, era o primeiro filho, eles eram moços. O 
próprio médico falou – se não for genético, é de Deus, 
vocês com a idade que tem, ter um filho com a 
síndrome. Depois, quando ela engravidou, ela foi fazer 
o exame e não era nada genético, mas aí o médico 
queria fazer a coleta do líquido amniótico, pra ver se a 
outra criança também tinha a síndrome, mas ela não 
deixou fazer. Até me surpreendeu pela cabeça avoada 
que ela tinha, ela falou pro médico – não vou fazer, 
porque mesmo que tenha a síndrome, eu não vou 
interromper a gravidez. E não quis fazer. 
E – O que você lembra do desenvolvimento dele? 
Avó – O que chamava a atenção era o carinho que ele 
tinha, a alegria que ele tinha, ele era uma criança que 
tava sempre rindo, era uma criança que, quando ele 
vinha, porque nessa época eles já não moravam com a 
gente, ele vinha com um olhinho, por isso eu acho que 
era uma criança carente, ele encontrava com a gente, 
vinha com um olhinho pedindo carinho.  
E – Quando bebê? 
Avó – Quando bebê não tanto, ele ria quando a gente 
chegava, lógico. Mas, depois que eles mudaram, era 
longe, mais difícil, e quando eles vinham em casa, ele 
ficava andando, correndo no quintal e quando ele via a 
gente ele olhava com o olhinho, aquele sorriso de 
carinho e pedindo carinho. 
E – Ele estranhava alguém? 
Avó – Não, estranhar não. Muito ao contrário, se ele 
estava, às vezes, no portão de casa e passava alguém na 
rua, ele sempre cumprimentava, quando ele começou 
falar, depois teve uma época que ele parou de falar. Não 
sei o que houve na casa dele, não posso dizer porque eu 
não vi, não presenciei, mas eu sei que tudo o que ele 
tava começando a falar, ele parou, ele só não deixou de 

falar uma coisa, vó. 
E – Foi também a primeira coisa que ele falou. 
Avó – Foi, com mais ou menos dois anos. 
E – A fala sempre foi um pouco difícil. 
Avó – Foi, mas eu nunca me preocupei porque eu tive uma filha 
que falou com mais de três anos. 
E – O Gilberto fazia sons quando bebê? 
Avó – Fazia, fazia, uh, agu, isso desde pequenininho. E ele 
quando pequeno, ele não tinha os traços de síndrome. 
E – Então vocês não estranhavam nada. 
Tia – Quando começou a engatinhar, ele engatinhava arrastando 
a barriga no chão. E depois ele deu o primeiro passinho, eu tava 
lá com ele quando ele deu o primeiro passinho, foi na casa dele. 
Desde pequenininho ele assaltava a geladeira pra comer. Uma 
vez ele comeu um bolo inteirinho, ele foi lá e lavou a forma, 
enxugou e guardou, pra tirar a arma do crime. 
E – Ele sabia fazer, então, lavar, enxugar. 
Avó – Aqui também, lava, seca, guarda tudo. 
Tia – Aí ele me chama pra dar um cafezinho pra ele (ri). Né, 
gordinho? 
E – Mas ele lembra bem onde estão as coisas? 
Tia – Lembra, se mudar alguma coisa, quando ele vem, ele 
sabe. 
E – E vocês deixam ele fazer as coisas? 
Avó – Ele faz, ele faz o lanche dele. Nós vamos à missa, antes 
ele ia conosco, às vezes ele não quer ir. Quando ele falava, ele 
ia e prestava atenção na missa toda. 
E – Agora ele não quer ir à missa? 
Gilberto – (faz gesto negativo) 
E – Vocês acompanharam esse período em que ele parou de 
falar? 
Avó – Acompanhamos, nós perguntávamos – o que está 
acontecendo? Primeiro, tudo o que você pergunta, quem fez 
alguma coisa pra você, a resposta é o gesto negativo. Aí um dia 
em casa, ele estava aqui falando “eu sou burro mesmo, eu não 
aprendo, eu não aprendo nada”, depois uma vez, nós 
perguntamos e ele disse – a tia Maria. Aí nós conversamos com 
a diretora, ela achou estranho, porque era uma professora que 
estava lá há muitos anos. 
Tia – Pode ser que ela tenha falado assim, não aprende mesmo, 
não é Gilberto. Mas ele é muito sensível, qualquer coisa ele 
sente. 
Avó – Ele é muito auto-suficiente, se ele tá fazendo uma coisa e 
a gente diz, só citando um exemplo, nós estávamos almoçando 
e ele estava limpando uma coxa de frango e ele não conseguia 
tirar a carne, eu falei – deixa que a vovó tira. Ele não quis, ele é 
que tem que fazer, sabe. Ele não é de dizer – ah, eu não consigo 
fazer. E na escola eu não sei qual é o problema, porque uma 
criança que tem uma memória como ele tem, pode passar dois, 
três anos que ele foi num lugar, ele mostra, e não ter 
conseguido, ele conhece todas as letras, ele conhece todos os 
números, se você for ditando as letras ele vai escrevendo e ele 
não consegue fazer as sílabas. 
E – Ele tem boa memória, ele tem uma boa percepção do que 
está acontecendo, ele acompanha tudo, por que vocês acham 
que ele não consegue? 
Avó – Eu não entendo. Pra mim é algum bloqueio que ele tem. 
Tia – Eu tenho a impressão que ele gosta mais de letra cursiva. 
Às vezes ele fica escrevendo e o rabisco cursivo. O s como a 
gente faz, em cima São Paulo, que ele gosta de escrever, na 
escola agora eles começaram com letra cursiva e ele tem 
facilidade nesse movimento, agora precisa educar o movimento. 
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Então eu tenho a impressão que mudou um pouquinho o 
tipo de ensino, eu acho melhor. 
Avó – Agora, ele decora muito, se você der, ele decora, 
ele faz tudo. Lá na escola ele fazia, colocava o 
cabeçalho na lousa o nome da escola. Se você quiser 
saber o dia – ah, que dia é hoje, ele sabe. 
Tia – Dia da semana também. 
Avó – Dia da semana também. Tudo o que ele grava, 
ele não esquece. As músicas, ele ouve uma vez, na 
segunda vez ele já gravou as músicas, sabe a ordem das 
músicas. 
E – Na media em que ele foi aprendendo essas coisas, 
ele foi tendo tarefas, atividades em que ele podia usar as 
coisas que ele sabia? 
Tia – Eu acho que não, ele só tinha escola. 
Avó – Ultimamente, né. Porque antes ele tinha 
computação. 
Tia – Ele tinha computação, mas era uma coisa mais 
limitada, porque ele não sabia ler, não dava pra fazer 
muita coisa no computador. 
E – Ele gostava de ir pra escola? 
Avó – Gostava, ele voltava, já tirava o caderno, 
mostrava, almoçava e sentava e já ia fazer. Eu acho que 
eles pararam muito tempo na mesma coisa, na outra 
escola. Na escola especial ele já estava aprendendo 
tabuada. 
E – Por que ele saiu? 
Avó – A mãe achou que lá não estava adiantando, que a 
diretora estava preocupada com outras coisas. 
E – Vocês não interferiram? 
Tia – Ela conversou, porque quem pagava a escola era 
eu e a outra era mais cara, depois eu conseguia a bolsa 
parcial na escola regular. 
Avó – Sabe o que eu acho, eu possa estar errada, porque 
nessa parte pedagógica eu não conheço, mas o que 
adianta você passar uma pergunta pra uma criança com 
letra cursiva, inclusive de ciências, se ela não sabe ler. 
O que acontecia, eu respondia a pergunta, eu falava pra 
ele o que acontecia na pergunta “fulano fez isso”, ele 
falava depois eu falava pra ele escrever e eu ia ditando 
as letras. Não tinha como ele fazer. E ele ia fazer uma 
pesquisa de ciências? 
Tia – E ele tem uma vontade de ler. 
Avó – Ele tenta, às vezes ele pega o jornal, vai com o 
dedinho.  
Tia - Não são todos que se alfabetizam, não é? 
E – É importante verificar qual é o ponto de dificuldade, 
como ele está se sentindo nesse momento. 
Tia – Por isso às vezes ele fica meio rebelde, porque ele 
não está falando, então como os amiguinhos vão se 
chegar? 
Avó – Não conhece ninguém nessa escola atual. 
E – Ele está há pouco tempo. 
Avó – Tem dois meses lá. 
Tia – A gente entende que é difícil ter contato com ele, 
porque se os outros chegam, ele não fala. Como vão 
conversar com ele? 
E – Vocês acham que o pessoal da escola está dando 
atenção? 
Tia – Eu acho que sim, eu fui lá conversar com a 
professora, ele me disse que ele prestava atenção na 
aula, ficava escutando, ele não falava mas balançava a 

cabeça quando ela perguntava. 
E – Vocês participam da escola, tem bastante contato? 
Tia – Não, ainda não teve nada, só a festa junina. Ele arranjou 
uma parceira, foi dançar com a menina, depois chegou o par da 
menina, ele ficou muito bravo. Mas foi dançar quadrilha. 
E – Você dançou quadrilha Gilberto? 
Gilberto – (gesticula o não). 
Avó – Já faz tempo que ele dança quadrilha. Agora eu tenho me 
mantido mais afastada, já faz uns cinco anos e ele sente. Mas 
ele sente. Hoje, não que ele não dê o carinho, atenção, mas ele 
procura muito mais a ela do que a mim. Por quê? Porque ela se 
chega, a mãe dele. Então quando eu digo – a vovó vai lá te 
levar. Ele diz – a mãe fica brava. Nunca eu cobrei nada, nunca 
houve uma discussão minha com a mãe dele na frente dele.  
Tia – O fato de ele se apegar mais a mim é porque eu faço mais 
coisas pra ele. Se tem que fazer alguma coisa, sou eu. Se tem 
que dar uma volta, eu vou, é por isso que tem mais apego, por 
nenhuma outra coisa. 
E – Sobre a adolescência dele, como foi? 
Avó – Uma coisa a gente ficou muito perdida: na parte sexual 
dele. Um dia ele chegou com a calça suja. É uma coisa da 
natureza, ele se masturbava. O que a gente fazia? Qual o limite 
que a gente impôs? - Você só pode fazer isso no quarto ou no 
banheiro, dentro do táxi, na escola, não pode. É uma coisa que 
você quer, mas não pode. A vovó não tá proibindo, você tem 
que saber, não pode, não pode.  
Tia - A gente não sabe como tratar essa parte.   
E – O irmão ajuda nessa parte? 
Tia – Não muito, é mais mulher. As primas dele que adoram 
ele, ele adora as meninas também. 
E – Ele falou em namorar? 
Tia – Ele falou de uma namorada, mas a menina não sabe que é 
namorada dele. 
Avó – Ele foi numa festa, da filha de uma amiga da minha filha 
que tem dois filhos Down, o caso dela é genético. E ele foi no 
aniversário, dançou, viu amigos dele da escola especial. 
E – Gostou de ver o pessoal Gilberto? (não responde) 
E – Ele já teve amigos, costumava freqüentar a casa de alguém? 
Tia – Teve um, quando ele era menor. 
E – Ele demonstrava gostar? 
Avó – Ele gostava de todos. 
Tia – Ele gostava de todos, ele abraçava quando chegava. 
Quando ele foi visitar essa escola atual, pra conhecer, a 
meninada é muito dada. Há muita alegria neles, e ele também é 
alegre. 
E – Na vida do Gilberto, quais foram as mudanças marcantes 
pra vocês? 
Avó – Teve coisas muito bonitas, as festas dele, o aniversário 
dele que foi na minha casa, o ambiente era uma delícia. 
Tia – Ele tinha três anos, dois? 
Avó – Era mais grandinho um pouco, cinco.  
Tia – Estava a prima dele que tem loucura por ele, é o xodó, ela 
é psicóloga. 
Avó – Teve coisas alegres, coisas tristes. A morte do meu filho. 
E – Como vocês agiram? 
Avó – Falamos ele morreu, tá no céu, ele foi no cemitério, não 
foi no enterro. Depois, quando eu ia no cemitério, ele ia 
também – vamos levar flor pro gordinho. 
Gilberto mostra agitação motora, gesticula muito com as mãos. 
E – Te incomoda falar disso? 
Gilberto – (faz sinal afirmativo com a cabeça) 
E – É que eu queria saber um pouco mais do seu tio. Posso 
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falar? 
Gilberto – (faz um sinal afirmativo) 
Avó - Então eu fiquei alguns dias sem poder fazer as 
coisas direito e ele dizia – que foi, gordinho, gordinho? 
E eu dizia – não vovó tá com dor de cabeça. Mas ele 
sentiu. 
E – Se ele ver vocês tristes, o que vocês acham que 
pode acontecer? 
Avó – Não, eu acho, depois do que aconteceu o ano 
passado, eu tive um infarto, e por infelicidade ele tava 
aqui, eu fiquei hospitalizada doze dias, uma semana na 
UTI, mais alguns dias no quarto e aí eu liguei. 
E – Ele foi te ver? 
Avó – Não. Aí eu quando eu tive, foi de repente, uma 
dor insuportável, não tinha como disfarçar. Aí depois eu 
pedi pra ligar pra casa da mãe dele e ele tava falando, eu 
falei com ele no telefone – oi filhinho, a vovó já tá boa, 
logo a vovó tá em casa.  
E – Há uma tentativa de poupá-lo? 
Tia – Tem. A gente viu muito claro que tudo o que ela 
fazia, ele fazia também, ela descia, pegava o retrato do 
meu irmão, chorava, ele chorava também. O que ela 
fazia ele fazia também. 
E – Vocês já tinham falado com ele sobre a morte? 
Avó – Já falamos, um dia nós estávamos conversando, 
eu não me lembro com quem, eu falei – morre, todo 
mundo morre, a vovó também vai morrer. Jesus tá 
cuidando. Eu falei, como eu vou falar da morte, até que 
ponto ele vai entender o que eu quero dizer. Tem uma 
coisa engraçada, tirando o nenê, essa coisa de chorar, eu 
posso contar nos dedos as vezes que eu vi esse menino 
chorar.  
E – E como você entende isso? 
Avó – Eu não sei. Tem aquele CD, Maria Mãe de Jesus 
e tem aquela parte que chora, mas é muito difícil ele 
chorar. 
E – Vocês já notaram culpa, vergonha? 
Avó – Culpa, sim, na hora que ele faz alguma coisa que 
a gente fala. E ele se pune. Agora ele parou, ele fazia 
alguma coisa errada, ele tinha consciência e se batia, se 
arranhava inteiro.  
Tia – Depois ele se desculpava com a gente. 
Avó - Ele tinha consciência de que estava errado, 
depois ele se desculpava.  
Tia - A gente também pede desculpas quando a gente tá 
errada com ele.  
Avó – Quando a gente erra a gente pede desculpa, né 
gordo? 
E – O que vocês esperam dele? 
Avó – O que a gente espera dele em termos de estudo, 
eu gostaria que ele fosse alfabetizado, ele tem muita 
vontade de ler, que ele fosse uma criança... 
Tia – Criança, de vinte e três anos. 
Avó – Queria que ele fosse uma criança feliz e que ele 
possa com a gente ou sem a gente ele consiga 
tranqüilidade, que tenha alguém que olhe com amor por 
ele. É isso que eu penso, que eu quero de coração que 
ele consiga, que ele tenha amigos. 
Tia – Eu gostaria, que eu acho que faz falta pra ele, uma 
atividade, uma oficina, artesanato, alguma coisa que 
preencha, sem ser a música. 
E – Você pensaria nisso além da escola? 

Tia – Nessa escola, acho que tem oficina, minha esperança é o 
ano que vem. Vamos ver se ele se adapta. Ele pinta quadros, 
bonitos. Tem uma coisa, tem um quadro meu, ele quer fazer 
igual. 
E – Aula de arte? 
Tia – Precisaria de uma pessoa especializada, né. Porque ele 
quer fazer uma coisa da cabeça dele, tinha um barco, ele pintou 
tudo de dourado e marrom e não admite que mexa. 
E – Vocês acham que ele não aproveitaria a aula? 
Tia – Ele nunca foi sozinho. 
E – Vocês acham que ele percebe que tem a síndrome, que tem 
alguma coisa? 
Tia – Percebe. Um trouxe um filme que tinha um Down, não 
me lembro o nome, ele assistiu e apontou – quem nem eu. 
E – Alguém conversou sobre isso com ele?  
Tia – Não, acho que não.    
E – Ele tem vinte e três anos, está na escola, vocês falaram da 
adolescência, da atividade, o que mudou essas fases? Houve 
mudança de atividade? 
Tia – Não, ele continua com a mesma cara de criança, as 
mesmas atividades. 
E – Não há muita diferença. 
Tia – Não. E aí a gente quer que ele aja já como homem. Eu sou 
muito preocupada, agora ele sai com o irmão, ele sai - cuidado 
filhinho quando você sai.  
E – Preocupada com o quê? 
Avó – O irmão cuida, não vou dizer que ele não cuida. Às vezes 
ele sai de ônibus com o irmão, eu digo – Fernando cuida dele, 
toma cuidado, filhinho, não deixa ele sozinho. 
E – E ensinar o Gilberto a se cuidar, por exemplo, não sai de 
perto do seu irmão, ele aprende coisas assim? 
Avó – Aprende, ele pode até sair por brincadeira, uma vez ele 
fez isso no shopping. 
E – Sabendo que ele pode aprender, por quê não fazer? 
Avó – Ele atravessa a rua sem dar a mão, mas sair sozinho eu 
não deixo. Nunca saiu sozinho. 
E – O que marca as mudanças na vida dele? 
Tia – A gente fala que cresceu, fora isso... Ele muitas vezes 
quer o canto dele. 
E – Ele pode estar mostrando que ele mudou, ele quer o canto 
dele. O que mudou no ambiente? 
Tia – Na verdade a gente continua tratando como se fosse 
criança.  
E - Vocês falam – você cresceu. Como poderia ser feito para ele 
entender isso? O que é crescer? 
Avó – A gente só fala, né. 
E – Ele tem vinte e três anos. 
Avó – Se bem que mentalmente ele não tem vinte e três anos. 
E – Quantos anos ele tem mentalmente? 
Tia – É de acordo com a conveniência, às vezes ele está na 
fralda, às vezes ele tem vinte e três. 
Avó – É o que convém. 
Tia – A mãe trata mais como adulto do que nós. 
 
Segunda entrevista com a avó, a tia e Gilberto. 
 
Tia – A única coisa que eu acho que ele brecou um pouco foi no 
estudo, porque o resto ele faz tudo.  O que ele não aprendeu foi 
por falta de ensinar, depois que nós conversamos, no dia 
seguinte ele fazia assim com os dedos (fricciona o polegar e o 
indicador) pedindo dinheiro, queria porque queria dinheiro, 
queria ir de ônibus sozinho. Nem eu sei que ônibus toma pra lá, 
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pra casa dele. 
E – Pode levar algum tempo para ele aprender, mas ele 
pode. 
Tia – Mas é perigoso.  A impressão que eu tenho é que 
ele quer ser sempre um bebê, ele está bem como ele 
está. 
Avó – Até hoje eu não entendo, como uma criança que 
tem uma memória que tem, uma criança que, só pra te 
dar um exemplo, ele foi com a mãe comprar o uniforme 
da escola, outra vez eu fui junto, passaram dois anos e 
eu tava perdida, ela falou – ah, mãe eu não lembro mais 
onde é, é pra lá, ele falou – é pra lá e ela disse – não 
menino, não confunde a minha cabeça e ele falou – é 
pra lá, aí ela virou pra lá e ele falou – aqui, olha a casa. 
Dois anos depois. Me explica. Eu não encontrei 
explicação até hoje. Como uma criança que tem uma 
memória dessa, uma memória, tudo o que você fala pra 
ele, tudo o que você não precisa nem falar pra ele, ele 
percebe, ele faz, não aprende, não alfabetizou. 
Tia – Eu não sei se o fato de alfabetizar ou não depende 
muito disso, viu.  Vontade de ler ele tem, ele pega o 
jornal e fica com o dedinho, letra ele reconhece, 
vontade de ler ele tem. Não se talvez no começo da 
alfabetização, não tenha sido muito, isso na escola 
regular, tinha a parte especializada, alguns tinham mais 
facilidade e outros menos, então não pode atrasar o 
resto por causa de um. 
Avó – Mas ele tava na escola especial antes, né, no 
começo da alfabetização, claro. 
Tia – Ah, mas lá não alfabetizava.  
Avó – Era uma escola boa. Eu acho que ele faz o que 
ele gosta de fazer, a verdade é essa. Ele não gosta da 
escola, ele não quer ir pra escola., ele disse – eu não 
gosto de aula – talvez não seja da escola. Se for uma 
atividade que ele gosta de fazer, uma oficina, uma coisa 
assim, eu tenho a impressão que não, ele gosta de ir pra 
escola. Da casa dele geralmente ele vai bem.  
E – Ele só faz o que ele quer? 
Tia – Eu falo pra ele, tem coisa que a gente tem que 
fazer. 
E – Vocês acham que ele pode aprender as coisa? 
Tia – De alguma forma, ele aprende. Pra ir pra casa da 
mãe é assim, eu falo pra ele, tem que ir. Aí ele pega as 
coisas dele, ele arruma tudo sozinho. 
Avó – A malinha dele, se troca, mas a vontade dele é 
ficar. Então eu acho que ele consegue. Mas o que eu 
acho que falta é descobrir aquilo que pro 
desenvolvimento dele ele poderia fazer. Não sei se ele 
vai alfabetizar. 
E – Vocês acham que ele pode descobrir alguma coisa 
que gosta e conseguir produzir? 
Avó – Tem as músicas que ele gosta, dança, cantava, 
quando tinha voz ele cantava, agora fica só mexendo a 
boca, pintar, gostava de pintar, eu punha os quadros e 
ele ficava pintando, ele pintava da cabeça dele, o que 
ele queria pintar ele pintava.  
Avó – Ele ficava bordando. 
Tia – Ele borda também. Ele quer imitar tudo aquilo 
que tão fazendo, então, eu sei lá, na minha opinião, eu, 
ele não gosta de bordar, ele não gosta de pintar, ele não 
achou ainda o que ele gosta. Ele pinta porque alguém 
está pintando, ele borda porque tavam bordando, se 

você fizer outra coisa, ele vai fazer aquilo. 
E – E nenhuma dessas coisas ele pega espontaneamente pra 
fazer? 
Tia – Aqui em casa ele pedia pra pintar, ele já sabia, terminava 
de pintar lavava os pincéis, com muito mais cuidado do que eu, 
guardava os pincéis, ele fazia e fica todo contenta quando faz, 
fica orgulhoso. Ele gosta de fazer, mas eu tenho a impressão 
que ele não se dedicou assim uma parte de marcenaria, de fazer 
brinquedinho de madeira, não, nunca. 
E – E se der o material, por exemplo, com um desenho para ele 
acompanhar as cores, fazer de acordo com as instruções? 
Tia – Ele chegou a fazer aqui, mas não gosta, inclusive, sabe 
essas coisas que vem com desenho? Eu comprei pra ele, ele 
pintou direitinho, com barquinho, com casinha, põe essa cor, 
põe aquela, né.  
E – O que aconteceria se tentassem várias vezes? 
Tia – Ele faz, mas fica aquele desenho de primário, assim. 
E – Pode levar tempo. 
Tia – Pode tentar. Ele gosta, lembra daquele negócio de fazer 
aula. 
Avó – Você dá uma tela pra ele, em dois minutos ele borra 
inteira, aí ele quer outra tela. Ele não gosta, se ele tiver que ter 
uma disciplina, que tiver que ter uma ordem assim, eu tenho a 
impressão que incomoda.  
E – Será que alguém gosta de disciplina? 
Avó – Ele não aceita, ele não aceita. Se for pra fazer alguma 
coisa que ele quer, aí ele vai. 
E – Ele está ganhando de vocês... 
Tia – Está. 
E – Pode ter um momento de fazer o que ele quer e outro de 
fazer o que tem que fazer? 
Tia – Essa parte é melhor na casa dele, porque lá ele já sabe que 
acabou o almoço, quando acaba o almoço ele vai lá enxuga e 
guarda a louça, ele já sabe que ele tem que fazer, então ele faz, 
ele faz. 
E – Então ele entra no esquema. 
Tia – Entra. 
Avó – Ele fica condicionado àquilo.  
E – Ele tem a possibilidade. Ele pode pegar alguma coisa e ir 
aprendendo e ir fazendo aos poucos. 
Avó – Isso ele não tem, ele pega e ele já quer fazer na hora. 
Tia – Eu acho que ele não achou o que ele gosta. Porque cada 
um deles gosta de uma coisa, cada um tem uma aptidão, você 
não pode colocar uma criança numa escola e direcionar todas 
pro mesmo lugar, eu acho que aí fica um bloqueio, porque ele 
vai fazer uma coisa que ele não gosta. Eu acho que não podem 
direcionar todos pro mesmo lugar. 
E – A escola especial fazia uma sondagem de aptidões. 
Avó – Eu não acredito. Pediram algum material pra isso, pra 
marcenaria, pra tapeçaria? (dirige-se à tia). Eles deveriam pedir 
uma tela, lã, qualquer coisa, porque eles não iam fornecer. Na 
escola especial você pagava uma taxa pa material, então, vamos 
dizer, dia das mães, fim de ano, ele trazia um trabalho que ele 
fez. Eles não cobravam material porque tava incluído naquela 
taxa.  
Tia – No natal, no último natal que ele passou na escola regular, 
ele fez uma árvore de natal, ficou uma graça. Ele tem iniciativa. 
No domingo passado na casa dela, elas almoçaram e aí eu falei 
pra ela, tava lá na sala - cadê o Gilberto – quando eu vi ele tava 
lá enxugando a louça, sem ninguém pedir, sem ninguém falar, 
sem ninguém pedir nada pra ele, foi lá sozinho. Eu até achei tão 
bonitinho ele pegar o pano de prato, ir lá ajudar e guardar, ele 
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guardou.  
Avó – Depois daquele dia que vocês conversaram, 
quando a mãe foi pra cozinha, ele tinha posto o arroz no 
lava-arroz, tinha lavado o arroz, tinha tirado lentilha da 
geladeira, tinha posto óleo na panela, só não pôs a 
cebola, ele tem a vista muito sensível. Ele fez o arroz. 
Às vezes você pensa que ele não tá nem aí para o que 
estão falando, então ele fez, então ele tem. É o que eu 
falei, quando ele tá aqui, ele faz o café de manhã, ele 
leva na cama pra mim, faz sanduíche pra ela, ele sabe 
que a avó é dorminhoca, que a avó gosta de dormir até 
mais tarde, eu vou dormir muito tarde, eu levanto mais 
tarde e, mas ele faz, faz, eu vou lavar louça, ele já 
enxuga, já guarda, sabe.  
Tia – Isso é da mãe dele, ela é muito ordeira. 
Avó - Ele não pode ver nada fora do lugar, as gavetas 
dele é tudo arrumadinho, ele põe tudo arrumadinho, 
aqui, quando ele abre a gaveta dele tem uma cueca meio 
tortinha, ele já tira tudo da gaveta e vai arumar, isso ele 
tem. 
Tia – Ele é ordeiro. 
Avó – Isso ele é, mas eu acho que temos que descobrir 
ainda o que ele gosta. 
Tia – Esses trabalhinhos da escola, não são eles que 
fazem. Algumas coisinhas, porque você vê que não são 
feitos por criança, são muito certinha pra ser feito por 
criança. Elas devem orientar e deixar ele participarem, 
mas não eles criarem e fazerem sozinhos, você tá 
entendendo? 
Tia – Deve ter uma orientação. 
Avó – Mas não seria interessante deixar a própria 
criança provar. 
Tia – Mas ele não faz direito, nunca fez direito. 
E – A escola trabalha com muitas crianças. 
Tia - Na alfabetização foi isso. Ele teve dificuldade, 
acho que na parte silábica. O que acontece, ele não 
aprendia, ele ficava bravo de não saber fazer.  
E – Ele pode ter ficado frustrado de tentar, tentar, tentar.  
Avó – Exatamente. É por isso que eu tô falando pra 
você, essa maneira, vamos supor, uma criança tem 
dificuldade pra colar, o outro cola direitinho, mas ele tá 
vendo que ele não teve a capacidade pra colar. Então, 
eu acho que pra ele, isso repercute. Agora, ele for 
elogiado mesmo se ele colou meio torto - tá excelente, 
agora você vai fazer outra vez, mais bonito. Agora, se 
ele chega na escola e  - a tia vai colar pra você pra ficar 
bonitinho. Isso não incentiva. Onde está o mérito disso, 
se não foi feito pela criança? 
E – E se ele tentou várias vezes e não conseguiu? 
Ele pode perceber que não está bom? 
Avó – Será que se insistir, ir devagar, ele não pode 
chegar? 
E – Ele pode precisar de mais exercício? 
Avó – A criança estaciona. Eu acho que a escola 
poderia orientar a família, para fazer coisas que ele tem 
dificuldade, cortar, isso, aquilo. 
E – A escola nem sempre procura a família. 
Avó – O que adianta se a professora faz no lugar da 
criança. 
E – É importante a criança perceber: “eu consegui”. 
Tia – Aqui ele faz pintura com acrílico, na escola não 
tem. Pode ser o tipo, porque aqui ele já conhece, já sabe 

como é. 
(a tia atende o telefone)  
E – Às vezes ele pode dizer “eu não sei” e é preciso insistir: 
“precisa fazer”. 
Tia – E dirigir pra ele. 
E – Pra ele. 
Avó – Ele tem uma coisa instintiva, tudo o que você fala pra ele 
é “não sei”, “eu não sei”, aí depois ele vai fazer, mas a reação 
inicial é: “eu não sei”. Então, às vezes a gente chega a 
desconfiar que alguém falou um monte de bobagens, sem 
intenção de agredi-lo: “você não sabe” e aquilo gravou. Então, 
ele não sabe, não aprende. 
E – Na escola, os colegas falam muita coisa. 
Avó – Desde pequeno, ele abomina a palavra não. Nós o 
levamos a uma psicóloga, foi difícil porque não tinha uma 
especialista em Down, ou em excepcional. Mas nós levamos e 
ela disse, não fale a palavra não pra ele, pode recusar, mas sem 
o não. A gente volteava pra falar, mas de vez em quando você 
falava, como você vai, às vezes você fala o não, “não isso não, 
filhinho”, o não tava lá. Então, a gente evitava de toda maneira, 
porque desde pequeno houve aquele problema, acho que temos 
que conversar com toda franqueza, houve aquela não aceitação 
pelo fato deles serem moços, terem um filho Down, essa coisa 
toda. A mãe depois passou a aceitar mais, mas o pai não. O pai 
era tudo não, “não”, “não faz isso”, “não mexe nisso”, não faz 
aquilo “. E até uma vez, numa pequena altercação com ele, pra 
mim era a mesma coisa que uma criança qualquer, mais amor 
ainda. Tudo que ele falava com o menino era abrutalhado, por 
exemplo, uma vez o menino descendo do carro, ele falou:” vai, 
anda logo moleque”. A gente trata com amor, todos, todos, 
então isso, ele, até pelos próprios meus netos, ele é tratado, eles 
mimam muito ele.  
E – Na família todos mimam. 
Avó – Todos tratam bem, mas não assim, vamos tratar 
diferente, porque, não, não. Quando o pai dele falou com ele 
daquele jeito, eu falei: “vê como você fala com o menino”. Eu 
não podia deixar tratar o menino daquele jeito, tanto que depois 
desse dia o menino chorava, sabe. Tanto que depois ele saia 
com o outro filho e ele não quis mais. 
E – Você acha que o Gilberto percebia? 
Avó – Muito. Até hoje ele sente, quando ele vê, ele gosta muito 
do pai. 
E – Ele fala alguma coisa sobre a rejeição do pai? 
Avó – Não, ele ficava todo contente quando ele ia ver o pai e 
depois que houve realmente o desentendimento com a mãe, 
porque ele queria sair com o Gilmar e não queria sair com o 
Gilberto, aí ele parou de sair, mas ele quando vinha dizia: “ô 
paizinho”, até agora às vezes eu pego o celular de brincadeira, 
ele fala: “pai, pai”. Tanto que ele é muito chegado a uma figura 
masculina. Ele sente falta. Meu filho, ele fez, ele era muito 
apegado ao meu filho que morreu, gosta muito do meu filho, o 
outro, o meu filho, ele fica encostadinho, fica agradando. 
E – Falaram pra ele da morte? 
Avó – Quando ele ouve uma música, que ele cantava junto com 
muito filho, ele fala, o gordinho. 
E – E dá pra conversar com ele? 
Avó – Ele fala: “e o gordinho?”. Eu falo: “a vovó já falou, o 
gordinho morreu, bem”. A vovó também vai morrer um dia. 
E – Como ele reage? 
Avó – A primeira reação dele: “não, você não, você não deixa, 
minha vózinha querida, você não vai morrer, não”.  
Tia – Ele falava muito com o tio, depois da morte ele nunca 
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mais perguntou. 
Avó – Nunca mais, ele sente as coisas, é uma coisa 
muito, muito estranha. Depois que a outra avó dele 
morreu, ele nunca mais perguntou dela, e ele falava 
muito com ela, mas nunca mais perguntou. 
E – Vocês falaram? 
Avó – Não sei se é certo ou errado, mas a gente não 
achou um motivo pra chegar e dizer, sem ele ter 
perguntado. Porque se ele tivesse falado, mas ele nunca 
perguntou. 
E – Vocês notaram que ele não perguntou mais dela, 
isso pode ser um sinal de que alguma coisa mudou? 
Avó – Ele é um menino muito sensível. Se ele tivesse 
perguntado, eu teria conversado com ele, teria 
explicado. 
   
 
Entrevista com a mãe, a tia, a avó, o namorado da mãe e 
Gilberto. 
 
E – O Gilberto tem alguma responsabilidade em casa? 
Tem alguma tarefa que é dele? 
Mãe – Dele? Ah, se eu mandar ele colocar, por 
exemplo, as contas, se eu falar: “põe na pasta pra 
mamãe”, ele sabe mais do que o Gilmar, ele pega as 
contas, tira as outras da pasta, coloca a conta de água 
junto com as contas de água e depois ele põe as contas 
todas juntinhas e põe de novo na pasta. 
E - Mas tem uma rotina assim, isso é tarefa dele? 
Mãe – Não, ele não mexe nas minhas coisas, se eu falar: 
“guarda pra mamãe lá na pasta”, ele vai e guarda. Em 
casa funciona assim: eu não mexo nas coisas do 
Fernando, eu não mexo nas coisas dele e eles não 
mexem nas minhas coisas. Cada um tem seu espaço e 
ninguém mexe. Então, ele não pega, por exemplo, tinha 
o boleto do aluguel em cima da mesa, ele não mexe. 
E – Ele não pode ter tarefas dele? 
Mãe – Ele poderia, ele faz, por exemplo, o Gilmar 
deixou as roupas dele no quarto, o Gilberto chegou e 
guardou. O Gilmar disse: “eu não gosto que mexam nas 
minhas coisas” eu falei: “Gilmar, ele só dobrou e 
guardou sua roupa”. Quando eu estou passando roupa, 
eu não preciso mandar, ele guarda dele e pega a roupa 
do Gilmar e põe no quarto do Gilmar. 
E – Então ele participa. Vocês acham que essa 
participação que ele tem na rotina é suficiente para uma 
pessoa da idade dele, com a capacidade dele? 
Mãe – Não. Honestamente, ele era mais produtivo aos 
cinco anos do que aos vinte e três. Quando eu morei 
com aquela coisa que tá sentada ali (aponta para a avó 
de Gilberto, mãe dela) ele era extremamente 
organizado, aí ele tava no quarto dela e ela tem 
faxineira três vezes por semana e ela falava: “deixa que 
ela arruma”, “não, filhinho, deixa que ela arruma”, 
porque é o hábito dela e ele começou a ficar preguiçoso 
e vagabundo. Ele deveria ter uns doze anos, quer dizer, 
ele aos cinco anos, ele era mais organizado e aí 
começou, ele ia no quarto dela e jogava a roupa em 
cima da cama, ele começou a bagunçar a casa dela: 
“deixa que ela arruma”, então ele deixou – “ai não, ele 
não sabe fazer”, eu falei, no dia que eu dei a faca a laser 
pra ele, eu fiz questão de ligar pra ela – “e se ele cortar 

o dedo?”, ela entra em pânico só de pensar no menino com uma 
faca a laser na mão e se cortar. Sabe, eu sou menos apavorada, 
ela é mais apavorada, qualquer coisa – “não, mais, é perigoso”.  
E – Você tem medo que aconteça alguma coisa pra ele? 
Tia – Tenho. Pra ter uma idéia, fruta ele não come, se for pra 
pegar uma fruta na fruteira e comer, ele não come, se a fruta já 
vem descascadinha, cortadinha, descaroçada, se for uma 
melancia, pega a melancia, corta em pedacinho, tira o 
carocinho... 
Mãe – Em casa ele pega o melão, ele tasca o melão. 
E – Com o Gilmar vocês também fazem assim? 
Mãe – O Gilmar, eu acho que o Gilmar tem uma dor de 
cotovelo, eu acho que é realmente um inconsciente coletivo 
com relação e não é a minha mãe, a minha tia, não, é todo 
mundo, se você ver a família com o Gilberto, você vê. 
E – De onde vem isso? 
Mãe – Desde o nascimento. Na minha família nunca teve 
nenhum caso de deficiência mental, nunca nada na família. Eu 
era mãe do Gilberto aos vinte e três anos, passei pelo processo 
de rejeição, bom enfim, sabe, então, quer dizer, era uma criança 
que requeria muitos cuidados, muitas atenções, todo o trabalho 
com ele... 
E – Embora ele fosse saudável. 
Mãe – Foi sob orientação, porque troca fralda dele, não é só 
trocar a fralda, tinha que fazer tudo devagar pra ele sentir o 
movimentos, quer dizer, tudo isso foi, um banho com ele não 
era só um banho, a banheira tava cheia de brinquedo, lavava o 
banheiro, quer dizer, tudo, precisa estimular, aí estimulava. 
E – Se não tivessem falado pra vocês tudo isso, tem síndrome 
de Down, precisa estimular, como teria sido? 
Mãe – Eu ia fazer do jeito que eu ia saber. 
E – Como foi com o Gilmar? 
Mãe – Ah, mas tem uma coisa de bom, ele começou a comer 
sozinho com um ano, porque eu detesto dar comida na boca , 
ele com um ano comia sozinho. 
E – Então essas informações iniciais alteraram as coisas... 
Mãe – Embora ele não tivesse, passou por todas as avaliações, 
não tinha problema cardíaco, respiratório, mas assim, ia lá na 
clínica, você via aquelas crianças, desse tamanhico assim, que 
precisava operar do coração, mas não ganhava peso, então você 
via casos mais graves, então você acabava se apavorando, né. 
Então ele foi superprotegido, então todo mundo falava, ai 
coitadinho, ai ele não entende. Eu tenho um ódio desse “ele não 
entende”, eu tenho ódio. 
E – Quem falava coitadinho? 
Mãe – Minha mãe falava bastante, minha tia também falava. Eu 
batia nele quando ele era pequeno, minha mãe: “não pode bater 
no menino, deixa ele mexer, ele não entende”. 
Avó – Bater eu nunca gostei. Independente dele ter deficiência, 
nos meus netos eu não gostava de bater. 
E – Ele não entende: o que queria dizer isto? 
Mãe – Ele não entendia que ele tava fazendo uma coisa errada 
quando ele era pequeno, na minha casa ele entendia, só que na 
casa dela ele não entendia e quebrava tudo. 
Namorado – Na verdade é assim, o Gilberto é inteligente, ele é 
vivo, é mais esperto que eu, você, que todo mundo que tá aqui, 
ele sabe o que ele quer, ele é preguiçoso... 
Mãe – Ele sabe de onde ele tira o leite... 
Namorado – O problema dele é preguiça, ele é preguiçoso, é 
um vagabundo, preguiçoso, vagabundo. 
E – Vocês mimam. 
Mãe – Eu mimo, não digo que eu não mimo, mas eu exijo, eu 
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mimo, mas assim.. 
E – Você acha que mima como um filho de vinte e três 
anos? 
Mãe – Eu mimo, eu mimo o Gilmar também, mas é que 
o Gilmar é mais seco, mas eu faço, é que o Gilmar tem 
um temperamento mais seco, mais, né, mais e o 
Gilberto não, o Gilberto já é mais dengoso. Então eu 
faço, mas a nível de mimo, eu faço pra um e faço pra 
outro, mas eu cobro, eu mimo, mas ele sabe que tem o 
mimo mas tem a cobrança. 
Namorado – Esse negócio de não falar, ele vai na escola 
a semana inteira e ele não fala, chega na sexta-feira, ele 
quer ir na casa dela (aponta para a tia) ele tem adoração 
por aquela tia dele, ele quer ir pra casa dela. Então, eu 
quando eu levo ele pra escola, ele tem que falar, porque 
se não falar ele não vai na casa dela: “você vai falar que  
você quer ir”. 
Mãe – É chantagem. 
Namorado – É chantagem, mas é pra estimular, ele não 
ficar, eu obrigo ele a falar. 
Tia – Comigo ele fala a noite toda lá em casa. 
E – Ele conversa? 
Namorado - Ele não tá falando. 
Tia – Ele conversa, normal. 
E – Ele tem conversado no fim de semana? 
Avó – Ele chega e fica provocando, que ele fica, logo 
que ele chega ele fica sussurrando, né, ai quando vai 
chegando a noite, assim, ele chega perto da mesa e 
começa a cutucar, ai a tia começa: “oi seu cachorrinho”, 
ai ele fica “cachorrinho é você”, ai já sai cachorrinho é 
você meio assim, ai ele começa a falar. 
E – Aí ele fala? 
Mãe – Na casa da tia ele fala, ele reza até o terço em 
alto e bom som. 
E – Será que a diferença nos dois ambientes é que deixa 
ele... 
Tia – Quando ele tá doente ele fala. 
Mãe – Lá em casa ele fala, quando ele tá doente ele 
fala: “eu quero a sua cama” - ah você falou – “eu quero 
a sua cama”. 
Namorado – O problema é que na casa dela (mãe) ele 
tem obrigação, ele não pode comer o que ele quer. 
Mãe – Ele não come o que ele quer, não tem pra ele 
atacar na geladeira, ele não, sabe, não tem essa – “ah 
você não quer então você não vai”, não – você não quer 
ir, mas você vai. 
Namorado – Então ele tá num quartel e de repente ele 
vai para o paraíso.  
Mãe - Mas isso desde que o Gilmar nasceu, eu lembro 
até hoje do pediatra falando pra mim, o tapa de um é o 
tapa de outro, não existe diferença no tratamento. Se 
bem que o Gilmar apanhou mais que ele, mas ele 
sempre disse: “não faça diferenciação, não existe algo 
que ele não seja capaz de fazer”. 
E – A reação dele à diferença entre os ambiente pode 
ser essa recusa a falar? 
Tia – Ele parou de falar na escola. Não nessa escola, na 
outra. 
Namorado – Quando ele começar a falar, vai falar... 
E – Gilberto não fala por que não quer, não é Gilberto? 
Gilberto – (gesticula “sim” com a cabeça) 
E – E quando vai querer? 

Gilberto – (faz som negativo) 
E – Ele começou na escola, mas pode ser interligado, casa e 
escola. 
Mãe –  É difícil, fala pra minha tia não ter nada de doce, 
chocolate. 
Tia – Sempre tem. 
Mãe – Mas isso é o que ele gosta, mas a vida do Gilberto é 
comer, gente, a vida do Gilberto, quer ver o Gilberto infeliz, ele 
vai ficar insuportável agora, porque eu meti ele numa dieta, eu 
meti ele numa dieta. 
E – E no fim de semana ele faz essa dieta? 
Mãe – É bom que ela faça, eu vou medir a cintura, se ele vier 
com um milímetro de cintura a maior, ela sabe que quando eu 
falo – agora ele vai emagrecer, emagrece, eu fiz ele emagrecer 
mais de vinte quilos, passa fome, passa fome, tem que passar, é 
o que eu falei, passei no supermercado comprei ricota, comprei 
iogurte, comprei pão light, hoje ele comeu no café da manhã 
duas fatias de ricota, uma fatia de pão e comeu, e tomou uma 
caneca de leite desnatado com chocolate, ela não gosta de 
desnatado porque diz que é nojento, mas ele tem que tomar. 
Tia – É nojento. 
E – E dá pra separar, por exemplo, você não gosta, mas ele 
precisa?    
Mãe – Hoje no almoço ele comeu uma colher de sopa de arroz, 
um pouquinho de feijão e uma sobrecoxa de frango, ele comeu 
primeiro a salada de alface com tomate, eu pus a salada no 
prato, ele comeu só o alface, aí eu pedi pra ele comer o tomate, 
comeu o tomate e depois o arroz, feijão e uma sobrecoxa, ele 
comeu e cruzou o garfo, comeu bem, comeu e cruzou o garfo.  
E – Comeu bem. 
Mãe – Aí falam, mas ele vai comer só isso? 
E – O Gilberto, não se queixa? Ele sente falta de alguma coisa? 
Mãe – Pra mim tá bom, eu como e ele come na mesma 
quantidade, quando ele faz regime, eu faço regime também. 
Você vê, ele não reclama e eu não reclamo, não vou dizer que 
eu gosto, mas eu compro aquelas torradinhas fininha, vai tomar 
um iogurte, vai comer uma torrada, elas é que acham que ele 
vai passar fome. 
Namorado – É o sujo falando mau do mau lavado, ela mete o 
pau na tia dela, ela o regime pra ela, é pro filho, dela – porque 
eu faço regime.  Mas à noite ela desce pra comer, ela é que nem 
a outra, come, come, come. 
Mãe – Mas junto com ele eu como as mesmas coisas. Quando 
ele tá dormindo eu ataco mesmo. Eu faço regime. 
Tia – Dá pra fazer um regime, com uma torradinha, né 
gordinho? 
Mãe – Mas você não pode ter chocolate, você não pode ter bala, 
não pode ter nada. A única coisa que pode ter na geladeira 
agora: tem ricota, tem iogurte, tem coalhada, tem queijo branco, 
tomate. Se ele for atacar a geladeira, o que ele vai comer? Ele 
pode comer a ricota toda. Então não tem que ter, porque ele 
ataca. 
E – Eu ainda fico pensando como a gente pode saber o que é 
bom para o Gilberto? 
Mãe – Tava bom seu café da manhã? (para Gilberto). 
E – O almoço tava bom, Gilberto? (não respondeu) 
E – Vocês acham que foi pouco, o almoço? 
Namorado – Não é que ele pede mais, funciona assim, se você 
der comida pra ele, ele come até vomitar. 
E – Mas quando é servida uma quantidade e ele sabe que é só 
aquela, ele cruza os talheres. 
Mãe – Mas em casa ele cruza, em casa ele não faz, ele não 
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pede. Eu tiro, eu tiro o prato. 
E – Esse comer mais não quer dizer necessidade, ele 
aceita quando acabou. 
Mãe – Eles acham que o Gilberto comeu pouco, que vai 
passar fome. Ele adora macarrão, é a única pessoa que 
eu conheço que come molho com garfo. Aí, na família, 
quem come com pão, dá um pãozinho pra ele molhar. 
Eu não tenho esse problema. Pra ter uma idéia, esse 
daqui (namorado) pegou um pão pra comer, pegou um 
pedacinho de pão, eu nem tinha visto. O Gilberto olhou 
pra mim – “você não quer um pãozinho pra comer”. Ele 
não comeu. 
E – Se ele não fizer o regime, tem algum problema?. 
Mãe – Eu dou mais salada. 
E – Todos concordam que ele precisa do regime. 
Avó – Dá pra fazer um regime. 
Namorado – Não é bem que  precisa diminuir a comida 
dele, comida até pode dar, até um pouco mais, o que 
precisa cortar é o pudinzinho, docinho, chocolatinho. 
Mãe – Eu não sou rigorosa, assim, a ferro e fogo. No 
fim de semana, eu fazia macarrão, com molho, ele 
repetia, entendeu. Não é que ele não comia, ele comia, 
tomava sorvete, fazia doce. O que ele precisa é um 
condicionamento, ele abrir a geladeira ver que tem e 
não se servir. 
E – É uma questão de disciplina. 
Tia – É difícil. 
E – O Gilberto freqüenta muito as duas casas, então é 
preciso que nas duas casas as atitudes sejam 
semelhantes. 
Avó – Dá pra fazer. 
Mãe – A propósito, arroz e feijão, é só essa semana, 
porque o regime é sem arroz e feijão. Ele pode comer 
quatro bifes se ele quiser.  
E – E aí vocês também não comem. 
Mãe – Aí não come. É saladão, é só a carne grelhada, 
uma verdura, só. Até ele emagrecer. Eu explique pra 
ele, o problema da pele, a gordura, tá com pouco fôlego, 
vai ter que passar um pouquinho de fome. Ele 
concordou. Se der fome, come tomate. 
Namorado – Ele foi no médico pra fazer regime, né. No 
começo chegava lá, tinha a balança, subia na balança, aí 
ele viu que foi o cara que propôs o regime pra ele, né, aí 
nas duas últimas, foi lá, o médico falou – “sobe aqui na 
balança”. Ele não quis. Ele falou, o quê, eu vou subir na 
balança e ele manda eu fazer regime.  
Mãe – A última vez ele tinha abusado do cachorro-
quente, porque um só não é suficiente, ele tem que 
comer três, ele sabia que tinha abusado da comida e não 
queria subir. 
E – O que vocês acham que o Gilberto acha da vida 
dele? 
Mãe – Eu acho que a vida dele é ótima. 
Namorado – Maravilha. 
Mãe – Se perguntasse numa escala de zero a dez, eu 
diria que a vida dele é cem. Porque por mais que exista 
a cobrança de um lado, sempre tem os benefícios, 
vamos fazer bolinho, come bolinho, tem a paparicação, 
tem as cobranças, mas tem as paparicações. Acho que a 
vida dele é boa. Acho que o universo do Gilberto, acho 
que o sonho do Gilberto é uma fazenda imensa, com a 
família inteira morando no mesmo lugar, porque em 

cada lugar que ele vai, ele quer ficar, então ele gosta da família, 
todo mundo junto, o sonho da vida dele é todo mundo vivendo 
junto, porque aí ele ia ter contato com todas pessoas que ele 
adora na família. 
E – E é só a família. 
Avó – Eu tenho a impressão, quando ele está na minha casa, ele 
não quer ir. 
Tia – Às vezes ele vê a placa ele aponta com o dedinho. 
Mãe – Isso ele sempre teve vontade de ser alfabetizado, ele 
pegava as caixinhas dos CDs ele ficava olhando, ele sempre 
teve vontade de ser alfabetizado. O próprio desinteresse dele 
pela televisão, ele não se interessa, às vezes eu falo: “vamos ver 
o filme”, aí ele fica – “Gilberto, como você vai saber se você 
gosta ou não do filme, olha”. Ele não olha. Se tiver música ele 
olha, qualquer outro tipo de programa, você não consegue fazer 
com que ele olhe. 
E – Se ele assistir um trecho, que ele já tiver visto antes, dá pra 
conversar a respeito? 
Mãe – Quando ele vai assistir um filme, ele conta, quando ele 
vai no cinema. Mas eu acho que a metade dos problemas que a 
gente assiste é legendado, então ele não entende, porque a 
língua é diferente e ele não sabe ler. 
E – São três mulheres, três pra fazer o papel de mãe. E o papel 
de pai? 
Mãe – Ele entende, ele é o pai do Gilberto (o namorado), acho 
que é porque ele queria ter um e não teve capacidade para ter. 
Às vezes, o Gilberto faz um trabalho de escola e coloca o nome 
do pai, aí ele acha que não é pra ele, o menino chega todo feliz 
e ele não aceita. São atitudes que ele assume. 
Namorado – Vou levar ele pra entregar pro pai dele. 
Mãe – São coisas que ele poderia deixar de lado. 
E –O Gilberto entende que o pai é aquele? 
Mãe – Quando o Gilberto chamou ele de pai a primeira vez, os 
beiços dele juntaram aqui atrás.  
Namorado – Quem é seu pai, Gilberto? Ele é assim, ele odeia 
você e te ama ao mesmo. 
Mãe – Se você deixar ele te ama, se você der um tapa ele te 
odeia, ele já falou pra mim: “eu destesto você, eu destesto 
você”. Depois ele já vem. 
E – Como poderia fazer para o Gilberto se sentir valorizado? 
Mãe – Não sei. Só se for fora de casa, porque dentro do 
ambiente familiar ele é importante porque ele é o Sol. Ele é o 
centro. 
E – Isso não é incompatível? 
Namorado – Mas não dá pra soltar ele. 
Mãe – Imagina se eu disser: “o Gilberto vai sozinho num 
lugar”. Ele tem uma responsabilidade, são pequenas coisas, a tia 
está doente, então ele tem que ficar lá pra cuidar da tia. Acho 
que ele podia fazer mais. Ele teve uma crise de hemorróida, 
nossa a família inteira ficou, o Gilmar tem crise de hemorróida 
ninguém faz nada. 
Avó  – Mas não sabia o que era. Era muita quantidade de 
sangue. 
E – Você fez o exame. 
Avó – Não, olhando assim. 
Mãe – Não precisa entrar em pânico, é uma doença da família. 
A vida dele é diferente, eu comecei a falar que a psicóloga falou 
que o Gilberto se recusa a ler e escrever faz todo tipo de 
obstáculo, porque isso implica em amadurecer e crescer. Em 
vez da família me apoiar, sabe o que meu irmão falou? “Pra que 
né gordinho, ser criança é tão bom”. Essa é minha família. 
E – Continua assim? 
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Avó – Eu acho difícil, porque se ele comentasse alguma 
coisa, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, 
então a gente teria uma direção, mas eu não sei, eu 
posso responder pela aparência. Quando ele chega na 
casa dele, ele fica feliz. 
E – Para educar é preciso antecipar algumas coisas. O 
que um rapaz de vinte e três anos precisa? 
Namorado – Você quer trabalhar Gilberto? 
Mãe – Ele não quer. 
Namorado – Como uma pessoa vai querer trabalhar se 
ele não sabe o valor do dinheiro. 
E – Ele manifestou a vontade de sair sozinho. 
Namorado – Mas como ele vai sair sozinho? Na outra 
escola eles trabalhavam com dinheiro, às vezes ele não 
queria dinheiro pra comprar as coisas. 
E – Essas coisas podem ir se encadeando. 
Namorado – Ele vai dizer não. 
Mãe – Não importa, ele vai fazer, pronto. Pra ele é tudo 
muito fácil, muito cômodo. Eu fico imaginando a cena, 
largar ele, ele não se perde, largar ele no shopping, ele 
vai ter todo mundo assim, pra ver se ele vai direito fazer 
as coisas. Eu acho que no fundo ele sente vontade disso, 
porque ele vê o irmão saindo, vê o irmão ir pa 
faculdade, vê o irmão ir pro cinema. Eu acho que no 
íntimo dele ele sente. Eu acho que ele sente falta de 
determinadas cobranças. Ele tá aqui, aqui é muito bom, 
mas aqui ninguém me cobra, porque a vida do Gilberto, 
em todos os sentidos são opostos. Eu acho que ele sente 
falta de limitações em outros espaços, ou não ter 
limitação nenhuma. Porque a vida dele são opostos, 
porque eu sou a megera. 
Namorado – Pensando no Gilberto, todo mundo é 
banana mole. 
Mãe – Mas as posturas são completamente diferentes. 
Namorado – Mas ele é feliz. Em diversos lugares, na 
casa das tias, das primas.  
Mãe - Eu acho que até a vida sexual é frustrante. Na 
minha casa ele fica o dia inteiro no quarto, na casa delas 
ele fica o dia inteiro se masturbando, na minha casa não 
tem dessa, eu não deixo, mas ele fica. Eu acho que ele 
sente fica. Ele abraça, ele beija a namorada do irmão e 
eu percebo que ele fica excitado. Então, eu acho que 
também a parte sexual, eu acho que ele é um homem e  
precisa de mais,  eu acho que a masturbação pra ele não 
é suficiente. Isso mudou um pouco, porque 
antigamente, porque antes era todo dia.  
Namorado – Era no carro, era na escola. 
Mãe – Ele tava lá mexendo, ele diminui. 
E – Ele diminui a masturbação, quer dizer que 
resolveu? 
Mãe – Ele era metódico nisso, até isso ele parou, não 
tem isso mais. 
E – A vida sexual implica em outros relacionamentos. 
Namorado – A vida sexual dele é só na mão dele, 
porque ninguém encosta naquele pirulito. 
Mãe – Ele se espelha muito no irmão, até que ponto ele 
não se pergunta: “porque meu irmão tem e eu não 
tenho”. Eu falo pro irmão levar ele na balada.  
Namorado – eu acho que o Gilberto é um homem, aí eu 
cheguei pra ele e falei: “tem uma casinha ali, eu vou 
levar ele num puteiro”. 
Mãe – Eu achei bárbara a idéia, mas minha tia  

enlouqueceu. Ele é um bebê, tem cinco anos. 
 
 
Observação de Gilberto na escola 
 
Foram realizadas observações em três momentos: aula de artes, 
oficina e intervalo entre as aulas. O contato com os 
profissionais foram realizados durante as atividades, por isso 
não foram gravados. 
Na aula de artes mais dois alunos na sala. A professora explicou 
que o grupo deveria fazer um cartaz representando as atividades 
da escola. Os alunos dão idéias, Gilberto não falou nada, às 
vezes olhava para o grupo e para o material. A professora pediu 
que os alunos escolhessem as cores das tintas a serem usadas, 
cada um escolheu uma, mas não Gilberto. A professora 
selecionou algumas cores e pediu que ele escolhesse uma. Ele 
não o fez. Ela deixou o material à disposição dele e continuou a 
atividade com os outros alunos. Depois de algum tempo ele 
escolheu a tinta e colocou perto da professora, sem dizer nada. 
Ele não interagiu com os colegas nem com a professora, 
também não reagiu à presença da pesquisadora. 
Na oficina, seis alunos estavam presentes. A professora 
distribuiu o material para todos, são papéis cortados que 
deverim ser organizados por tamanho para depois serem 
encadernados. Gilberto pegou o material oferecido pela 
professora, começou a separar os papéis, mas não observou o 
tamanho e entregou os papéis misturados a ela, não reagiu à 
correção da professora. Quando todos terminaram os papéis 
deveriam ser perfurados. Os alunos foram instruídos a irem até 
a perfuradora, Gilberto não foi, permaneceu sentado, não 
realizando a tarefa. O aluno que estava sentado ao lado dele 
tentou conversar, ele não correspondeu. Nesta atividade ele 
olhou insistentemente para a pesquisadora, sorrindo algumas 
vezes. 
No intervalo, ele permaneceu no mesmo espaço em que está a 
maioria dos alunos, sentou-se e tomou o lanche, observou o 
ambiente, mas não se aproximou de ninguém.  
Em todos os momentos Gilberto seguiu as instruções, mas não 
demonstrou interesse, motivação ou envolvimento nas 
atividades, assim como não demonstrou interesse ou preferência 
por pessoas que se aproximaram dele.   
As professoras, a coordenadora e a psicóloga da escola 
consideram Gilberto “um mistério”. Em função da falta de 
comunicação verbal e da participação limitada nas atividades, 
há pouca informação sobre suas necessidades e capacidades.     
 
 
 
Entrevista com  a psicóloga (P) e orientadora pedagógica da 
escola (OP) 
E – Nós conversamos anteriormente, quando o Gilberto não 
falava na escola. Ele começou a falar e eu gostaria que vocês 
comentassem o que mudou depois disso, como vocês percebem 
isso. 
OP – Teve um dia que ele chegou falando, continuou falando, 
depois parou, como agora, ele voltou bem das férias, parece 
estar satisfeito com as pessoas, está organizado, está se 
divertindo bastante, mas mais vezes não fala do que fala. Só 
uma vez ele chegou não falando e não foi no começo das aulas. 
E – E depois, dá para associar alguma que está acontecendo? 
P – Ele retornou e continuou como estava, ele não está falando 
realmente, depois de ficar mais de um mês de férias, eles 
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tiveram mais de um mês de férias no total, ficou uns 
quarenta dias fora da escola e ele retornou bem, 
retornou para todas as atividades, chegou a falar, a 
professora falou que começou que ele falou a tarde 
inteira praticamente. Chegou, falou, falou, falou, falou, 
da maneira dele, algumas vezes repetitivo, mas falando 
bastante. 
OP – O tempo todo. 
P – O tempo todo solicitando a professora, solicitando 
os amigos. Então, dentro do quadro dele, a gente até 
considera esse retorno dele muito bem, porque ele 
voltou, não teve aqueles problemas, muitos alunos aqui, 
quando ficam um tempo fora voltam com problemas de 
adaptação, aos horários, às atividades e ele, até estamos 
propondo algumas mudanças no segundo semestre, mas 
no primeiro mês eles voltaram às mesmas salas, aos 
mesmos horários, às atividades, não mudou nada.  E 
para o Gilberto nós não mudamos nada, o Gilberto 
manteve aquela sala, a professora. 
OP – Exatamente pensando nisso. 
P – Para que no meio do ano ele não tivesse uma 
mudança e realmente, ele voltou e já se entrosou muito 
bem. Considerando o período que ele ficou fora, nós 
avaliamos que ele voltou bem. 
OP – Parece que ele está melhor adaptado agora do que 
até o final de junho, ele estava, mas ele, a gente não 
sabia os recursos dele.  
E – Ele participa das atividades? 
OP – Ele só não faz educação física, ele assiste, ele fica 
presente, mas ele não entra. 
P – Mas ele já tem uma rotina hoje, ele chega, vai pra 
sala, porque logo no começo, quando ele veio pra cá, 
era muito difícil, ele nem sempre entrava, às vezes 
ficava no banco, sempre precisava de ajuda, hoje ele 
chega, vai, entra na sala, ele já sabe o funcionamento da 
escola e ele vai seguindo, falando ou não falando ele 
acompanha tudo o que acontece na escola. Na hora do 
lanche, ele nos procura, ele procura os professores, eles 
têm o espaço deles, na quadra, ele tem o tempo pra 
tomar o lanche, terminando ele vai ao banheiro, vai à 
sala dos professores, vem, procura, dá um beijo numa 
pessoa, dá um beijo em outra. Ele tem o jeito dele de se 
comunicar com as pessoas aqui dentro, tanto com os 
colegas como as professoras, mesmo não falando. Então 
eles voltaram numa quarta e eu marquei o grupo (a 
psicóloga trabalha com os alunos em grupos) para 
quinta, ele foi procurado, ele veio, vem dá um beijo e 
quando ele quer se separar um pouco do grupo ele vai e 
procura a professora, a referência dele ainda é ela, a 
professora da sala, mas ele se comunica com todos, tem 
um jeito próprio de se comunicar aqui dentro. A 
impressão que dá é que ele vê, lê já consegue ver a 
gente como a escola dele, o espaço dele. Agora eu não 
sei a mãe tem essa mesma impressão. Nós tivemos uma 
reunião, ela veio, foi uma reunião geral, com todos os 
pais do período da tarde e ela veio à reunião sozinha e o 
Gilberto quis ficar junto, junto com ela, alguns alunos 
ficaram, nós deixamos e o Gilberto foi um dos alunos 
que fez questão de ficar e aí no final, a mãe quis sair 
antes de terminar a reunião e o Gilberto não queria sair 
de jeito nenhum, porque a reunião continuava, tinha 
muita gente, muitos pais e a equipe toda estava presente 

e eu me lembro que ela chamou um funcionário pra falar 
alguma coisa  e ele  não queria sair de jeito nenhum, eu me 
lembro que ela pediu ajuda para o funcionário, ele foi, lá 
conversou com ele, aí ele levantou e foi embora. Me lembro 
que alguém comentou: o Gilberto não quer ir embora, eu disse: 
a reunião ainda não terminou, ele não quer ir embora porque a 
reunião ainda não terminou.  
E – Ele queria ficar até o final. 
P – Queria ficar até o final. Aí o funcionário foi, conversou com 
ele, eu estava do outro lado, ele estava aqui, eu estava do outro 
lado, mas vi todo o movimento. Aí ele foi, conversou com ele, 
ele olhou e resolveu sair. A impressão que dá é que existe um 
descompasso entre essa adaptação, aqui na escola, do Gilberto e 
da Gilda, particularmente da Gilda, não da tia, não das pessoas 
que já vieram também. A impressão que me dá é que ela não 
leva a sério, ela não leva o Gilberto muito a sério, não leva o 
trabalho que tá sendo feito ele muito a sério e até durante a 
reunião, falamos das mudanças, foi a primeira reunião depois 
das mudanças, da mudança de diretoria, houve muitas 
mudanças e foi a grande reunião, a grande reunião geral foi essa 
e nós todas falamos e eu vi a expressão da Gilda, até me 
chamou a atenção a expressão dela, a maneira como ela recebia 
toda essa informação. 
E – Você acha que ela queria alguma outra coisa, outra 
informação? 
P – Não. 
OP – Estou pensando numa outra situação (um aparelho de 
dentes foi perdido e no primeiro momento pareceu que Gilberto 
o tinha pegado, ele negou), ela é mãe, ela o conhece melhor, 
acho que não foi ele mesmo, nada indica que tenha sido, foi 
uma situação diferente assim pra ele, nunca aconteceu nada 
desse tipo, provavelmente não foi ele. Mas, eu achei curioso, 
porque eu conversei com ela por telefone e conforme ela falava, 
ela tinha algumas conotações como se fosse mãe de criança, era 
muito infantil, ela até comentou que: comigo é assim, se for 
preciso eu bato, e eu falei: mas ele é muito grande pra esse tipo 
de atitude, ele não tem idade pra isso e ela falou: mas comigo é 
assim e contou algumas coisas, inclusive eu vi ela falando com 
ele e era de um jeito muito impositivo, mas querendo dizer que 
ela tinha uma ação efetiva com ele, forte, mas acho que muito 
infantilizada, o jeito de tratar não ajuda a crescer nesse sentido. 
P – Ela cobra uma postura dele, mais adulta, mas ela também 
mantém a infantilidade. 
E – É uma coisa ambígua, de um lado ela mostra que valoriza 
muito o Gilberto, que ter um filho com síndrome de Down é o 
máximo, por outro lado há uma desvalorização das coisas dele, 
ou ele é tratado de um jeito infantilizado, há dúvidas quanto à 
possibilidade de autonomia. Ao mesmo tempo ele mostra que 
quer fazer mais coisas, talvez queira ampliar as atividades dele. 
OP – Ele sabe fazer as coisas. 
E – Ele sabe e ele faz o que é pedido. Ele quer participar. 
P – A gente percebe isso, essa ambigüidade aparece o tempo 
todo, acho que em tudo, não é só com o Gilberto, todas as falas 
dela, tem sempre uma ironia, toda fala dela acompanhada de 
uma ironia, é quase uma desqualificação da gente, por exemplo, 
estávamos aqui uma vez e tinha uma estagiária, eu apresentei a 
ela e ela disse: ah, vocês estão contratando crianças aqui agora.  
E – Por um lado a gente nota a desvalorização, por outro lado 
ela faz, ela atende as solicitações, ela tem uma escuta. 
P – Isso eu concordo, ela realmente, sempre, está sempre 
disponível, sempre que marcamos um horário, precisando do 
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comparecimento dela, ela tá disponível, tem essas 
colocações mais agressivas, mas tem uma tentativa 
mesmo. 
OP – Tem. Outro dia eu conversei com ela por telefone, 
fiquei mais de uma hora com ela, entre toda a conversa, 
por causa do aparelho, teve toda uma explosão inicial, 
depois ela falou: deve ter sido ele e depois vamos ver. 
E – Primeiro ela ficou contra, depois foi elaborando. 
OP -  Ela foi explosiva, agressiva, e conversando ela foi 
mudando até chegar a um ponto de equilíbrio. 
E – Em alguns pontos ela é muito exigente, mesmo 
quede uma forma infantilizada, na casa da avó é 
diferente, é muito mais solto, não há tanta exigência. A 
mãe mantém uma rotina e diz que é em função da 
presença do Gilberto, quando, no fim de semana ficam 
só ela e o outro filho, a rotina é diferente,~há menos 
exigência, por exemplo, na alimentação. A imagem do 
Gilberto é a do Gilbertinho, coitadinho, a mãe denuncia 
isso, ele é tratado assim, gordinho, filhinho, isso pode 
acabar estimulando o não crescimento dele.   
OP – A gente luta tanto pra ele se adaptar à realidade, o 
que pode e o que não pode e aí a gente tem a realidade 
mostrando uma coisa diferente. Ele tem uma casa 
regrada e outra totalmente aberta, uma orientada para 
essa proteção e a outra não, então é muito difícil pra ele 
mesmo. E aqui na escola nós cobramos o adulto mesmo, 
escolha dele. Então são três posturas diferentes e aí é 
onde surge o conflito maior, pra ele escolher – o que eu 
faço agora, né. 
E – Em casa ele é o sol que brilha, na escola não. Essa 
já pode ser uma estranheza. 
OP – Pensando assim ele é ótimo, porque ele consegue, 
no começo ele teve um pouco de dificuldade, mas agora 
ele sabe que tem regra, o que pode, o que não pode e 
parece que ele se sente bem. 
E – Talvez a instabilidade, falar não falar, esteja ligada 
a isso, lidar com essas diferenças. 
OP – Até hoje, nós não conseguimos localizar 
totalmente o que ele já conhece ou não, justamente 
porque ele não fala e ele tem, muitos momentos, ele 
entra numa relação de dependência na aprendizagem, 
então precisa da professora muito perto dele e ele não 
faz se ela não estiver perto dele. Então nós não 
conseguimos saber totalmente, ainda temos algumas 
dúvidas, mas parece que ele sabe muito mais do que 
demonstra. 
E – Algumas situações chamam a atenção, por exemplo, 
ele identifica em um CD novo, a música que ele gosta. 
OP – Mas ele deixa escapar esses momentos, por isso 
nós temos dúvidas. Se for só pela aparência, pelo 
momento, ele faz muito pouco, ele faz, mas ele segura, 
ele controla. 
P – Mesmo a fala, ele retornou normalmente, ele falou 
muito, aí é como se ele se desse conta do que está 
acontecendo e pára.  
OP – Agora depois das férias ele chegou falando, não 
foi tão alto, foi uma fala mais próxima dos padrões 
(Gilberto começou a falar muito e muito alto, de forma 
intensa e contínua), foi mais adequada talvez. 
P – O que eu vi, foi o Gilberto voltando, com uma 
expressão feliz, querendo participar, procurando o que 
tinha pra fazer, participando de todas as propostas, 

participando do grupo, procurou todas as pessoas, ia dar um 
abraço, um beijo. Então a gente vê que por menos que ele 
demonstre grande participação, ele está num lugar onde ele se 
sente bem. Em relação à mãe, a gente percebe essas oscilações 
dela, mas ela comparece, sempre que nós chamamos ela vem, 
vem armada, com esse jeito todo, mas ela tem tentado. Logo na 
primeira semana, os professores falaram que a maioria dos 
alunos comentaram sobre a novela (refere-se a uma novela em 
que aparece uma criança com síndrome de Down) perguntaram 
sobre a menina, sobre a mãe, a reação da vó e então: vamos 
conversar um pouquinho sobre isso. Fizemos um grupão, quem 
assiste, quem não assiste, quem vê, quem não vê, o que é isso, 
mostramos um filme (sobre síndrome de Down) e ele 
participou, não saiu da sala, ficou na reunião inteira, 
acompanhou o debate e antigamente ele não participava, se 
mudasse a rotina, esse dia não tínhamos combinado. As idéias 
surgiram e o Gilberto ficou na sala. Quando ele fica irritado ele 
reclama. 
E – Há uma agitação motora quando ele está incomodado. 
P – Nesse dia não. A gente vai dar continuidade, com outros 
debates, mas em outros momentos ele não teria ido porque 
mudou a rotina, então ele não lida muito bem com as mudanças, 
festas, aniversários, na hora do intervalo ele ficava sozinho, 
voltava sozinho pra sala e agora ele tem conseguido 
compreender o que é proposto pelo grupo, ele aceita essa 
mudança que é para o grupo todo e participando desse jeito, do 
jeito dele, mas estando presente, acompanha o grupo. Nós 
temos observado e achamos que ele poderia ir até para um 
grupo mais avançado, mas aí nós respeitamos o vínculo. 
OP – É uma proposta, mas por ele, para que ele não estranhe, 
tem o tempo de adaptação. 
P – Ele tem o grupo que ele já tem o vínculo formado, a sala, o 
grupo e o professor. 
OP – Mas ele tem curiosidade pra assistir aula com outras 
pessoas, só quando ele quer, ele não sabe o que ele vai 
encontrar, ele sabe que grupo é aquele. 
P – A referência ainda é a professora, ele vai pela professora. 
Então quem sabe, a gente vai começar a preparar, primeiro ele 
visita a outra sala, aí já conhece o grupo.   
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Entrevistas e observações referentes à IDADE 
ADULTA - Helena 
 
 
Entrevista com a mãe3  
 
E – Você começou a falar que já era voluntária em uma 
instituição que atende pessoas com síndrome de Down 
quando a Helena nasceu, eu gostaria que você contasse 
como foi para você o nascimento dela. 
Mãe – A Helena nasceu depois de dez anos de casados, 
eu tinha perdido quatro bebês, então ela era tão 
esperada, era tão amada, não só por mim e pelo pai, mas 
por toda a família e pelos amigos, foi uma gravidez 
coletiva. Então eu tinha uma intuição de que seria uma 
menina e meu marido dizia – não fica com isso na 
cabeça porque vem um menino e você vai ficar 
frustrada. Quando eu montei o enfeite da porta da 
maternidade, eu fiz dois: um pra menina e um pra 
menino, mas o do menino eu não pus o laço, nada, eu 
deixei de lado e eu montei o de menina, porque eu tinha 
certeza de que ia ser menina; naquela época não tinha 
esses exames que são feitos hoje, tanto que eu fiz com 
seis meses de gravidez, eu fiz o exame de amniocentese 
para ver o tempo de gestação, apenas, porque se tivesse 
continuado o exame, ele teria visto. Aí, com esse 
negócio de engravida, perde, engravida, perde, 
engravida, perde, quando eu soube que estava grávida, 
já foi uma coisa muito diferente, eu comecei a ter uma 
febre e inchava do lado direito. Eu ia ao médico e o 
médico não sabia o que era e a minha menstruação 
passou a não vir, faz teste de gravidez: negativo. 
E – Negativo? 
Mãe – Negativo. Ia no ginecologista, mandava ir a outro 
médico porque eu tinha dor do lado direito, o inchaço e 
febre. No fim de tanto vaivém, vaivém, o ginecologista, 
que era muito nosso amigo, é nosso amigo até hoje, 
falou assim – eu vou fazer uma laparoscopia, mas eu 
vou querer mais dois amigos juntos na sala e lá fui eu 
pra tal da laparoscopia, exame na véspera negativo de 
gravidez, fui pra maternidade e ele falou assim para os 
colegas – olha, ela tanto quer ter filho, então a gente 
podia fazer o seguinte: vamos fazer uma curetagem pra 
fazer um exame mais detalhado e depois a gente faz a 
laparoscopia. Isso ele contando, eu já estava 
anestesiada, aí ele falou – não, vou primeiro fazer a 
laparoscopia. Abriu e realmente eu tinha uma aderência, 
isso ocasionava a febre, porque provavelmente de 
gravidezes repetidas ficou uma aderência, ele ajeitou o 
que tinha que ajeitar e falou assim – vamos dar uma 
olhada no útero. Quando ele afastou pra ver o útero, ele 
gritou – pelo amor de Deus vamos fechar rápido, ela tá 
grávida me parece que de uns dois meses. Fecharam 
rápido, correndo, colheu o material, desceu, ele desceu 
e foi fazer o teste e deu positivo. Este homem passou a 
noite no quarto do hospital, andando de um lado para 
outro e falava assim – seu nome devia ser complicada, 
em desespero, com medo que eu perdesse pelo fato do 
ato cirúrgico. Em casa, no começo, não deixou eu subir 
escada, eu morava em casa, sobrado, repouso, de noite 

                                                 
3 Mãe: Hilda; Pai: Hélio; E: Entrevistadora   

ele ia com a esposa, são super amigos. Não tive nada durante a 
gravidez, gravidez normal, mas tinha a data incerta, então 
quando houve uma suspeita de parto prematuro, ele fez um 
exame, viu que não era época da gestação, do término da 
gestação e ficou por isso mesmo. Mas nasceu, assim que ela 
nasceu ele logo percebeu, aí já tinha um pediatra na sala, 
também percebeu e começou aquelas perguntinhas: a mãe é 
diabética? A criança tá muito gorda, muito inchada. Quando me 
trouxeram a Helena pra ver, eu percebi, mas eu percebi, mas no 
meu íntimo não entrou, não caiu a minha ficha: ela é Down, ela 
tem um problema, eu percebi e aquilo ficou, mas ficou só pra 
mim. Aí aquela festa, é menina, tal, não sei o quê. Aí o que 
acontecia: eu não falava nada e as pessoas também não 
falavam. Ele não tinha, ele não tinha coragem, na época muitas 
pessoas questionaram o fato de ele não ter falado logo na hora. 
Aí  vinha a parte de enfermagem e dizia assim: o que o doutor é 
da senhora, porque nem quando os filhos dele nasceram ele não 
entrava no berçário, ele vai lá, ele leva os amigos, eu falava E – 
Você lembra se você suspeitou que era Down ou assim tem 
alguma coisa? 
Mãe – Eu achava que era, mas que não era, porque a primeira 
vez que ela veio para o quarto, de noite, eu desembrulhei e fui 
olhar todas as características, mas ela tinha muito poucas 
características: ela não tinha língua pra fora, ela tinha a boca 
fechadinha, ela sugava bem e isso deixava ele, porque veja, há 
vinte e oito anos atrás, a gente fala vinte e oito anos atrás é 
pouco – não, naquela época, veja a estimulação precoce tem 
trinta anos, ela foi uma das primeiras a fazer estimulação 
precoce, então o que eu fiz: eu olhava tudo e aí eu comecei a 
ficar na dúvida, aí eu pedi não sei pra quem na época, uma 
fotografia da mãe do meu marido, porque eu achei ela muito 
parecida, porque realmente você olhando por exemplo a Helena 
e a avó, você vê os olhos puxadinhos, então... 
E – O pai percebeu? 
Mãe – Não e eu também não falei pra ele. Depois que eu fui pra 
casa, que ele chamou o Hélio e ele contou quando o Hélio 
chegou em casa. 
E – E ele falou só para o Hélio. 
Mãe – Só para o Hélio, quer dizer, tudo aquilo que a gente ouve 
falar que não pode, naquela época era o que acontecia e eu já 
sabia. Eu às vezes conto essas coisas para as pessoas e as 
pessoas não acreditam, você sabe que imediatamente quando o 
Hélio contou e eu já sabia, já tinha sido feito o cariótipo, ele já 
tinha mandado fazer o cariótipo no hospital, quando eu fui pra 
instituição, a Helena tinha apenas doze dias pra você ter uma 
idéia e eu cheguei lá e os médicos falavam – você tem o 
resultado do cariótipo – eu falei – não - então vamos esperar, eu 
falei – não, pra que esperar, se puder começar vamos começar 
já – ah mas e se não for – não, mas é, é, em nenhum momento 
eu passei por aquela fase de luto. 
E – De choque? 
Mãe – Nada, eu imediatamente falei assim – eu vou querer 
saber o que existe de melhor pra que ela tenha uma qualidade 
de vida a melhor possível e aí passei a me debruçar sobre livros, 
a estudar, fazer cursos, tudo o que era encontro, seminário, até 
eu me tornar uma profissional na área da síndrome de Down e 
eu não tive aquela fase de desespero, por exemplo, ir para uma 
sessão de estimulação precoce e sair de lá chorando, nunca, eu 
não passei  por essa fase, eu não sei dizer pra você o que seria 
essa fase. Eu sei que para as mães é difícil, não é fácil, mas 
veja, eu não sei se o amor que eu já tinha por ela antes de nascer 
sobrepôs e aí comecei, quando eu entrei, poucas pessoas 
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entravam na instituição com essa idade, elas entravam 
com dois, três meses, tava começando e logo ela 
começou, ela foi estimulada praticamente desde os 
quinze dias de vida e aí começou a estimulação, na 
estimulação dessa instituição não tinha fisioterapia, 
então ela fazia fisioterapia em outra clínica e fazia a 
parte de estimulação na instituição. E olha foi uma fase 
excelente, ela teve um desenvolvimento muito bom em 
relação à saúde, ela teve o quê, aos dois meses ela teve 
uma bronqueolite, vamos dizer, do zero aos três anos, 
então aos dois meses a bronqueolite e depois não teve 
mais nada. Aos três anos, ninguém falava em inclusão, 
eu cheguei na instituição e falei que ia colocar a Helena 
numa escola regular. Bom, quase me mataram, me 
fizeram assinar um papel de responsabilidade, porque 
acharam que eu ia fazer uma coisa que não existia. Na 
época eu devo ter visitado umas quarenta escolas e 
ouvia não, não, não, até que encontrei uma escola alemã 
que aceitou a Helena, porque era outra mentalidade, 
uma mentalidade européia, era completamente 
diferente.  
E – Da Alemanha, eles mantém aqui. 
Mãe – Eles mantêm, tanto que os pais, o que vibravam 
com as conquistas da Helena, pareciam os pais da 
Helena, era um negócio impressionante e a Helena ficou 
dos três aos seis nessa escola e eu que orientava os 
professores, as pessoas que lidavam com ela, porque 
não tinham ninguém. 
E – Você tinha formação? 
Mãe – Já era formada. 
E – Em quê? 
Mãe – Em educação artística na época, mas a gente tem 
toda uma parte de psicologia, pedagogia e tudo o mais e 
então, tentando aprender o máximo, dava para dar umas 
cutucadas na escola. Aí aos seis anos, a escola achou 
dificuldade pra começar a alfabetizar e aí na época a 
gente não entendia as dificuldades e eu não queria que 
ela voltasse para a instituição, porque a instituição é 
geral e como ela fazia paralelamente à escola, ela tinha 
natação, ela tinha na época natação, ela tinha, o que ela 
fazia naquela época, seis anos, ela tinha natação, ela 
fazia balé naquela época e eu não queria cortar essa 
parte, então ela foi para uma escola especial, ela foi 
para a escola especial e ficou um ano e meio só e voltei 
para a instituição porque eu sempre fui fã número um 
daquela instituição. A estimulação precoce que ela teve 
na instituição eu nunca encontrei em outro lugar. Hoje a 
instituição é totalmente diferente, hoje é totalmente 
inclusivista, hoje tem estimulação, tem o setor 
educacional inclusivista, não sei  se você sabe, de 
quatro oficinas passou a ter uma, porque colocou todo 
mundo pra ir pra escola regular, pra algum outro lugar, 
hoje é diferente do que eu tive, a Helena ficou até vinte 
e um anos, o que a Helena aprendeu na instituição eu 
não conheço lugar nenhum que faz o que a instituição 
fez, Olha, nós fizemos um projeto para o 
desenvolvimento profissional, era uma coisa fantástica, 
hoje quando a Helena faz palestrinhas e apresenta no 
datashow as coisas que ela aprendeu, ela aprendeu a 
lavar roupa na máquina, ela aprendeu a fazer bijuteria, 
ela teve aprendizado de costura, ela teve aprendizado de 
escritório, era uma coisa que não tem em nenhum lugar, 

então eu acho, eu sempre fui assim, quando chegou a fase de 
fecha isso, fecha aquilo (a mãe se refere a mudanças ocorridas 
na instituição, quando diversos serviços foram desativados), a 
Helena se sentiu bagunçada, porque ela só escutava, não sei o 
que vai fechar, não sei o que vai fechar, não sei o que vai 
fechar. Ela, que se você perguntasse – você quer sair da 
instituição? Ela dizia não, ela tinha paixão pela instituição, ela 
chegou pra mim e falou pra mim – mãe, eu quero mudar de 
escola. Aí, eu fiz, meu Deus, ela vem pedir, aí eu falei – tudo 
bem, você já é maior, você sabe o que você quer, agora, pra 
onde você quer ir, veja, o que existe, nós achamos que tinha 
essa escola em que ela está, porque desde que foi fundada eu 
sempre colaborei muito. Então, o pessoal falava, mas como 
você é da instituição e está aqui, está aqui, tá na instituição. Ela 
foi pra essa escola aos vinte e um anos e tá até hoje, tem uma 
programação de três vezes por semana e considero  que hoje ela 
está totalmente independente. 
E – Você me disse ao telefone que você considera que ela está 
incluída agora. 
Mãe – As sextas-feiras eles têm uma reunião e ela participa da 
reunião, outro dia ela chegou muito contente porque ela foi 
almoçar com o chefe, porque até então ela almoçava com as 
colegas, o pessoal de lá – hoje, fui almoçar com meu chefe, ele 
passou e falou – vamos almoçar?. Aí eu falei – ótimo, tem que 
ir mesmo, tem que conversar, mas não ser chata, engraçado ela 
sempre foi quieta, não puxou a mãe que fala pelos cotovelos e o 
pai também fala bastante, mas eu acho que é uma coisa dela, 
não tem o porquê ela ser assim, geralmente quando os pais 
falam pouco os filhos falam pouco ou ao contrário, mas ela eu 
acho que ela é dura pra falar alguma coisa, mas eu acho, na 
parte do trabalho quando ela fez um estágio em outra empresa, 
eu diria que ela esteve integrada ao ambiente de trabalho, 
porque incluída eu acho que tudo o que é feito, teve a festa de 
natal, ela foi, amigo secreto, tudo que teve ela foi, na outra 
empresa nada ela participava. 
E – A integração que você quer dizer ela participava de 
algumas atividades e de outras não. 
Mãe – Ela participava apenas da parte de trabalho. 
E – Das tarefas dela. 
Mãe – Das tarefas dela, a parte social que existe no trabalho, ela 
não tinha, ao ponto que eu me lembro que o primeiro trabalho 
da Helena com carteira assinada foi aos quatorze anos numa 
loja e pra festa de quinze anos ela convidou todas e todas 
confirmaram a presença e não foram. Eu pedi para confirmar no 
convite, confirmaram e não foi ninguém. 
E – E como ela ficou? 
Mãe – Ficou chateada, lógico, mas eu falei – não tem problema, 
sua festa foi maravilhosa, tal. Agora, quando ela tava na 
segunda empresa ela convidou para um aniversário umas 
pessoas, também não foi ninguém. Já este ano, ela convidou, foi 
algumas pessoas, um grande número de pessoas, até um rapaz 
que já trabalhou na sessão dela, mas não trabalha mais, 
mandaram flores com cartão, veja é outra maneira de, eu acho 
que é a inclusão. Na reunião, por exemplo, eles poderiam achar 
que ela poderia ficar lá digitando no computador, mas não, ela 
vai. Eu acho que o pouco que ela entende é uma estimulação 
pra ela e o reconhecimento de que ela tá sendo útil, porque veja, 
se ela fosse lá, chegasse por exemplo na hora do almoço, 
ninguém querendo almoçar com ela, agora tem briga. A 
chefinha, que ela fala chefinha, nossa ela é assim com a Helena. 
A Helena chegou e disse - ela quer uma coisa, você vai deixar? 
Eu falei – eu não sei o que é, em todo caso fala, né. Ela quer 
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que eu vou no sábado almoçar na casa dela disse. Eu 
falei – já está combinado, não tem problema, vai. Então 
eu acho que essas coisas eu chamo de inclusão, agora se 
ninguém quer saber de nada, se ninguém conversa, só 
ali aquela coisinha na horinha do trabalho, isso não é 
inclusão. 
E – Agora ela está incluída. 
Mãe – Eu considero ela incluída lá e é uma paixão, ela é 
louca pelo trabalho.  
E – A empresa é muito organizada, né. 
Mãe – Muito e agora ela sabe ela fala assim, porque 
agora mudou tudo, agora a empresa pertence a outro 
grupo (a mãe refere-se à fusão da empresa com uma 
outra empresa), ontem ela recebeu inclusive até cartão 
alimentação e tudo. Eu falei – agora filha, quando eu ia 
imaginar que você ia ajudar até em casa, porque antes 
ela não tinha cartão alimentação, tinha o refeição, o 
ticket e agora eles tem o cartão, como a cesta básica e 
ela veio pra mim com o cartão hoje, cento e dez reais (a 
mãe relata esse fato mostrando muito entusiamo). 
E – E aí você compra o que você quiser. 
Mãe – Vai no supermercado e compra, só não pode 
bebida alcoólica. Que beleza! Não pode deixar 
acumular, se não perde. Eu conheço muita gente que o 
salário deles ajuda a pagar as contas da família. 
E – Entra na renda familiar. 
Mãe – Eu me lembro que quando ela nasceu falaram, é 
uma menina, vai ser uma festa quando ela fizer quinze 
anos, quando ela fez quinze anos, gente a festa de 
quinze anos dela foi ela que escolheu, eu fui com ela 
pra escolher a cor da festa, cheguei na loja daquelas que 
tem fitinhas de todas as cores – agora você escolhe a cor 
que você acha bonita; às vezes aparecia umas cores que 
não tinha nada a ver uma com a outra, eu orientava até 
que ela chegou no rosa e vinho, ela escolheu tudo que 
tinha de direito. Quando que quando ela nasceu eu 
podia imaginar, porque há quarenta, cinqüenta anos 
atrás a vida era até quatorze anos, porque se tinha 
pneumonia não tinha tratamento, as crianças que 
nasciam com problema cardíaco não iam muito longe. 
Na época que a Helena fazia estimulação precoce, não 
vou dizer semanalmente, mas quinzenalmente eu diria 
pra você que eu chegava e alguém me dizia – estamos 
aborrecidos porque o bebê morreu.                  E – Era 
freqüente. 
Mãe – Era freqüente, os pais não aceitavam operar e os 
médicos não operavam e hoje é difícil a gente ver um 
bebê morrer. A realidade é outra. Hoje a gente já tem 
pessoas com sessenta, sessenta e dois anos. Eu soube 
que tem uma de setenta anos lúcida e vai na fisioterapia 
ela e a mãe, porque hoje você trata dessa pessoa como 
uma pessoa que realmente ela é.  
(Final da primeira entrevista com a mãe) 
 
Mãe – Você conversou com a psicopedagoga? Há 
quinze, treze, quatorze anos que a Helena está com ela, 
eu falei que ela só sai de lá quando ela morrer. 
E – É interessante, a psicopedagoga pegou várias fases 
da Helena. 
Mãe – Ela pegou a fase da Helena, vamos dizer assim, 
meio infantil, se bem que a Helena nunca foi muito 
infantil, depois a fase...e agora a fase adulta, ela pegou 

todas as fases, ela ensinou a Helena a computação, ela saiu 
numa reportagem no Estado de São Paulo, primeira, ninguém 
falava em mexer no computador, não se falava em Down no 
computador e ela fez. E quando a instituição começou a falar 
em introduzir a informática o Hélio falou assim: - mas tá tudo 
atrasado, a Helena já faz a muito tempo. Ela é muito legal e é 
muito amiga, é uma paixão legal, porque tem algumas paixões 
que eu não gosto  muito, é um relacionamento muito legal, a 
Helena gosta de ir, a Helena jamais – mãe tô cansada, não quero 
ir, não. Quer dizer, é um relacionamento bonito, mas não é 
aquele relacionamento que é uma coisa assim, como ela tem 
com uma outra pessoa, que eu sinto na Helena um desespero, 
que ela quer falar com a pessoa, eu não sei o que levou a isso, 
mas eu acho que com a psicopedagoga é uma coisa mais 
gostosa, ela se abre com a psicopedagoga, então é muito legal. 
Às vezes eu vou lá porque eu quero conversar com ela e uso um 
pouquinho do tempo, a Helena fica brava, mas eu gosto muito 
da psicopedagoga, o trabalho que ela faz. 
E – A condição atual da Helena se deve muito ao trabalho dela, 
não? 
Mãe – Muito, olha, sempre digo que o trabalho da Helena se 
deve à psicopedagoga e o que ela ganhou na instituição, o 
tempo que a Helena esteve na parte educacional da instituição, 
o início da preparação, eu sou muito a favor da vivência e do 
estágio pra eles, eu acho que eles têm de passar por várias 
vivências, conhecer vários locais diferentes de trabalho, saber o 
que é trabalhar numa farmácia, o que é trabalhar numa 
locadora, você preparar na escola e depois ir para o local de 
trabalho, eu acho muito complicado, aí pode encontrar as 
dificuldades e a Helena passou por toda essa parte, ela fez 
vivência em farmácia, em vídeo-locadora, em café, em fábrica 
de bijuteria, em loja de bijuteria.  
E – Isso como aprendiz? 
Mãe – Vivência, vivência é feita em dez dias, contrato sem 
compromisso de pagamento. Ela ficou na secretaria de um 
colégio, numa escolinha, ela teve uma vivência muito grande, 
eu acho que isso é muito melhor. 
E – Com que idade ela fez essas vivências? 
Mãe – Ah, ela começou aos treze, aos quatorze ela já teve um 
emprego com carteira assinada, aos treze anos ela começou, 
com quatorze ela já teve o emprego na loja. 
E – E com treze anos ela tinha um comportamento estável para 
trabalhar? 
Mãe – Muito, a Helena se tornou adulta rápido. 
E – Ela não tinha dificuldade de comportamento, de não querer 
fazer? 
Mãe – Não, a Helena nunca teve birra, sabe aquela birra de 
bater o pé e dizer que não quer e que não quer comer e você 
levantar, eu nunca levantei, nunca levantei: - a comida é esta, 
não tem fome, então guarda a gelatina, porque se não tem fome 
de comer comida, então não tem fome de sobremesa. A minha 
irmã dizia que eu era a megera, era megera e eu não me 
arrependo. 
E – Era rígido. 
Mãe – Eu acho, e não é só pro Down, eu acho que a gente tá 
muito sem limite, se nós voltarmos a dar limites pras crianças 
em geral, não vamos mais ter família. Eu tenho afilhadas que 
saem de casa e não falam pra mãe onde vão, voltam de 
madrugada, não telefonam, não avisam, não tem mais o sentar 
junto pra uma refeição, nem pra uma refeição, a Helena, eu 
nunca admiti, porque o Hélio nunca almoçou em casa, eu nunca 
admiti dar comida pra ela separada na hora da janta, na hora da 
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janta tem que comer com a família. Eu vejo hoje as 
crianças muito sem limites, até sem educação, a Helena 
nunca fez birra no shopping e bater pé, aquele de 
querer, querer, nunca. Desde cedo eu ensinei pra ela que 
se pudesse comprar uma coisa, comprava, se ela pedisse 
duas, era sempre uma, porque você não sabe o dia de 
amanhã, até hoje é muito assim comedida, ela saiu no 
sábado pra comprar, ela comprar os presentinhos de 
natal, aí nós fomos, o Hélio falou eu quero um cinto 
preto e um marrom, o meu tá muito feio, a moça que 
trabalha em casa também falou que queria um cinto, ela 
comprou e de repente ela falou – agora chega e eu falei 
– mas pra mim você não comprou, aí eu falei  - olha 
esse vestido, ela falou – quanto é? – cento e não sei 
quanto – muito caro! Então ela não teve isso. 
E – Desde quando você começou a criar os limites? 
Mãe – Antes de andar, antes de andar, o limite de 
alimentação, quando começou eu já tive o limite da 
comida, tanto que cedo, eu tinha uma empregada na 
época, que ficou comigo vinte anos, ela dizia, lembra 
que com onze meses a Helena quis pegar a colher pra 
comer e não admitia que ninguém desse comida. A 
Helena com um ano comia com garfo sozinha, pra 
Down é excelente. E depois ela não teve, ela ficou 
adulta muito cedo, ela deixou de brincar de boneca, não 
queria saber de boneca, ela se tornou uma verdadeira 
adulta e ela é muito adulta, é muito responsável, ela 
nunca fez birra pra ir na escola, olha pode ir dormir 
tarde, mas na hora de acordar. 
E – Ela tem muitas atividades, ela nunca estressou? 
Mãe – Nunca, nunca, tanto que eu pedi as férias dela em 
quinze dias, eu queria quinze dias no começo do ano e 
quinze dias em julho, porque aí dá uma quebra, mas o 
cargo dela não permite isso, ela tem de tirar trinta dias 
mesmo. Em parte eu acho certo, a gente tá lutando pela 
inclusão, a gente quer, veja quando tem um passeio, já 
pensou ela ter folga para ir a um passeio, é um absurdo 
ter folga para ir ao passeio. Ela chegou com o papel do 
passeio e falou – mãe, não assina, eu não vou ao 
passeio. Pra você ver como ela é, alguns tiveram folga 
para ir, eu acho errado, porque tá diferenciando. Se 
você trabalhasse num lugar, você iria ter folga para ir a 
um passeio num dia de semana?  
E – Talvez fosse despedida. (risos) 
Mãe – Ela é muito adulta, mesmo com essa parte de 
morte. 
E – Como é?  
Mãe – Foi assim, ela deveria ter mais ou menos, dez, 
dez anos, morreu uma atendente da instituição que ela 
freqüentava, eu fui ao enterro e a Helena ficou no carro 
com o pai, aí eu voltei e falei para o Hélio – Hélio, hoje 
é o dia, a moça que morreu tá tão bonita, é hoje que eu 
vou perguntar pra Helena  se Lea quer ir comigo – 
Helena, você quer ir ver a tia que morreu, ela falou: - 
quero. Aí chegou, deu uma empacada meio de longe, 
deu uma olhadinha, eu já conversava com ela, mas uma 
coisa é você conversar, uma coisa é você mostrar, ver a 
pessoa no caixão. Foi a primeira vez. Aí, passados 
alguns meses, a mãe dessa minha empregada faleceu e 
foi enterrada em um cemitério horrível. Nós tivemos 
que levar a Helena, era o único jeito, eu mostrei pra ela. 
Passado um tempo, nós perdemos uma amiga a quem 

ela era muito ligada, ela entendeu a perda, ela não ia mais ver a 
pessoa, o que era a morte. Depois, nós tivemos algumas mortes 
trágicas, daí nos perdemos  um  amigo que era muito ligado a 
ela, tanto que ela começou a ver ele. 
E – Depois de morto? 
Mãe – Enquanto ela via ele bem, tudo bem, ela via, chorava um 
pouquinho, eu falava pra ela – conversa com ele: Você tá bem? 
Conversa se ele tá bem, se ele quer falar alguma coisa. Aí ela 
falou assim pra mim – ele falou que ele está muito bem, que ele 
tá feliz. Aí um dia, na praia, num final de ano, a Helena ela 
falava – tira ele daqui, ele tá horrível, ele tá horrível. Aí 
consegui que ela contasse, ela falou que era ele, voltando das 
férias, conversando com um médico amigo, pastor ele falou – 
fala pra ela ler toda noite o salmo 90. Toda noite rezava com 
ela, nunca mais. Aí perdemos um sobrinho, que a mãe faleceu 
depois que nasceu o terceiro filho, deixou os três, na família 
deve existir alguma coisa que a gente não tem explicação, ela 
morreu dez dias depois que nasceu o filho, o marido, aos 
cinqüenta e dois teve um infarto fulminante e morreu, foi esse 
que morreu, todos morreram em outubro e depois o sobrinho 
também, filho dessa minha irmã. 
E – Quanto tempo depois do pai? 
Mãe – Dois anos, e eu tenho uma sobrinha que é assim 
revoltada, e pra ela, lembra aquelas brigas em campos de 
futebol, que um rapaz tirou a camisa, já tava entrando no carro e 
levou um tiro no pescoço, já tava com a aliança comprada, era 
noivo dela. O primeiro trauma dela foi quando a mãe morreu, 
depois quando o pai casou pela segunda vez, depois o noivo que 
morreu, depois o pai, depois o irmão, eles falaram – Quem é o 
próximo? Tem que ter, é que a gente, o significado a gente não 
tem o significado, bom era, cada um tem seu dia, mas por que 
uma família inteira. Minha mãe morreu em maio, essa minha 
irmã morreu em outubro do mesmo ano, aí quando morreu o 
filho, ele tinha uma ligação muito forte com meu pai e quando 
morreu o neto, como contar para ele, que o neto dele tinha 
morrido e aí como chegar para ele e dizer que o herdeiro era 
ele, o avô, sabia. Porque é assim, ele morreu, ele não tinha nem 
esposa e não tinha filhos, então não vai para os irmãos, vai pra 
mãe e pro pai, porque ele não tinha mais mãe e pai, vai pros 
avós, só se não tiver ninguém é que vai para os irmãos. Aí ele 
abriu mão em favor dos irmãos, mas o herdeiro, nós tivemos 
que fazer uma reunião pra dizer pra ele que ele era o herdeiro 
do neto. A Helena passou por tudo isso, ela entende, agora a 
mãe do Hélio faleceu, vai fazer um ano agora e ela acompanhou 
cinco anos, era assim, todo mundo dizia que não agüento mais 
ouvir você falar toda hora – Vou pro hospital. Morreu com 
noventa e oito anos. No final já estava com sonda, leva pro 
hospital, volta do hospital. 
E – Morou com vocês? 
Mãe – Não, morava numa casa de repouso, porque não tinha 
condições, ela estava muito bem na casa de repouso, tal. Ela 
ficou setenta e oito dias no hospital e a Helena acompanhou, 
não ia todo dia, ia dia sim dia não, dois, três dias, eu não deixei 
de levar ela, ela acompanhou. Eu dizia pra ela – a vovó não tem 
mais condição de viver, a vovó não enxerga, não ouve, não fala, 
não come, quanto tempo você quer que a vovó fica assim, ela 
ficava na base da comida por sonda e água, até o soro tiveram 
que tirar porque drenava pelos poros. Então, eu falo é diferente 
do meu pai que conversa, ele tem idade, mas conversa, ele vê 
televisão, ele sabe o que acontece. Então ela se convenceu, não 
escondi nada, foi no enterro, acompanhou o enterro. 
E – Ela sabe o significado da morte? 
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Mãe – Sabe, ela sabe. 
E – E o significado da síndrome de Down, ela sabe? 
Mãe – Eu conversei muito na frente de médico, quando 
ia, nunca escondi, aí na instituição ela falava assim - 
não fala mais, eu não sou síndrome de Down, síndrome 
de Down é fulana, que põe a língua pra fora. E ela 
imitava a fulana. Ela não identificava, não se via no 
jeito das outras mais prejudicadas. Eu falei – 
Helena...Aí eu falava – meu Deus do céu, como eu vou 
explicar. Aí comecei a explicar pra ela das bolinhas, 
como vou falar pra ela dos cromossomos, não dá né. Aí 
tentei fazer o deseinho de tantas bolinhas, então todas as 
pessoas tem dentro uma coisa, é complicado, então 
fazia o deseinho, então quando a pessoa tá com 
síndrome de Down, essa bolinha aqui, nasce uma 
bolinha a mais e foi indo, fui falando, aí comecei contar, 
foi passando o tempo, eu fui explicando, então se você 
perguntar pra ela, veja é uma explicação que ela te dá, 
beeem simplificada, ela vai dizer que todas as pessoas, 
que elas ficam grávidas, que algumas nascem, outras 
não com síndrome de Down e isso é uma coisa assim, 
demoram pra andar, demoram falar, demoram, mas 
aprende. É uma explicação, não é uma explicação de 
cromossomo, não há necessidade. 
E – Ela teve alguma dificuldade no desenvolvimento? 
Algumas coisas ela fez mais tarde? 
Mãe – Ela andou com dois anos e dois meses, o andar, o 
comer não, o tirar fralda não, ela tirou a fralda, tirar a 
fralda, você conhece o grupo da internet sobre inclusão? 
E – Sim, inclusão total. 
Mãe – Agora o questionamento é tirar a fralda, aí eu ia 
contar o que eu fiz na época, eu usava uma pomada no 
bumbum e punha no reguinho um papel celofane, 
porque a pomada não dá assadura e você pondo o papel 
não vai assar se você não trocar a fralda. Troca bem 
tarde da noite, bem tarde, aí depois as seis horas da 
manha vai trocar. A própria criança vai se sentir 
incomodada com a fralda molhada e você vai 
explicando e ela consegue. E eu consegui isso com a 
Helena. Sabe o que eu acho, o pessoal tá achando que 
estimulação é fisioterapia e fono. Eu quando converso 
com as mães elas dizem – ele faz estimulação, 
fisioterapia e fono e eu digo – não filha, isso não é 
estimulação precoce, estimulação precoce é eu interagir 
precocemente em tudo, então se eu deixar qualquer 
criança normal sem brincar, ela vai ficar e olha, eu sou 
adepta do esquema que eu tive na instituição, você tinha 
que levar comida, a profissional queria ver a criança 
comer, como você dá e ai se a criança não comer, ela 
pegava. 
E – Era  na prática. 
Mãe – Eu percebo que a criança Down, adulta, já com 
quinze anos, ela pra trazer a comida no prato, não 
consegue completar. Inventei um nome – instrutor de 
AVD, gente, criança que não sabe mais comer. Mesmo 
nesse grupo, o pessoal fala muito de fisioterapia e fono, 
mas ninguém fala nesse tipo de intervenção precoce 
como realmente tem que ser. 
E – O que você acha que leva os pais a agirem dessa 
forma? Qual a idéia que eles têm, dá pra pensar alguma 
coisa? 
Mãe – Eles devem estar imaginando que as crianças vão 

aprender de uma maneira ou de outra, sozinhas. 
E – Naturalmente. 
Mãe – Naturalmente. Então , por exemplo, uma menina de 
dezesseis anos que tem uma maneira de sentar péssima, uma 
menina que sempre foi à escola, agora será que ela teve 
estimulação ou ela fez fisio e fono  e foi tocando. Ela sentou a 
meu lado, sentou assim, pôs a perna assim (mostra a posição 
com as pernas cruzadas em posição de Buda), segurou ou garfo 
assim (mostra o movimento de agarrar). O Hélio falou pra mim 
- você que é toda, olha debaixo da mesa – a menina já tinha 
jogado o chinelo, de chinelo, não era sandália, era chinelo de 
enfiar no dedo, daquele meio ortopédico que tem agora, de 
repente ela começou a andar descalça, pode andar descalça, 
lógico, mas tem que saber onde. 
E – São os hábitos sociais. 
Mãe – Veja, não é o dinheiro, eu conheço crianças, veja um 
menino, a família é muito simples, educadíssimo, finíssimo, a 
mãe, no dia das mães eu não notei nenhum comportamento dela 
diferente de nenhuma outra mãe, eles são muito educados. Ela 
mandou um cartão de natal com uma carta dela agradecendo, 
porque o menino chegou aqui com diploma de escola regular 
mas sem saber ler e escrever, já tá lendo um pouquinho, 
escrevendo alguma coisa, então eu falo que isso não é o 
dinheiro, é o berço. Eu nunca admiti que a Helena comesse na 
frente da televisão, ela tem uma amiguinha que a primeira vez 
que foi comigo pro sítio, quis comer na frente da televisão, eu 
disse – não, vai comer como todo mundo come, nunca, nem um 
lanche, come em frente da televisão. 
E – Essas amizades não influenciaram a Helena? 
Mãe – Não, sabe que eu acho ela muito adulta, ela repreende as 
amigas – fulana, não faz isso, fulana põe os pés no chão. Outra 
coisa que eu aprendi, pra não deixar a perna ficar aberta, esticar 
a perna à noite e fazer um oito com a fralda. Alguém faz isso 
hoje? Ninguém. E falavam assim, - isso é um absurdo, isso é 
tortura. Tortura? Helena está com uma postura! Ela consegue, 
as técnicas de natação que atendem a Helena, a primeira vez 
que elas viajaram, foi muito engraçado, uma delas disse que 
colocou todo mundo pra dormir e saiu com os outros técnicos 
pra tomar uma cervejinha, quando voltou ela viu uns corpos 
pequenos nas camas e disse – eu não tomei tanta cerveja. 
Acendeu a luz e viu que o pessoal tava deitado assim, eles 
sentam assim (mostra a posição de Buda) e depois deita, então 
fica só, aparece só um pedacinho, com trinta anos. Como vai 
tirar isso agora? Não tira mais. Então, a Helena teve uma coisa 
muito rígida, mas eu não arrependo. 
E – O pai participava disso também? No sentido da coerência. 
Mãe – Exato. Porque ele é uma pessoa que nunca almoçou em 
casa, então saia de manha cedo, ele não tinha disponibilidade 
pra fazer essas coisas, mas nunca foi contrário, dizer – não faça 
isso – ou eu amarrar a fralda e ele ir lá e desamarrar, ele 
também aceitava essas condições, acho que isso foi legal. A 
moça que trabalhava comigo na época, ficou vinte anos comigo, 
nossa, eu devo, às vezes eu brinco com ela – eu devo tudo, a 
única coisa ruim foi que você ensinou ela a comer farinha, de 
baiana. Então, elas colaboraram muito. Mesmo a pessoa que 
está comigo agora, nossa, é assim, bárbara, elas tem um 
relacionamento muito legal. 
E – O fato de a Helena ter síndrome de Down não criou 
dificuldade pra você arranjar essas ajudantes? 
Mãe – Não. Quando a Helena nasceu eu já tinha uma pessoa, 
que continuou. 
E – Aceitou a Helena? 
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Mãe – Aceitou, elas adoram, tem paixão pela Helena e a 
pessoa que está agora tem vinte e quatro anos, elas 
dormem no mesmo quarto. 
E – Hoje elas dormem no mesmo quarto? 
Mãe – Dormem no mesmo quarto, a moça tem uma 
parte do guarda-roupa, ela uma menina muito dedicada, 
é uma menina muito sofrida, os pais, muito complicado 
e eu falei – deixa, vem morar comigo, larga. O quarto 
de empregada, apesar do meu apartamento ser um bom 
apartamento, ai, é um cubículo, aí eu falei – você acha 
que você quer, eu dou um jeito, arrumo o quarto e faço 
e dorme com a Helena, que a’te é uma companhia. Ela é 
uma pessoa que estudou, ela fez só o primeiro colegial, 
ela quer continuar, eu falei – não tem problema 
nenhum,                              vai continuar. Às vezes 
brigam, aí as duas choram, uma de cada lado, aí fazem 
as pazes. Muito legal. 
E – É uma companheira. 
Mãe – Uma companheira. Antes de a Helena participar 
desse projeto de lazer em que ela tá indo, faz pouco 
tempo que ela está, é assim, eles vão buscar em casa, 
vão e trazem. Sábado, a Helena saiu depois de mim e 
voltei depois também, eu fui a um concerto e saí de casa 
antes, elas vieram buscar a Helena nove e meia, eu 
cheguei em casa meia-noite, a Helena chegou duas e 
meia. Então ela gosta porque é um horário que eu acho 
legal esse tipo de coisa. 
E – Ela tem namorado?          
Mãe – Ela teve uma paixão, muito grande, na época, 
todo mundo se apaixonava por esse rapaz, ela chorava 
por ele. Aí ela teve um namoradinho, um tempo, mas 
foi pouca coisa, eu acho que ela namorava pra dizer que 
tinha um namorado, ela não gostava dele e ele gosta, ele 
liga e ela fala – diz que eu tô no banho – mesmo quando 
ela tava namorando ela fazia isso. Então eu falei – você 
não gosta dele, não gosta, se você gostasse você podia 
estar jantando, tomando banho, você se enrolava na 
toalha e você ia falar, você não gosta dele. E ela tinha 
um anelzinho de compromisso, ele ficava telefonando, 
ela falou – eu não vou mais namorar com você porque 
você saiu da escola e pra mim era muito importante 
ficar na escola, se você não voltar, eu não namoro com 
você. Ele liga toda noite ainda. Ele é um menino, a 
Helena teria que arrumar um namorado centrado igual a 
ela, senão não dá certo. A primeira vez que eu deixei 
eles irem ao cinema, a ajudante foi junto, ele fugiu, a 
moça ficou desesperada, até que encontraram. Então é 
complicado. Acho que pra ela teria ser uma pessoa, não 
precisa ser igual, porque não dá certo, mas não tem. 
Não tem homem, pela pesquisa não é, é igual, mas não 
tem homem.    
E – Ela já se interessou por alguém sem síndrome de 
Down? 
Mãe – Não, nunca. Você conhece alguém? 
E – Paixões às vezes sim. 
Mãe – Paixão, mas assim um caso que realmente 
ficasse? 
E – Não.  
Mãe – Eu não conheço nenhum caso. 
E – Você espera que ela se case? Ela tem expectativas? 
Mãe – Não, se você perguntar pra ela, ela diz – não, 
porque casar dá muito trabalho. Eu acho que eu mostrei 

pra ela que não é obrigado a casar - fulano não casou. Não é 
obrigado o casar, agora tem uma coisa, pode casar, mas tem que 
sair de casa, tem que poder pagar a luz, pagar a conta de luz, 
porque veja bem, morar comigo, eu sou contra. 
E – E esse tipo de casamento supervisionado?  
Mãe – Não, eu particularmente não gosto, eu vou dizer pra 
você, não sei se futuramente eu vou mudar de idéia, veja, 
quando a Helena nasceu, imagina que eu podia imaginar que 
hoje ela estaria me entregando todo mês um vale alimentação. 
E – Trabalhando em uma grande empresa. 
Mãe – Certo, jamais, mas hoje eu vejo casamento apoiado e pra 
casamento apoiado, veja bem, eu acho que até a situação 
financeira entra em jogo. Então se eu moro numa casa muito 
grande, posso por um apartamento no fundo, ou o apartamento 
muito grande, onde dá pra eles, porque veja, eu to trazendo pra 
dentro da minha casa uma pessoa que foi criada de uma 
maneira totalmente diferente do que a Helena. 
E – Ou ela vai pra outra casa. 
Mãe – Ou ela vai pra uma casa onde a criação é totalmente 
diferente. Então hoje eu ainda não vejo o casamento deles, 
embora já tenha um casal no Brasil. Eu ainda não vejo 
casamento casamento mesmo. Eu vejo como uma união pra não 
ficarem sozinhos, mas você tem que estar disposta a receber 
uma outra pessoa na sua casa. 
E – Uma das famílias acaba assumindo. 
Mãe – Com certeza. 
E – Você tem expectativa, se ela não casar, de que ela more 
sozinha? Ela não se locomove sozinha, não é? 
Mãe – O problema é a distância pra nós, é tão complicado. 
E – Ela andaria de ônibus? 
Mãe – Eu acho que se você treinar, eu acho que ela tem toda 
condição. Agora onde eu moro, eu acho muito complicado. 
E – Vocês tentaram morar mais perto?  
Mãe – É muito difícil, não consigo vender o apartamento. 
E – São coisas que vocês já pensaram. 
Mãe – Já. Meu sonho é comprar, se eu pudesse comprar dois 
apartamentos, pequenos, de parede com parede a sala, derrubar 
a parede, deste lado, por exemplo, eu faço o dormitório dela, a 
cozinha, lavanderia, tudo funcionando, do lado de lá ficaria o 
meu quarto, faria um escritório, amanhã eu e o Hélio não 
estamos, se puder ficar com tudo, fica com tudo, se não puder 
fecha a parede e ela já está acomodada e aluga o outro. Agora o 
mais ideal ainda que eu vejo, seria morar com uma dou duas 
amigas, porque eu contra a morar em um tipo de residência pra 
eles. 
E – Um tipo de instituição residência. 
Mãe – Fazer o que nós fizemos, para morar numa instituição, 
não dá, quer dizer, fazer o que eu fiz para a Helena, a Helena 
estar como está, e no fim da vida ela ir pra lá. 
E – Se pensarmos nisso, você e o Hélio não estiverem mais, 
como a Helena vai ficar? 
Mãe – A família toda já sabe, eu não quero que ela vá morar 
com alguém, eu quero que ela more com uma pessoa que possa 
cuidar dela, agora alguém gerenciado, a família gerenciaria. A 
gente deixa um testamento, você pode deixar quem você quer 
como curador, né, nós temos uma lista de cinco, morrer todos 
de uma vez não (ri), alguém vai gerenciar, agora o ideal seria 
morar com mais alguém, por isso eu faço muita questão das 
amizades. 
E – Vocês já estão pensando nisso. 
Mãe – Eu tô, eu gostaria muito, porque ela, quando eu converso 
com ela a respeito dela ir morar sozinha, ela – de jeito nenhum. 
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Ela não pensa, ela não quer. 
E – Ela tem amigas próximas? 
Mãe – Muitas, a Helena tem um grupo de amigas muito 
legal. 
E – Se freqüentam? 
Mãe – Dormem em casa, vão junto para a chácara. 
E – Ela também dorme nas amigas? 
Mãe – Dorme, eu trago mais, porque eu tenho mais 
disponibilidade de carregar a tropa como eu falo. Ah, 
vai com certeza, eu acho importante isso, tem que ter 
amigos, porque não pode ficar isolada. 
E – Você sempre monitorou o trabalho que foi feito 
com a Helena. O que você acha que ajudou mais em 
tudo o que foi feito? 
Mãe – Eu acho que as pessoas que eu encontrei no dia a 
dia. O pediatra, por exemplo, da Helena, eu acho que 
ele foi uma pessoa, ele foi uma pessoa maravilhosa, ele 
falou – Hilda, nunca tive um paciente Down, o primeiro 
foi a Helena, tanto que até hoje ele fala, o que ele 
aprendeu, ele aprendeu comigo. O meu obstetra, que já 
era meu amigo e é meu amigo até hoje, agora de quarta-
feira a gente faz happy-hour das mulheres, eu vou com 
a esposa dele. Quando ele contou pra gente, ele abriu 
um livro (ri) e falou – você acha que sua filha é assim? 
Porque no livro tinha aquelas fotos horrorosas, é assim? 
Porque no livro tinha aquelas fotos horrorosas, então 
veja, eu acho que esse tipo de pessoa que eu encontrei, 
eu não tive uma pessoa que eu tenha encontrado, olha 
sempre tem, desde, o convênio, que eu digo que é 
minha mãe, meu pai, tudo mais, olha, a psicopedagoga, 
eu faço pelo convêniio, não é particular, todas as 
pessoas que eu encontrei, todas, eu mantenho amizade 
com todas até hoje, todos deram um atendimento 
maravilhoso.  
E – E como você encontrou essas pessoas? 
Mãe – Olha, o pediatra era do meu sobrinho, então ele 
já tinha sido indicado, aí por coincidência, não, ele não 
era do convenio, na época dava pra pagar e ele foi uma 
pessoa maravilhosa; me lembro que no dia de natal, a 
Helena estava internada, no dia de natal, precisou ficar 
tomando soro, ela é alérgica a penicilina, as seis e meia 
de manhã o ortopedista foi a primeira pessoa que entrou 
no quarto entrou no quarto com uma bonequinha pra 
Helena e no dia de natal às três horas da tarde, quando 
todo mundo está com suas famílias, o pediatra foi com a 
esposa e ficou sentado no hospital comigo umas duas, 
três horas, e quando eu fui ao consultório acertar a 
conta, ele falou assim pra mim – mas conta do que? Eu 
falei – a conta do hospital. Ele falou – mas que 
hospital? Eu não fui no hospital. Ele não cobrou. Nos 
quinze anos da Helena, a Helena dançou a valsa com o 
pai, com meu pai e com ele. Então foram pessoas que 
eu consegui cativar durante esses anos, eu não peguei 
uma pessoa que eu tivesse problemas. A psicopedagoga, 
há quantos anos. Só a fono que eu mudei, ela passou por 
várias, ela teve a da instituição, depois mais duas, teve 
uma pelo convênio e agora a atual. 
E – E mudava por quê? 
Mãe – Bom, uma vez porque era muito caro, não tinha 
condição, resolvi pegar uma do convênio, depois ela 
parou de fazer fono por um bom tempo, depois a 
psicopedagoga falou – vamos ver, tem aqui, tem a 

facilidade pelo convênio, aí coloquei ela na fono no mesmo 
lugar. Então ela ficou até os três na instituição, depois ficou na 
escolinha regular até os seis, depois foi pra escola especial, 
ficou um ano e meio, voltou para a instituição e ficou até vinte e 
um.  Ela fez uma cirurgia nos olhos, o médico falou assim – 
vamos fazer, ela vai enxergar melhor ainda. Ele também é 
amigo, é um tipo de amizade que a gente tem, até agora tem um 
rapaz com síndrome de Down trabalhando na clínica, no 
almoxarifado, ele pediu um menino, porque é pra mexer nos 
arquivos, começou faz um mês. Então, nunca tive nenhum 
problema com profissional, de discutir, de acertar detalhes, 
então eu digo que eu tive uma sorte. Primeiro eu tive a sorte 
porque eu já trabalhava na instituição que atendia pessoas com 
síndrome de Down, então já tava tudo encaminhado. 
E – Porque você foi trabalhar como voluntária? 
Mãe – Por causa da minha origem, ela precisa de alguém do 
Estado em que eu nasci para uma feira, ela sabia da minha 
existência através de uma outra pessoa, essa amiga falou – 
vamos lá conversar. Eu falei – olha, eu não sei, eu tô grávida – 
não, vamos lá pra conversar. Fomos, chegamos na reunião, 
éramos em três pessoas, uma era prima da diretora, eu e essa 
amiga em comum, eu sei que ela pegou, não sei como eu saí de 
lá como chefe da barraca na feira. 
E – Durante a gravidez? 
Mãe – No começo da gravidez. Aí quando eu cheguei em casa, 
o Hélio falou – quem vai ser a chefe? Eu falei – não tem chefe – 
eu falava pra ele – como não tem, essas coisas tem uma pessoa 
que coordena, tem que ter. Depois de um mês, ele falou – eu te 
ajudo. A primeira feira que eu fiz a Helena tinha acabado de 
nascer, eu amamentava a Helena, aí uma amiga que é do 
mesmo Estado fazia as compras, depois os outros anos passei 
eu a fazer as compras. Então, foi uma coisa. 
E – E você se envolveu nesse trabalho, se entusiasmou? 
E – Me entusiasmou, fiquei vinte anos fazendo a feira, até 
acabar, porque agora não tem mais. Aí já logo em seguida o 
Hélio entrou para o conselho, eu também uma época fui 
conselheira, depois ficou só o Hélio, ele até hoje é conselheiro, 
eu falo que ele, é patrimônio, a diretora foi muito legal na 
época, né, incentivando, tal. Até hoje, a gente, não só a ligação 
com a instituição, mas hoje ela é uma amiga, freqüenta as 
festas, de aniversário de casamento, então eu acho assim, que 
foi assim um vivenciar de pessoas na nossa vida, que foi muito 
legal. Eu acho que foi muito bom. 
E – A Helena não afastou pessoas. 
Mãe – Não, todos, a festa de quinze anos da Helena foi a coisa 
mais linda do mundo, porque as pessoas não foram por 
obrigação, elas foram realmente, elas curtiram, elas dançaram. 
Eu tinha uma amiga, na época, eu sou muito católica, então 
fizemos uma missa, que foi a coisa mais linda do mundo, e 
depois fizemos a festa. E a gente, por exemplo, o círculo de 
amigos que eu tenho, por exemplo, o obstetra, a gente tem uma 
ligação, eu nunca passei o reveillon sem eles e a Helena faz 
parte, por exemplo, ninguém nunca teve que falar traz a Helena 
ou não traz a Helena, a Helena faz parte da vida deles, de todos, 
de todos, nunca tive nenhum ponto; assim, eu tenho uma 
afilhada, nós temos uma ligação muito grande de família, eu 
madrinha do primeiro casamento dela, madrinha de batismo de 
uma das filhas, madrinha de crisma da outra e ela é madrinha de 
crisma da Helena. Quando a menina dela, a Helena fez quinze 
anos, a que é minha afilhada de crisma dançou a valsa, quando 
ela fez quinze anos, ela falou assim – ah, a menina tá com um 
problema, ela tem que escolher quinze meninas e tem quarenta 
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amigas pra escolher, então tá um horror. Eu falei – não, 
tem que convidar só as colegas. Até o dia que eu soube 
que ela convidou uma sobrinha minha pra dançar a 
valsa, que passou a ser amiga dela por minha causa, 
quer dizer, aí passaram mais uns dias, falei – eu não tô 
brava e nem zangada, é diferente, são sentimentos 
diferentes. Eu tô triste, porque se a Helena não tivesse 
síndrome de Down, ela teria sido convidada. E ficou 
pior ainda, porque no dia da festa, fomos à festa, lógico, 
fomos à festa, a Helena foi, teve toda aquela cerimônia 
das meninas, homenagem pra esse, homenagem pra 
aquele, aí vira o cara e fala assim – agora a mãe da 
aniversariante quer fazer uma homenagem pra uma 
amiga muito especial e chama a Helena e dá umas 
flores pra Helena. Eu acho que aquilo foi pior, eu falei, 
eu falei. Sabe de uma coisa, foi a única coisa em todos 
esses vinte e oito anos que eu diria pra você, foi uma 
coisa que aconteceu, eu falei pra ela – eu tenho certeza 
que se a Helena não tivesse síndrome de Down ela teria 
convidado e ela não convidou porque ela teve receio das 
amigas acharem alguma coisa diferente, alguma coisa. 
Agora, o que a Helena ia fazer de diferente? Ela tem 
uma boa postura, não é feia, não tem, quer dizer. 
E – Socialmente ela é adequada. 
Mãe – Não foi por causa disso, convidou minha 
sobrinha, até hoje foi a única coisa.  Nós fazemos, nós 
temos uma associação de primas (risos), nós fazemos 
um encontro anual de primas, eu não sou prima, eu sou 
sobrinha, só que como eu fui criada muito junto com 
elas, elas disseram – não, você tem que fazer parte – e 
esse ano a Helena foi pela primeira vez, esse ano foi em 
outro estado, onde meu pai nasceu, olha, se você 
soubesse, primeiro a Helena curtiu, nunca vi a Helena 
curtir tanto uma viagem e ela se sentiu valorizada, 
quando chegamos lá , as primas, um tanto de primas, 
nós éramos vinte e oito para você ter uma idéia, ficou 
em quatro apartamentos, depois nós fomos pra uma 
pousada eram quartos de quatro pessoas, aí quando foi 
pra ir eu falei – eu vou fazer uma mala só, porque vai 
ficar um volume no carro, não vai caber as malas - aí 
ela falou – não, pode fazer duas porque a Helena não 
vai nem no nosso carro, a Helena vai no carro das 
mocinhas e vai ficar no quarto com elas, já tá tudo 
certinho. Não teve,  e é claro a Helena aceitou, quando 
eu entrei no quarto eu falei – Helena, você pegou a 
prateleira só pra você! E a minha sobrinha falou – não 
tia, pode deixar, nós vamos bagunçar também. E a 
Helena sempre no carro delas, na hora de lembrancinha, 
tinha lembrancinha com o nome da Helena e a música 
da Helena e tudo da Helena, agora ela faz parte do 
grupo. Ano que vem, outro dia ela já estava preocupada 
– mãe, como vai ser o encontro, como eu vou fazer pra 
ir. Eu falei – vai ser no feriado de 12 de outubro, a gente 
dá um jeito.  Quer dizer, ano que vem já escolheram e 
ela já está faz parte das primas, já está integrada. Eu 
tenho pouca família aqui, só meu pai, um irmão que 
mora nos Estados Unidos, minha irmã mora aqui, um 
irmão no Rio e o resto, quer dizer, duas primas moram 
aqui, mas estão todas em outros Estados. Aqui, de 
família, família, a família é pequena.   
 
Entrevista com a família 

E – Eu gostaria de conhecer a família de vocês, como vocês 
descreveriam a família? 
Mãe – A família que corre o dia inteiro. É tão louco, que outro 
dia eu tava comentando o preço de motorista que leva de perua 
e uma falou – eu consultei um motorista e cobraram um 
absurdo. Eu falei – ainda que pra você cobraram, porque pra 
mim, eu passei uma vez os horários da Helena, porque eu não 
podia levar e o Hélio tava numa obra, não tinha como levar. A 
resposta foi a seguinte: - impossível fazer inclusive o preço. 
Porque, segunda-feira ela sai daqui vai pra escola, almoça na 
escola, vai para a empresa, da empresa vai pra natação .... 
Pai – Naquela época a natação era em outro lugar. 
Mãe – Era em outro lugar, aí ficava lá. Até que horas você 
ficava lá? Era até sete e pouco, né (Helena confirma fazendo 
gesto com a cabeça).  
Pai – Sete e meia.  
Mãe – É. Na terça-feira, de manhã para a empresa, da empresa 
pra aula de pintura, da aula de pintura de novo pra academia. 
Quarta-feira, de manhã, vê se eu não erro Helena,  na escola, 
depois da escola empresa, também pra academia e volta. 
Quinta, vai pra empresa, da empresa, ela almoça lá, vai pra 
psicopedagogia, aí a pessoa tem que ficar esperando lá ou ir a 
algum lugar e voltar, ela faz quarenta e cinco minutos com a 
fono e quarenta e cinco minutos com a psicopedagoga e volta.  
Sexta-feira, vai pra empresa, volta, depois vai pra escola da 
empresa, volta. Não há... 
E – É  você que faz tudo? 
Mãe – Olha, ultimamente eu dei uma parada por um negócio de 
coluna... 
Pai – Sou eu. 
E – É o Hélio que está fazendo!? 
Mãe – Porque tem horário maleável de trabalho.  
Pai – Tenho horário maleável, né, eu dou consultoria, projetos, 
o escritório é fora da cidade, mas eu não vou quase ao 
escritório, eu trabalho mais em casa, tenho sempre em reuniões 
lá na cidade, agora estou com duas obras, então com tudo isso... 
E –Você circula muito? 
Pai – Circulo demais, hoje foi um dia terrível, porque saí daqui 
eram, pra levar a Helena, eram sete horas e cheguei às sete 
horas, voltamos, pra cá pra lá, pra cá pra lá. 
Mãe – Eu não agüento mais com a minha coluna, de ficar 
assim, de pegar trânsito. Quando eu vou pro meu pai, aí é um 
pouco mais longe, eu já ando um pouco mais, mas pra fazer 
isso, de correr o dia inteiro, de levar e buscar, levar e buscar. 
E – Você fez isso durante algum tempo? 
Mãe – Até há um ano atrás era eu que fazia, esporadicamente 
ele ia, mas sempre fui eu. Agora na semana passada, ele não 
podia ir buscar, eu fui, não eu levei você, né Helena, mas 
esporadicamente, eu não agüento ficar muito tempo.   
E – E você consegue cumprir os horários? 
Pai – Cinco minutos que eu atraso ela não tem paciência de 
esperar, a não ser segunda-feira passada, eu sai daqui, até a 
empresa são quinze minutos, mas por causa da chuva, saí 
quinze pras cinco, peguei ela sete e meia, pra ter uma idéia, 
fiquei parado aí, nem pra frente nem pra trás, o caos total. Mas 
é diferente, é esporádico, daí nós falamos no telefone – espera, 
tô chegando.  
E – Você ficou lá, Helena? 
Mãe – Ficou lá embaixo? 
Helena – Sim. 
Mãe – Você não subiu de novo? 
Helena – Não. 
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Pai – Ficou o tempo todo esperando, duas horas. 
Mãe – Eu acho assim, inclusive, tem que ser o serviço 
próximo de casa, você não pode arranjar emprego muito 
longe, porque é complicado, fora a disposição de levar e 
buscar nos bailinhos. 
Pai – Tem no sábado, outro dia ela foi... 
Mãe – No happy-hour. 
Pai – Não, outro dia ela foi... 
Mãe – Ah, mas aí vieram buscar e trazer, aí não tem 
problema pra nós. Quando é festinha... 
Pai – De aniversário, tem que levar. 
Mãe - No dia quinze eu tenho um grupo de amigas, a 
gente faz sempre uma jantinha no fim do ano, 
ultimamente a gente resolveu fazer em restaurante, mas 
agora a gente falou – vamos voltar a fazer em casa e vai 
ser aqui dia quinze, só que ela tem a festa da natação, aí 
eu falei – tudo bem, você vai, seu pai leva, mas pra 
buscar, dorme lá. Então ela vai dormir na casa de uma 
colega, já tá combinado. Fala porque você quer ir nessa 
festa. 
Helena – Porque eu gosto. (risos) 
E – Tem um segredo aí. 
Mãe – Conta, você já contou pra mamãe, pode contar.    
Helena – Eu gosto  da festa. 
Mãe – O que você quer lá? 
Helena – Eu gosto de festa. 
Mãe – Você me falou que tem uma pessoa. 
E – Vai ter alguém especial lá? 
Helena – Não. 
Mãe – Mudou (rindo). 
Helena – Eu gosto de festa. 
Mãe – Vai ter uma pessoa lá? 
Helena – O quê? 
Mãe – Tá bom, não quer falar,  não fala. 
E – Está namorando, Helena? 
(Helena não responde, ergue a cabeça e desvia o olhar) 
Pai -  Ela tinha um namorado, era coleguinha dela, 
trabalhava... 
Helena – Vamos falar de outro assunto. 
Pai – Namorava. Trabalhava na mesma empresa, aí saiu 
da escola e a Helena ficou muito brava com ele, porque 
não tinha cabimento ele sair da escola e 
automaticamente perdeu o lugar na empresa, porque 
geralmente tem uma pessoa que faz o acompanhamento 
deles lá, a própria empresa dispensou e a Helena cortou 
as relações, ficou brava e com razão, ela está certa. 
E – Perdeu um companheiro, Helena? 
(Helena não responde). 
E – Não quer mesmo falar disso. Do que você quer 
falar? 
Helena – Não sei.   
E – Fala da sua família. 
Helena – É, a minha família (fala lentamente, com 
pausas). 
E – Pai, mãe, a casa, me fala um pouco. 
Helena –Tá. É, eu amo, eu eu amo, eu amo meus pais. 
Mãe – Quem mais você tem de família? Conta de seu 
avô. 
Helena – Ai. 
Mãe – Ela nunca viu um avô desse jeito. 
E – Como é seu avô? 
Helena – Ele tem ele tem cento e um anos. 

(Todos riem) 
E – Cento e um anos! 
Pai – Não é brincadeira. 
E – Como ele está? 
Helena – Ah, posso falar, né? 
Pai – Pode, claro!      
Mãe – Aqui ele tem noventa, dá pra acreditar. As de cem tá 
tudo em CD, não fiz até hoje, mas é um pouquinho mais do que 
isso (mostra fotos do pai dela). 
E – Está ótimo. 
Pai – É impressionante viu. 
Helena – E agora agora ele tá, é, ele caiu da cama... 
Mae – Não, ele quebrou o osso sem cair nada, por causa da 
idade dele, por causa da coluna, uma vértebra. 
Pai – Teve uma ruptura de vértebra. 
Mãe – Uma ruptura de vértebra  e colou. 
Pai – E colou. 
E – Qual a receita dele? 
Mãe – A receita dele, ah a receita dele vem fazendo história. A 
mãe dele tinha uma vaquinha só de leite pros filhos.  
Pai – Ele está lúcido. 
Mãe – Mas a minha vó morreu com cento e nove. Com cem 
anos mais ou menos ela quebrou a bacia e os médicos falaram 
que ela não ia mais levantar, mandaram comprar um colchão de 
água e ela levantou, levantou e ela andava como daqui até 
aquela cadeira, né, pouquinha coisa. 
E – Você vai longe. 
Mãe – Se for como eles. 
Pai – Você já viu, né. 
Mãe – Se for como eles, se bem que eu não sei, será que essa 
geração chega, eu acho que a alimentação, nós ainda tivemos 
uma alimentação, eu me lembro de pequena, tinha leite de 
cabra, agora a meninada de hoje eu acho que o tipo de 
alimentação que tem... 
Pai – Hoje em dia é tudo industrializado, nada puro. 
Mãe – Eu comia carne de porco vinda da fazenda, então era 
muito diferente, agora eu acredito muito no gen. 
Pai – É, isso é genético.               
Mãe – É genético, eu espero ter herdado deles.  
E – Hélio, a Hilda já me falou um pouco do desenvolvimento 
da Helena, como é ser o pai da Helena? 
Pai – Ah, a gente tem muito orgulho dela. Ela uma boa filha, é 
uma menina cumpridora, pontualíssima, tem as coisas tudo 
direitinho, não é filha? 
Helena – É. 
Pai – Muito organizada, a gente faz tudo por ela. 
E – O que você acha que ajudou a Helena a ser assim? 
Pai – Olha, primeiramente eu acho que foi uma estimulação, 
principalmente a Hilda, o fundamental, porque evidentemente 
naquela época que ela nasceu, eu tinha que trabalhar e o meu 
tempo era muito pequeno pra ficar com ela, né. Eu saia de 
manhã cedo voltava à noite, já estava até dormindo, a Hilda é 
que realmente levou isso aí, essa estimulação e a dedicação, e 
as escolas, por exemplo, foram praticamente três anos de 
estimulação, depois da estimulação nós fomos crucificados 
porque tiramos ela da instituição e levamos pra escola normal – 
imagina - onde é que já se viu e tal. 
E – Essas críticas eram de quem? 
Pai – Da própria instituição.  
Mãe – Eu falei com uma pessoa de lá que me disse – eu não 
falei isso  (risos). Aí eu falei – Há vinte e oito anos atrás a gente 
não podia imaginas que eu paguei o supermercado com o cartão 
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alimentação da Helena. Aí falei da estimulação daquela 
época e ela falou – eu não falei, eu sempre fui a favor 
de que os pais tinham que fazer o que eles achassem 
que tinham que fazer. 
Pai – Isso é conversa. Agora, né. 
Mãe – Nossa, foi, não quiseram dar orientação pra 
escola, não, quem orientava, eu que orientava. 
Pai – Agora eles fizeram o contrário, foi para o outro 
extremo, entendeu, que no nosso entender não funciona, 
não funciona.  
Mãe – Hoje eu recebi um e-mail: cortaram todas as 
crianças com síndrome de Down das escolas de uma 
cidade,  municipais e estaduais, contrário à lei, tiraram, 
decidiram que não iam continuar. 
Pai – Aí, até os seis anos de idade ela ficou nessa 
escola, depois foi para uma escola alemã, mas olha, um 
espetáculo, a diretora era uma pessoa, ela com quatro 
anos foi fazer acampamento, pra ter uma idéia, é 
incrível, sabe, o pessoal dizia, naquela época dizia, ela 
tinha um treinamento tal que era a melhor aluna, que 
não precisava mandar escovar dente, não precisava 
fazer isso fazer aquilo, fazia tudo, com quatro anos não 
precisava paparicar, ela já era independente nessa 
época, foi essa época de estimulação, é muito 
importante. 
E – Ela teve essa autonomia em casa? 
Mãe – Ah, sim, teve, ah muito. 
E – Você ajudava? 
Mãe – Não, nunca ajudei, sempre fazendo com que ela 
fizesse as coisas. 
E – Helena, você fazia as coisas? 
Helena – Sim. 
Pai – Depois quando chegou aos seis anos, sete anos, a 
diretora nos chamou  e disse – olha, agora não temos 
mais nada a fazer com sua filha. Aí nós tentamos voltar 
para a instituição, mas aí a instituição obrigava a gente a 
ficar o dia inteiro e a gente não queria, a gente queria 
que ficasse metade lá e não tinha esse programa. Aí foi 
para uma escola especial, depois teve um quiprocó lá e 
tiramos lá, depois foi pra instituição e ficamos lá até os 
vinte e um anos. 
Mãe – Vinte e um anos né Helena? 
Pai – E lá na instituição nós fizemos parte do Conselho, 
a Hilda e uma das profissionais fizeram um projeto que 
era para preparação para o trabalho, um projeto 
maravilhoso, metade do período estudava a parte 
pedagógica e a outra metade a parte do trabalho, tinha 
uma lavanderia, tinha um cabeleireiro, tinha uma 
cozinha industrial, tinha uma confecção de bijuteria pra 
treinar o pessoal pro trabalho. 
E – Vocês fizeram parte de uma geração que implantou 
esse tipo de projeto. 
Pai – Ah não tem dúvida. 
E – Na época não se falava nisso. 
Pai – O programa era inédito. 
Mãe – Para implantar esse programa, o que eu fiz, eu 
preparei a Helena fora, e arrumei um emprego pra ela, 
ela foi trabalhar numa loja, foi um auê. 
Pai – Saiu nos jornais. 
Helena – E saiu um filme, tem uma fita. 
Mãe – Ah é, tem um filme que a gente copiou dos 
programas que tinha na televisão, a gente fazia cópia 

dos programas. Mas antes desse auê, acho que ela ficou uns seis 
meses... 
Pai – Fazendo um estágio. 
Mãe – Fazendo um estágio, aí eu fiz tudo tabuladinho pra 
mostrar para a diretoria da instituição que ela capaz.  
E – O estágio foi nessa loja. 
Mãe – Foi nessa loja, aí foi um auê, fizeram contrato, veio 
televisão , era a primeira com carteira assinada... 
Pai – Ficou quatro anos lá depois com carteira assinada lá, 
quatro anos. 
E – Fazia o que na loja, Helena? 
Pai – O que você fazia? 
Helena – Eu fazia dobrar a roupa, calças, dobrar a caixa.        
Pai – Interessante, eu ia buscar às vezes, e nessa época de natal, 
o que acontece, o movimento é enorme, o que acontece, eles 
tinham uns cestos grandes e as pessoas viam a roupa e as 
vendedoras pegavam e jogavam dentro dos cestos e ela pegava 
e dobrava tudo. 
E – Por quê queria ou era a função dela? 
Pai/mãe – Não, ela tinha que dobrar. 
Pai – E um dia eu cheguei lá eram, ela saia seis horas, eram seis 
horas e tinha um cesto abarrotado até em cima, eu falei – vamos 
embora filha – não, preciso dobrar a roupa. 
E – Você ficou esperando? 
Pai – Fiquei esperando.. 
Mãe – Isso tudo muito perfeito, eu acho que ajudou muito. 
Pai – Ajudou muito. 
E – Hélio, como foi para você educar a Helena, colocar limites, 
como foi? 
Pai – Quem fez mais foi a mãe, a gente, como se diz, 
trabalhava, não tinha muito tempo, o papel principal foi da mãe. 
Mas ela sempre foi, engraçado ela nunca foi criança, ela já foi 
madura, engraçado, né, muito responsável, muito séria. 
E – A casa era organizada, vocês acham que isso ajudou? 
Mãe – Ah, sim, ah com certeza, né. O Hélio sempre, ele nunca 
veio, por exemplo, almoçar em casa. 
Pai – Não vinha almoçar. 
Mãe – Então, saía de manha cedo e voltava à noite, então eu 
ficava o dia inteiro com ela e ficava e eu acho que a maneira 
que eu eduquei, o tipo de estimulação que foi feita, eu acho que 
fez com que ela ficasse assim. 
E – O que você acha que fez de diferente em relação ao padrão 
de estimulação que geralmente é feito? 
Mãe – Eu acho que na época a estimulação da instituição, por 
exemplo, nós tínhamos uma pedagoga, que ela pegava no pé da 
gente, mas eu acho que foi, pra mim eu acho que foi ótimo. 
E – Esse pegar no pé não era uma cobrança negativa? 
Mãe – Não, não, eu acho, ela pegava no pé, tipo assim – olha, 
tem que deixar eles fazerem – por exemplo, na época da 
mamadeira, não pegava a mamadeira, você tem que inventar, 
ficar pensando alguma coisa, como que vocês vão fazer pra que 
ela, aí minha sogra fazia crochê, aí eu falei – já sei o que eu vou 
fazer – ela fez uma capinha de crochê, aí ela enfiava o dedo, a 
partir daí todo mundo começou a fazer a tal da capinha. Então, 
eu acho que essas coisas, hoje eu sinto falta, por exemplo, não 
estão, quer dizer, ensinam que vai fazer fisioterapia, faz a 
fisioterapia, exercícios de fono e acabou, não ensinam que a 
criança tem, que você tem que ensinar cedo. A Helena começou 
a comer sozinha muito cedo, com menos de um ano ela já 
comia com garfo. 
E – De certa forma, a estimulação que a Helena teve tinha uma 
continuidade em casa e agora você sente que o pessoal não tem. 
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Mãe – Não tem, não tem. 
Pai – Os pais não têm paciência, a gente nota, por 
exemplo, os meninos que estão mais prejudicados, pode 
até notar, primeiro, os pais são separados, 
provavelmente deixam fazer qualquer coisa, deixa, 
larga entendeu, não tem aquele interesse, inclusive nas 
próprias reuniões eles não vem, tem pais que a gente 
nem conhece.  
E – Essa participação dos pais é importante? 
Pai – Acho que é importante. 
Mãe – É fundamental. 
Pai – É fundamental. 
E – Não houve nenhum ponto do desenvolvimento da 
Helena que precisasse trabalhar mais? 
Pai – Nós fizemos de tudo, ela fez balé, ela fez... 
Mãe – Acho que se não fosse a escola especial, a 
Helena teria sido bailarina. A Helena começou o balé e 
a diretora falou assim – é louca, imagina que ela vai 
ficar na ponta dos pés. Eu falei – não, mas eu não ponho 
ela pra ficar na ponta, eu não penso isso, eu penso numa 
forma de ter mais um exercício pra ela fazer. Mas ela 
me atormentou tanto que eu tirei a Helena. 
Pai – Depois ela fez ioga, ela fez ioga também. 
Mãe – Eu fui fazer o curso de ioga. 
Pai – Tudo a gente fez. 
Mãe – Mas ela nunca teve nenhuma coisa, a única coisa 
que ela teve dificuldade é na fala, ela até hoje fala meio 
rouco tal, mas sempre a gente manteve fono e todas as 
pessoas que trabalharam comigo sempre me ajudaram 
muito, a minha ajudante, eu ensinava e ela fazia mesmo, 
tanto faziam que a gente vê o resultado. 
Pai – E ela gosta de farinha até hoje. 
E – Você gosta de farinha Helena? 
Mãe – Até hoje a gente tem uma amizade com eles e ela 
ainda fala – lembra, dona Hilda, quando a Helena – 
aliás, ela que lembrou – a Helena comer cedo com o 
garfo. 
E – E hoje, qual a expectativa de vocês com as terapias?  
Mãe – Eu acho que a manutenção, eu acho que não 
pode parar, eu acho assim que academia, natação, essas 
coisas, o dia que não quiser mais nadar para competir, 
não há necessidade, ela faz porque ela gosta, porque ela 
quer, mas eu acho que tem que continuar a nadar, deve 
continuar como manutenção e a psicopedagoga, 
também eu acho que tem de continuar. 
Pai – Eles esquecem, a gente tem inclusive provas de 
que eles acabam esquecendo, inclusive uma coleguinha 
dela, na instituição aprendeu a ler e a escrever e depois 
parou e depois de alguns anos vieram aqui, pra... 
Mãe – Cantar no videiokê. 
Pai – Cantar no videokê, no aniversário da Helena, ela 
não sabia ler mais. 
Mãe – Tem um pessoal lá na escola que ficou indo só 
duas vezes por semana, regrediram muito, estão tendo 
que voltar tudo.    
Pai – E a Helena tem uma vantagem, ela talvez não 
escreva tão bem, mas se ela pegar o computador, certo, 
ela escreve direitinho, o computador deu uma vantagem 
pra ela muito grande. 
Mãe – Ela esteve com a Helena lá na empresa. 
Pai – Ah, foi lá? 

E – Fui lá, ficar algumas horas com a Helena. O que vocês 
diriam para os pais que é mais importante? Por exemplo, tudo 
isso que a Helena faz tem um custo, as terapias, os cursos, levar 
e trazer, nem todos os pais têm recursos para manter uma rotina 
assim. 
Pai – Nós temos um exemplo, conhecemos um rapaz que nada 
junto com a Helena, ele mora em um município perto de São 
Paulo, a mãe toma um ônibus, vai à estação, toma o trem, desce 
para tomar o metrô, desce na estação perto da instituição e vai à 
pé até a instituição, depois às seis horas levava até a piscina, em 
outro local, saia de lá por volta de sete horas e aí fazia o 
contrário, tomava o ônibus até o metrô, do metrô até a estação 
de trem, tomava o trem e depois outro ônibus para casa. 
Mãe – Eu vi um documentário em que aparecem pessoas com 
síndrome de Down com poder aquisitivo, eu queria que 
aparecesse essa mãe que fez o menino sem ter recursos. Então, 
tem um outro menino, ele muito educado a mãe também, então 
veja, ela sempre foi assim, eles são carentes. 
Pai – Tem gente que tem muito mais dinheiro e não tem 
educação, não tem nada. 
Mãe – Ela fez uma espécie de cartinha pra escola, porque ele 
saiu da outra escola com diploma sem saber ler nem escrever, 
ele veio de uma escola pública, ele está nessa escola há menos 
de um ano e tá já lendo alguma coisa, escrevendo. 
Pai – É, não é fácil, não é fácil não. 
Mãe – Eu acho que tem condição... 
Pai – É só querer. 
Mãe – É só querer, eu sempre falo, você não precisa, por 
exemplo, comprar brinquedos pedagógicos caros, aliás, eu 
nunca comprei pra Helena, nós fizemos muita coisa, nós 
fizemos uma mesinha pro carrinho, aí eu inventei, ela teve 
dificuldade pra engatinhar, aí eu falei assim pro meu pai – eu 
acho que se tivesse um túnel pra ela passar – aí nós fizemos, 
você é que desenhou, né? Aí nós fizemos, era um túnel, tinha o 
quê, uns dois metros o primeiro, um metro e meio. 
Pai – Não, mais, mais. 
Mãe – Era dois. 
Pai – Dois. 
Mãe – Um e meio, de madeira, todo furado pra ventilar no caso 
dela empacar lá no meio e depois tinha um outro que a gente 
fechava, então quando ela ultrapassou, que ela passava bem 
naquele túnel de um e meio, aí, ela passou, a gente emendava, 
aí eu doei pra instituição, depois. 
Pai – E as lâmpadas. 
Mãe – Ah, fiz um exercício de lâmpadas, no lavabo, eu fazia, 
cromoterapia. Então, eu acho que todas essas coisas, eu não fui 
comprar, eu vi que pode ser feito isso e a gente fazia, aí o Hélio 
fez, pôs a tomadinha, ia na marcenaria pegava cubos, lixava tal, 
então, tudo isso, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ir 
numa loja e comprar coisas sofisticadas pra ensinar. 
E – Vocês estavam atentos às necessidades dela. 
Mãe – Ah, sim. 
Pai – Exatamente. 
Mãe – Ah, sim, claro, aí foi até meu pai que mandou fazer, 
estava fazendo uns armários, ficou um espetáculo o túnel, eu já 
falava, eu queria comprar aqueles tambores pretos, pintar, por 
uma tinta antialérgica, não, meu pai mandou fazer. 
E – O tambor não seria tão difícil. 
Mãe – O tambor eu vi num congresso que eu fui, a Helena era 
pequenininha, uma escola no Chile, não tinham condição de ter 
nada, era, acho que tinha três salinhas a escola toda, e eles 
tinham, por exemplo, na porta da diretora, na sala da diretora, 
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ela tinha uma portinha, quando as crianças precisavam 
passar por um túnel, essa porta era aberta e ela usava 
aquilo lá e aí ela mostrou os túneis feitos de lata e aí eu 
tive a idéia, mas acabei fazendo de madeira e ficou 
muito legal. Então eu acho que não precisa ter, 
evidentemente, existe um problema muito sério na rede 
de saúde pública, a parte de estimulação não tem, eu 
acho que tem que ter uma boa orientação pra que a mãe 
dê conta de fazer em casa, mas acho que o pessoal hoje 
em dia é meio devagar e acho que esse negócio da 
inclusão, não sei. 
E – Em que sentido? 
Pai – Primeiro, você não tem os professores preparados, 
você não tem a escola preparada, não tem nada. O que 
vai acontecer é jogar eles num cantinho lá e deixar. 
Aliás isso já acontece hoje em dia, eu encontrei num 
dos campeonatos que a Helena participou, uns 
professores de outra cidade, perguntei como estava – 
ah, não – pegaram todos eles, puseram numa sala lá, 
pegaram o pior professor que tinha e jogaram lá. É o 
que acontece.                 
E – Vamos supor uma situação ideal, com professores 
mais preparados, a escola mais equipada, a inclusão 
seria possível? 
Mãe – Na escola pública eu acho muito difícil; com 
quarenta alunos, com quarenta alunos.... 
Pai – Eu tenho minhas dúvidas, eu acho, veja bem, fazer 
uma escola com eles lá dentro, na hora do recreio todo 
mundo junto, na hora dos esportes todo mundo junto, na 
hora do sei lá, qualquer coisa, mas na hora do vamos 
ver cada um tem que ter a sua capacidade de aprender. 
Mãe – Algumas escolas estão fazendo assim, na hora do 
recreio, educação física, música, todos juntos. 
Pai – Música, teatro. 
Mãe – Na hora da parte realmente pedagógica, eles vão 
pra sala com menos número de alunos e tem uma 
condição de dar melhor. Aí eu acho... 
Pai – Aí funciona, aí vai funcionar, agora se chegar 
numa sala de quarenta alunos botar um professor, 
mesmo que tenha um assistente, com quarenta alunos já 
é difícil. 
E – Algumas escolas colocam um auxiliar para esse 
aluno com necessidades especiais. 
Mãe – Aí é escola particular, a escola pública não vai 
ter. 
E – Algumas escolas públicas colocam, desde que os 
pais assumam. 
Mãe – Ah! 
Pai – Ah! E a inclusão? 
Mãe – Eu conheço um menino que tem segunda e 
quarta um professor e quinta e sexta outro, para não 
ficar todo dia o mesmo e fica sentado ao lado, na sala de 
aula. Pra mim, isso é aula particular, não é inclusão, 
isso não é inclusão. 
Pai – É exclusão, não é inclusão. A verdade é que 
inclusão não se faz por decreto, não é assim. A 
experiência que a gente teve com a Helena, a gente viu 
realmente que a coisa não funciona, não pode funcionar. 
Cada um tem a sua capacidade  de aprender as coisas, 
eles tem que ter mais ou menos o mesmo, veja bem, 
mesmo o relacionamento deles com crianças normais, 
até uma certa idade tudo bem, depois, você acha que se 

a Helena tiver um namoradinho e arrumar uma outra da mesma 
idade com namorado, vão passear e vão, o papo é diferente, os 
interesses são diferentes, eles tem que ter o grupo deles, como 
tem, eles tem, são mais ou menos quarenta colegas, aniversário 
tem toda hora, vão lá, brincam, tal, entre eles se entendem. 
E – Aqui no prédio, no condomínio, a Helena tem amizades? 
Risos. 
Mãe – Da meia-noite às seis, o condomínio é enorme, eu moro 
aqui há vinte anos, tem uma piscina enorme, eu a Helena 
descemos três vezes em vinte anos. 
Pai – Eu não desci, eu nunca entrei na piscina. 
Mãe – Você nunca desceu.  
Pai – Se bem que eu não sei nadar, minha filha é um peixe, mas 
eu não sei nadar. 
Mãe – Quando você chegou, ela tinha acabado de tomar banho 
e tomar o lanche. Aí que horas que ela vai? O que acontece, 
como a gente tem uma chácara, quando chega o sábado e 
domingo a gente vai para a chácara e fica lá, então acaba não 
tendo. Então a Helena nunca teve um amigo no prédio. 
E – Chegou a haver alguma tentativa de independência na 
locomoção? 
Mãe – Não, porque aqui onde nós moramos... 
Pai – É complicado. 
Mãe – Eu sempre quis muito sair daqui. 
E – Andar de ônibus, aprender a dirigir? 
Mãe – Como ela vai sair daqui de ônibus se não tem ônibus 
para onde ela trabalha. Ela teria, pra você ter uma idéia, ela 
teria que tomar um ônibus para aquela coisa horrorosa que é o 
terminal de ônibus; do terminal ela teria que tomar outro ônibus 
e descer numa avenida movimentada, do lado de cá, ela teria 
que passar a pé pela passarela, andar todo aquele pedaço e subir 
todo o bloco onde ela trabalha a pé. Agora dirigir, como ela vai 
dirigir se hoje em dia não dão a carta, é complicado. Eu já falei 
pra ela dirigir pra me ajudar, né filha? 
E – Por aqui, ela sai sozinha? 
Mãe – Ah, vai na padaria. 
Pai – Vai na padaria, vai no jornaleiro. 
Mãe – Se ela tivesse mais tempo de ficar em casa, com certeza 
ela iria até lá em cima no supermercado, que é um pouco mais 
longe. 
E – Supermercado, compras, você faz, Helena? 
Helena – Sim, eu sei. 
Mãe – Aliás, uma pessoa pra arrumar o carinho... 
Pai – Uma pessoa pra organizar o carrinho é a Helena. 
E – Ela é muito organizada? 
Mãe – Se você ver o carrinho dela, ela não deixa misturar uma 
coisa, tudo certinho, latinha com latinha, uma vez nós 
estávamos no supermercado e o carrinho dela ficou pesado e eu 
falei – pega o do Hélio – aí quando ela foi pegar, ela falou – 
não, esse eu não pego – voltou para o dela. 
E – Eu imagino por quê. 
Risos. 
Mãe – Porque estava tudo jogado, ela é tudo arrumadinho. 
E – Esse jeito dela, tudo arrumadinho, chega a ser uma coisa 
obsessiva? 
Pai – Não, não. 
Mãe – Não, mas eu acho porque eu também sou assim, tem por 
quem puxar, eu gosto de armário bem arrumado, roupa 
arrumada. 
Pai – Eu não sou tão bem organizado. 
Mãe – O Helio não é. 
Pai – Eu não sou. 
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Mãe – O Hélio, por exemplo, o escritório dele não dá 
pra mostrar, é pilha de pasta, ele não tem tudo 
organizadinho, nada, eu já tenho, tem que ter, acho que 
os dois iguais não podem ser. 
E – A diferença foi boa. 
Mãe – Acho que não pode ser, acho, eu mudei muito, eu 
era daquelas que se quebrasse um cristal, ai, eu ficava 
apavorada – quebrou! – e ele – imagina, quebrou, 
compra outro – hoje eu já mudei, já não sou tanto assim, 
mas eu gosto de organização, ele não, se puder ele vai 
jogando tudo numa gaveta, os papeizinhos, aí depois, 
um belo dia, quando ele arruma, aí dobra, joga, arruma. 
E – Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? 
Mãe – Ah, vamos mostrar os quadros, mas pega aquele 
álbum.  
Pai – Estão todos os quadros em ordem. 
Helena fez mais de duzentos quadros, muitos decoram a 
casa da família, alguns foram vendidos. Todos  
mostram muita satisfação ao falar das obras, que estão 
organizadas em um álbum em  ordem cronológica. 
Helena diz:  
Mãe – Este foi o primeiro quadro dela. Vem falar. 
Mostra pra ela. 
E – Você pode comentar alguma coisa. Como foi pintar 
este? 
Helena – Eu gosto de pintar, eu faço muitas exposição e 
eu ganho medalhas, troféus. 
E – Pelas pinturas? 
Helena – É.  
E – Você escolhe o que vai pintar? Escolhe as cores? 
Helena – É. Foi. 
Mãe – Conta a história desse quadro aqui. Lembra que 
você contou pra mim? O alojamento de futebol.  
Helena – O campo de futebol. 
Mãe – É. Você disse que aqui eles dormem e onde está 
o campo? Uma vez você contou pra mamãe. 
Helena – É.... aqui. 
Mãe – Não, aqui você falou pra mamãe que era casa e o 
campo de futebol estava atrás, não foi isso que você 
falou? 
Helena – É, foi. 
E – Ah, você pintou um campo de futebol escondido. 
Helena – É, foi.  
Mãe – Aqui foi a primeira exposição que ela fez. 
E – Em que ano? 
Mãe – Oitenta e seis. 
E – Como ela começou a pintar? 
Pai – Foi por acaso 
Helena – Esse é noventa e cinco. 
Pai - Ela fazia umas coisinhas, mas a gente nunca levou 
assim a sério. Um dia a Hilda chegou pra mim e falou – 
a Helena tem uma quarta-feira livre, à tarde, vamos 
levar numa galeria de arte – vamos – comprei uma 
telinha pequenininha e levei e apresentei pra professora, 
quando fui buscar, ela disse – me dá uma informação, 
há quantos anos a Helena tá pintando? Ela pintou um 
quadro em um dia. 
Mãe – Aí ele falou – ela não tem aula – ah, tem , deve 
ter aula há alguns anos já.  
Pai – Ela tem quadro no México. 
Helena – Nos Estados Unidos. 
E – Tá rica! (risos). 

Mãe – Ela já nos proporcionou uma viagem para a Europa. 
Tinha um congresso, nós queríamos ir, ela tinha sido convidada 
pra participar até de uma mesa, aí eu falei – não temos dinheiro 
– ela pagou a viagem. Eles deram uma parte e a outra parte foi 
com dinheiro dela. 
Mãe – Esse foi comprado por um médico do México. 
Pai – Ele ficou alucinado pelo quadro, é um quadro de oitenta 
por um metro, ele ficou alucinado. 
Mãe – Está no consultório dele. E você vai conseguindo ver a 
evolução, porque tá na ordem que ela pintou. Isso é serviço do 
Hélio, tem um disquete. 
Pai – Não sou tão desorganizado assim (rindo). Tem tudo 
fotografado, agora é mais fácil. 
E – Está bem organizado. 
Mãe – Quando a pessoa quer comprar, escolhe pelo disquete. 
Pai – Ela pintava muita paisagem, agora tá nos modernos 
também.  
E – Como é o nome desse? 
Helena – É... 
E – Lembra? 
Helena – (após alguns segundo), é um barco.   
(A mãe serve um lanche) 
Mãe – Depois você vai ver na entrada, tem uns bonitos de 
peixe.  
Helena – Esse tá vendido. 
E – Tem vários vendidos.  
Pai – Tem mais de duzentos quadros, em onze anos. Mais ou 
menos uns vinte quadros por ano. A produção dela é terrível, 
haja material. 
E – E pinta em que horário? 
Mãe – Na aula, só lá. Não dá tempo, ela tem um atelier 
montado lá na chácara, eu guardo os quadros lá. 
E – Pinta nos finais de semana? 
Mãe – De vez em quando. Agora nas férias, ela vai mais. Ela 
vez uma exposição muito bonita que se chamava, peixes, conta 
pra ela. 
Helena – Peixes, pássaros... (Helena hesita). Peixes, pássaros... 
Mãe – Vai, peixes, pássaros... 
Helena – Peixes, pássaros... 
Mãe – A... (Helena não completa) e aves. 
Helena – E aves. 
E – Peixes, pássaros e aves. 
Mãe – Foi muito bonita a exposição. E o legal nessa exposição, 
eram dezoito quadros e ela vendeu tudo. E ela vendeu não foi 
só no dia da vernissage, porque aí vendeu para os amigos, 
parentes, não é. Não, ela vendeu durante a semana toda para o 
pessoal que ia e comprava. Aí, ano que vem a gente tá tentando 
pra ver se arruma um patrocínio pra ver se faz uma individual 
dela. 
E – Foi sempre a mesma professora? 
Helena – É. Sempre. 
E – Ah, as baianas. 
Mãe – As baianas ela vendeu. Conta a história pra ela desse 
quadro aqui, é interessante. Lembra por que você pintou. 
Helena – Por que eu pintei? 
Mãe – É. 
Helena – Porque tinha guerra nos Estados Unidos. E aqui tem 
avião, né. 
Mãe – Na semana do 11 de setembro. 
Pai – No dia seguinte ao que caíram os prédios em Nova 
Iorque. Foi um negócio impressionante. 
E – O que é? Aqui é o avião? 
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Pai – Fogo. 
Mãe – Deixa ela falar. 
E – Me explica Helena. 
Helena – Avião, fogo. 
E – E aqui dentro. 
Helena – É casa. 
E – Aqui os animais. E esse? 
Mãe – São os modernos. 
E – Os modernos? Vai mudando, não é? 
Pai – Vai mudando. 
E – A professora propõe o que você vai pintar? 
Mãe – Você que escolhe? 
Helena – Quem escolhe sou eu. 
E – Esses todos você resolveu fazer ? 
Helena – É.  
E – Dá pra viver da arte? 
Mãe – Viver da arte é meio complicado. Olha esse. Esse 
é um conjunto. 
E – Você começou pensando em fazer o conjunto? 
Helena – É. Foi. 
Mãe – Esse também é bonito. 
E – Você tem formação em artes. Você interfere? 
Mãe – Não, nada. Ela não pinta nem em casa. 
E – Foi tudo por conta da professora. 
Mãe – É. Em vez de ter um atelier em casa, ela tem lá. 
Pai – Este aqui ela fez primeiramente no papel e depois 
pintou. 
Mãe – Esse o que é Helena? 
Helena – Esse é Pablo Picasso. 
E – Muito bom. 
Pai – Olha aí o tipo de peixe diferente. 
E – Sim.  
Pai – Esse o que é filha? 
Helena – Qual? 
Mãe – Esse quadro. Esqueceu? 
Helena – Eh. 
Mãe – Lá no parque... 
Helena – Ah! 
E – Tem nome? 
Helena – Tem. É Parque Ibirapuera. 
Mãe – Esse? 
Helena – Esse é ho-menagem da da minha vó. 
Mãe – Quando a avó morreu ela quis pintar. 
E – Quais os animais que você pinta. 
Helena – Só gato. 
Mãe – Esse é conjunto. Ah, conta desse aqui Helena. 
Helena – Eu fui Uruguai e eu comprei um livro (de um 
pintor).  
Mãe – E ela faz, como é o nome quando você olha o 
quadro depois você vai fazer. O que é? É uma... re... 
Helena – Ah! Releitura. 
Mãe – Releitura.  
E – Esse é nessa forma? 
Mãe – É. Um conjunto. Já mais moderno. 
E – Por que ela foi trabalhar em escritório? 
Mãe – Pra ter carteira assinada. 
E – Era importante? 
Mãe – Era, ela queria ter carteira assinada. 
E – Algum dia você me fala de cada um? 
Helena – Falo. 
    

Entrevista com a ajudante da casa de Helena, esta estava 
presente 
 
E – Como é seu relacionamento com a Helena, eu já sei que 
vocês dividem o quarto.... 
Ajudante – A gente se dá muito bem, assim, tanto as discussões, 
as brigas... 
Helena – Ih, isso aí.... 
Ajudante – Mas a gente se dá muito bem, conversamos 
bastante. 
E – As discussões acontecem por quê? 
Helena – Não! Quieta. (Helena, a ajudante e a pesquisadora 
riem). 
E – Ah, não é pra falar! Mas eu estou curiosa. 
Ajudante – Não pode falar? 
Helena – Normal. Esquece 
Ajudante – A gente fez um acordo, né, nós duas, de que nós não 
íamos discutir mais, então, já tem o que, quatro meses, né, que a 
gente não discute. Tudo na paz, é Helena. Então, tem nove anos 
que eu trabalho aqui, então. 
E – Ela era adolescente quando você começou aqui. 
Ajudante – Nós temos praticamente a mesma idade, eu sou 
quatro meses mais velha do que ela. 
Helena – Eu que sou mais velha, né. 
Ajudante – Eu sou mais velha, eu faço aniversário em abril, 
você em agosto, eu sou mais velha quatro meses. 
Helena – Por quê? 
Ajudante – Porque eu nasci primeiro.  
E – Ela nasceu antes. 
Ajudante – Você tem que me respeitar! (risos) 
E – E como foi no início, pra você? Você estranhou alguma 
coisa? 
Ajudante – Estranha, porque a gente não tinha muito, assim, 
não tinha conhecimento sobre ela, sobre eles, esse problema, 
tudo, então fica meio estranho, porque não sabe como conviver, 
o que que eles pensam, também tem um certo tipo de medo, por 
causa do preconceito, então ela não tinha muito convívio 
comigo, ela era mais separada, ela não conversava comigo. 
E – Era mais fechada? 
Ajudante – Era mais fechada e também porque ela trabalhava, 
né, então, quando eu entre ela trabalhava na outra empresa, 
então a gente se via assim dez minutos, quinze minutos, que era 
o tempo que ela vinha pra trocar de roupa ou almoçar e já saia. 
Então a gente não tinha aquele diálogo e também ela era muito 
fechada. Eu também tinha aquele certo medo, porque eu não 
sabia o que falar com ela, conversar, tal, então foi quando ela 
perdeu o emprego na empresa e ela ficava comigo no período, 
assim, da tarde, foi quando a gente começou a se aproximar 
mais, a conversar, a falar sobre futebol, torcemos para o mesmo 
time, a gente se deu bem nisso (ri), a gente se deu bem nisso e 
ela gostava muito de cantar, então eu vinha cantar com ela, né. 
Helena – Mas aqui não tem videokê, né. 
Ajudante – Não tem mais, né, acabou a mamata. Então, a gente 
cantava junto, então eu comecei a entender ela e ela começou 
também a entender, assim um certo ponto,  o meu lado, né. E a 
gente começou a se tornar muito amiga, então tinha coisa que 
ela não falava pra mãe dela e ela me contava, então a gente foi 
tendo aqueles segredos, né, virando amizade mesmo. Aí, foi 
indo e depois de um ano e meio eu comecei a dormir, morar 
com eles. Antes, eu via ela nesse período, ou na parte da manhã 
ou na parte da tarde e no final de semana, quando eu ia no sítio, 
passar o final de semana com eles, então lá no sítio a gente 
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conversava, brincava na piscina, fazia caminhada, né. 
Então a gente pegou um certo tipo de amizade  muito 
grande, assim né, porque eu sinto falta quando ela sai e 
eu não vejo, né, ou não dá tempo de conversar, eu sinto 
aquela saudade, final de semana, quando sai, eu sinto 
muita falta pelo convívio de sempre a gente estar juntas, 
divide tudo e ela quando tem alguma coisa, ela compra 
e me traz, né Helena. 
E – Ah, é!. 
Helena – Nas festas, não tem. 
Ajudante – Mas aí eu conversei com você que eu ia 
passar com meus amigos. Não falei? 
Helena – A próxima vez, você vai. 
Ajudante – A próxima vez eu vou passar, o ano passado 
eu não passei o natal, não foi? Aí esse ano eu passei 
com você. 
Helena – Foi. 
Ajudante – Aí eu falei pra você que o ano novo eu ia 
passar com meus amigos e minhas férias também. A 
gente conversou e você concordou. 
Helena – As próximas as próximas você vai. 
Ajudante – As próximas a gente vai ver. 
E – Vocês fazem um acordo. 
Ajudante – Nós vamos fazer um novo acordo. E a gente 
pegava ônibus, né Helena, pegávamos ônibus, era um 
período que a mãe dela estava com problema na coluna, 
então eu levava ela na academia e fazíamos caminhada 
e ela caminhava bem. Ela gostava. Nessa época, ela 
reclamava um pouquinho, mas gostava de fazer 
caminhada. 
Helena – É. 
Ajudante – A gente ia conversando tudo, eu ia, eu 
falava – no próximo ponto a gente pega o ônibus, tal, e 
vamos no outro ponto, tal, então ela ia se entretendo e 
andando, quando pensava já tinha chegado. 
E – Entendi. 
Ajudante – Ela foi se acostumando com isso, né. Muitas 
coisas que eu explicava pra ela, de dividir, fazer as 
coisas, porque ela é um pouco, mas agora eu falo – me 
ajuda, ela fala – não é minha área. 
E – Coisas de casa? 
Ajudante – Isso. Ela falava – isso não é minha área. 
Helena – Eu falo – não é minha área. 
E – Mas você mora aqui. 
Helena – Eu sei que eu moro aqui, eu sei que eu moro 
aqui, mas não é minha área, né. 
E – Qual é sua área? 
Helena – A minha área é escritório e artes. 
E – Então você não pode lavrar prato. 
Helena – É. Não.  
E – E esse copo que você está usando, você não pode 
lavar? 
Helena – Não. 
E – Não é sua área. 
Ajudante – Então, é normal o nosso relacionamento. 
E – Você disse que no início tinha um certo receio, 
talvez até porque não conhecia e na medida que você 
foi conhecendo, como foi isso? O que mudou? 
Ajudante – É, você acaba tirando aquele certo 
preconceito que tinha, eu pensava que eles não eram 
capazes de fazer muita coisa, tipo alguma coisa que ela 
fosse fazer, eu ia na frente e fazia, porque eu achava que 

ela não tinha aquela, como se diz, não tinha o raciocínio rápido 
igual o meu pra fazer, eu achava que tava forçando ela e ela não 
era capaz de fazer. Depois eu fui vendo que não, que eles 
tinham aquela capacidade de fazer, de pegar alguma coisa, 
assim bolo, ela me ensinou a fazer pão de queijo. Então eram 
coisas que eu achava que eles não eram capazes, que eram 
totalmente dependentes, incapazes. Então eu fui vendo que não, 
que eles igual a gente, normal, lógico, com uma certa 
dificuldade de aprendizagem, até mesmo de agilidade, mas com 
a mesma capacidade de aprender e de fazer as coisas. 
E – Como você acha que você foi vendo isso? Pra ter essa 
mudança, de achar incapaz e depois ver que é capaz. 
Ajudante – Foi importante que a mãe dela foi me dando um 
toque, ela percebia que eu tinha esse certo tipo de dificuldade, 
então ela falava – não, pode deixar que ela faz. Então eu fui 
vendo que ela ia se desenvolvendo a cada dia e isso foi abrindo 
a minha mente e ela também tinha aquela certa capacidade que 
eu achava que não. Então eu fui observando, a mãe falava – é 
só deixar ela fazer e ficar olhando. Eu ficava olhando e eu via, 
que ela tinha aquela capacidade e fui vendo também no 
trabalho, ela era muito esforçada, no horário, até hoje, ela não 
pode chegar atrasada. 
E – É certinho. 
Helena – Eu tive aumento. 
E – Por causa da sua pontualidade? 
Helena – É. 
Ajudante – Eu fui vendo que ela sabia diferenciar as músicas, 
ela sabia o que era sertanejo, o que era forró, o que era samba, 
ela conhecia. E também um lado que eu não conhecia muito, 
assim o futebol, eu sabia que torcia para o Palmeiras, ganhar ou 
perder, só. Ela não, ela já ia mais profundo, ela sabia quantos 
títulos o Palmeiras tinha, conhecia os jogadores, sabia qual era 
o técnico, o preparador físico, coisas que eu não prestava 
atenção, ela me ensinou. 
E – Você acompanha bem. 
Ajudante – Ela sabe tudo. 
E – Tem alguma coisa no dia-a-dia que chama atenção? 
Ajudante – O nosso convívio do dia-a-dia, conversar, coisas 
que ela conta do que acontece no trabalho, aí ela chega ansiosa, 
às vezes liga antes – tenho uma novidade pra te contar. Então 
eu acho interessante, ela chegar, contar, toda ansiosa. 
Helena – Eu não fiquei ansiosa, porque eu participei da reunião 
com meu pai, minha mãe, meu chefe, eu não fiquei ansiosa. 
E – Reunião de trabalho. 
Ajudante – Quando tem as coisas pra contar, quando alguém dá 
os parabéns pra ela, elogia, então ela chega em casa toda 
eufórica. Ela tem noção do que é certo, do que é errado, ela não 
gosta que mexe nas coisas dela. 
E – Se mexer o que acontece? 
Ajudante – Se mexer, ela só fala – por que você mexeu? 
Não é pra mexer, é meu. Ela fala isso, mas não faz cena 
nenhuma. Só com coisas dela. 
E – Quem arruma o quarto dela? 
Ajudante – Eu arrumo, ela só arruma no final de semana, aí ela 
arruma a cama dela e as coisas, agora roupa pra trabalhar, ela 
que pega, ela não gosta que ninguém pega.  
E – A escolha é dela. Ela também não bagunça, se ela pega uma 
peça que ela não vai usar, ela dobra, ela guarda, ela não é de 
jogar. Ela faz como a mãe dela ensinou, nesse ponto ela é bem 
organizada.    
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Observação de Helna  na escola 
A própria Helena informa que trabalha em uma empresa 
multinacional as segundas e quartas-feiras à tarde e as 
terças, quintas e sextas-feiras de manhã. A principal 
tarefa no trabalho é passar fax e fazer a marcação do 
produto da empresa em determinadas publicações. Após 
a marcação os itens são digitados, tarefa também 
realizada por ela. Helena informa que esse é seu terceiro 
emprego, sendo que  o primeiro emprego foi em uma 
loja de confecção e o segundo em uma multinacional do 
ramo farmacêutico. 
A observação foi feita na atividade denominada 
“Supervisão de trabalho”, na qual participaram dez 
alunos. . Uma das observações desta pesquisa foi feita 
na atividade denominada “Supervisão de trabalho”, na 
qual participaram dez alunos. A professora pediu que os 
alunos comentassem a palestra que haviam assistido na 
semana anterior. A conversa não foi gravada, pois 
poderia perturbar o andamento do trabalho, mas foram 
feitas anotações, principalmente da participação de 
Helena. Ela começa comentando que gostou de uma 
palestra que assistiu, pois seu trabalho na empresa foi 
citado. E diz: 
Helena – Eu já fiz palestra, eu não fiquei vergonha, não 
fiquei timidez, eu fui bem, falei, como que eu fiz em 
Belo Horizonte. 
Professora – Sobre o que você falou? 
Helena - Falei sobre inclusão de trabalho, falei do ovo 
de Páscoa. 
Professora – Você falou sobre sua experiência 
profissional e pessoal. 
A conversa continuou com os outros participantes do 
grupo sobre convites para dar palestra e propostas de 
emprego. A professora comenta sobre a necessidade de 
utilizar transporte público e pergunta quantos andam de 
ônibus ou metrô. Somente dois participantes costumam 
utilizar transporte público. Helena não anda de ônibus 
nem de metrô. Uma das participantes afirma: 
Participante - Pessoas vêem como a gente é e como 
pessoas com síndrome de Down podem pegar ônibus. 
Uma das participantes voltou a falar sobre o convite 
para palestra, a professora pede que Helena conte sua 
experiência e ajude a colega a montar uma palestra” 
Helena – Como montar palestra? (dirige-se à colega). 
A professora explica que ela deve responder e não 
perguntar. 
Helena – Trabalhava na loja, depois eu saí, depois eu 
fiquei desempregada, depois eu fui trabalhar com 
remédios, depois eu sai de lá e fiquei desempregada de 
novo, depois eu trabalhava em casa, eu perdi emprego, 
eu fazia ovo de Páscoa. 
Professora – E vendia? 
Helena – Vendia e depois eu trabalhava, eu estava na 
instituição, eu fazia pão de queijo. 
Professora – Curso ou trabalho? 
Helena – Curso, depois eu fazia, eu acho, ichi, eu .... 
(mostra-se confusa). 
Professora  - Você falou do emprego. 
Helena – Falei do meu trabalho na empresa, eu tô, eu 
falei, eu falei como que eu tô fazendo, do meu tarefa, eu 
falei uma lista da revista, eu mando faz, depois eu falei 
eu tiro xérox, depois eu levo documentos. 

Professora – E os relacionamentos? 
Helena – Falei da Regina, fazia tarefas para mim. 
Professora – Fazia tarefas para você? 
Helena – Pêra aí, eu que digito, ela ajuda. 
Professora – Ela passa as tarefas? 
Helena – É. 
Professora – Ela faz? 
Helena – Eu que faço. 
Professora – Ela corrige? 
Helena – Ela corrige, eu falei Alice, falei hora do almoço, 
porque tinha calça de guerra, depois eu falei da outra empresa, 
que quinta-feira eu almoço. 
Professora – Como você paga o almoço? 
Helena – Agora eu já tenho cartão de vale, eu que pago. 
Professora – Antes era papelão. 
Helena – Antes era papel ticket. 
Fernanda – Você recebe certificado? 
Professora – Você já recebeu certificado pelas palestras? 
Helena – Eu fui Belo Horizonte, eu fui na minha palestra, eu 
fazia. 
Professora – Não faz mais? 
Helena – Isso foi em outro estado, eu falei que eu pintava 
quadros e falei na Espanha, em Madri. 
Professora – Falou em espanhol? 
Helena – Falei, coca-cuela. 
Professora – Toda a palestra em espanhol? 
Helena – Em espanhol, primeiro quem falou foi minha mãe, 
depois foi minha apresentação, vida de trabalho, vida pessoal, 
desde pequena. 
Professora – Onde você aprendeu a falar espanhol?  
Helena – Eu já aprendi falar espanhol porque tinha rádio para 
falar espanhol. 
Professora – O rádio falava espanhol? 
Helena – Falava espanhol. Falei inclusão de trabalho, vida 
pessoal, também da minha exposição, dos quadros, eu pinto, eu 
vendo. Falei que fui nos Estados Unidos, na Disney. 
 
 
 
Entrevista e observação com Helena, na empresa. 
Helena fala fazendo uma pequena pausa após cada palavra e 
apresenta alguma tartamudez. 
 
E – Você estava fazendo alguma tarefa agora? 
Helena – Agora, agora eu tô fazendo a tarefa e primeiro eu faço 
macacão na revista, né, essa revista do Rio de Janeiro. 
E – É do Rio. 
Helena – É e agora tô fazendo onde tá circulados (os itens são 
marcados com um círculo ao redor deles) eu registro no compu-
computador. 
E – Foi você que circulou? 
Helena – Isso. 
E – Você circulou tudo e agora você tá passando para o 
computador. 
Helena – Agora tô passando computador. 
E – Você vai pondo os nomes... 
Helena – É só para colocar os nomes dos bares, endereços, 
bairros. Tá. 
E – Você pode continuar fazendo e eu fico aqui, tá? 
Helena – Ah, tá, tudo bem.  
E – Depois dessa lista você faz o quê? 
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Helena – Eu cabo tudo, quando acaba tem bares, ainda 
falta para fazer resrestaurantes, aí depois acaba res-
taurantes, depois eu  eufaço, eu faço a planilha (a 
pronúncia de “planilha” é aproximadamente “pranilha”) 
. 
E – Você já circulou bares e restaurantes, já circulou 
tudo.  
Helena – Tudo. 
E – Isso você fez hoje? 
Helena – Não, hoje não. 
E – Outro dia você circulou? 
Helena – Foi. 
E – E agora você começou a fazer a planilha. 
Helena – É.  
E - O que mais? 
Helena – Aí depois, eu, é, o meu trabalho, fora isso que 
eu tô fazendo revista e tô fazendo para para levar uns 
documentos para o sexto andar. 
E – Esses documentos vêm de onde? 
Helena – É o boy. 
E – O boy traz aqui? 
Helena – Não, aqui não, é de triagem, também pode 
correios. 
E – E você leva. 
Helena – Levo sim, levo e depois eu tiro xerox, eu 
tenho, eu tenho arquivo na minha gaveta, né. Aqui, aqui 
eu ponho revista, tá, aí depois arquivo eu coloco aqui 
(mostra a gaveta). Agora que eu tenho telefone novo, 
né. 
E – Você tem um ramal? 
Helena – Tenho ramal. 
E – só seu? 
Helena – É meu. 
E – Você recebe ligações? 
Helena – É, quando as pessoas ligam pra mim, é, para 
fazer pesquisa comigo de cartões de crédito, não sei 
como é, né, eu digo que não preciso, entendeu, às vezes 
em quando, depois a minha mãe liga para mim. 
E – Ela liga? 
Helena – Liga.  
E – Ela fala direto? 
Helena – É, direto. 
E – Você estava copiando, eu vou ficar aqui. 
Helena – Ah, tá bom, eu preciso colocar o óculos, né, 
porque eu, você sabe que eu operei a minha vista. 
E – Por quê? 
Helena – Bom porque eu tinha, eu tinha de “patismo”  
(provavelmente astigmatismo)  e miopia. 
E – E operou. 
Helena – Eu ooperei e antes de pequena eu eu usava 
óculos, aí depois dez anos eu não usava, agora onze 
anos eu usava com óculos até, até treze anos que eu 
usava com óculos e até catorze não e depois de quinze 
anos que eu fiz a minha festa eu usava com óculos de 
festa. 
E – Usava. 
Helena – Usava e agora dezesseis, dezessete e vinte e 
quatro eu não usava. 
E – Não usava. 
Helena – Aí, e agora que eu tenho vinte e oito anos, 
agora eu tô usando o óculos. 
E – E esse é pra quê, você sabe? 

Helena – Eu sei. Agora eu tenho dois óculos, um, outro que, 
outro é para longe, tá, o outro óculo pequeno que eu tô usando é 
pra ficar perto, outro que eu vou escrever  eu uso sem óculos. 
E – Você escreve sem óculos e aqui no computador você usa 
óculos. 
Helena – Uso. 
E – Na escola você estava sem óculos. 
Helena – É diferente, deixa contar, a às vezes em quando, não, 
toda quarta-feira a professora sempre fala – coloca óculos. 
E – E você enxerga melhor para escrever de óculos? 
Helena – Deixa voltar, para escrever não é bom. 
E – Para escrever no computador é? 
Helena – É só, eu uso com óculos só computador. 
E – A professora fala, mas não precisa? 
Helena – Porque às vezes ela pega meu pé (ri), não fala nada 
que eu falei.  
E – Tá bom, é segredo, não vou falar. 
Helena – E depois a psicóloga não fala nada. 
Helena – Ela vem aqui? 
Helena – Ela veio, ela veio outro dia para fazer supervisão 
comigo e agora não tá vindo mais. 
E – Agora não vem sempre. 
Helena – Não é todo dia. Ela fala pra mim, na escola, ela falou 
assim, que sexta-feira era era pra vim pra fazer supervisão 
comigo, ela falou pra mim que vinha, mas ela não veio. 
E – Não veio. Acho que você tá indo bem. Que bom! Você já 
sabe tudo, né. 
Helena – Sei, sei. 
E – Eu vou querer copiar isso (um pequeno fluxograma afixado 
no mural próximo ao computador em que Helena trabalha). 
Helena – Aí coloca a marcaçao. 
E – O que é? 
Helena – Eu vou, eu vou explicar como é, cc cartão de crédito 
em todos, que aceita todos os cartões de crédito, quer dizer que 
eu posso pagar com meu cartão e não faz nada, outro cartão de 
crédito quer dizer que eu não posso pagar com o cartão de 
crédito daqui e faço um círculo, e não tem cartão de crédito, 
faço um quadrado. 
E – Quando não aceitam você faz um quadrado? 
Helena – Esse aqui não, não põe, porque não tem nenhum 
cartões. 
E – Então primeiro você põe os círculos. 
Helena – É.  
E – E você marca com essas cores? (assinaladas no 
fluxograma). 
Helena – É. Faz a marca’~ao dos restaurantes que não aceitam 
cartão, coloca na planilha os restaurantes que não aceitam, 
aqueles que estão circulados, mando a planilha para a líder. A 
líder arruma a planilha envia para o supervisor e depois ele 
manda para os executivos de venda visitarem os restaurantes 
que não aceitam o cartão.   
E – Você vai continuar agora? 
Helena – Tá. 
Helena digita por algum tempo. 
Helena – Aí depois, depois eu pego caneta e eu coloco um X 
que é OK.  
E – você marca o que você já relacionou, o que você já passou 
para a planilha. 
Helena – É. 
E – Você consegue terminar toda a revista em um dia? 
Helena – Ah não, hoje como que eu vou embora só cinco e 
meia, como que não dá tempo para fazer eu faço amanhã. 
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E – Então você não precisa terminar tudo hoje. 
Helena – Não, não. Quando acabar, não sei que dia. 
E – Você vai fazendo. 
Helena – É.  
Helena continua digitando a planilha que fazia quando 
começou a observação, por cerca de quinze minutos.. 
E – Você me disse que leva os documentos para o sexto 
andar, esses documentos podem chegar a qualquer hora 
ou tem dia certo? 
Helena – Ela coloca na mesa dela, depois eu tô fazendo 
a planilha, ela dá documentos pra mim, ela chama eu 
para levar documentos para o sexto andar, para a 
triagem. 
E – Você pára a planilha e leva os documentos? 
Helena – Isso, é. 
 A líder fica próxima dela e dá algumas informações.  
E – Helena, eu vou falar um pouquinho com ela (a 
líder). Como está sendo para você trabalhar com a 
Helena? 
Líder – Eu pessoalmente adoro. No começo, assim a 
gente acha que como eles tem, o fato de ter a síndrome 
de Down que não são capazes, mas cada vez ela me 
surpreende mais, porque toda vez que eu dou um 
serviço pra ela e acho que ela não vai conseguir fazer, 
ela faz. Então, pra mim, é excelente. 
E – Você acha que você precisa fazer alguma coisa 
diferente, ter uma atitude diferente com ela? 
Líder – Não, a única diferença entre os outros e ela, é 
que ela demora um pouquinho mais a pegar o que a 
gente passa, mas ela aprende, como, tinha que passar 
uns fax, a gente tava toda atrapalhada e falamos - vamos 
dar pra Helena. A gente, as meninas – ah não, ela não 
vai  conseguir, por incrível que pareça, ela passou todos 
os fax, melhor que as meninas que sempre iam lá passar 
e sempre dava problema. Aí tinha um trabalho meu que 
tinha que fazer marcação, eu não tava conseguindo 
fazer porque eu tava cheia de serviço, passei pra ela, ela 
fez tudo certinho. Então, assim, demoro um pouco, você 
explica com calma, que ela faz tudo certinho. 
E – Ela é meticulosa. 
Líder – É e a gente anota tudo, porque assim, hoje a 
gente explica, ela sabe, amanhã pode ser que tenha 
algum detalhe que ela esqueceu, então a gente anota 
tudo, pra, se ela tiver alguma dúvida ela vai lá. 
E – É como um roteirinho? 
Líder – É, isso. No começo ela tinha muito problema 
com a senha, a gente sempre ajudava, teve um momento 
que a gente falou  – não, não vamos mais ajudar, ela 
tem que se virar sozinha. Agora ela não pede mais ajuda 
nenhuma. A primeira, segunda vez ela teve dificuldade, 
depois ela aprendeu a se virar sozinha. Mas é muito 
bom trabalhar com a Helena. Com os outros eu não tive 
ainda, não sei se é igual, mas com ela, ela me 
surpreendeu. 
E – Eu vi vocês no café, bastante à vontade. 
Líder – Quando ela entrou aqui ela era super quietinha, 
agora, tem resposta pra tudo, tudo. Não é Helena? Tudo 
você tem resposta pra mim. 
E – Ela está mais segura. 
Líder – Está, brinca mais, faz piada. O que a colega 
falou hoje pra você? Que ela tava estressada? (dirige-se 
à Helena). 

Helena  - Hoje o quê? Não, como que ela tá nervosa, eu falei: 
está nervosa, vai pescar. 
Líder – Tá vendo, tem resposta pra tudo. 
A colega de  quem Helena falava se aproxima. 
Líder – Ela tem resposta pra tudo, só surpreende a gente.  
E – Ela te mandou pescar hoje? 
Colega – Me mandou pescar. Outro dia ela tava muito nervosa e 
eu falei – tá nervosa, vai pescar. 
Helena – Outro dia, já passou. 
Colega – Por quê você estava nervosa, você lembra? 
Helena – Vou falar. Quando eu chego, eu chego aqui, que 
alguém tira a cadeira. 
E – Aí fica nervosa. 
Colega – Aí eu falei pra ela ir pescar. E hoje eu tava nervosa e 
ela me falou – vai pescar. 
Helena – E hoje, que ela tava nervosa, eu falei – tá nervosa, vai 
pescar. 
Líder – No dia que eu fui casar, eu tava nervosa, o que você 
falou pra mim? 
Helena – Ah, depois ela ligou pra mim, eu falei que, eu sempre 
falo pra ela – não é para ficar nervosa. 
Líder – E eu não sigo seus conselhos, né. 
Helena – É  
E – Ela ficou nervosa. 
Helena – Eu fiz conselho pra ela. 
Colega – Você com ela tirar xerox? 
E – Vamos? 
Helena – Vamos. 
Colega – Tem que tirar certo, tá. 
Helena – Foi a máquina. 
Colega – Ah! 
Helena - Porque a máquina tá muito doida. 
Colega – A máquina ou a pessoa que aperta o botão? 
Helena – A máquina fez sozinha. 
Colega – Olha, agora você já sabe, uma de cada vez (mostra os 
documentos), tô  te dando duas, você volta com quatro.    
Helena – Eu vou conseguir. 
Líder – Claro! 
Helena – Aqui eu tenho a minha senha. (pega o papel em que a 
senha está anotada). Aqui, olha, a minha senha.  
E – Ela já te explicou, né. 
Helena – Aqui, do jeito que ela falou pra mim, eu preciso, pêra 
aí, aqui tem dois, dois de cada né e quando eu estava confusa 
assim, como se tem cópia e tem original. 
E – Você estava confusa? 
Helena – Agora não, agora não, outro dia. 
E – Você confundiu cópia com original, no outro dia, é isso? 
Helena – Isso. É. 
E – Você conhece todo o pessoal aqui? (enquanto caminhamos 
para a sala de cópias, Helena caminha com desenvoltura, 
mostrando que conhece o lugar). 
Helena – Conheço, o meu setor, conheço, tá bom.  
E – Você tem amigos que você encontra fora daqui? 
Helena – Encontra aqui, sempre almoçam comigo. 
E – Você almoça aqui? 
Helena – De quinta eu almoço. 
Chegando à sala de cópias:   
Helena – Preciso tirar cópia disso.(dirige-se à pessoa que 
atende) 
Funcionário - Tá bom. Pois não (dirigindo-se à pesquisadora). 
E – Estou com ela. 
Funcionário  – Vai aprender a tirar xerox. 
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E – É vou, vou aprender.   
Helena – Ela falou dois, dois, dois de cada. 
E – Dois de cada? 
Helena – Foi. Primeiro esta aqui, depois, tá bom. 
E – Vamos ver. 
Helena – Eu não posso fazer junto. (ela própria faz as 
cópias). Essa aqui é cópia, aqui ori-ginal. (Helena 
gagueja um pouco mais nesse momento). 
E – Não pode misturar. 
Helena – É. (vai grampear as folhas, os grampos 
acabaram, tenta pegar outro grampeador). 
Funcionário – Esse quebrou. 
Helena – Está quebrado? Este aqui não tem também. 
Funcionário – Acabou? 
Helena – Acabou.  
Funcionário – Péra aqui que eu reponho (repõe os 
grampos). 
Helena grampeia o documento e tira as outras cópias. 
Helena – Ai,  pêra aí. 
E – Não deu certo? 
Helena – Porque aqui colocou tudo, né. Calma, estou 
aprendendo. Não sei. 
Funcionária – Ela vai trabalhar com você Helena? 
Helena – Ela está, ela está comigo, ela está fazendo 
pesquisa. 
E – Estou fazendo uma pesquisa. 
Helena coloca algumas cópias na caixa de recicláveis. 
E – Você não precisa delas? 
Helena – O resto colocou lá.  
Helena continua tirando cópias 
Funcionário – Tá conseguindo fazer? Precisa de ajuda? 
Helena – Preciso, essa daqui eu fiz certo. 
E – Essa é uma cópia. 
Helena – É. 
E – Esse é o original. 
Helena – É. 
E – E o outro? 
Helena – Qual outro? 
E – Tinha dois. 
Helena – Tinha dois. 
E – Cadê o outro? 
Helena – Coloquei dentro da caixa.  
E – Colocou? 
Helena – Eu eu coloquei os cinco aqui. 
Funcionário – O que você já fez? 
Helena – Isso daqui eu fiz certo. 
Funcionário – (verificando os documentos) Cópia, né. 
Cadê o original. 
Helena – Deixa eu ver. Esse aqui é cópia. 
Funcionário – Esse é original. 
Helena – E ori-ginal. 
Funcionário – Cópia também. 
Helena – Eu fiz essa né. Então tá certo. É. 
Funcionário – Certo. 
Helena – Então, é porque a má-a máquina colocou 
cinco né. 
Funcionário – Tá bom? 
Helena – tá bom. 
Funcionário – Mais alguma coisa? 
Helena – Não. 
Helena e a pesquisadora voltam para o setor. No 
caminho há o diálogo: 

E – O que aconteceu? 
Helena – Aí, não é sou eu, probrema é a máquina. 
E – como você acha que apareceu aquele cinco ali? 
Helena – É assim, a máquina estava colocando um só, e por que 
apareceu cinco? 
E – Você não sabe como apareceu cinco? 
Helena – Eu preciso parar e eu parei né. 
E – Você sabe como apareceu o cinco ali? 
Helena – Estranho viu. 
E – Você não sabe como apareceu. 
Helena – Você viu apareceu, não é? 
E – Sim, eu não sei como apareceu. Você sabe? 
Helena – Também não sei. 
E – Não sabe. 
Helena – Não é, sou eu que tô fazendo. 
E – Mas saíram as cópias certas? 
Helena – Eu fiz certo. 
E – Isso. 
Helena – Eu fiz fiz certo, não é sou eu, porque a máquina tá 
muito doida. 
E – A gente não sabe como apareceu o cinco ali, né. 
Chegando ao setor, Helena entrega os documentos para a líder. 
Líder – (verifica os documentos) O que eu disse pra você 
Helena? 
Helena – Você pediu pra mim para tirar xérox. 
Líder – Pra você tirar xérox dessa aqui e dessa daqui. Certo? 
Helena – Certo. 
Líder – Olha o que você me devolveu. Essa daqui e essa.  
Helena – Ai. 
Líder - Eu quero que você, você mesma vai identificar, você 
mesma vai identificar o que está errado. Essas daqui são as 
originais que eu passei pra você tirar xérox, você tem que 
devolver quando você vai tirar xérox, uma igualzinha, não é?  
Helena – É, é. 
Líder - Uma cópia. Você acha que essas daqui são cópias 
dessa? Vê pra mim o que está errado. Pode abrir, ver, contar 
quantas páginas tem. Tem uma aí que tá certo. 
Helena – Tá. 
Líder – Essa daqui tá igual a qual dessas? 
Helena – Qual que tá errado? 
Líder – Essa daqui tem que estar igual a qual cópia? 
Helena – Essa aqui? Aqui. 
Líder – E tá certo? Tem duas páginas. 
Helena – Tem todos. 
Líder – A outra página é igual? 
Helena – Ah. 
Líder – É igual, não é? 
Helena – Péra aí. Isso aqui é cópia. 
Líder – É a cópia dessa daqui, não é? 
Helena – É. 
Líder – Essa aqui tá escrito à caneta e essa daqui tá tirado a 
xérox, não é? 
Helena – É. 
Líder – Então essa aqui tá certo. Você tirou certinho. 
Helena – Tá. 
Líder – Agora essa daqui. Pega essa aqui. (Helena pega). Essa 
aqui tá igual à essa? Essa página aqui é igual à essa página 
aqui? 
Helena – Não. Essa aqui é cópia. 
Líder – É igualzinha a essa daqui? 
Helena – Não. 
Líder – Não!? O que tem de diferente? 
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Helena – Porque tá diferente. 
Líder – O quê? 
Helena – Porque aqui tem carimbo. 
Líder – Aqui também. 
Helena – É. 
Líder – Então é igual, não é? 
Helena – É igual, é. 
Líder – E agora, cadê a outra página? 
Helena – Ichi. 
Líder – Tá faltando cópia, né. 
Helena – É. Mas probrema é a máquina. 
Líder – Não senhora. 
Helena – Não é? Então a máquina fez certo. 
Líder – O problema é como você tá fazendo, lembra que 
eu falei que tem que esperar todas as cópias saírem, pra 
você tirar. Ela tirou a cópia? Grampeou? (pergunta para 
a pesquisadora) 
E – Ela tirou, mas a hora que saíram cinco, ela ficou 
confusa. 
Líder – Quer fazer as coisas com pressa. 
Helena – Mas eu não tenho pressa. 
Líder – Ah, tá. Olha, tem que esperar todas saírem pra 
você  tirar todas juntas e pra só depois grampear. Olha 
aqui, tinha tudo pra tirar as cópias certas, ela foi copiada 
certinho só que esqueceu de grampear.  
E – Ela achou que tinha a mais. 
Líder – Você achou que a máquina tinha ficado louca? 
Você tinha tudo pra ter tirado certo.  
E – Eram cinco originais? 
Líder – Eram. 
E – Estava certo, eram cinco originais. 
Helena – Ah! Eu não sabia né. 
Líder – Era só perguntar antes de você colocar lá, você 
conta. Não tem problema você fazer isso devagar, 
lembra que você faz as coisas devagar, você vai fazendo 
certo, aí depois vai fazendo rápido, igual as planilhas, 
lembra como você fazia devagar? 
Helena – Lembro. 
Líder – E agora você faz rápido.  
Helena – Então a máquina fez certo né. Então acho que 
é a minha boca mesmo. 
Líder – Mas tudo bem, você tá aprendendo né? 
Helena – Mas assim, mas assim eu aprendo. 
Líder – Da próxima vez eu coloco você de novo, presta 
atenção, não precisa fazer as coisas com pressa. 
Helena – Mas totodo mundo todo mundo tem 
dificuldade. 
Líder – Todo mundo tem dificuldade, eu já errei, é só 
treinar mais e o que é mais importante? Prestar... 
Helena – Ah! Sempre fala né. 
Líder – Sempre falo né. Então pronto dona Helena, 
muito obrigada viu. 
Helena – Nada. 
Líder – Quer tomar um café? 
Helena – Quer ir? (dirigindo-se à pesquisadora) 
E – Pode? 
Helena – Vamos.  
(Caminhando em direção ao café) 
E – O que você pensou quando ela te chamou? 
Helena – Eu pensei-que eu pensei que-eu tava 
assustada. 
E – O que você achou que tinha acontecido? 

Helena – Estranho. A máquina-tá-a-máquina está colocando-o-
número-o-cinco (Helena faz uma pequena pausa após cada 
palavra). 
E – E na hora você achou que tava errado? 
Helena – É isso. 
E – A máquina colocou cinco, de cinco originais. Foi isso? 
Helena – É, foi. 
Chegando ao café, Helena se serve um chá. 
E – Você sempre toma chá? 
Helena – Eu tomo sempre. Você vai tomar? 
E – Posso? 
Helena – Pode. 
E – Você tira um pra mim? 
Helena – OK. (tira um chá para a pesquisadora). 
E – Obrigada. Você já tirou xérox algumas vezes? 
Helena – Já, já. 
E – Às vezes você tira certinho? 
Helena – Tiro, sim, direitinho. 
E – E depois o que você vai fazer? 
Helena – Vou voltar a fazer computador. 
E – A planilha? 
Helena – É. E depois a líder falou pra mim que ia dar uma coisa 
pra mim no sexto. 
E – Você sempre sentou naquele lugar onde você está? 
Helena – É assim, eu vou-eu vou explicar o que aconteceu. 
Porque, porque teve-teve mudanças né, vários lugares né. Eu 
ficava do outro lado, aí depois e agora mudou mudanças e 
estava sentada o meu lugar, era, não é mais, agora mudou. 
E – Esse lugar onde você está é novo? 
Helena – É novo.  
E – Você sentava do outro lado? 
Helena – Isso, agora outro lado. Agora eu mudei de área né. Eu 
estou com a equipe, a equipe de reunião. Sexta-feira passada 
teve reunião sobre a área de trabalho, a gente faz todas sextas-
feiras. 
E – E você participa. 
Helena – Sim.  
Uma funcionário chega ao café e  diz para Helena: 
Funcionária – Tudo bem? Tá com o cabelo lindo! 
E – Tá mesmo! Cortou? 
Helena – Não.  
E – Pintou. 
Helena – Eu tô branco. 
E – Tá com cabelo branco? 
Helena – Eu pintei mas saiu branco. 
E – Só um pouquinho né. Está bonito. Pronto? 
Helena – Já. 
Caminhando de volta para o setor. 
E – Trabalhar mais né. Às vezes você vem tomar café sozinha? 
Helena – Não, sozinha não. 
E – Sozinha nunca, sempre vem com as meninas. É bom 
trabalhar aqui, Helena? 
Helena – Bom. 
E – Você gosta? 
Helena – Gosto. 
E – De todos os trabalhos que você já fez em outros lugares, 
qual o que você achou mais gostoso? 
Helena – Primeiro, primeiro foi é primeiro na época eu 
trabalhava na numa loja, isso foi 93 e eu e eu fazia eu fazia 
dobrar a roupa né, calças e depois da calça eu fazia dobrar a 
saia também. Isso aí foi primeiro emprego que eu já tive. 
E – Você gostava? 
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Helena – Gostava e também na época eu eu apareci 
televisão. 
E – Nesse emprego? 
Helena – Foi, primeiro emprego que eu já tive. 
E – E o que você falou na televisão?  
Helena – Nossa! É como como que eu que eu já fiz, 
como que eu faço meu trabalho, que eu fazia né, como 
que eu sei dobrar a roupa, a calça né e aí depois que eu 
apareci televisão né, eu apareci todos jornais e 
programas na época e todas as quartas-feiras às dez e 
meia da noite eu apareço TV instituição (Helena se 
refere a um canal institucional). 
E – Agora? 
Helena – Agora. 
E – Eu não sabia. 
Helena – Não sabia né. 
E – O que você fala? 
Helena – Como que eu como que eu faço meu trabalho 
e depois agora que na loja fechou, não existe mais, aí 
por isso que eu saí da loja, que dia eu saí era 97, que eu 
queria trabalhar escritório e eu trabalhava em outra 
empresa e eu fazia passageira inteira no correio e eu 
fazia entrega respondências as pessoas, que mais, 
entregar lojinha para para as pessoas, entregar folhetos 
todas as mesas e que mais, é isso. Depois eu saí nessa 
empresa, não vai contratar ninguém, isso é lei, é por 
isso que eu saí e eu voltei desempregada, na loja 
também desempregada, eu parei um pouco emprego, 
desempregada, porque eu trabalhava na outra empresa 
voltei de novo desempregada, precisei esperar sair outro 
emprego novo pra mim. Eu comecei trabalhar aqui. 
E – Quanto tempo? 
Helena – Eu comecei primeiro de agosto, eu já fiz um 
ano já. 
E – Parabéns! 
Helena – Agora eu tenho eu tenho direito para tirar 
férias. 
E – Quando você vai tirar férias? 
Helena – Acho que eu vou tirar só trinta dias. 
E – Já tem data? 
Helena – Não sabe né. Mas a minha mãe fez fez reunião 
na escola né, e depois vai fazer outro reunião aqui para 
resolver as minhas férias. 
E – Você me falou bastante do seu trabalho, acho que 
agora você precisa trabalhar. E melhor né. 
Helena – É, senão né.       
 
    
 
Entrevista com a Supervisora de Trabalho 
 
 
E – Qual é seu contato com Helena, como é seu 
trabalho com ela? 
Supervisora – Eu acompanho a Helena desde que ela 
entrou na entidade, até antes eu já estava aqui na 
entidade, estou aqui há onze anos, sou a mais velha de 
casa. 
E – Sua formação? 
Supervisora – Sou psicóloga, psicopedagoga e tenho 
especialização a nível de Gestão e Administração de 
Recursos Humanos, até por conta desse trabalho aqui na 

entidade, então eu tanto administro os programas internos, que 
são esses de educação profissional, como a parte de 
acompanhamento com a empresa, a minha função é mais 
administrar a parte estratégica na empresa, eu faço reuniões 
periódicas para avaliar como está o andamento do programa 
dentro da empresa, quais foram as metas alcançadas, resultados, 
se a gente precisa modificar, que tipo de estratégia a gente vai 
utilizar para o próximo período, normalmente eu faço uma 
avaliação semestral. Nós temos uma supervisora que trabalha 
mais com a rotina, então ela, dependendo do tipo de 
necessidade, ela faz a visita, agora no caso da Helena, ela faz a 
visita mensal, porque ela já está adaptada, nessa visita ela 
acompanha a rotina, então ela fica em contato com os 
colaboradores próximos, a equipe da Helena, com a Helena, ela 
fica direto nessa rotina, para algum tipo de orientação, 
adaptação, no meu caso, a minha função é ir semestralmente, 
depende da demanda também, mas eu vou no momento em que 
a gente vai avaliar como está o processo lá, como está a 
orientação com os imediatos, com a equipe e aí eu falo mais 
com os líderes, com o RH, com os gestores, diretores, a gente 
fica mais focada neles. 
E – E se houver algum imprevisto, alguma dificuldade? 
Supervisora – Eu também atuo.  
E – No caso da Helena, como foi o processo? Como ela foi 
recrutada? 
Supervisora – Por ter esses dois eixos de trabalho, o trabalho de 
educação profissional e o da empresa, nós analisamos o perfil 
da Helena pelos trabalhos aqui, pelas aulas, a orientação 
profissional trabalha muito em função disso, ela vai fazendo um 
levantamento de como tá, como uma orientação de carreira no 
caso dela, que é adulta, como ela tá em tendências, como estão 
as habilidades, as competências dela, qual o momento de vida 
em que ela se encontra e que desejo ela tem nesse momento. A 
gente vai fazendo essa avaliação, vai levantando esses dados e 
observa qual o perfil dela. No caso, nós temos a captação de 
vagas, então quando surge uma vaga, aí esse outro eixo de 
trabalho vai até a empresa. Então o primeiro movimento é saber 
da empresa e isso envolve o levantamento do perfil. Então, por 
exemplo, no caso da multinacional em que a Helena trabalho, 
eles se disponibilizaram em abrir vagas na  parte jurídica, de 
novos estabelecimentos e de biblioteca e recursos humanos. 
Nós falamos com uma área também, que é uma área bem de 
sistemas e conversamos com esses quatro líderes, a gente 
analisou o perfil do líder, analisou como está a área, discutimos 
o tipo de tarefa que envolvia, como era o perfil da equipe. 
Então, em cima dessa análise a gente criou o perfil da vaga e a 
gente cruza essa informação, que tipo de perfil tem aquela vaga 
pra o perfil do candidato que a gente tem, no caso, a Helena. 
Foi por esse movimento que ela foi indicada para novos 
estabelecimentos. 
E – Vocês já acompanhavam a Helena. 
Supervisora – Ela já estava aqui, ela não  passou pelo programa 
de orientação vocacional que nós temos aqui, esse grupo do 
qual ela participa, a grande maioria passou pelo programa, pois 
já está aqui há mais tempo que ela, eles fizeram todo o 
programa de orientação vocacional para depois começarem essa 
parte onde ela está. Mas ela fez um trabalho de sondagem 
quando ela estava em outra associação, ela desenvolveu isso. 
Então, ela já é uma aluna que já tem uma experiência, apesar de 
não ter participado do histórico aqui, ela tem um histórico, ela 
já trabalhou, fez estágio, ela já estava mais preparada. Um outro 
aspecto importante, é considerar o perfil da família também, pra 
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estabelecer a indicação para a vaga, aí nós temos alguns 
critérios que são, ou impeditivos ou não, a localização, 
às vezes a vaga é perfeita para aquela pessoa, mas não 
tem condição de deslocamento, a questão de 
acessibilidade, a gente avalia também esses aspectos. E 
o próprio perfil da família, às vezes a família tem um 
nível de exigência, tem um nível de expectativa que 
precisa ser trabalhado e nem sempre condiz com o que a 
empresa vai oferecer, ou que o candidato já está pronto 
pra desenvolver, então a gente considera bastante esse 
aspecto porque não funciona, a gente encaminha e a 
coisa não anda. Então a gente conversa, traz a família 
pra discutir, a família também é apresentada pra 
empresa, pra olhar, pra avaliar, se ela acredita que seria 
um trabalho interessante e aí fechando essas três 
propostas de avaliação a gente encaminha. 
E – E a locomoção, a entidade prepara para o 
transporte? 
Supervisora – Não, a família se responsabiliza pelo 
deslocamento. Isso é um acordo já feito com a empresa. 
É o caso da Helena, na maioria dos casos que nós temos 
é assim e isso é uma coisa que a gente deixa claro, 
quando a gente vai falar com a empresa a gente deixa 
claro. É uma questão de competência, muitos, se forem 
treinados e a gente ensina, vai se deslocar, apesar de a 
possibilidade no sentido de transporte público, 
realmente oferecer um determinado risco, não só pra 
eles, mas pra maioria das pessoas, a articulação da 
trajetória do ônibus ou do metrô pra poder chegar, às 
vezes são informações muito complexas e que numa 
cidade como São Paulo são impeditivas. Mas eu tenho 
casos que, por exemplo, o aluno vai de caso para o 
trabalho a pé, ou vai de ônibus quando a condução é 
mais prática. Não é o caso da Helena, os pais se 
responsabilizam. 
E – E em termos de trabalho da Helena? 
Supervisora – O foco do trabalho dela é mexer com o 
computador, ela mexe com planilhas do Excel, onde ela 
faz os cadastros dos novos estabelecimentos que são 
parceiros da empresa. Normalmente, ela pesquisa uma 
publicação que tem estabelecimento e na própria 
publicação tem alguns códigos, ela tem que fazer essa 
pesquisa, reconhecer os códigos, fazer a leitura e depois 
transcrever os dados do estabelecimento pra esse 
cadastro. Essa é a função principal dela. Ela se desloca 
às vezes, agora parece que agregaram mais tarefas pra 
ela, mas esse é o foco principal, então uma cópia, um 
xérox, levar alguma informação pra alguma outra, pra 
se deslocar no próprio andar, então isso ela também faz, 
mas o foco principal é no computador. Então, uma das 
coisas que a gente considerou na hora de encaminhar a 
Helena é que ela tem um nível de concentração bom e 
pra essa tarefa é importante que a pessoa se concentre. 
Ela é muito disciplinada, é muito preocupada em não 
errar, tem controle daquela situação. Isso, na verdade, 
passa a ser um perfil apropriado pra ela na tarefa, 
embora a gente também tivesse necessidade de trabalhar 
com ela esse rigor que ela tem, de não poder errar, de 
fazer tudo exatamente do jeito que tem que ser feito. A 
gente trabalhou muito mais no começo que ela poderia 
se soltar um pouco, que ela poderia errar, colocar uma 
letra diferente, pra gente foi muito, até um desafio, fazer 

com que ela se sentisse motivada a desenvolver as tarefas dela, 
mas sempre com o cuidado de mostrar que ela não precisava 
entrar na rigidez, de não errar nunca, ao mesmo tempo 
prestando atenção ao que ela estava fazendo. Então, a nosso ver 
foi até uma surpresa o tempo que ela levou pra se adaptar, foi 
muito rápido, mesmo o desempenho dela na tarefa, na execução 
da tarefa, margem de erro, foi bem menor do que a gente 
pensou que fosse acontecer. 
E – Eles têm um preparo antes de ir para o trabalho, não é? 
Supervisora – Tem as aulas, um currículo básico, matemática, 
linguagem, isso também favorece. A Helena quando ela 
começou, ela já estava num processo de alfabetização 
começado, ela estava na manutenção. 
E – Ela tinha também passado pela orientação profissional. E o 
aspecto específico dessa empresa, vocês estiveram lá? 
Supervisora – Isso, a gente, são as duas coisas. Aqui ela tem um 
encontro de quarta-feira, aonde ela desenvolve algumas tarefas, 
então, por exemplo, a parte toda de comunicação, de 
atendimento a público interno, é desenvolvido na quarta-feira e 
a gente chamava de treinamento. Nós usamos dinâmica de 
grupo, trabalhamos com cooperativa, desenvolvemos 
estratégias, simulamos situações onde eles vivenciam e aí ela 
vai exercitando, eu chamo isso de ensaio, porque na verdade a 
carga horária é muito pequena, a idéia é que ela só desperte nela 
a consciência de alguns processos que ela precisa cuidar. E aí 
também tem na empresa, aí quando a gente faz a visita, além de 
conversar com a equipe, ficar atenta a essas relações que são 
estabelecidas, ela também um levantamento de quais são as 
dificuldades, ou quais são, qual o desempenho que a Helena 
demonstra na tarefa. Então, por exemplo, quando a supervisora 
está lá, ela observa como a Helena está transcrevendo, quais as 
habilidades que a Helena precisa desempenhar pra esse objetivo 
da tarefa e aí ela pontua isso, até pra própria liderança e pro 
colega que está deslocado para o treinamento e aí a gente 
orienta a pessoa, porque a pessoa não sabe como fazer, não tem 
muita diferença de qualquer outra pessoa, mas as pessoas que 
não conhecem ficam com um certo receio de interferir nessa 
orientação. Aí a supervisora vai até lá pra haver diálogo - pode 
solicitar que a Helena desenvolva tal coisa, ou então mesmo até 
adaptação – será que a tela do computador, o tamanho da tela, a 
letra tá apropriada pra Helena, se o computador tá em inglês, os 
comandos são em inglês, como a gente ajuda a adaptar isso pra 
Helena compreender, vai precisar colocar em português ou não 
ou  ela pode, ela tem condição de associar os comandos mesmo 
em inglês, dentro da tabela do Excel, será que ela tá 
conseguindo movimentar as colunas, então ela vai 
destrinchando etapa por etapa dessa tarefa e vai ver as 
habilidades que ela precisa ter, aí a gente traz essa informação 
aqui pra escola e vai trabalhando aqui. Nem sempre é possível 
trabalhar tudo aqui, às vezes o planejamento não vai ao 
encontro do que ela está tendo na empresa, por isso é que a 
gente tem o treinamento na empresa. A gente propõe também, 
isso não aconteceu ainda lá, mas a gente propõe cursos de 
treinamento, que lá tem essa política, por exemplo, o próprio 
líder da Helena pode resolver, se a gente solicitar – ela precisa 
de um curso de informática, então, a empresa tem como política 
financiar o curso para o funcionário e a Helena tá incluída. 
Então, nós chegamos a levantar essa possibilidade, não para o 
curso de informática, mas a possibilidade de fazer um 
levantamento de qual seria a necessidade dela pra treinamento e 
a empresa indicar, mesmo financiar. Aí a gente tá dando conta 
dessas situações, mas vamos retomar agora, a gente tá numa 
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fase de fazer entrevistas com as famílias, então os pais 
da Helena vão ser chamados para conversar, fazer uma 
avaliação e em seguida a gente vai fazer uma avaliação 
das metas. 
E - Por exemplo, ela usa o computador, ela já tinha uma 
noção de informática antes, geralmente quando a pessoa 
começa em uma empresa há um processo de adaptação, 
vocês sentiram alguma dificuldade com a Helena, 
houve necessidade de dar um suporte lá na empresa, de 
alguém ficar com ela alguns dias? 
Supervisora – O que a gente percebeu na Helena, não 
precisou de uma monitoria assim direta, intensiva, não, 
ela teve sim, por exemplo, o procedimento que a gente 
tem no primeiro bimestre da inserção da pessoa a visita 
é semanal, então toda semana a supervisora vai pra 
acompanhar, mas é só uma vez por semana, o primeiro 
dia de trabalho a pessoa também vai pra acompanhar e 
depois, no segundo bimestre, começa a ser 
quinzenalmente a visita e no terceiro bimestre 
mensalmente, a gente acredita que em três meses a 
empresa, a pessoa já esteja mais adaptada. Então foi 
esse percurso que a gente fez, o que especificamente a 
gente observou nesse caso da Helena foi que a 
comunicação dela era muito pequena em relação à 
exigência do contexto, por exemplo, se alguém fizesse 
uma pergunta pra ela, ela respondia sim ou não, ou com 
uma frase curta, ela só concordava com aquilo que a 
pessoa tava falando, o contra-argumento, essa 
complexidade de entrar mais na argumentação, a gente 
sentiu que precisaria ser mais desenvolvida, mas isso já 
era uma característica, independente de ser no ambiente 
de trabalho, a gente já vinha trabalhando isso na Helena, 
que ela podia contrapor uma situação, aquele contexto 
favoreceu, exigiu dela, desafiou, isso foi uma coisa 
levantada – isso vai ser bom pra Helena nesse contexto, 
porque vai fazer com que ela se mobilize a mudar essa 
argumentação, não mudar, acho que não é bem a 
palavra, ela ampliar, que ela possa ampliar mais, não 
que ela não fosse uma pessoa que conversasse, que não 
tivesse um diálogo com a gente, mas a gente achava que 
ela podia ampliar mais o vocabulário, ser mais solta na 
questão da comunicação, colocar mais a opinião dela, 
mesmo que fosse contrariando o outro Então a gente 
achou que esse contexto poderia mobilizar e realmente 
foi o que aconteceu, no começo ela, a gente viu que 
tinha um comportamento compartimentado e depois ela 
foi se soltando e se tornando mais autônoma nesse 
diálogo, nessa iniciativa, até na questão de relação com 
o colega, de poder brincar mais com o colega, de fazer 
umas piadinhas de vez em quando. 
E – Como foi essa questão do relacionamento? 
Supervisora – Na verdade, ali não favorece pra ninguém 
essa questão do relacionamento interpessoal, porque 
cada um fica no seu setor, conversando com o colega ao 
lado, até porque o trabalho precisa de concentração, 
mas a empresa também favorece a integração, então 
eles têm várias formas de comunicação, tanto é que a 
Helena participou das integrações, do treinamento da 
equipe e acho que isso foi um diferencial que a gente 
viveu no trabalho com a Helena. A Helena foi a única, 
foi a primeira que desenvolveu um treinamento muito 
igual aos outros. A equipe resolveu fazer um 

treinamento fora, num hotel, eles iam trabalhar com questões de 
liderança, de time e solicitaram pra gente a sugestão de se ela 
deveria ou não participar, aí a gente falou que sim, a equipe 
dela é uma equipe muito boa, na época falou – não, a gente 
também acha, só que o receio era adaptar o treinamento, porque 
tem uma parte do treinamento que tem lá na tela e ele fica uma 
hora falando inglês e conversando, passando às vezes o 
conceito dos negócios, então, como fica isso pra ela? Então, a 
gente discutiu todos esses itens, ora passar conceito da empresa, 
mesmo que ela não compreenda o total, todo esse conceito, é 
importante que ela escute, que ela vai absorvendo inclusive o 
vocabulário, tem muita coisa também em inglês, que ela vai 
aprendendo, vai assimilando.  
E – O fato de ser uma empresa bilíngüe não foi obstáculo? 
Supervisora – A empresa questionou isso no começo -  precisa, 
é exigência, tem alguma influência  – a gente falou – não, desde 
que a gente consiga trazer esses significados para eles, dentro 
do que eles tem que desenvolver na empresa e foi muito bom. A 
Helena participou do treinamento todo, ela assistiu a 
apresentação de negócios. Inclusive, ela saiu de lá e chegou em 
casa e mesmo aqui, depois nas aulas, falando, então, do todo ela 
conseguiu entender a essência e a gente achou isso bárbaro. 
Então, isso comprovou que ela chegou lá falando dos produtos 
da empresa e até eles ficaram – nossa, olha que bárbaro, ela 
entendeu. Então ela participou desse treinamento, depois eles 
tiveram, tem aquelas coisas de vivência, então líder, todos 
foram vestidos de roupa de exército, de guerra, ela também 
recebeu um uniforme de guerra, a gente tem até a foto e aí 
assim, tem uma hora que o líder, nesse treinamento, o líder 
começa a falar e de repente entra no meio da apresentação dele, 
no auditório, entra uma equipe de tipo terroristas e seqüestra 
ele, ele vai embora e some e a tarefa do time é descobrir onde 
ele está, resgatá-lo. Então, o dia todo eles têm que montar a 
estratégia pra resgatar o líder e ela participou de tudo isso. 
Então, o que está sendo bacana é que a gente está conseguindo 
de fato desenvolver a inclusão na empresa, a Helena participa 
de todos os eventos. Uma outra questão que a gente tá iniciando 
é a avaliação de desempenho. Então, toda empresa grande, 
principalmente essas multinacionais,  elas têm um sistema que 
vem dos Estados Unidos pra fazer a avaliação, eles implantam o 
sistema e aí cria-se uma avaliação onde o líder avalia, a pessoa 
é avaliada e também avalia, se auto-avalia. Só que são critérios 
complexos de competências muito complexas e aí a empresa 
chamou a gente pra perguntar o que eles faziam, porque isso 
teria que entrar, ela teria que entrar na avaliação por conta de 
bonificação, de pontuação pra receber às vezes algum prêmio, 
como a gente realizaria esse tipo de trabalho, sabendo que como 
os critérios eram muito complexos, o ideal seria que ela 
soubesse interpretar cada item daqueles, ou não, ou se a gente 
excluiria algum item e também qual o escore que a gente 
consideraria, porque tem um escore, a gente discutiu isso com a 
empresa, a gente discutiu cada critério, nós achamos melhor 
colocar dentro do escore, num primeiro momento, porque a 
gente ainda está em andamento nessa avaliação, pra gente 
adaptar essa ferramenta, num primeiro momento um escore 
médio pra não ser, para que não fosse injusto com ela, já que 
ela não poderia se auto-avaliar ainda. 
E – Os critérios foram mantidos e mudou a expectativa, é isso? 
Supervisora – Isso, isso e aí se coloca uma pontuação média pra 
que ela não fique fora do tipo de premiação que ela pode 
receber e a gente excluiu dois ou três daqueles critérios, porque 
não seria o caso pra ela aprender a valia. E agora nós estamos 
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nesse momento também, foi no meio do mês, a segunda 
etapa é avaliar, é trazer pra ela essa ferramenta, pra ela 
estudar. Então, ela fazer a interpretação de cada critério, 
fazer essa localização de onde tem a atuação e aprender 
a fazer a avaliação. Essa primeira etapa que ela avaliou, 
porque eles avaliam a cada seis meses. O semestre 
passado ela foi avaliada e ela sentou pra conversar sobre 
a avaliação com o líder.  Embora a gente não tenha 
considerado, porque não deu tempo de ela trabalhar 
toda a interpretação do texto, interpretação dos critérios. 
E – Usualmente, como é feito? O funcionário tem um 
momento sozinho e depois ele conversa? 
Supervisora – Depois ele conversa e marca uma data e o 
líder senta com a pessoa e conversa e discutem essa 
avaliação. 
E – E a Helena fez direto. 
Supervisora – Fez direto. A gente conversou um 
pouquinho antes com ela, nós mostramos pra ela a 
ferramenta, lemos, tentamos ajudar como interpretar, só 
pra ela contextualizar a ferramenta e aí depois a líder 
sentou com ela e foi explicando pra Helena que 
significado aquilo tinha no contexto, nas ações dela e aí 
fizeram a avaliação. Então agora tem uma segunda 
etapa na empresa que é começar a trazer essa 
ferramenta para as aulas, pra gente discriminar pra ela 
poder fazer o trabalho de leitura, interpretação, só para 
se tornar mais intenso, que essa avaliação seja uma 
avaliação mais fidedigna até pra entrar na avaliação do 
desempenho. Essa é uma outra, um outro processo que a 
gente achou que foi bem legal.  
E – Ela fica meio período na empresa. Em que esquema 
ela está? Ela é aprendiz? Como é? 
Supervisora – A área dela é uma área terceirizada, que é 
uma área que todos eles são contratados por outros, se 
fosse uma área em que todos têm contrato direto com a 
empresa, ela também seria.  
E - A empresa que contrata entra nesse processo de 
treinamento? 
Supervisora – Não, normalmente não. É tudo pela 
empresa onde ela presta serviço. Agora você me deixou 
em dúvida, preciso checar isso, porque na época, 
quando a gente fez a negociação, eles tinham essa 
questão de serem terceirizados e não poderem ter 
projetos, porque acabou o projeto todo mundo vai 
embora e essa era a preocupação da empresa, porque aí 
ela não poderia ficar com temporários, a gente achou 
também que não, por causa do aprendizado, do ritmo 
tudo isso e eu não sei se aí, eu preciso checar isso, que a 
empresa acabou contratando diretamente ou se 
continuou com a administração de terceiros. Eu tô 
achando, que no caso dela, ela foi contratada 
diretamente pela empresa pra garantir que ela tivesse 
um tempo maior de trabalho. 
 E – O pessoal do setor dela também trabalha meio 
período ou é só ela? 
Supervisora – Não, é só ela, no caso dela, qual a 
justificativa, como a gente negocia isso com a empresa, 
não é só no caso da Helena, é de todos, a gente não tem 
hoje serviço de apoio favorável em período noturno e 
final de semana, para os nossos alunos, porque a 
maioria depende da família pra deslocamento e a gente 
percebe que o nível de produtividade deles não é uma 

questão física, é uma questão intelectual mesmo. Eles são muito 
mais produtivos numa jornada mais reduzida, isso é um dos 
critérios que a gente usa pra negociar.  Outra situação é que os 
serviços todos de apoio são feitos no contra-turno, então se o 
aluno estuda de manhã, no contra-turno ele vai ter os serviços 
de apoio. E a gente chama de serviços de apoio, porque eles são 
considerados no manual do Ministério do Trabalho, uma das 
coisas que eles sugerem é a jornada com a carga horária flexível 
e esse serviços são serviços que vão dar base para o trabalho, 
então para a empregabilidade dessa pessoa, então seriam: 
psicólogo, fonoaudiólogo, todo serviço médico, 
acompanhamento médico, a escola, no caso, ela viria pra cá pra 
fazer esse trabalho complementar, a gente justifica pra empresa, 
então vai um documento, eu mando todo o programa aonde eu 
justifico essas necessidades.  
E – Nos período em que ela não está na empresa, ela está em 
um desses serviços? 
Supervisora – É. 
E – Ela tem o período integral ocupado, mas não é só na 
empresa. 
Supervisora – Tem, isso. Um serviço muito específico de apoio, 
que a gente considera no caso do trabalho seriam os dois 
períodos que ela vem aqui, comparece na entidade, que é 
Orientação Profissional, Grupo de Psicologia e Treinamento e 
mais essas aulas de Apoio Pedagógico e outros serviços seria, 
no caso, a psicóloga, a psicopedagoga, a fonoaudióloga, 
depende do suporte que ela tem, esses são os mais 
considerados. Agora tem outros cursos, mas a gente nem 
justifica como sendo serviço de apoio.  
E – Você acha que algum aspecto da síndrome de Down 
influenciou os colegas, em termos de relacionamento, de 
qualquer forma? Algum aspecto da síndrome? 
Supervisora – Eu acho que não, eu não consigo ver, se tem um 
denominador comum, pelo menos do público que eu atendo, 
não vou dizer que seja no geral, é que de fato eles mobilizam a 
questão do relacionamento, o relacionamento interpessoal, isso 
é comum, não é só a empresa que a Helena trabalha, mas várias 
outras que a gente tem. É que eles êm um movimento de 
aglutinação, eu percebo isso comum, eles são pessoas que 
favorecem esse contato de todo mundo ficar próximo, de cada 
um tem que saber um pouco do outro mesmo, eles favorecem 
essa conduta de buscar. Uma coisa que todo mundo pergunta 
pra mim – mas o que eu faço pra poder conversar, criar 
vínculo? – olha, traz a foto do seu cachorro, fala da sua família, 
pra onde você foi viajar, pronto, Porque eles fazem muito isso, 
vão e levam a vida deles pessoal, eles falam da vida deles, não 
vou dizer característica de todos, mas da grande maioria. Eles 
trazem essa intensidade de relacionamento interpessoal que 
acaba impactando nas pessoas, principalmente numa empresa 
que lida com uma situação mais formal, onde as pessoas falam 
por e-mail, elas estão ao lado, mas elas conversam por e-mail, 
então isso impacta de uma forma favorável. Agora o que eu 
vejo comum, muitas vezes comum, é a questão da birra, da 
teimosia, então às vezes eles entram, é muito proporcional, 
como eles são intensos na situação do relacionamento, do 
vínculo, eles também são no conflito, na administração de 
conflito, eles também são intensos, aí você perde, às vezes você 
confronta e acaba não tendo resultado, isso também é muito 
comum.         
E – Na empresa, quais são as pessoas envolvidas no 
treinamento? 
Supervisora – Quando a gente inicia o trabalho, a gente oferece 
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as palestras educacionais, esse é o primeiro canal de 
comunicação.  
E – Pra quem? 
Supervisora – A empresa é que decide, o que a gente 
sugere é que todo desde a segurança que fica lá no 
elevador do prédio, até o presidente participe. as como 
isso é organizado é uma decisão da empresa, mas a 
gente não sugere só um canal de comunicação, a gente 
considera as palestras, a gente leva o material sobre a 
síndrome pra distribuir, cria painéis intranet e textos 
também pra que as pessoas possam conversar sobre 
aquele assunto. 
E – Informativo. 
Supervisora – A gente disponibiliza, varia de empresa 
pra empresa, tem empresa que marca um horário e a 
gente faz uma reunião, tem empresa que abre um 
plantão pra conversar com quem quer conversar, tem 
empresa em que a gente define quais os grupos, então 
um tipo de palestra pra um grupo, um tipo de palestra 
pra outro, tem empresa que fala que desde o presidente 
até a moça da copa vá junto pra todo mundo conversar, 
mas a gente disponibiliza todas as informações. E no 
dia a dia também, quando a supervisora tá na empresa 
acontece, as práticas é que vão denunciando ou vão 
mostrando o que tá acontecendo, aí ela vai informando 
no momento como a pessoa pode reagir. 
E – O que chama mais sua atenção nesse trabalho? O 
que você destacaria? 
Supervisora – As pessoas. Eu fiz uma pesquisa uma vez 
numa empresa, eu até estava no meu curso de 
especialização, e eu quis sondar um pouquinho sobre a 
avaliação de desempenho, eu comecei uma pesquisa 
inicial, entrevistei, fazia perguntas iguais desde o 
presidente até a pessoa diretamente ligada aos alunos, 
né. E assim, perguntava – o que pra você é 
desempenho? O que é aprendizagem? Perguntava uma 
série de coisas, mas tinha uma pergunta que eu não 
fazia pra ninguém, mas todos me responderam, parece 
até que eles combinaram, no final todo mundo relatava, 
o relato era mais ou menos assim: a vida deles tinha 
mudado, era uma empresa que já trabalhava há dois 
anos com esse programa, mas assim, parecia 
combinado, todos no final faziam questão de relatar que 
eles tinham mudado como pessoa e assim, um dos 
dados era assim: eles tinham uma transformação 
pessoal, uma mudança de padrão, de questões de 
valores, eu pensava de uma forma e hoje penso de 
outra, eu agia de uma forma e hoje minha ação é outra, 
então é uma coisa que todos pontuaram. A outra era a 
questão de envolver a família nesse processo, então que 
toda vez que chegavam em casa, todo mundo já 
conhecia em casa e todo mundo perguntava “e como foi 
hoje? O que aconteceu hoje?”, parecia cenas dos 
próximos capítulos, todos relataram isso, que a família 
acabou se envolvendo nesse processo e acabaram 
também aprendendo a lidar com situações que eles não 
sabiam. 
E – E uma experiência positiva. 
Supervisora – Positiva, no começo era uma coisa de 
trazer o preconceito mesmo, uma pessoa disse “quando 
eu fiquei sabendo que eu ia assumir isso, eu achei que 
eu era a pior da empresa porque eles só podiam me dar 

a coisa pior que realmente eu era a pior da empresa”, era a 
questão da identificação, “eu era a deficiente na empresa, por 
isso colocaram pra mim” e não “eu era a mais competente”, ela 
colocou bem dessa forma, ”mas com o tempo eu fui entendendo 
que eu era a mais competente pra poder lidar com eles”, são 
relatos muito bonitos. Então o que a gente tira desse trabalho, o 
que me mobiliza como profissional pra continuar é que eu vou 
além da síndrome, através deles eu acho que como profissional 
tem uma função de modificar essa questão social, tem um efeito 
muito além deles. Eu como profissional também me transformei 
muito, né, tive, é um desafio no dia a dia, eles são os 
protagonistas e de observar essa abrangência, aonde isso vai, 
desde o impacto na empresa, de um presidente rígido, que não 
conversa com ninguém, que não dá bom dia, ele aprender a dar 
tapinha nas costas do aluno e conversar sobre futebol, até uma 
líder que fala que ela era uma líder, eu me lembro que ela falava 
- eu sou um trator, eu era um trator e agora eu comecei a 
aprender a escutar melhor a minha equipe. É uma abrangência 
muito maior. 
E – A inclusão é lei, como você percebe a dinâmica? 
Supervisora – Quando nós começamos, a gente nem tinha essa 
questão da lei ainda, era uma coisa pouco falada, então eu tive 
as duas experiências, eu tenho a experiência de empresas que 
precisam cumprir a cota e empresas que tem essa questão da 
responsabilidade social muito forte já como política. O que eu 
percebi é o seguinte: a lei de cotas é fundamental, eu acho que é 
uma ação que tem que acontecer, ela tá aí pra dar um impacto 
nas pessoas e aí a gente vai ajudando a ajustar. A inclusão veio 
rompendo, criando um impacto, uma coisa muito radical, mas 
trouxe muitos benefícios, por esse impacto ela empurrou muita 
gente a pensar, a falar o que não se falava. Então a lei de cotas, 
eu acho que nós temos aqui uma fiscalização muito favorável, 
funciona muito bem, tá funcionando muito bem, embora ainda 
tenha questões políticas, a gente sabe que sempre vai ter, mas 
ela funciona bem e nós temos também um movimento de 
responsabilidade social, então as grandes empresas hoje já tem 
uma política, independente da cota, pelo menos as empresas 
com as quais a gente trabalha, elas já tem na política a questão 
da responsabilidade social, dos direitos humanos, elas já tem 
programas montados que vem de influencias do exterior, da 
Europa, da América, dos Estados Unidos, ela já vem formatada 
com essa política, isso favorece também. 
E – E as empresas daqui? 
Supervisora – Eu já tive experiência também com pequeno, 
médio e grande porte. Então eu tenho experiência com empresa 
nacional de grande porte, que também desenvolve um trabalho 
belíssimo, a gente não tem hoje gente incluída, mas eu tive 
oportunidade de negociar, trabalhar e acompanhar, que tem um 
bom trabalho. A gente tem empresa de pequeno porte, que às 
vezes quer ajudar, mas não tem subsídio pra isso, assim como 
nos outros casos ela não tem subsídio, ela não tem incentivo, 
ela não tem incentivo pra isso. E tem a de médio porte que acho 
que é grande nicho pra gente, né, que é esse que a gente pode 
favorecer um trabalho de desenvolvimento maior, né, não tem 
ainda, ela já entra na cota também a de médio porte, mas muitas 
estão no limite, então elas não têm a obrigatoriedade. Então 
você encontra empresa que não quer nem saber disso e a 
justificativa é sempre econômica, não tem lucro, não pode e tem 
empresa já de médio porte querendo crescer e saindo pra ir pra 
esse tipo de processo, a gente encontra de tudo. Eu já tive 
empresa que me chamou por conta só da lei de cota, grande, de 
grande porte e que não tinha o mínimo de interesse, era só pra 
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cumprir cota. Outra coisa, enquanto você não mobiliza 
a alta gestão, a presidência, enquanto a empresa não tem 
uma mobilização do alto escalão é complicado você 
conseguir fazer uma inclusão correta, porque as vezes o 
pessoal tá lá mobilizando tudo isso, o pessoal do RH, os 
líderes, eles estão muito mobilizados, a gente consegue 
mobilizar, eles abrem, quando entra no escalão maior, 
veta, veta completamente. Eu tenho casos de a 
selecionadora me chamar, a gente conversa, mostra o 
trabalho, abrange a equipe inteira, passa pelo diretor, o 
diretor fala assim – qual a carga horária? É carga 
horária de quarenta e quatro? – aí a selecionadora fala – 
mas é um caso específico – não, não tem que cumprir 
cota, então, coloca pra gente ver o que acontece. É 
nesse nível e empresa de médio porte, então você 
encontra de tudo. O movimento que eu percebo é que a 
tendência é ir pra uma coisa mais adequada, que a 
maioria sabe que não dá certo fazer isso, porque a idéia 
não é você incluir, é você conseguir reter, reter o 
funcionário na empresa, você coloca aquela pessoa, mas 
daqui há dois meses, três meses não dá certo, isso 
envolve não só aquela pessoa, envolve toda uma equipe, 
cria uma série de conflitos.                       
 
Aula de matemática 
A professora distribui folhas avulsas com exercícios e lê 
os enunciados para os alunos. Os problemas envolvem 
operações de adição e multiplicação, além de ordinais. 
Helena faz as somas utilizando os dedos, mostra 
dificuldade de colocar as quantidades em ordem 
crescente e decrescente, precisando de ajuda em cada 
etapa da resolução. Sua participação verbal na aula é 
discreta, sendo que ela só se manifestou quando 
solicitada e junto com todos os alunos, quando eram 
solicitados a fazê-lo.   
 
Entrevista com a professora de matemática 
 
E – Como é seu trabalho com a Helena? 
Professora – Como professora de sala, eu estou há mais 
ou menos um mês, porque eles introduziram a parte de 
matemática e eu assumi essa aula. Meu trabalho agora é 
um trabalho de avaliação, porque a gente tinha uma 
proposta inicial de trabalhar com a parte toda 
relacionada com a matemática, mas ligada ao trabalho, 
então, extrato bancário, conta corrente, holerite, mas o 
grupo não tá dando conta desse conteúdo; foi um grupo 
que ficou parado muito tempo, sem português e 
matemática e eles estão vindo agora com muita 
dificuldade, então a gente parou esse conteúdo e eu tô 
tendo que iniciar a partir de uma avaliação, estou 
retomando conteúdos básicos, a questão de dezena, 
dúzia, que eu senti que eles perderam todo esse 
conhecimento. Então é uma dificuldade, a questão de 
soma de problemas simples, eles não estão conseguindo 
ler e montar o problema, organizar o pensamento. Nós 
estamos agora em avaliação pra poder retomar esses 
conteúdos que são básicos pra  ver se depois a gente 
consegue dar seqüência no planejamento deles. Eu sinto 
a Helena um pouco perdida, às vezes eu dou um 
conteúdo e ela fica me olhando como quem quer dizer – 
o que eu faço – e aí eu acho que ela precisa de um 

pouquinho de atenção individual, eu tenho que ficar ao lado 
dela e dizer – vamos ler, o que você entendeu desse problema 
agora, o que tem que fazer aqui. Eu acho que ela perdeu, eu 
acho que de uns tempos pra cá eu sinto a Helena um pouco 
cansada e ela traz que ela tá cansada do trabalho, que ela fez 
muitas atividades, a gente sente ela um pouco cansada e tem 
hora que ela tá desmotivada, eu acho que até por um cansaço 
físico mesmo. 
E – Essa aula é depois do trabalho? 
Professora – É sempre de manhã esses dias que ela tá aqui, só 
que depois ela sai daqui ela volta pro trabalho, então eu não sei 
como é a rotina dela à tarde, ela trabalha, depois eu sei que ela 
tem natação alguns dias, não sei como tá a agenda da Helena, 
mas tem dia que ela fala que ela tá cansada. Mas eu acho que 
ela consegue entender as coisas muito rápido, ela tem um 
pensamento que se você trabalhar com ela, ela pega o que você 
quer falar bem rápido, em termos de pensamento, mas ela tá 
com uma dificuldade sim, eu acho que porque ela ficou esse 
tempo parada sem português e matemática. Eu acho que não só 
ela, tinha alunos nesse grupo que são maravilhosos e que a 
gente tá sentindo uma dificuldade que eles não tinham. Eu já 
trabalhei com esse grupo há dois ou três anos atrás também com 
um pouco de matemática e são dificuldades que eles não 
tinham.  
E – Eles ficaram sem aulas? 
Professora – Sem português e sem matemática, sem nada da 
área, nada pedagógico. Então acho que perde mesmo. Até as 
mães, na própria reunião colocaram que elas acham necessário 
porque eles estão perdendo isso, nem que seja pra resgatar o 
anterior, porque eu deixei bem claro que vai ser um período de 
avaliação porque eles não tão dando conta do conteúdo, então 
elas falaram – vamos resgatar mesmo, treinar, fazer o treino 
porque eles estão perdendo. A gente acha importante, é uma 
aula muito curta, é uma hora e quinze pra um grupo que tem 
onze, doze alunos, é muito difícil de você trabalhar, onde tem 
alunos que precisam dessa atenção individual, onde tem alunos 
que saem mais cedo em função do trabalho, eu acho que fica 
bem complicado em uma hora e quinze você trabalhar 
conteúdos que eles não dão conta e tá muito lá atrás, tá muito 
defasado, então a gente tem que retomar mesmo pra  gente 
iniciar outro período com uma proposta diferente, com um 
horário de aula. 
E – O uso que a Helena faz de português e matemática na 
empresa não mantém a habilidade?  
Professora – Não mantém, eu acho que na empresa acaba sendo 
uma coisa que vira rotina, todo dia, então ler texto curto a 
Helena lê, agora se pedir pra interpretar, ela tem uma 
dificuldade sim de fazer a interpretação desse texto sozinha, 
fazer conta, ela monta a conta, mas, por exemplo, ela se perde 
numa conta onde sobe um, se tiver outro um lá em cima que 
nem ela diz, ela não sobe porque - ah, já tem um aqui – então 
ela se perde, eu acho que falta essa manutenção. Eu acho que a 
empresa tá um pouco fora do pedagógico que a gente quer 
trabalhar. A questão de ortografia, não tem, então a gente pega 
muito erro de ortografia na escrita, troca de letras, pontuação, 
que são coisas que quase ela não usa, então ela tá habituada 
mais a o quê, a ler um texto curto, entregar um documento, a 
fazer um textinho no computador, digitar algumas coisas, mas é 
tudo cópia. Então, a hora que ela necessita sozinha, que nem, a 
gente deu um exercício de eles anotarem um recado  de 
telefone, eles tiveram a maior dificuldade do mundo, porque 
tinha duas ordens: avise o chefe que eu não vou, pois estou 
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doente. Eles não conseguiram, então a gente está 
trabalhando essas questões, porque realmente ela pode 
atender o telefone com esse recado – não vou avise, 
amanhã estarei aí – e eles não conseguiram, então acho 
que falta um pouco dessa manutenção, eu acho que não 
dá pra eles ficarem só na empresa sem esse pedagógica. 
E – Então uma coisa nova, um imprevisto, eles se 
perdem. 
Professora – Se perdem. Isso que eu acho que são todos, 
na síndrome de Down, todos eles se perdem, até uma 
mudança de rotina, se não for trabalhada pra eles é 
complicadíssimo. 
E – Você está observando dificuldades em conteúdos 
básicos. 
Professora – Então, por isso que a gente tá retomando, 
porque é um grupo que tem capacidade de fazer já esse 
tipo de resolução de problemas. 
E – É um grupo que já tinha dominado esse conteúdo. 
Professora – Já, dezena, dúzia, a questão na parte de 
dinheiro, pra você fazer a transferência, então, eu tenho 
dez notas de um real, quantos reais eu tenho? É só no 
concreto, ou eu ponho o dinheiro na mesa, ou dou as 
notas, senão, ou então eu vou na lousa item por item, 
dez vezes um real pra fazer a soma senão eles não estão 
conseguindo. 
E – A Helena precisa lidar com o dinheiro no dia a dia, 
você observa isso? 
Professora – Segundo os pais, ela vai, ela sai, a mãe 
deixa ela se virar com troco, às vezes ela quer comprar 
um café a mãe dá o dinheiro, ela tem o dinheiro dela, a 
Helena tem o dinheiro que ela fica com ele na carteira, 
ela saca no banco, fica sendo dela. Então, tem a 
dificuldade no troco, mas até que eu acho que ela se 
vira bem dentro de um contexto geral eu acho que a 
Helena se vira bem com esse dinheiro, ela sabe o que 
não dá pra comprar, o que ela pode comprar. Até 
porque ela faz parte do grupo pedagógico e às vezes 
eles faziam algumas saídas aqui no bairro, pra ir à loja 
de um real, fazer compra em algum lugar, ir tomar um 
lanche fora com eles, onde cada um usava seu dinheiro, 
eu acho que ela se vira bem, porém tem essa dificuldade 
mesmo, começa a trabalhar com moeda pra fazer a 
relação que a mesma quantidade de moeda você pode 
ter em nota, a equivalência é difícil. 
E – Embora eles tenham esse conteúdo eles não 
mantêm. 
Professora – Porque é uma coisa que eles não usam, vai 
ficando perdido. Uma coisa que eles têm todo dia que 
fazer não se perde, uma coisa onde, você tem dez reais 
em uma nota só e você ter dez reais em notas de um, 
eles vão pensar que você tem muito mais dinheiro 
quando tem notas de um, porque eles não conseguem 
entender essa equivalência, porque pararam de usar e 
aqui a gente trabalha muito com isso, a gente trabalha 
com a equivalência mesmo, então, a questão de moeda 
que é a mesma coisa, a questão de ter dinheiro em nota 
e que pra eles moeda não é dinheiro, eles não querem 
moeda. Agora, a gente pede pra que os pais propiciem 
isso, deixe eles fazerem. 
E – Você acha que se eles chegarem a estabelecer a 
equivalência, dez notas de um real é o mesmo que uma 
nota de dez reais, isso pode se manter? 

Professora – Eu acho que sim, eu acredito, por isso que hoje a 
proposta é introduzir o dinheiro desde o grupo dos pequenos, a 
gente já começa a falar na questão do dinheiro, a proposta agora 
é já sair com esses pequenos em alguma lojinha pra começar a 
trabalhar com esse dinheiro, aí trabalho só com inteiro, com o 
valor inteiro, mas com o grupo que já trabalha dá para trabalhar 
com valor quebrado, com os centavos. 
E – Por que houve a parada com o conteúdo pedagógico? 
Professora – Eu acredito que foi na época em que foi separado a 
profissionalização do pedagógico e aí entrou uma questão: tem 
que entrar essa parte de supervisão, eu acho que aumentou o 
conteúdo da profissionalização, e os pais queriam ver esses 
alunos no mercado de trabalho, então a redução da carga 
horário foi em função disso porque os pais não queriam trazer 
esses alunos cinco dias na escola e sim três, então nesses três 
dias funcionaria essa parte de profissionalização e esquece o 
pedagógico – eles estão trabalhando, tá dando certo lá, vamos 
esquecer o pedagógico. Mas acho que foi uma queixa dos pais 
agora essa questão para o pedagógico retornar, porque eles 
estão sentindo a dificuldade dos filhos em casa, acho que até na 
questão de fala, tem mãe que reclamou – meu filho tá falando 
menos, ele não tá conseguindo estruturar frases de novo, teve 
uma reclamação dos pais para voltar a parte pedagógica. Então 
fica difícil, a gente tá pedindo, enquanto professora pelo menos 
um dia de pedagógico, onde possa trabalhar duas horas de 
português e duas de matemática. 
E – Você notou alguma coisa na Helena na questão de 
comunicação? 
Professora – Fala não, porque acho que ela tem uma vivencia 
muito boa fora da escola, os pais propiciam a ela as saídas, 
exposições, viagens, acho que ela é bem estimulada. Agora, 
falando pedagogicamente, ela perdeu sim alguns conhecimentos 
e ela se sente perdida, então quando ela se depara com alguma 
dificuldade ela trava, eu acho que no exercício de matemática – 
Helena, presta atenção, quanto vai dar aqui, cento e cinqüenta 
mais cento e cinqüenta – ah, dá duzentos – não Helena, presta 
atenção, não subiu o um? – não, mais já tem o um lá em cima. 
Então ela esquece que ela tem que subir esse outro número um 
pra fazer essa conta. 
E – É uma questão cognitiva. 
Professora – Acho que hoje isso é normal e não é só pro Down, 
eu estou fazendo psicopedagogia e a gente vê isso o tempo todo 
é que o cérebro é movido a desafios, se você pára de desafiar, 
você pára, você estaciona e você começa a perder 
conhecimento, acho que o tempo todo você tem que propor 
desafios pra eles e trabalhar essa questão de – vamos fazer, 
vocês conseguem. Porque eles também tem uma coisa assim – 
eu não consigo, eu não sei – e eles precisam dessa motivação – 
você sabe, você consegue, você pode. 
E – Se a gente dissociar as duas coisas: as funções cognitivas e 
o conhecimento adquirido, o que parece que acontece é o 
comprometimento das duas coisas. 
Professora – Das duas coisas, não sabe mais o que aprendeu e 
não aprende o novo. Exatamente. Eles fazem assim na parte de 
matemática, eu acho que português é até um pouco mais fácil, 
porque eles trabalham no dia a dia, tem que ler algum textinho, 
tem que ler uma notícia de jornal, mas a matemática fica um 
pouco de lado, porque conta simples não tem que fazer e eles 
necessitam do concreto, conta mental pra eles é muito difícil 
fazer essa associação na parte mental, então eu acho que fica 
um pouco de lado, na empresa não usa tanto a matemática, 
então eu acho que eles perderam mais em matemática do que 
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em português. Mas acho que a Helena, de um modo 
geral ela tá bem, eu acho que ela foi uma das que menos 
perdeu conteúdo, ela conseguiu mais estabilidade. 
E – Ela me pareceu uma aluna contida. 
Professora – Na hora em que você pergunta 
individualmente ela se trava um pouco, ela tem medo de 
responder sozinha. Ela é muito contida, é muito polida. 
Ela uma pessoa assim, que se você não puxar assunto 
ela também não fala, se você não cobrar não tem uma 
resposta, é um grupo em que a maioria dos alunos fala 
bastante e ela é mais quieta mesmo, ela se destaca nesse 
grupo sendo mais quietinha, mais contida. 
E – E em termos de relacionamento com os colegas? 
Professora – Olha, não tem problema nenhum, acho que 
ela se dá bem ali com todo mundo, ela conversa com o 
grupo, ela tem um relacionamento muito bom com os 
amigos. 
E – Chega a uma melhor amiga, um vínculo mais forte 
com alguém? 
Professora – Acho que ela tem vínculo com todo 
mundo, não percebi nenhuma parceria assim, que seja 
muito forte, acho que ela se relaciona bem com aquele 
grupo de um modo geral. 
E – E namorado? 
Professora – Aqui não, a Helena não, mas acho que ela 
tá bem e os pais propiciam essas saídas, né, ela saí 
muito com um grupo de lazer, daí saem alguns alunos 
daqui junto com ela, quando tem festa na casa dos 
amigos os pais levam, então ela tá sempre participando.  
    
     
Entrevista com a psicopedagoga 
E – Como é seu trabalho com a Helena? 
Psicopedagoga – Estou a Helena desde 89, é muito 
tempo, dezessete anos. A helena é assim, no começo era 
muito difícil o trabalho com ela, ela se negava a fazer 
qualquer desenho e hoje em dia é uma artista. A 
alfabetização foi difícil, a gente trabalhou toda essa 
época acompanhando a instituição, aí em acho que em 
1999, não me lembro a data, eu introduzi o computador 
e isso acelerou muito o trabalho com a Helena, depois 
que eu comecei a trabalhar com jogos educacionais, a 
gente, eu fui uma das precursoras nessa parte, isso acho 
que ajudou muito a Helena e desde então a gente tá 
trabalhando, a gente trabalha a parte de interpretação de 
textos, a gente conversa muito e ela faz questão de 
participar, de vir, de ser trabalhada, é muito 
responsável, é fora de série trabalhar com ela. 
bE – Uma vez por semana? 
Psicopedagoga – Atualmente eu faço uma hora direto 
com ela, porque ela tem muita atividade, ela trabalha, 
tem escola, então ela vem, e mora muito longe, então 
ela vem e fica uma hora comigo e faz questão de chegar 
no horário e sair no horário, é toda responsável e tem 
um relacionamento muito legal com a gente, a gente é 
amiga, ela conversa, ela fala. 
E – Quando você diz que o computador facilitou como 
você entende isso? Foi pela parte motora? Cognitiva? 
Psicopedagoga – Tudo, é que ela tá participando de um 
mundo que todo mundo estava, no começo do 
computador, era muito início, não se falava tanto, mas 
era uma coisa dinâmica, que dava movimento, que não 

era tão chato eu estar ensinando alguma coisa pra ela, a parte 
de, ela interagia com o computador. Atualmente ela nem quer 
mais isso, ela quer fazer outras coisas, porque eu sempre usei os 
mesmos jogos pras crianças normais, o que eu uso pra elas, só 
que com diferentes etapas de dificuldades, mas as dificuldades 
fazem com que ela não queira mais ir para o computador, os 
jogos são mais difíceis, mas no começo foi muito legal pra ela. 
Aliás, pra todos os Downs, essa parte de alfabetização ajudou 
muito pra ela. 
E – Isso pelo próprio estímulo que o computador dá. 
Psicopedagoga – Isso, foi uma ferramenta muito boa pra eles. 
E – A parte motora, a dificuldade que pode acontecer você acha 
que pode afetar a motivação? 
Psicopedagoga – Influencia, e é difícil lidar com o computador, 
parecia que é fácil, mas o “mouse” não é tão fácil pra ela clicar 
num jogo, mas ela conseguiu, tem todo tipo de “mouse”, sem 
fio, com fio, no fim é o tradicional que deu mais resultado, mas 
no início existiam muitos jogos pedagógicos maravilhosos pra 
essa criançada, tanto é que eles pararam naquele computador, 
acho que é 386 e para os atuais os jogos já não funcionam tão 
bem como para os outros. Eu tenho tudo gravado, mas ninguém 
mais utiliza, eram excelentes, não sei porque a informática 
diminuiu tanto os jogos educativos. Eu trazia muitos dos 
Estados Unidos, saiu uma reportagem no jornal O Estado de 
São Paulo, apesar de ser em inglês, era bárbaro. Têm muitos 
joguinhos, mas não são tão dinâmicos como eram antigamente. 
Agora eu tô lembrando quanto material a gente deixa de usar. 
E – Ela foi alfabetizada nesse processo? 
Psicopedagoga – Ela já veio, ela já vem vindo trabalhada em 
alfabetização há muito tempo. A dificuldade ainda existe. O 
Down pra essa parte de números, o que vem antes, o que vem 
depois, essa parte espacial continua com a dificuldade e você 
vai trabalhando outras coisas, mas acho que ajudou muito, pelo 
menos é muito motivador. O trabalho que a gente fez, que foi 
brincando, brincando, brincando, que ajudou bastante depois. 
E – E é útil no trabalho dela. 
Psicopedagoga – Acho que isso, eu acho que eles, todos estão 
interessados em Internet, ninguém quer mais ficar jogando, 
querem participar de outras coisas, mas eu acho que naquela 
época, antes de todo mundo ter, tinha que importar os jogos, 
tentava traduzir, tudo isso deu essa facilidade pra ela. 
E – Quando você diz que ela resistia, que tipo de atitude ela 
tinha? 
Psicopedagoga - Eu acho que ela tinha birra, já faz muito 
tempo, ela está com vinte e oito, ela estava com treze anos na 
época, ela se negava muito a desenhar, eu acho que ela tinha 
muita atividade naquela época, estresse, alguma coisa assim, ela 
tinha terapia, ela tinha fono, ela tinha eu, era muito 
assoberbada, eu acho que ela cansava muito. 
E – Você acha que ela via significado nessas atividades todas? 
Psicopedagoga – Ah, via, ela sempre gostou de ter as atividades 
dela, ela gosta dessas coisas. Ela está maravilhosa, fantástica, a 
organização dela de horário, de fazer as coisas dela, de 
responsabilidade, é bárbaro. Ela está cada vez mais se 
desenvolve. 
E – Nessa época, de primeiro emprego, foi com treze anos... 
Psicopedagoga – Foi mais, acho que foi com dezoito. 
Acho que o resultado foi desse trabalho anterior, parece que a 
coisa sempre fez parte, eu sinto que ela tem um carinho muito 
grande comigo, ela pode trocar tudo, menos comigo, é uma 
coisa difícil, ela não abre mão, se cair um feriado no dia de 
terapia, ela fica muito brava, se ela tem que viajar no dia da 
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terapia ela fica, é difícil quebrar regras com essas 
crianças. O que foi fundamental foi eu trabalhar com ela 
como se ela fosse normal, com muito respeito, que vem 
lá de dentro, foi isso que funcionou, esse vínculo que 
tem até hoje, porque olha são quinze anos. 
E – Não desgastou. 
Psicopedagoga – Não, a cada vez se renova, está sempre 
se renovando, ela sempre tem novidade, ela quer saber o 
que eu tenho de novidade, é uma graça. O acadêmico 
não é tão importante, mas esse vir. 
E – Conversando com ela, eu percebi que o pensamento 
dela às vezes funciona em bloco, eu fazia uma pergunta 
e vinha um conteúdo conjunto, que ela repetia às vezes. 
Você nota algo assim? 
Psicopedagoga – Eu acho que quando ela se prepara 
para uma entrevista o pensamento dela fica assim, 
comigo tem uma dinâmica, não é assim, não, nem 
lembra de outras coisas, o que tá valendo é o momento. 
Eu acho que é isso, quando se prepara pra uma 
entrevista é aquilo. 
E – Você descreveu alguns comportamentos dela que 
parecem típicos da adolescência. A gente pode entender 
esses comportamentos como típicos da fase? 
Psicopedagoga – Isso e agora tá na fase adulta mesmo, 
teve mesmo, ela não queria escrever, não queria fazer 
lição, se negava a desenhar, ela dá risada quando eu falo 
– lembra Helena quando eu pedia pra você desenhar e 
você falava – Não, não, e birrava – Algum tempo atrás 
quando eu fiz esse tipo de comentário com  ela - E 
agora você desenha, você pinta, se eu pedir para 
desenhar você desenha. Ela falou – é.  
E – Você acha que foi válida a insistência, foi produtivo 
insistir? 
Psicopedagoga – Tem que insistir, porque eu acho que 
eles nem sabem o que eles querem, isso os normais 
também. Eu acho, eu sempre falo pra eles que aqui é 
uma caderneta de poupança, se bem não faz, mal 
também não faz, só vai adquirindo conhecimentos. Eu 
acho que no período de quatorze anos que a Helena foi 
mais difícil o relacionamento com ela, não sei se foi a 
festa dos quinze anos foi um ponto marcante, é, eu não 
sei se ela tava muito cansada porque tinha muita coisa 
para fazer. Antes era difícil trabalhar, ela não estava a 
fim, não aceitava, acho que depois dos quinze, dezesseis 
anos, acho que a coisa amadureceu. 
E – E o contato com a família? 
Psicopedagoga – Ela sempre participou, a mãe sempre, 
ela é dinâmica, sempre participou, não teve dificuldade 
nenhuma.  
E – Mesmo a Helena resistindo, a mãe não ficava em 
dúvida? 
Psicopedagoga – Não, ela não resistia em vir, ela 
resistia na terapia, na atividade, ela não tinha resistência 
pra vir, não precisava pedir para a mãe não. Ela pode 
ser que não queria ter vindo por estar cansada, alguma 
coisa nesse sentido, mas eu nunca tiver que pedir. É 
diferente. Tava cansada. Não precisa da interferência do 
pai e da mãe. 
E – Você mantém contato com a família? 
Psicopedagoga – Bastante, assim, eu estive na festa dela 
de quinze anos, porque eu acho que tinha que estar, era 
importante e era uma situação diferente e em alguns 

momentos da Helena eu estou presente, é que agora ela tem 
tantos momentos que não dá pra gente estar em todos, mas no 
início eu estava mais presente, assim, esse evento de ela 
trabalhar na loja, o aniversário ou algum outro aniversário, a 
primeira exposição. É muito tempo. Nos momentos importante, 
sempre, tudo o que ela tem ela me traz, ela – já sei, você não 
vai, não vai poder ir, né – ela fica meio brava, mas ela tem que 
entender que não dá pra gente ir em tudo.  
E – Você já foi à casa dela com fins de orientação? 
Psicopedagoga – Não, sempre fui em outros lugares. 
E – Na loja foi com objetivo de trabalho? 
Psicopedagoga – Eu não consigo lembrar por que. Mas assim, a 
gente almoçou junto, almoço de fim de ano, situações assim, às 
vezes a gente se compromete – vamos sair, vamos almoçar nós 
duas – algum evento assim ou é fim de ano, ou foi alguma 
comemoração de natal da loja. 
E – Não é necessariamente por tarefa. 
Psicopedagoga – Não, não, não, eu acho que tem que ter um 
convívio social e ela sabe diferenciar eu aqui dentro e lá fora, 
com ela eu acho que valeu a pena ter esse relacionamento, foi 
muito importante. 
E – Alguma coisa do trabalho com ela chamou atenção? 
Psicopedagoga – Essa dedicação dos pais, né. A Helena é uma 
menina fora de série, ela é tão bárbara, ela sempre se renova, 
ela não fica, ela sabe o que tá acontecendo no mundo, ela é 
dinâmica, não é sempre a mesma coisa, é sempre mudando, sair 
com os amigos, saber o que é certo, o que é errado, ser 
responsável, essa responsabilidade dela me encanta. 
E – Ela sempre foi responsável? Mesmo na fase de resistência? 
Psicopedagoga – Sempre, sempre foi e ela sabia que os 
horários, ela sabe que no horário dela eu vou estar lá, qual o 
horário de acabar e ela rígida nos horários. É muito tranqüilo 
trabalhar com ela. 
E – Mesmo gostando de você ela não exagera. 
Psicopedagoga – Não, e é difícil ver essa dinâmica, se você dá 
liberdade pra uma outra criança é difícil colocar os limites e a 
Helena sozinha se coloca os limites. Então eu posso sair e 
almoçar com ela, a gente conversa outras coisas, diferentes 
daqui e se eu pergunto lá em baixo (o consultório funciona em 
um sobrado) – tudo bem? Alguma novidade? – quando a gente 
subir a gente conversa. Então ela pode me contar lá embaixo 
alguma coisa que aconteceu no caminho, mas alguma coisa 
mais íntima ela só vai me contar aqui, ela sabe diferenciar 
muito. A gente pode conversar alguma coisa lá embaixo – 
Helena, você tá emagrecendo. Aqui em cima é outro 
relacionamento, ela respeita isso, ela consegue e não é um 
trabalho que desgasta. E é difícil trabalhar com eles, alguns têm 
muita dificuldade. Antes ela era muito mal-humorada, 
ultimamente ela é bem humorada, eu falo pra ela – Helena, se a 
gente está com outras pessoas, a gente tem que ser, estar sempre 
de bom humor. Agora, se ela está numa sala de espera ela sabe 
se comportar, se alguém começa a puxar muito papo ela 
responde só o que é necessário, ela não entra naquela conversa, 
porque ela é reservada, isso é uma coisa da personalidade dela, 
outros você vê que se conversa vai na conversa, não tem muito 
limite. Ela tem essa característica. Então, se alguém conversa 
com ela, senão ela fala boa tarde. Ela sempre faz a mesma 
coisa, ela chega, sobe, vai ao banheiro, sempre as mesmas 
atitudes.                            
                                  
       
Entrevista com a fonoaudióloga 



                                                                                                                                                                                                                Anexos 

 

274

E – Como você percebe a Helena? 
Fonoaudióloga – É exigente, muito rígida com horário, 
extremamente rígida. O pai me relatou que as pessoas 
normalmente na empresa chegavam atrasados, parece 
que não existe muita rigidez na empresa e ela muito 
rígida com os horários, extremamente meticulosa, as 
pessoas acabaram por não atrasar mais, porque se 
sentiram incomodados pelo fato de uma pessoa com 
síndrome de Down trabalhar com eles e chegar na hora 
e eles não chegarem. Então agora todo mundo procura 
chegar na hora. Ela acertou, ela conseguiu mobilizar o 
grupo inteiro.  
E – Ela chega a ser rígida, a ponto de não conseguir 
lidar com mudanças? 
Fonoaudióloga – Algumas coisas eu percebo, por 
exemplo, com os namorados que ela arruma, namorados 
entre aspas, então por exemplo, ela relata que não 
admite que alguém ligue pra ela à noite, os namorados 
que ela já teve não podiam ligar pra casa dela, porque à 
noite ela tinha que dormir, ela tinha que fazer outras 
coisas, não podia ficar namorando no telefone ou ela 
não podia sair. Agora eu percebo muito isso em relação 
à mãe também. A mãe acho que a educou de uma 
maneira, pra algumas coisas, de forma muito rígida e 
ela obedece a esse esquema de forma mais rígida ainda, 
quer dizer, eu percebo que existe uma rigidez que é 
dela, ela obedece uma série de coisas e ela mesma é 
muito rígida, é uma característica pessoal dela. 
E – Isso pode ter uma relação com a síndrome? 
Fonoaudióloga – Tem, mas algumas coisas que eu acho, 
isso do horário, ela não transgride absolutamente nada. 
Eu acho que isso do namorado ela poderia transgredir – 
ai que gostoso ficar batendo papo – não posso bater 
papo, não posso encontrar em tal horário, não posso, 
não posso, não posso. Então é assim, o mais importante 
pra ela parece que é o trabalho, isso é uma rigidez 
extrema, uma disciplina, o trabalho é a coisa mais 
importante pra ela. O namorado às vezes atrapalha – 
tem que acordar cedo, tal.  
E – Ela controla, há um autocontrole? 
Fonoaudióloga – Muito, nesse aspecto sim.  
E – Ela não é impulsiva, ela controla. 
Fonoaudióloga – Acho que sim, acho que sim, a não ser 
o impulso, ela chega a bater na porta se o horário do 
relógio dela tá adiantado e ela quer seguir aquele 
horário do relógio dela, eu já falei – Helena, olha o 
relógio do computador que está certo, olha vamos ver o 
celular, a gente liga e vê o horário – não, o horário é 
esse porque eu fui no shopping e o homem da 
relojoaria, da loja, eu pedi pra ele arrumar o meu 
relógio e ele arrumou o meu relógio e é esse relógio que 
tá certo, porque é horário de verão, mas é horário de 
verão. Então, o horário de verão e o horário do relógio é 
uma coisa assim rígida, mudou o horário de verão, ficou 

aquele horário que o homem colocou. Agora quanto à terapia 
também, é uma coisa assim que ela tem algumas coisas que ela 
traz de muitos e muitos anos, porque ela começou a terapia 
comigo há cinco ou seis anos, mais ou menos, coisas que ela 
traz de outros terapeutas, de outros trabalhos, coisas que não 
foram vencidas ainda, por exemplo, ela tem problema de 
discriminação de sons, ela não distingue bem b, tem algumas 
coisas que ela não distingue e pra trabalhar isso é muito difícil, 
agora que eu tô conseguindo, depois de anos e anos e anos que 
ela tá relaxando um pouquinho mais e aceitando que aquilo não 
é uma coisa adequada e que a gente precisa modificar, então ela 
tá aceitando e até se esforça, mas antes era uma coisa, primeiro 
porque antes ela nem percebia que ela não tinha discriminação, 
depois ela não queria mudar, ela não tinha muito interesse. Aí 
ela começou, o fato de ela trabalhar aonde ela trabalha trouxe 
muitas mudanças positivas em termos de comportamento. Ela 
tem muito mais preocupação em falar melhor, em aprender, em 
se esforçar, então não é aquela coisa mais – ah, tá, tá bom, vou 
fazer – não é mais isso. Ela quer melhorar, realmente existe um 
incentivo do próprio trabalho, talvez ela se comparar com 
outras pessoas, não sei. 
E – Mudou a motivação. 
Fonoaudióloga – Realmente ela se motivou muito e eu comecei 
a trabalhar, pelo fato de eu estar trabalhando com coisas novas 
dentro da neurociência, eu estou sempre me atualizando, eu 
comecei a trabalhar coisas de forma diferente com ela e o 
resultado foi muito bom, eu tô muito feliz com isso. Por 
exemplo, eu voltei a trabalhar com coisas que normalmente 
eram trabalhadas, talvez não tenham sido trabalhadas, não sei, 
quando pequena. Naquela época se trabalhava de uma forma 
muito mecânica, hoje em dia a gente já enxerga a coisa de uma 
maneira diferente, porque você não vê mais a deficiência 
mental, ou é ou não é, se você tem que treinar, não é isso, você 
vê funções, por exemplo, auditivas muito anteriores, funções 
centrais. Então, como que o som é captado e depois como que 
ele transmitido e depois como que ele é armazenado, como que 
você faz milhões de conexões. Assim como hoje se pensa no 
idoso, que hoje caiu completamente aquela coisa que não se 
aprende coisas novas, você trabalha com o idoso de uma 
maneira totalmente diferente, incentiva sempre os idosos a fazer 
coisas novas, trabalhar com computador, com o deficiente 
mental eu comecei a aplicar as mesmas coisas. Eu comecei a 
voltar no tempo e trabalhar funções auditivas, coisas que 
deveriam ter sido trabalhadas há muitos anos, quando ela era 
pequena, básico, de uma forma diferente também, porque hoje 
eu tenho mais recursos. O grupo de trabalhos ao qual eu 
pertenço criou materiais, não tenho muita coisa tão eficiente 
assim, as coisas estão se criando agora, porque são coisas muito 
novas também, a forma como se usa, são coisas muito novas. E 
eu comecei a utilizar isso com ela e eu tenho resultados 
imediatos com ela e eu acho muito legal. De uns tempos pra cá 
eu acho que as coisas mudaram bastante, não só pela motivação 
dela, mas pela forma de intervenção.  
E – A neurociência está influenciando nessa forma? 
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Fonoaudióloga – É porque você encara as coisas de 
forma diferente. Sei lá, na época em que eu trabalhava 
com deficiência mental, se trabalhava de outra maneira, 
hoje mudou muito. Eram treinados, treinava, ainda mais 
quando tinha síndrome de Down, era uma coisa que 
você sabia que ele era teimoso, tinha que treinar, e hoje 
em dia não é mais assim. Não sei se por ser esta pessoa 
que tá na minha frente trabalhando, não sei se ela é 
especial ou se ela está respondendo pela motivação pelo 
trabalho, se comparar com outras pessoas e ver que ela 
tem que melhorar mesmo, não pode permanecer 
daquela maneira, não sei foi um conjunto, melhorou 
muita coisa. 
E – Você citou algumas dificuldades, a discriminação de 
sons, por exemplo, haveria outras dificuldades?  
Fonoaudióloga – O fato de eles terem uma língua muito 
grande e sempre falam “assim” (pronuncia a palavra 
encostando a língua na parte interna dos dentes 
anteriores) é uma coisa que eu batalho, batalho, batalho, 
mostro, eu gravo, mostro que a fala não fica inteligível, 
nisso ela tá muito mais atenta, ela já tinha começado a 
melhorar nesse sentido, de tanto insistir, de tanto 
trabalhar, apesar que não é fácil. Agora ela está num 
esquema de trabalho, então ela não falta, ela falta bem 
menos, ela tem umas viagens, algumas coisas que ela 
faz, ela falta bem menos, antes qualquer motivo era para 
não vir. Então tinha férias, julho não vinha o mês 
inteiro, dezembro, às vezes final de novembro não 
vinha mais, dezembro, janeiro, agora ela já tem uma 
idéia diferente de férias, porque ela vê as outras pessoas 
tirando férias, ela já não tem aquelas férias escolares. A 
vida dela mudou, então ela respeita mais. Não sei como 
vai ser dezembro, janeiro agora, mas ela já sabe que não 
vai ter férias no trabalho, ela vai tirar alguns dias, mas 
fora isso eu não conversei com ela ainda sobre a terapia, 
ainda vou conversar, mas ela já não está aquela coisa 
rígida – eu estou de férias, eu estou de férias. Férias, 
não interessa o mundo – eu estou de férias. Era assim, 
hoje não é mais assim, ainda ela comentou – ah, eu não 
vou poder tirar férias, eu só vou tirar férias não sei 
quando. Ela já sabe, porque ela deve ouvir o comentário 
das pessoas, ela não tá só no meio de síndrome de 
Down que é férias da escola e acabou, todo mundo sai 
de férias, não. Ela tá no meio de pessoas normais e ela 
tá absorvendo muito isso. É interessante como tá 
mudando uma porção de coisas. O básico, voltando à 
fono, eu acho que seria a dificuldade dela de 
discriminar os sons, escrever errado e a atenção, eu 
trabalho muito a atenção, porque de repente ela come 
uma palavra, ela come uma letra, então eu tenho 
trabalho muito isso com ela e a relação com o trabalho – 
olha, tá vendo o que aconteceu com isso, e se acontecer 
isso no seu trabalho. O que você faz? Você não tem que 
ficar olhando lá na revista o que tem e o que não tem? 

Assim como você esqueceu isso, se você esquecer isso lá, é o 
seu trabalho, você não pode esquecer. Procura outra vez, olha 
uma segunda vez, vê se não tá faltando nada. Então, aquilo que 
trabalha – olha, vamos verificar novamente – hoje é uma coisa 
mais concreta porque existe no trabalho, não é só no trabalho de 
fono ou da escola, tem uma coisa muito mais valorizada que é o 
trabalho.  
E – O objetivo muda. 
Fonoaudióloga – Ah, eu vou sair de férias mesmo, ano que vem 
eu vou pra escola de novo, ano que vem eu vejo. Não é mais 
assim. E a rigidez dela com a supervisora – a supervisora falou 
por que eu não tava de óculos – mas então, o óculos não tá na 
bolsa? Você deixou em casa? Se óculos deve ficar na bolsa. 
Então é aquela coisa – sempre alguém verificando o que eu tô 
fazendo no meu trabalho, se tá certa, tem que verifica lá e tem 
alguém que vai ver se tá certo. Então, é muito preocupada e 
rígida.  
E – A exigência vai passando... 
Fonoaudióloga – Por exemplo, tem vários programas de 
computador que vai mostrando a palavra, por exemplo mostra 
bote/bode/pode/pote, a última vez que ela esteve aqui eu falei – 
Helena, você nunca conseguiu fazer isso, você tá conseguindo. 
Ela ficou numa felicidade – Helena, você tá conseguindo, 
depois de tanto tempo. Não existia isso, era trabalho - um dia eu 
vou conseguir. 
E – Ela está com vinte e oito anos, então vale a pena insistir? 
Fonoaudióloga – Por isso que eu falo, a neurociências mudou 
tudo, não desisto nunca mais, nunca desisti, mas agora mais 
esse estímulo eu tenho pra continuar. 
E – É no sentido de criar novas vias neurais, tem esse tipo de 
leitura? 
Fonoaudiógoga – Tenho, tenho, na parte auditiva mesmo. Eu 
me preocupo com isso, eu sei que ela vai formar novas 
conexões, por mais que essa parte de discriminação, que é o que 
mais pesa, é uma coisa que você fala – bom, não tem mais jeito 
– poderia pensar isso anteriormente, depois mudou, porque é 
difícil você absorver, é uma coisa complicada, eu acho difícil, 
eu estudo, estudo e ainda acho que tá difícil. 
E – São coisas novas que nós não tivemos na formação. 
Fonoaudióloga – Não tive, não existia, não tinha exame de 
neuroimagem, o exame de neuroimagem comprova e mesmo 
assim, dentro da nossa área, de fonoauiologia, você tem testes 
que você faz de processamento auditivo, que às vezes o teste dá 
até normal, muito próximo do normal, a audiometria dá normal 
e por todos os sintomas daquela pessoa, você vê que não é 
possível ser normal, porque os exames ainda não são capazes de 
detectar dificuldades mínimas, diferenças mínimas que você vê 
na clínica, tem coisas que não dá pra detectar, você jura que 
tem, você trabalha, você fala – tá tudo aqui, a pessoa tá 
mostrando que tem a dificuldade, que tem problemas, inclusive 
eu tenho encontrado muito em adultos, tenho trabalhado até 
mais com adultos do que com crianças. Normalmente a gente 
trabalha com crianças e detecta em crianças, por exemplo, todo 
criança respiradora bucal, toda criança com otite de repetição já 
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é uma séria candidata, com certeza vai ter problemas. E 
esses adultos então. Muda tudo. 
E – Em qualquer idade pode fazer uma intervenção. 
Fonoaudióloga – Os problemas de atenção, muitas 
pessoas com cinqüenta anos que não foram bem 
sucedidas na vida, engenheiro, que não conseguiram 
sucesso profissional porque tem dificuldade de atenção 
– olha, eu não consigo trabalhar com barulho, eu não 
consigo – então você já manda pra fazer uma avaliação, 
já vem a avaliação com resultado, com cinqüenta anos. 
Então, com a Helena, eu não desisto nunca mais de 
nada, de nada, eu quero que ela fique comigo quanto ela 
quiser, porque cada dia eu descubro mais coisas, surgem 
coisas novas para trabalhar, eu começo a trabalhar com 
ela. 
E – Eu gravei a fala dela e achei uma fala lenta, calma. 
Fonoaudióloga – No começo ela levava cinco minutos, 
isso também melhorou com o trabalho, ela deixava a 
bolsa lá, aí ela levantava vagarosamente da cadeira, ia 
pegar a bolsa, ia pegar a mochila, ia pegar o casaco, ela 
atrasava minha próxima terapia porque ela demorava e 
ela andava devagar, hoje ela anda mais rápido, porque 
ela tem que administrar o tempo no trabalho. 
E – Toda a percepção dela mudou? 
Fonoaudióloga – Você sentiu ela lenta, calma, mas ela é 
calma, ela não é mais devagar, ela é calma e tranqüilo, 
não mudou o meu enfoque quanto a isso, porque antes 
toda vez precisava demorar tanto pra sentar, pra 
levantar como se o mundo estivesse à disposição, 
mudou isso, ela é mais rápida, continua calma e 
tranqüila, mas ela tem um tempo um pouquinho 
diferente agora, porque ela tem que respeitar os horários 
lá também, ela vê as pessoas mais rápidas agora. 
E – De certa forma o mundo começou a estar mais 
presente pra ela, porque antes, como você disse, parecia 
que o mundo estava à disposição. 
Fonoaudióloga -  Não tá mais – ah, eu tenho férias, ah 
vou faltar, não venho mais, venho só em fevereiro, 
venho só depois do carnaval, ela voltava em março, não 
é mais assim. 
E – Há mais exigência externa. 
Fonoaudióloga – A natação, ela tem várias aulas de 
natação por semana, ela tem tudo muito medido, então 
ela uma aula de natação, agora parece que ela ia treinar 
duas vezes, mas chegou até a parar uma época, depois 
ela voltou, só conseguiu fazer uma vez por semana. Eu 
acho que ela fica cansada também, ela tem um ritmo, 
além do ritmo estressante, se ela é assim, 
provavelmente ela se cansa mais do que as outras 
pessoas, porque o ritmo é outro. 
E – Em relação a fala, ela tem uma certa gagueira. Qual 
é a sua opinião? 
Fonoaudióloga - Isso também faz parte da síndrome de 
Down, hesitações. Eu comecei a trabalhar agora de uma 

forma diferente e como é essa gagueira: eu espero ela falar, eu 
não tô intervindo muito, mas agora, o que está se trabalhando 
mais: cerebelo e linguagem. Então a gagueira era encarada 
como uma coisa emocional, hoje você sabe que é um problema 
cerebral também, você tem como comprovar isso, lógico ela 
pode ser conseqüência de um problema emocional e pode ser 
causa, mas a gagueira ela se inicia, geralmente, por um 
problema que já existe. Esses estudos novos que estão surgindo, 
cerebelo e linguagem, o ritmo também, toda audição está ligada 
ao cerebelo e o que mais se fala. Até a pouco tempo atrás, a 
gagueira estava ligada a uma coisa mais mecânica, com ela 
especificamente, porque é difícil trabalhar com ela, trabalhar 
com o ritmo dela, agora que eu vou começar mesmo a entrar 
nisso. Trabalhando funções anteriores, até pra ela ter uma 
percepção de sons que ela produz, agora eu vou enfocar mais 
ritmo de uma forma diferente. O próprio programa agora, tudo 
o que eu tinha era em inglês, eu adaptava, mas para a Helena é 
até um pouco complicado.  
E – É complicado porque é uma coisa da língua. 
Fonoaudióloga – Por exemplo, se você vai trabalhar com 
pessoas normais, todos eles estão acostumados a mexer com 
computador tudo em inglês, eles sabem tudo, eles sabem, agora 
a Helena é muito mais complicado. Então, esses sons em inglês 
até dava para adaptar, por exemplo, tinha que clicar a palavra 
errada pelo som, aí tá fácil, porque não são palavras nem 
sentido pra nós, pra eles têm, pra nós não tem, aquele som que 
for diferente você clica, por exemplo. Só que agora a gente tem 
em português, são palavras, então ficou muito bom. É muito 
recente, é muito novo. E esse grupo que a gente tem, a gente tá 
fazendo, nós estamos fazendo, tem coisa que nem tá pronta, por 
exemplo nós gravamos, cada um gravou sua voz, sua imagem, 
nós nos fantasiamos, então gente triste, gente alegre, gente 
brava, e depois fantasiados, a pessoa tem que descobrir a partir 
da nossa voz fantasiado, quem era aquela pessoa, voz 
masculina, feminina, voz mais velha. Então eu acho que agora a 
gente vai ter muita coisa pra trabalhar, porque antes era tudo 
adaptado. 
E – Eu cheguei a ler coisas sobre síndrome de Down e, por 
exemplo, os sons trabalhados em inglês eram diferentes 
daqueles que deveriam ser trabalhados em português. 
Fonoaudióloga -  Então, quando é uma pessoa que não tem 
síndrome de Down, eu sempre falo – olha, o th você pode falar, 
mas só, mais nada. Mas no caso dela tem que ficar o tempo 
inteiro – olha lingüinha – ela se esforça, ainda o som sai 
sibilante, o som não sai perfeito.  
E – Ouvindo a gravação dela dá pra perceber. 
Fonoaudióloga – Você ouviu alguma gravação antiga dela? 
E – Não. 
Fonoaudióloga – Eu não tenho aqui, mudou muito a fala dela. O 
cuidado de ela se expressar com o trabalho, a fala mudou 
também, ela tem um cuidado. 
E – Língua grande ou língua hipotônica? 
Fonoaudióloga – É assim, inclusive se fez muita cirurgia pra 
diminuir a língua. A língua é maior mesmo, é maior. 
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E – É uma macroglossia, não é pseudo? 
Fonoaudióloga – Não, eu acho que se você olhar várias 
pessoas com síndrome de Down, você vai ver línguas 
de tamanho diferente. A da Helena está bem afiladinha, 
ela é mais afilada, é porque ela usou aparelhos muito 
bons que propiciavam um trabalho da língua, ela usou 
aquele da biocibernética bucal, que eu acho um horror, 
eu falo pras pessoas – por favor, eu acho um perigo, 
mas pra síndrome de Down eu acho que funcionou 
muito bem, as pessoas que trabalharam com ela foram 
ótimas, foi excelente, eu acho que ajudou muito. E 
depois, como foi uma língua muito trabalhada, você 
todo um condicionamento, mas se chega aquela língua 
grande, hipotônica, aí você trabalha, trabalha, trabalha, 
agora no caso da Helena eu acho que está muito bom e 
é hábito dela, acho que é condicionamento dela, ela 
consegue falar melhor. A tendência é língua maior 
mesmo, só que qualquer língua enorme que você 
trabalha, ela afila e a pessoa aprende a manter dentro da 
boca. Eu vejo isso, não com síndrome de Down, 
pessoas adultas que têm uma língua imensa e as pessoas 
ficaram ótimas. 
E – A língua ainda é grande, mas está trabalhada. 
Fonoaudióloga – Ainda é um pouquinho grande, mas 
está trabalhada, está dentro da boca, mas tem uma 
tendência pra vir com a língua pra frente ainda. Tem 
síndrome de Down que é um horror, porque não foi 
trabalhado desde pequenininho, hoje em dia se faz 
estimulação precoce, trabalha uma série de coisas, então 
você vê gente com a língua muito grande. Agora, é 
maior mesmo e fica hipotônica, porque é uma língua 
grande que não cabe dentro do espaço dos dentes, aí a 
língua vem pra frente. Agora como você vê em adultos 
isso, em adultos normais, e você vê que com o trabalho 
você consegue um ótimo resultado, eu imagino, eu não 
tive tantos síndrome de Down adultos, eu trabalhava 
muito com criança pequenininha, realmente você 
pegava um bebê de dois, três meses começava a 
trabalhar e começava a melhorar.Agora a Helena, como 
ela foi trabalhada, não sei por qual fono desde pequena, 
não sei como era o trabalho, mas funcionou e esse 
aparelho acho que funcionou muito bem. 
E – Alguma coisa mais específica chamou atenção? 
Fonoaudióloga – Acho que esse trabalho, ela já 
trabalhou em outros lugares, mas esse trabalho a 
valorizou muito. Ela sabe todos os detalhes da empresa. 
É incrível como ela percebe, antigamente ela nem 
percebia grandes mudanças, hoje qualquer pequena 
mudança é importante pra ela, ela faz parte daquilo, ela 
sabe tudo que acontece, meus amigos, meus colegas. 
Uma coisa que eu queria falar, o namorado dela, ela 
chegou aqui horrorizada – o meu namorado – esse 
namorado passou a não querer mais ir trabalhar, não ia 
mais na escola e ela não quis mais namorar com ele, 

porque ele não fazia mais parte deste grupo de pessoas que 
trabalham, que vão à escola, que se comportam assim, assim, 
ele não se comporta mais assim então deixo de lado. Foi assim 
que aconteceu. Ela voltou aqui pasma – eu estou muito triste – e 
falou, falou tudo o que aconteceu, que ele não ia mais pra 
escola, que ele não ia mais lá, não sei o que aconteceu na 
empresa, pra ela foi uma transgressão e ela tirou ele da vida 
dela porque ele não participa mais. Foi o que ela me passou, 
então – ele não pode participar da vida, porque ele não faz as 
coisas adequadamente como eu faço, como as outras pessoas 
fazem. É tudo coordenado, o horário, a roupa pra trabalhar, é 
tudo, tudo é feito em função desse trabalho, dessa vida 
completa que hoje ela tem, algumas coisas diminuíram, como, 
por exemplo, a natação, mas ela formou uma vida toda 
coordenada com horários, com tudo e o que sai disso não dá pra 
admitir, porque ela está feliz. 
E – Em função da valorização ela quer pessoas que alimentem 
isso. 
Fonoaudióloga – Então uma pessoa que sai desse esquema não 
é uma coisa positiva. Isso até poderia interferir na vida dela, 
essa mudança de namorado, que faz tudo errado, tudo errado, 
não tem nada a ver com ela tá errado, fim, tá errado, então não 
quero. 
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Entrevistas referentes à TERCEIRA IDADE - Ivan4 
 
E – Eu gostaria queria saber sobre o Ivan, como é sua 
vida com ele, como foi o desenvolvimento dele. 
Mãe – Ele era tão bonitinho, uma bolinha, ele era 
calmo, tranqüilo, né. A moça tá perguntando, responde 
(para Ivan). 
E – Ele é o filho mais velho? 
Mãe – Eu já tinha minha filha de um ano quando ele 
nasceu. 
E – E como foi quando ele nasceu? Achou diferente? 

Mãe – Não, não achei nada, também não falou nada, 
não falavam, então a gente e quando ele foi crescendo é 
que a gente via que ele tava diferente, não era assim 
uma criança que chora, que grita, levava sempre no 
médico e o médico falava – ele vai ficar bem, mas ele 
não é assim completamente normal, os outros brigam, 
gritam, ele vai ser sempre calmo, tranqüilo, tenha 
paciência com ele.  
E – E vocês tinham paciência? 
Mãe – Eu ficava mais com ele e minha mãe, minha mãe 
adorava ele, até quando ela partiu ela nunca deixou ele. 
E – Quando ela morreu ele tinha quantos anos? 
Mãe – Lembra da nona? (para Ivan). 
Ivan – Minha vó. 

Mãe – Ele era grande já. 
E – Moravam juntos?. 
Mãe - É. Ela gostava muito dele. Pra ela, ele era tudo, 
ela sempre gostou demais dele e  ai de quem pusesse a 
mão nele. 
E – Como era cuidar dele quando ele era pequeno? 
Mãe – Ah, normal assim como as outras crianças.  
E – Era como as outras, você acha que demorou um 
pouco... 
Mãe – Justamente, demorou pra andar, fala alguma 
coisa e quando falava já a gente ficava contente, né, 
porque era diferente. 
E – Lembra as idades com que ele andou, falou? 
Mãe – Não me lembro, mas eu tô com a cabeça muito 
perdida, a cabeça não quer ajudar, tem dia que eu nem 
me lembro o nome da rua. 
E – Tá bom, mas lembra que ele demorou um pouco 
mais. 
Mãe – Demorou, depois que ele começou a andar já foi 
diferente, né, mas tinha sempre a avó atrás dele, nossa. 
E – Ela mimava ele? 
Mãe – Ih! E ai se alguém tocasse nele, demais, demais e 
ele também, até hoje. 
E – Como era a vó, Ivan? 
Ivan – Minha vó? Como assim? 
E – O que você achava dela? 
Mãe – Você gostava dela? 
Ivan – Eu gostava. 
Mãe – Então. Fala com a moça. 
 
E – O que ela fazia que você gostava? 
Ivan – Conversava. 

                                                 
4 Pessoa com síndrome de Down: Ivan; mãe: 
Ivone; E: entrevistadora  

E – Do que vocês falavam? 
Ivan – Não sei. 
Mãe – Ele é muito folgado, até hoje ele é folgado e ela, 
imagina, ai de quem tocasse nele. Não podia nem encostar a 
mão nele porque já era bater. 
E – E como educavam? Como faziam pra ensinar as coisas pra 
ele? 
Mãe – Eles se entendiam tão bem que ele aprendia. Eu já era 
mais nervosa com as coisas, tudo, ela não e ai de quem tocasse 
nele, ela pensava que ia bater. 
E – E o que ela fazia? 
Mãe – Ela ficava brava e falava  - e porque você deixa, porque 
não sei o quê.  
E – E com a menina ela era diferente? 
Mãe – Ela era, mas a menina sempre foi mais nervosa, mais 
serelepe, né, então a menina merecia mais umas palmadas. Por 
enquanto ela não está ainda bem de mal comigo, mas ela vai 
ficar de mal, porque ela bate muito nele e eu não quero, eu não 
quero.  
E – Por quê? 
Mãe – Porque ela ficava mexendo com ele. 
E – Com que intenção? 
Mãe – Não sei, ela fica nervosa, ela bate nele. Lá onde ele vai 
também. Duas vezes por semana ele vai lá e uma vez por 
semana vai na natação, aqui perto. 
E – Então quando ele era pequeno quem cuidava era avó? 
Mãe – É. 
E – Ele brincava com outras crianças? 
Mãe – Não era muito de brincar com os outros, não. Ele sempre 
foi muito calmo, tranqüilo.  
E – Ficava mais com adultos. 
Mãe – É. 
E – Morava toda a família, seus pais, seu marido, seus filhos, 
todos na mesma casa. 
Mãe – Era em outra casa. Ou era aqui? Quando eu casei que 
vim morar aqui. 
E – Seus filhos nasceram aqui? 
Mãe – É. 
E – Do vô você lembra Ivan? 
Ivan – Careca. 
E – Ele era careca! Vocês faziam alguma coisa juntos?   
Ivan – Não lembro. 
Mãe – Não lembra? Que ele te levava a passear na rua? 
Ivan – Levava pra cortar o cabelo, levava no barbeiro. 
E – Levava você no barbeiro? 
Ivan – Cortar o cabelo. 
E – E os dois irmãos brincavam juntos? 
Mãe – Não, ela nunca foi muito de brincar, acho que ela via que 
ele não era assim totalmente como os outros, então ela brigava 
muito. 
E – E porquê aconteciam essas brigas? 
Mãe – Não sei, qualquer coisa. 
E – E ela ensinava coisas pra ele? 
Mãe – Ela ensinava, mandava ele fazer contas, mandava ele 
fazer as cópias, ele fazia, mas depois que ela foi morar longe lá 
e com três filhos também não é brincadeira. 
E – Ela ficou mais ocupada. 
Mãe – E assim ela tem que lidar com a família dela, bastante.  
E – E eles freqüentaram a mesma escola. 
Mãe – Ele foi pra escola normal. Ele gostava. 
E – Você gostava da sua escola? 
Mãe – Primeira escola qual foi? 
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Ivã – Foi a da sua sobrinha. 
Mãe – A minha sobrinha era professora, ela pegava ele 
aqui na esquina da avenida, ela lecionava numa cidade 
aqui perto, todo dia, quando era de tarde, a hora que ela 
saía de lá, ela vinha e eu já esperava do lado de lá da 
avenida,  porque sabia que ele ia chegar. Então ela 
punha ele pra baixo do ônibus aí pra ele ir pra casa. 
E – Era escola pública? 
Mãe – É, ele gostava. 
E – Como era a escola Ivan? 
Ivan – Enorme. 
E – Era muito grande. 
Ivã – Tinha que ficar de pé. 
E – Mas você assistia aula de pé? 
Ivan – Não, sentado.  
E – E quando você ficava de pé? 
Mãe – Olha no rosto das pessoas, tá dormindo? (Ivan 
fala cabisbaixo) 
Ivan – Não sentado, tinha as carteiras, todas as carteiras 
em fileira. 
E – E o que você gostava de fazer lá? 
Ivan – Não lembro. 
E – O que você lembra?  
Ivan – Os amigos. 
E – Vocês ficavam juntos? 
Ivan – Ficavam. 
Mãe – Quantos vocês eram? 
Ivan – Um monte.  
Mãe – Um monte! 
E – A classe era grande? 
Ivan – Era. 
E – E de alguma professora você lembra? 
Ivan – Não. 
E – Ficou bastante tempo nessa escola? 
Mãe – Ficou um tempinho, bastante, ela tinha uma 
paciência minha sobrinha. 
E – Ela era professora dele? 
Mãe – Era, ela deu aula pra ele. 
E – Ele saiu de lá por quê? 
Mãe – Depois ela ficou, ficou afastada e aí eu fui 
arrumando escola pra cá. Agora ela já aposentou. 
E – E conseguiu escola por aqui? 
Mãe – Aqui, tem um colégio, onde meu neto estudou 
também. 
E – Escola pública? 
Mãe – É. 
E – Ele sempre estudou em escola pública. E conseguia 
acompanhar? 
Mãe – Isso, os anos foram passando. Quantos anos você 
tem? 
Ivan – Ah, perdi a conta. 
Mãe – Perdeu a conta! Pensa bem. 
E – Acho que você sabe quantos anos você tem. 
Mãe – Aonde você vai? (Ivan sai da sala). Eu falei pra 
ele - eu achei que fizesse anos dia dez, mas é dia trinta – 
eu falei pra ele. Oitenta e sete dia trinta. A cabeça tá, 
esqueço tudo, eu fico brava comigo mesma. (Ivan volta 
com uma calculadora, faz uma conta). 
Ivan – Quarenta e cinco. 
E – Quarenta e cinco anos. 
Mãe – Já fez ou vai fazer? 
Ivan – Vou fazer. 

E – Que dia você faz aniversário? 
Ivan – Quatorze de novembro. 
E – E tem amigos? 
Mãe – Não, nunca ligou, ele gosta de ficar em casa. Os meus 
netos vêm aqui. 
E – Os seus netos... 
Ivan – Um pior que o outro. 
E – O que eles fazem? 
Ivan – Mexer nas coisas, desarrumar. 
E – E aí dá trabalho pra você.  
Ivan – É. 
E - Eles vêm sempre aqui? 
Mãe – Faz um tempinho que não vem, porque ela trabalha o dia 
inteira, leva um leva o outro, leva os dois na escola, não sei se 
ela leva a menina ou ela vai sozinha.  Agora a menina, ela e o 
menino eles tão sempre juntos, mas brigam, um não larga o 
outro, tão sempre ali, quando eles vêm aqui, nossa, quando ele 
vai embora eu já sei, a minha casa fica perturbada. Aí eu vejo – 
quem é que fez isso, e falo pra ele, e ele – eu não sei vovó. Meu 
Deus do céu. E a pequena, se não leva bronca, mas eles se dão 
bem. Antes ela vinha muito, agora não dá mais pra ela vir, a 
menina tem sempre que estudar, sei lá. 
E – Você gosta que eles venham aqui, Ivan? 
Ivan – Não!    
E – Você não gosta que eles fiquem mexendo. É isso? 
Ivan – É. 
Mãe – Mas ele é bonzinho, mesmo mexendo, ele passa assim, 
parece um santinho. 
E – Ivan, o que você gosta de fazer? 
Ivan – Não sei. 
Mãe – Como não sabe? No quarto do fundo, ele pega – vai 
fazer alguma coisa, ou escreve, ou faz conta, ou passa ditado, 
alguma coisa. 
E – Disso tudo, o que você gosta mais de fazer? 
Ivan – De ir na piscina. 
Mãe – Ah! 
E – Legal. É só você na piscina ou tem mais gente? 
Ivan – Tem mais gente. 
E – É um professor? 
Ivan – Dois. 
E – Você já sabe nadar bem? 
Ivan – Tô aprendendo. 
Mãe – Ele vai duas vezes por semana, um dia fazem a ginástica, 
hidroginástica e outro dia a natação, não sei. Eu nunca fui lá. 
E – É um dia de cada coisa? 
Ivan – É. 
E – Ele freqüentou essas escolas e depois? 
Mãe – Teve um tempo aí que ele trabalhou até num escritório 
com o afilhado da minha mãe. Era na cidade e ele ia. 
E – Ia sozinho? 
Mãe – Ia, um colega passava pra pegar. 
Ivan – Passava. 
E – Você sempre teve transporte pra lá? 
Ivan – Sempre. 
Mãe – Se você levantar essa cabeça e conversar com a pessoa, 
olhar pra pessoa seria melhor, parece que você tá dormindo. 
E – O que você fazia lá nessa empresa? 
Ivan – Eu fazia, peças para auto, eu embalava, eu fechava a 
caixa. 
E – Era você que pegava as peças para colocar na caixa? 
Ivan – Era eles. 
E – Eles te davam as peças? 
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Ivan – É, eles davam e eu fazia. 
E – Você trabalhava o dia inteiro? 
Ivan – O dia inteiro, depois eles mudaram. 
E – E você foi com eles? Você trabalhou no outro 
lugar? 
Ivan – Trabalhei. 
E – E você tinha transporte pra lá também? 
Ivan – Tinha. 
E – Quanto tempo você trabalhou lá? 
Ivan – Não. 
Mãe – Nem eu lembro mais, depois agora ultimamente 
o afilhado da minha mãe ele acabou fechando a firma e 
ele está num escritório agora. 
E – E o Ivan saiu quando fechou? 
Mãe – É. 
E – E como o Ivan saiu? Ele foi aposentado? 
Mãe – É, tá ficando velho né. 
E – Conseguiu aposentar, então ele recebe uma 
aposentadoria? 
Mãe – Ele vai receber, compra o que ele precisa. 
E – Ele vai fazer as compras? 
Mãe – Vai, vai pagar as contas, fazer as compras, paga 
suas continhas. 
E – Você vai? Quais as contas que você paga? 
Ivan – Nenhuma. 
Mãe – Como nenhuma?! Você não paga a natação?  
Ivan – A natação! 
Mãe - Você paga o lugar lá onde você vai. 
E – Você vai ao banco sozinho? 
Ivan – No banco? 
E – Onde você recebe? É no banco? 
Mãe – E u mando ele pagar o IPTU, aqui perto. 
E – E você entra no banco ou você paga nos caixas lá 
fora? 
Ivan – Nos caixas. 
E – Então você já sabe digitar tudo certinho. 
Ivan – Isso. 
Mãe – Algumas contas ainda vem no nome do meu 
marido. 
E – E como era o pai, Ivan? 
Ivan – Pai? Não lembro. 
Mãe – Como não lembra? 
E – Vocês faziam alguma coisa juntos? 
Mãe – Ele tinha caminhão, você não lembra? O que ele 
fazia? 
Ivan – Óleo, tambores. 
Mãe – Ele trabalhava com postos de gasolina, às vezes 
saia e ficava dias. Trabalhou muitos anos. 
E – E nessa época vocês moravam com seus pais. 
Mãe – É. 
E – E seu marido morreu do quê? 
Ivan – Desgosto. 
Mãe – Foi o coraçãozinho que parou. 
E – Desgosto por quê Ivan? O que você acha que 
deixava ele triste? (Ivan não responde). Você achava ele 
triste? 
Ivan – Não. 
E – Desgosto, o que é? 
Mãe – Ele não tinha vícios, não gostava de bebida. 
E – Ele era chegado aos filhos? 
Mãe – Conversava, o pai dele falava – tem tarefa, vem 
fazer. 

E – Sempre fazia. 
Mãe – Sempre fez. 
E – Você gostava? 
Ivan – Gostava. 
E – Você andava de caminhão com ele? 
Ivan – Não. 
Mãe – Não foi no caminhão? 
Ivan – Já, na boléia. 
Mãe – É isso que a moça tá perguntando, acho que você tá com 
sono pelo que eu tô vendo. Vamos fazer um cafezinho. Vamos? 
E – Se vocês forem tomar, o Ivan quer café, Ivan? 
Ivan – Não. 
E – E a mãe vai tomar? 
Mãe – Ele é guloso de café. Você já tomou? 
Ivan – Já. 
E – Você trouxe pra mãe? 
Ivan – Eu já truxe. 
Mãe – Ai logo me dá azia, não sei se eu tenho estomago, acho 
que de tanto remédio que eu tô tomando. 
E – Como é a alimentação de vocês? 
Mãe – Ah, no jantar foi sempre a sopa, antes a sopa, depois 
come o que quiser, quer carne, ele gosta muito de carne, 
salsicha. Eu à noite é só a minha sopa. 
E – Só sopa. 
Mãe – Sabe como é, a gente já tem uns aninhos (ri). Eu gosto, 
sempre fui acostumada, minha mãe sempre fazia. Vamos fazer 
um cafezinho? Você conversa com a moça. 
Ivan – Fica aí. 
E – Você quer que ela fica? 
Ivan – Fica. 
Mãe – Você conversa com a moça e eu vou fazer um cafezinho 
e você não vai ganhar o café. 
E – A mãe vai fazer um café. 
Mãe – Um minutinho e já tá pronto. 
Ivan – Vamos todos pra cozinha, vamos o três pra cozinha. 
Mãe – Coitada. 
E – Pode ir? 
Mãe – Pode. 
E – Então vamos. 
Mãe – Então vamos. Pode vir. Não repara que minha casa é 
uma bagunça (todos vão para a cozinha). 
E – É grande a casa. 
Mãe – Aqui é normal, lá atrás tem um quarto grande, que é 
onde dorme a moça. 
E – O Ivan sabe fazer café? 
Ivan – Tô aprendendo a fazer café. 
E – E cozinhar, você sabe? 
Ivan – Tô aprendendo. 
E – Tem alguma coisa que você já sabe? 
Ivan – Algumas. 
Mãe – Onde está o pó de café? 
E – Esqueceu? 
Mãe – Agora sim. 
E - Qual a comida que você gosta de fazer, Ivan? 
Ivan – Eu? Nenhuma. 
E – Nenhuma! Não gosta de cozinhar. 
Mãe – Gosta de comer.  
E – O que você gosta de comer? 
Ivan – Arroz, feijão. 
E – O que mais? 
Ivan – Bolo. 
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Mãe – O bolo que a moça fez (Ivan mostra o bolo que 
está sobre a mesa). 
E – Bolo, ele já achou. Ficou gostoso? 
Ivan – Ficou.  
E – Você ajuda um pouco quando ela cozinha? 
Ivan – Ajuudo. 
E – Então você já sabe fazer as coisas. 
Mãe – Tá chovendo? 
E - Começou a chover. No final de semana ficam só 
vocês dois? 
Mãe – Fica. 
E – O que vocês gostam de fazer no final de semana? 
Ivan – No final de semana? Não sei. 
Mãe – Você nunca sabe nada, né. O que você fez hoje? 
Ivan – Hoje? Polenta. 
E – Polenta! 
Mãe – Ele que fica virando. 
E – Então já sabe fazer comida. O que mais você faz? 
Ivan – Lição. 
E – Tem lição de lá onde você estuda? 
Ivan – Tem. 
E – O que você tá aprendendo agora? 
Ivan – A professora manda escrever, começou a 
explicar, tem os livros, começou a explicar todos os 
pintores, começou a escrever todos os pintores. Ela 
falava e eu escrevia. 
E – Você lembra do nome de algum agora? 
Ivan – Galileu Galilei, Monalisa. Só esses dois eu 
lembro. 
E – E a lição que você trouxe pra casa é sobre eles? 
Ivan – Não.  
E – Qual era a lição? 
Ivan – Não lembro. Eu escrevi na lousa todos os nomes 
dos pintores, Galileu Galilei, Monalisa, Galileu Galilei, 
os outros eu não lembro. 
E – Tá, depois se você lembrar você fala. E tem lição de 
casa  também? 
Ivan – Não. 
E – Não tem. 
Ivan – Não. 
E – E o que você vai fazer no fim de semana? 
Ivan – Já fiz a polenta pra comer amanhã. 
E – E você sai? 
Ivan – Como? 
E – Você sai pra rua? Passear? 
Ivan – Como passear? 
E – Você vai a algum lugar? 
Ivan – Não. 
E – Você fica aqui no sábado e domingo? 
Ivan – Fico. 
E – E tem outras coisas que você faz? Jogo? Televisão? 
Ivan – Eu folheio a revista. 
E – Qual a revista que você gosta de folhear. 
Ivan – Não lembro. 
E – Não lembra. E o que você vê na revista? 
Ivan – Não sei explicar. 
E – Mas você gosta de ficar olhando? 
Ivan – Gosto. 
E – Você lê alguma coisa na revista? 
Ivan – Como? 
E – Você lê? 
Ivan – Às vezes eu leio 

E – E o que você gosta de ler? 
Ivan – Gibi. 
E – Tem gibi aqui em casa? 
Ivan – Não. 
E – Onde tem gibi? 
Ivan – Não lembro. 
Mãe – Não lembra de nada. 
Ivan – Tinha. 
E – De qual gibi você gostava? 
Ivan – Não lembro. 
E – Agora que não tem gibi não tem mais nada que você gosta 
de ler? 
Ivan – Nada, nada.  
E – Você tem livros da escola? 
Ivan – Tenho. 
E – Você gosta de ler os livros da escola? 
Ivan – Gosto. 
E – Além de folhear a revista, o que mais você gosta de fazer 
no fim de semana? 
Ivan – Como no fim de semana? 
E – No sábado e domingo. 
Ivan – Sábado e domingo? 
E – É. 
Ivan – Não lembro. 
E – Não lembra Ivan.  
Mãe – Fala com ela Ivan. 
Ivan – Não lembro agora, minha nossa.   
E – É demais né Ivan. 
Mãe – Pra ir à escola ele toma três conduções, dois ônibus e um 
metrô. 
E – Pra ele aprender alguém teve que ir junto ou ele começou 
indo sozinho? 
Mãe – Eu ia, eu ia com ele, depois ele começou a ir sozinha e 
eu ia explicando. 
E – Que bom! E lá você tem amigos? 
Ivan – Eu fico sozinho. 
E – Você fica sozinho. Você prefere ficar sozinho? 
Ivan – Prefiro. 
E – E tem algum professor de quem você gosta? 
Ivan – Tem. 
E – Eles te ajudam? 
Ivan – Ajudam. Tem a Maria também. 
Mãe – Quem é Maria? 
Ivan – Uma das professoras que tem lá. Olha que bonitinha! 
(referindo-se à xícara na qual a mãe serviu o café). 
E – Ela tá caprichando! 
Mãe – Tinha até esquecido dessa xicrinha. Tem tantas coisinhas 
dentro dessa cozinha que a gente nem consegue, a parte de 
cima, ali, tem tudo coisa de louça. 
E – E o Ivan ajuda em casa, a fazer a coisas? 
Ivan – Tem a empregada, eu ajudo. 
E – O que você faz? Quem cuida das roupas? 
Ivan – A empregada passa a roupa. 
E – Quem põe no armário. 
Ivan – Eu. 
E – Só a sua ou da mãe também? 
Ivan – As da mãe fica em cima da cama. 
Mãe – Pode pôr o açúcar? (servindo o café). 
E – Pode pôr. Você sabe fazer bastante coisa né Ivan. Você fica 
muito tempo parado? 
Ivan – Como parado? 
E – Você fica sentado, deitado? 
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Ivan – Deitado. 
Mãe – Ele fica deitado sempre. 
E – De tarde, você deita? 
Ivan – De tarde, não. 
E – Quando você chega da natação, você não deita? 
Ivan – Deito. 
E – Deita e fica bastante tempo deitado? 
Ivan – Fico. 
E – Você só deita ou você dorme? 
Ivan – Eu durmo. 
E – Você dorme de tarde. 
Mãe – Eu não acho as colheres. 
E – Não precisa, pode deixar. 
Mãe – A gente tá acostumado a pôr já no café né. 
E – Tá bom. E como vocês se divertem? O que vocês 
fazem pra se distrair? 
Mãe – Eu agora tô saindo pouco, porque eu não posso 
andar muito (devido a uma ferida na perna). 
E – Não pode andar.  
Mãe – Espera um pouquinho, tenho medo de queimá-la. 
(servindo o café). A mão não tá muito legal, essa aqui, 
tá meio morta.  
E – Deu certo. 
Mãe – Precisa ver se tá faltando açúcar, porque eu não 
tenho medida com essa cafeteira. 
E – Pra mim tá ótimo. E pra você Ivan, tá bom? 
Ivan – Tá. 
Mãe – Não quer um pedacinho de bolo? 
E – Não obrigada. 
Mãe – Nem uma bolachinha? 
E – Não, já está ótimo. Obrigada. 
Mãe – Me lembro que a minha filha, ela pega, vai 
comer o bolo? (para Ivan) . Corta se você quer, filho. 
Esse pra comer, tá sempre disposto. 
E – Mas ele não é gordo não, né. 
Mãe – Mas se deixar... 
E – Você controla? 
Mãe – Ah, é. 
E – Quem faz o prato? Ele faz sozinho? 
Mãe – Tem a moça aí (ajudante da casa), eles se 
combinam os dois, mas se deixar ele, ele aproveita. 
E – Come muito, Ivan? 
Ivan – Como. 
Mãe – Puxa cinco horas, passou depressa hoje. (o 
relógio badalou). 
E – Eu preciso ir embora. 
Mãe – Por nós não, é um prazer. 
E – Mas cansa né. 
Mãe – Quer mais um pouquinho? 
E – Obrigada. 
Mãe – De manhã eu faço naquela cafeteira, porque é 
café com leite. 
E – A senhora nasceu no Brasil? 
Mãe – Não, na Itália. 
E – E seu marido também era de lá? 
Ivan – De outra parte da Itália. 
E – E você sabe de onde eles vieram? 
Ivan – Não lembro. 
E – Não lembra, será que a mãe lembra? 
Mãe – Pádua. 
E – E o pai? 
Mãe – De Nápoles. 

E – E se conheceram lá ou aqui? 
Mãe – Aqui. 
E – E como vocês se encontraram? 
Mãe – Não sei como nos encontramos não. Ele era 
caminhoneiro, com o caminhão, passava sempre na rua lá, pra 
conversar com os amigos, tinha muitos amigos e ele era 
sozinho. 
E – Ele veio sozinho da Itália, com quantos anos? 
Mãe – Não sei. Já era caminhoneiro. 
E – E veio pra cá. 
Mãe – Pois é. 
E – Namoraram muito tempo? 
Mãe – Não muito tempo. 
Ivan – Vou tomar mais um pouquinho. 
E – Tá bom, né. Você põe sozinho ou sua mãe põe? 
Ivan – Minha mãe põe. 
Mãe – Ai meu Deus do céu. 
E – É um pouquinho mimado. 
Mãe – Ih, esse daqui, esse é o ciúme da outra. 
E – Da irmã? 
Mãe – É. 
E – Ela tinha ciúme do Ivan? 
Mãe – Ela tem até hoje. 
E – Será que ela se sente pra trás. 
Mãe – É. 
E – Será que ela ficou pra trás mesmo? 
Mãe – Escuta, com o Ivan a gente tem mais, como é que se diz, 
tá mais junto, tudo, né, agora, mas é difícil. 
E – Você já teve namorada, Ivan? (Ivan não responde). 
Mãe – Tá ouvindo o que a moça tá falando? 
E – Já teve namorada? 
Ivan – Não. 
E – Pensa em casar? 
Ivan – Não vou casar. 
E – Sua irmã casou e você não vai casar. 
Ivan – Não. 
Mãe – Precisa arrumar namorada. 
Ivan – Eu não quero, já falei. 
E – Não quer mesmo. 
Ivan – Não quero. 
Mãe – Precisa arrumar uma namorada... 
Ivan – Não quero! 
Mãe – Quando a mãe não estiver mais aqui... 
Ivan – Não quero! 
Mãe – Quando a mãe não estiver mais aqui, você vai morar 
com a tua irmã. 
Ivan – Nunca! 
E – E se sua mãe não estiver, você vai ficar com quem? 
Ivan – Num colégio interno. 
E – Será que tem um colégio interno pra você? 
Ivan – Tem. 
E – Tem? 
Ivan – Tem. 
E – Onde é? 
Ivan – Não sei. 
E – Vocês já pensaram nisso? 
Mãe – Não pensamos, mas precisa pensar né, porque sozinho 
ele não pode ficar. Eu falo pra ele – vê se você arruma uma 
namorada. 
E – Será que casar não é bom, Ivan? 
Ivan – Não! Casamento e política não dá. (a mãe ri). 
E – E do marido da sua irmã, você gosta dele? 
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Ivan – Gosto. 
E – Então deu certo. O que o marido dela faz? 
Mãe – Ele trabalha numa firma aqui pra esses lados, 
depois nem vai pra casa, já vai dar aula na faculdade, 
toda noite. 
E – Qual a profissão dele? 
Mãe – Não sei. É um negócio lá, tá sempre com a 
maquininha. 
E – E sua filha é fonoaudióloga. 
Ivan – É médica. 
E – Às vezes você fazia exercícios de fala com ela? 
Ivan – Não. 
E – Ela te ensinava? 
Ivan – A fazer continha. 
E – Ela te ensinou a fazer continha, mas a parte de fono 
ela não ajudou. 
Ivan – Não. 
E – Mas você fez fono? 
Ivan – Não. 
Mãe – Não. 
E – Aprendeu a falar com vocês. 
Mãe – É. 
E – Bom, não é, ele fala bem. E algum tipo de terapia, 
ele fez? 
Mãe – Minha mãe falava muito com ele, era um 
negócio. 
E – E ela falava português? 
Mãe – Falava. 
E – Então ela conseguiu ensinar bem. E ele não 
precisou de nenhuma ajuda especial. 
Mãe – Não. 
E – E ele sempre freqüentou escola. 
Mãe – É. 
E – E quando ele foi crescendo, ficou maior, como foi? 
Mãe – Foi normal, em todas as escolas que ele foi, ele 
sempre foi calmo. 
E – Ele passava de ano? 
Mãe – Passava. 
E – Ele fez colegial, ensino médio? 
Mãe – Não fez. 
E – E nessa época o que ele fez? 
Mãe – Foi trabalhar. Trabalho, serviço. 
E – E só trabalhava, sem escola. 
Mãe – Só trabalhava. Agora fica um pouco no instituto, 
um pouco na natação. 
E – E na época em que vocês começaram a perceber 
que ele demorava mais, o que ajudou vocês a conseguir 
educar ele, a ajudar? 
Mãe – Para dizer a verdade, como tinha meus pais, tudo 
o que podia fazer, fizemos, saía pra passear um 
pedacinho, minha mãe contava histórias pra ele, o pai 
também sempre saia com ele, nunca ele ficou assim 
sozinho. 
E – E seus pais ajudaram muito. 
Mãe – Graças a Deus. 
E – E quando eles morreram, como foi? 
Mãe – Praticamente normal, a gente falava bastante, 
todos nós vamos se encontrar. 
E – E ele foi aos velórios? 
Mãe – Foi.  
E – Ivan, você lembra quando a vovó tava morta? 
Ivan – Como? 

E – Você lembra de ter visto sua vó quando que ela morreu? 
Ivan – Não. 
Mãe – Não lembra? 
Ivan – Não. 
Mãe – E o nono? 
Ivan – Não. 
E – E seu pai? 
Ivan – Na cama. 
E – Vocês têm o hábito de ir ao cemitério? 
Mãe – Sempre ia, depois ficou difícil e era longe, uma coisa e 
outra. Estão enterrados em outra cidade. 
E – Por quê? 
Mãe – Nós moramos lá. 
E – E como foram essas mortes pra vocês essas mortes? 
Mãe – Muito triste, no começo foi triste, tava ali, toda hora, 
minha mãe então sempre. 
E – Vocês são em quantos irmãos? 
Mãe – Tem um. 
E – Um. 
Mãe – Agora tem um, o mais velho faleceu. 
Ivan – Faleceu a outra cunhada. 
E – Cunhada? Casada com quem? 
Ivan – Com o irmão da sua mãe? 
E – Já morreu também. 
Mãe – As duas cunhadas já morreram. 
E – Agora são vocês, os sobrinhos do Ivan, netos e tem seu 
irmão. 
Mãe – Oito e meia, bate o relógio e ele liga, me telefona pra 
saber como nós estamos, como passamos, como eu estou, pra 
eu esticar as costas, pra não ficar assim torta (mostra a cifose), 
eu falo pra ele – mas eu já pus o colete, já tô ficando mais 
esticadinha um pouco. 
E – A saúde de vocês como é, agora tem esses problemas, antes 
tinham problemas de saúde? 
Mãe – Antes era uma beleza, não tinha nada. Depois tive, aqui, 
câncer (aponta em direção à mama) o médico achou melhor 
tirar. 
E – Tirou? 
Mãe – É. 
E – Precisou fazer algum tratamento? 
Mãe – Não, foi só a operação, quando eu acordei já tinha 
passado tudo, demorei pra acordar. 
E – E depois? 
Mãe – Ah, ficou bem. 
E – O Ivan também reagiu bem? 
Mãe – Ficou. 
E – Não tinha problemas de saúde. 
Mãe – Nada. 
E – Ivan, que saúde! 
Mãe – Graças a Deus né Ivan. 
 
Segunda a entrevista com Ivan e a mãe, na residência de ambos. 
 
Mãe – Quando eu não quero fazer, eu falo pra ele – a pia tá 
cheia, vai lavar. Ele faz direitinho, ele sabe. Ele é obediente que 
é uma beleza. Eu falo pra ele ficar com os olhos pra cima, não 
pra baixo. 
E – Tá sempre com a cabeça baixa né Ivan. 
Mãe – Estica as costas. 
E – Vocês têm alguma dúvida sobre esse estudo, essas 
conversas que nós temos tido? 
Mãe – Eu tô gostando de ouvir a moça falar, né Ivab? 
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Ivan – Isso. 
E – Eu vou vir outras vezes. Tá bom? 
Mãe – Isso. 
E – Eu falei com a irmã e se o Ivan precisar de 
atendimento psicológico, eu estou à disposição. A irmã 
mora aqui perto? 
Mãe – Não, mora longe, não sei onde. Você lembra 
Ivan? 
E – Lembra? Onde a irmã mora? 
Mãe – É longe, sei que toma metrô, toma ônibus.  
E – É longe. 
Mãe – Ela tinha dito pra mim que ia procurar uma casa 
pertinho da dela, pra mim ficar perto, eu e ele, porque é 
só nós dois e eu falei – não, me deixa aqui que eu tô 
bem, aqui eu já conheço toda a vizinhança. 
E – A casa é de vocês? 
Mãe – É. Tô acostumada, minha casinha, eu, meu 
velho, meus pais moraram aqui também, eles já foram 
descansar, agora é minha vez. 
E – Ainda não. 
Mãe – A idade, a gente esquece das coisas. 
E – Esquece tudo. 
Mãe – Eu digo – pus o papel, onde que eu pus? Tive 
que procurar outro. Uma receita. 
E – Esqueceu a receita. E coisas antigas, também 
esquece? 
Mãe – Quando eu lembro, eu lembro bem, aonde a 
gente ia junto, eu saía muito com meu pai, ia passear 
com ele. A gente ia saía de manhã e voltava de 
tardezinha, ia caçar passarinho, armava a rede. 
E – E fazia o quê com os passarinhos? 
Mãe – Pra comer. Comia com polenta. 
E – Era bom! 
Mãe – Era. 
E – Você lembra da polenta do vô.   
Ivan – Lembro, agora eu que tô fazendo. 
Mãe – Ele que mexe, pelo menos meia hora e olhe lá, 
ele sabe ver direitinho quando tá pronta, que desgruda 
da panela. 
E – Hoje o que você já fez, Ivan? 
Ivan – Fui na igreja, depois almocei. 
E – E depois? (não responde). O que você fez? Dormiu? 
Ivan – É. 
E - Hoje de dia já dormiu? 
Ivan – Já. 
E – Você gostou de informática quando estudou?  
Ivan – Gostava 
E - Você gostava de fazer o quê no computador? Você 
escrevia? 
Ivan – Escrevia. 
E – Você usava o computador aqui na sua casa 
também? 
Ivan – Não. 
E – Esse computador funciona? 
Ivan – Não. 
E – Você vai ã escola de natação, o quê você faz lá? 
Ivan – Ginástica na água e exercícios na água. 
E – Você gosta de fazer? 
Ivan – É bom. (Ivan não se mostra receptivo para a 
conversa). 
E – Você está com sono? 
Ivan – Tô. 

E – Então vamos ajudar a mãe a fazer café? 
Ivan – Vamos. 
Mãe – O que tá fazendo, Ivan? O aparelho não é pra tirar e pôr 
em qualquer lugar, vai por na caixinha que você tem lá. 
E – O aparelho incomoda? 
Ivan – Incomoda. 
E – Faz tempo que você usa? 
Mãe – Não faz muito tempo, agora que ele tá indo lá e tem um 
dentista, tem médicos, não sei o quê, ela manda ele passar lá. 
E – A irmã tem orientando ele, não é? 
Mãe – É, é, talvez, talvez.. 
E – Tem dúvida? 
Mãe – Eu não me incomodo, eu gosto que ensina ele, mas - 
porque ele demora muito pra responder pra ela, porque não sei 
o que, porque a culpa é sua. 
E – ela fala que a culpa é sua? 
Mãe – É, tudo ela acha que a culpa é minha. 
E – Do jeito que ele faz as coisas, ela acha que é por sua causa. 
É isso? 
Mãe – É. Escuta, se eu não dou carinho pra ele, pra quem vou 
dar, não tenho ninguém, então... Bom, vamos ao nosso açúcar, 
não adocei porque vamos que gosta menos ou que gosta mais. 
E – Mais no outro dia estava ótimo. Antes de a irmã arrumar 
essa escola, ele ficou algum tempo parado ou não? 
Mãe – Ficou, ficou bastante tempo. 
E – O Ivan toma com açúcar? 
Mãe – Ah, esse gosta de doce. Vou ver se tem alguma 
bolachinha, aqui água e sal, vou ver se tem outra. 
E – Está bom. 
Mãe – Um gosta, outro não gosta. 
E – Ivan, você escolhe o que vamos comer? 
Ivan – Não. 
E – Não quer? O que você gosta de comer? 
Mãe – Ah, gosta de comer de tudo, parece que só gosta de 
comer. 
E – E não é gordo. 
Mãe – Ele come de tudo, pra comer é com ele. 
E – Está na hora de ir embora. 
Mãe – Estou fazendo você perder muito tempo, minha querida, 
eu quase não converso com ninguém, quando vem alguém eu 
falo demais. 
E – É bom né. 
Mãe – É bom, é companhia. 
E – Eu não quero cansar vocês. 
Mãe – Não, imagina, não cansa, pode ficar à vontade.  
(Todos continuam tomando café) 
Mãe – Sabe o que ele gosta, bolacha maisena. 
E – É muito gostosa, não é Ivan?  
Ivan – É. 
Mãe – Não tem aqui, lembra quando nós vamos no mercado aí, 
vamos comprar, marca no papelzinho ali. 
E – Pra não esquecer. 
Mãe – Já são cinco horas! (o relógio tocou). 
E – Por isso eu falei que é hora de ir embora, já fiquei bastante 
aqui. 
Mãe – Por mim pode ficar, eu gosto da companhia.   
E – No domingo vocês fazem alguma coisa diferente ou não? 
Mãe – Não, tudo igual. Primeiro minha filha vinha com o 
marido e as crianças, depois ficou cada vez mais difícil. 
E – São três filhos, é difícil. Como era a família antes? 
Mãe – Sempre fomos unidos, nossa, minha mãe fazia com que 
eles viessem e eles vinham quando ela estava viva. 
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E – Quando sua filha casou ela ainda era viva? 
Mãe – Era sim.     
E – Depois eles passaram a vir menos. Por quê? 
Mãe – Ficou mais difícil com as crianças. 
E – Domingo ficam só vocês. O dia livre dele é sexta-
feira? 
Mãe – Segunda e quinta ele vai no instituto e quarta e 
sexta ele vai na piscina. 
E – Terça fica livre. 
Mãe – Ele atravessa a avenida e vai. Antes fosse toda a 
semana lá né, mas ele fez a fisioterapia, começou com 
uma dor nas costa que não podia nadar e foi um tempo e 
ultimamente ele tá melhor mas – ah, eu não vou, vou só 
de duas vezes por semana, ele não gosta de ir. 
E – Não gosta por quê? 
Ivan – É muita folia. 
E – Folia? Como é isso? 
Mãe – É muita gente? 
Ivan – É. 
Mãe – Olha aí (mostra um calendário com a foto de 
uma festa no instituto que Ivan freqüenta em que os 
dois aparecem), eles faziam umas festas, umas reuniões, 
eu ia muito. 
E – Olha só.  
Mãe – Eu vou marcando tudo, o dia de tomar remédio, 
o dia de ir no médico. 
E – Seu e dele né. 
Mãe – Quer mais café?  
E – Não, obrigada. O Ivan gosta de café. 
Mãe – Gosta de café, gosta de vinho. 
E – Gosta de vinho!? 
Mãe – Gosta, mas eu não dou, já pensou, se acostuma. 
E – Se der ele toma. E qual a comida preferida? 
Ivan – Lazanha. 
E – Lazanha e vinho. Bom não? 
Mãe – Eu faço macarrão em casa. Vou lhe dar um 
pouquinho. 
E – Como? 
Mãe – Vou lhe dar um pouquinho pra levar pra 
cozinhar. 
E – Vou ganhar macarrão feito em casa! 
Mãe – Eu tinha marcado que era pra dar pra minha 
filha, ela não veio. 
E – Ela vai perder o macarrão pra mim. 
Mãe – A gente faz a massa, depois corta em tiras e 
passa na máquina pra sair do tamanho que a gente quer. 
Esse daqui é pra macarronada, quando eu faço ele 
fininho, fininho, é pra por na sopa. Deixa eu por numa 
sacolinha. 
E – Que delícia! O Ivan sabe fazer também? 
Mãe – Sabe. Ele gosta de ajudar a fazer isso. 
E – E tem vontade de fazer as coisas? 
Ivan – Eu tenho. 
E – E o que você gosta mais de fazer? 
Ivan – Tomar café. 
Mãe – Comer e dormir você gosta mais. 
E – Aqui tá tudo mão né. É muito prático. 
Mãe – Nós vamos no mercado, eu ponho tudo aqui. 
E – Vocês vão junto ao mercado?  
Mãe – Vamos, eu pego assim no braço e vamos 
andando, até chegar lá na avenida pra atravessar é duro, 
mas agora vamos com a moça. 

E – Ela vai junto? 
Mãe – Vai, ela gosta. Eh, meu filho, precisa fazer essa barba? 
E – Tá grande. Você faz sozinho? 
Ivan – Faço. 
E – Dá trabalho? 
Ivan – Não. 
E – Você gosta de fazer? 
Ivan – Gosto. 
Mãe – Parece que tá dormindo. 
E – Ele falou que tá com sono. 
 
Terceira entrevista com Ivan e a mãe. 
 
Mãe – O que você tá procurando? Esse é pra mim? 
E – Você ainda não tinha dado pra mãe? 
Ivan – Não. (Ivan entrega o convite para o bazar de natal). 
Convite para o bazar de natal. 
Mãe – É em dezembro. Elas sabem que eu não vou. 
E – Mas elas avisam. 
Ivan – Ela vai (referindo-se à pesquisadora). 
Mãe – Eu não sei mais que dia é, quando é quinta, quando é 
sexta.  
Ivan mostra o caderno de recados da escola. 
E – Sílvia é a professora? 
Ivan – É sim.  
E – E é só ela? 
Ivan – É, o dia inteiro. 
E –  Só ela o dia inteiro? 
Ivan – Tem as outras professoras. 
E – E a Sílvia ensina o quê? 
Ivan – Ensina como, escrever na lousa, explica  
Mãe – Explica o quê? O que ela escreve? 
Ivan – É. Os exercícios. 
E – É alguma matéria? 
Ivan – Não é matéria, não, é outra coisa, é difícil toda vida, 
acho que eu não consigo lembrar. 
E – Você não sabe o que é. 
Ivan – Não. 
Mãe – No caderno você não faz nada? 
Ivan – Nada. 
E – É gesto, movimento? 
Ivan – Correção motora. 
E – Correção, não é coordenação? 
Ivan – É isso mesmo. 
E – Correção ou coordenação? 
Ivan – Ah, não sei, pra exercitar as mãos. 
E – E  é a Sílvia que faz isso? 
Ivan – Tem a professora que faz. 
Mãe – Quem é ela? 
Ivan – Tem um corredor e vai fazer a retrospectiva, eu faço 
direitinho. 
E – Retrospectiva do quê? 
(Ivan leva as mãos ao rosto). 
E – É difícil? 
Ivan – É. 
E – E você gosta do que você faz no instituto? 
Ivan – sou obrigado a gostar. 
E – Obrigado a gostar? 
Ivan – É. 
E – Se pudesse não gostava? 
Ivan –  Ela me bate e eu tenho que gostar de ir. 
Mãe – Quem  te bate? 
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Ivan – Tua filha. 
Mãe –Quem é minha filha? 
Ivan – Ah, não enche.  
Mãe – Eu adoro meus filhos. 
E – Se você pudesse escolher, você não iria lá? 
Ivan – Não. 
E – Você iria onde? 
Ivan – Porque é muito longe daqui até lá, eu tomo um 
ônibus, tomo o metrô e tomo outro ônibus pra ir lá no 
ponto do instituto, até chegar lá. 
E – E será que tem outro lugar? 
Mãe – Eu já levei em diversos lugares, e não deu certo, 
uma vez porque era longe também , outra vez porque 
não aceitaram ele, então foi passando e a irmã pôs ele 
lá. 
E – Ele ficou muito tempo parado? 
Mãe – Ficou assim, em casa ele faz, ele pega o caderno, 
ele vai fazer conta, ele faz cópia. 
Ivan – Aqui não pode escrever (referindo-se ao caderno 
de recados). 
E – Você tem outro caderno? 
Ivan – Tenho vários livros. 
E – Você pode escrever nos outros. 
Ivan – É. 
Mãe – Só esse caderno aí ele tem. 
E – Mas em casa ele tem outros? 
Mãe – Em casa ele tem sim, ele fez informática, fez o 
curso.  
Ivan – Favor não ficar rabiscando o caderno, se está 
com vontade de escrever pegue outro caderno e escreva 
com vontade, esta agenda é para comunicação entre os 
pais dos alunos e os profissionais (Ivan lê o recado 
escrito no caderno de recados). 
E – Quem escreveu esse recado? 
Ivan – Ela escreveu. 
E – Quem? 
Ivan – Minha irmã, essa letra é dela. 
E – Ela trabalha lá. E agora você escreve em outros 
cadernos. 
Mãe – Eu falei pra ele – pega outro caderno, porque 
senão você não faz as coisas que eles mandam, você faz 
no outro caderno e já sei que você tá fazendo, não pode 
fazer, esse daí é só pra escola. 
E – Mas você não está escrevendo mais nesse. 
Ivan – Não. 
Mãe – Não, mas não levou outro caderno e caderno ele 
tem. 
E – Você tem material lá? 
Ivan – No instituto eles dão pra fazer coisas. 
E – Tem material lá. 
Ivan – Tem material didático, nós fazemos exercícios 
que os professores dão, dão uma folha branca pra gente 
fazer, eu faço direitinho, é pra poder exercitar o braço. 
Mãe – Não lousa. 
E – Você vai à lousa de vez em quando. 
Ivan – Vou, sim senhora, eu vou pra lousa, depois faço 
a caixa de areia, depois faço as outras coisas. 
E – E tem bastante coisa. 
Ivan – Eu já aprendi a mexer no tear. 
E – E você fez o quê no tear? 
Ivan – Uma colcha. 
E – Uma colcha inteira? 

Ivan – Não. 
E – Você gostaria de fazer uma colcha inteira? 
Ivan – Eles dão pra fazer. 
E – E porquê você não fez? 
Ivan – Porque iria o dia inteiro. 
E – Pra fazer a colcha inteira você teria que ficar mais tempo 
lá? 
Ivan – Tem que ficar. 
Mãe – Todos fazem? 
Ivan – Todos nós fazemos um pouco. 
E –  Você fez um pouco. 
Ivan – No tear que a gente faz, tem que manejar o pente, 
arrumar os fios, é isso, não sei como explicar. 
E – Você falou direitinho.  
Ivan – Eu faço direitinho. 
E – E depois fizeram a colcha inteira? 
Ivan – Ainda não deu pra sair a colcha inteira. 
E – Aprenderam a mexer no tear. 
Ivan – Só isso que eu tô fazendo. 
E – E com o tear dá pra fazer uma colcha. 
Ivan – Dá. 
Mãe – Acho que cada dia tem uma coisa nova. 
E – Acho que são as oficinas. É à tarde? 
Ivan – Tem as oficinas. Segunda-feira faço ginástica, terça  não 
tenho, quarta-feira eu tenho a hidroginástica, quinta-feira eu 
vou pro instituto, sexta-feira tenho natação. 
E – E você lê e escreve bem. 
Ivan – Sei ler, sei escrever graças à sobrinha da minha mãe. 
Mãe – Graças ao quê? 
Ivan – À sua sobrinha. 
E – Ela te ensinou. 
Ivan – Foi a primeira escola. 
E – Lembra bem. 
Ivan – Lembro. 
Mãe – Ele era pequeno, a minha sobrinha trabalhava numa 
cidade aqui perto, ela levava ele. 
E – Ela te ensinou a ler. 
Ivan – Sim senhora. 
Mãe – Com professoras assim como ela, eu acredito que você ia 
pra frente, né. 
E – E agora onde ela está? 
Mãe – Ela já se aposentou. 
E – Você não encontram mais ela? 
Ivan – Não. 
Mãe – Como não? 
E – E você continua estudando. 
Ivan – Lá mesmo, eles mandam fazer exercícios e nós fazemos 
exercícios, eles mandam pintar a folha e nós pintamos a folha 
branca, folha de papel branco. 
E – E é desenho? 
Ivan – Não, desenho não. 
E – Pinta com tinta? 
Ivan – Não, com lápis cera, pintar a folha toda. 
E – E tem traços na folha? 
Ivan – Tem. 
E – Como são os traços? 
Ivan – Não sei. 
E – Tenta me mostrar. 
Ivan – Assim. 
E – É redondinho. Olha aí, você acha que não sabe, mas você 
sabe sim. 
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Ivan – Não é que não sei, é que eu esqueço o exercício, 
é tão difícil lembrar. 
E – Você sempre esqueceu as coisas? 
Ivan – Não. 
E – Agora é que tá esquecendo. 
Ivan – Tô esquecendo. 
E – Será que você tá imitando sua mãe? 
Ivan – Não! 
Mãe – Eu acho que sim. 
Ivan – Quando eu tô na escola, eu esqueço que tenho 
mãe. Eu faço todos os exercícios. 
E – E aí não esquece. 
Ivan – Não. 
E – Acho que você tá querendo fazer igual a sua mãe. 
Mãe – Eu quero que você se lembra, porque se você 
ficar que nem eu meu filho, hoje é difícil. 
E – Se o Ivan ficasse o dia inteiro fora de casa, seria 
difícil ficar sozinha? 
Mãe – Ah, não sei o que faria sozinha aqui, difícil, 
sozinha, a minha filha me mandou uma empregada que 
já foi dela, ela saiu eram nove horas da manhã e falou – 
vou voltar só à noite (a entrevista foi feita em um 
sábado) – tá bom. Ela foi aqui perto, abriu uma igreja, 
não sei, então ela vai. 
E – Hoje é folga dela. 
Mãe – Ela fica lá, ela ajuda, ajuda as crianças. Outro 
dia, veio uma caixa de leite, não sei se ela falou com 
alguém e mandaram uma caixa de leite, ela trouxe aqui 
e ficou aí, eu pensei – mas quem trouxe essa caixa de 
leite aí, quem será que pôs? E ela não me falava, uma 
manha eu falei pra ela – quem trouxe esse leite? De 
quem é? Ela disse:  - foi eu que trouxe, eu trouxe da 
igreja, alguém deu a caixa e ela ia levar pras crianças. 
Agora quando tem festa, onde ela vai, eles fazem 
comida, eu falei – vai, vai, pode ir. Ficamos nós dois 
sossegadinhos. 
E – E no domingo ela fica aqui? 
Mãe – É a mesma coisa. Ela sai de manhã e volta só à 
noite. Com a minha filha não dá pra contar, porque tá 
sempre ocupada, um dia porque tá na escola, outro dia 
porque tá não sei aonde, outro dia não dá porque não sei 
o quê. Eu e ele nós se viramos aqui os dois. Quando a 
moça sai, ela vai na igreja, eu falo – leva a chave, 
porque eu não quero que deixa o portão aberto, só eu e 
meu filho. 
E – A rua tem segurança. Isso ajuda? 
Mãe – Tem, desde o tempo do meu marido. 
E – Tem uma guarita em frente. 
Mãe – Eles puseram mais pra cá, porque estão 
construindo uma casa ali, aí eles falaram – pode pôr 
aqui?  
E – Vocês ficaram mais protegidos. 
Mãe – À noite tem um guarda e de dia tem um guarda, 
um de dia e um de noite. 
E – A natação é de manhã, então você fica com bastante 
tempo livre. O que você faz depois que você chega de 
lá? 
Ivan – Não entendi. 
E – Você vai na natação. 
Ivan – Ah, sim, natação. 
E – Depois você chega em casa. 
Ivan – Chego em casa e escuto o padre Marcelo. 

Mãe – Padre Marcelo você não escuta, é das nove às dez. 
Ivan – Não sei o que tô falando. 
Mãe – Padre Marcelo é tua mãe que escuta, você não, você não 
tá aqui, quando você está você escuta, sábado assim. 
E – E assiste televisão? 
Ivan – Ah, sim, assisto televisão, assisto novela de noite. 
E – Dá tempo? 
Mãe – Ele quase não assiste, ele janta bem tranqüilo – agora eu 
tô com sono. 
E – E vai dormir. 
Mãe – Se você tem sono mesmo pode ir dormir, às vezes ele 
vai, às vezes fica um pouquinho mais, mas não tem paixão por 
novela não. Ele não tem paciência. 
E – Ele fica fazendo o quê? 
Ivan – Não sei. 
Mãe – Quando ele está em casa assim, ele vai lá no quarto do 
fundo, pega, tem livros e cadernos, diversos cadernos, ele quer 
fazer cópia, faz aquelas cópias. 
E – Esse é o quarto dele? 
Mãe – É a moça que tá dormindo lá. 
E – E é onde ele faz as coisas. 
Mãe – Eles dividem o espaço. Outro dia eu cheguei lá e falei – 
mas que negócio é esse? Ela tirou todas as minhas coisas daqui. 
Ivan – Tirou todos os produtos. 
Mãe – Do mercado. 
Ivan – Do mercado. 
Mãe – Tirou todos os produtos. 
E – E aí? 
Ivan – Pra colocar a roupa dela. 
E – E onde colocou os produtos? 
Ivan – Numa gaveta. 
Mãe – Isso aconteceu numa noite e no dia seguinte ela me 
chamou pra olhar – mas onde você pôs o guarda-roupa, tava 
aqui? Ela virou a cama, virou o guarda-roupa, tirou tudo que 
tinha dentro e deixou só uma gaveta do guarda-roupa, a última 
gaveta, a outra ela ocupou, o resto ela ocupou, não sei onde ela 
arranja tanta roupa. Ela arrumou, eu fiquei boba quando vi. 
Ivan – Eu também, eu vou perguntar pra ela o que ela pensa. 
Mãe – Não fala assim. 
Ivan – Falo, inferno (irritado). 
E – Te incomoda? 
Ivan – Vou falar na cara dela – te ponho no olho da rua (a mãe 
ri), não, não, não dá, não agüento mais, não posso me trocar, 
não posso me vestir, não posso tomar banho, tudo ela me 
controla. 
E – Ela fica controlando. 
Ivan – Fica, os remédios, eu esqueço (Ivan toma remédios 
antroposóficos). 
Mãe – Foi no médico, ele tem parece que nem um sarampo, 
pintinhas vermelhas, agora saiu mais ainda do remédio que o 
médico deu, agora tá tomando dois remédios, tá todo 
empipocado, parece que tá com sarampo. Aqui tá passando uma 
pomadinha parece que melhorou (mostra as marcas em Ivan).  
E – O médico falou o que é? 
Ivan – Não, não falou nada. 
Mãe – Foi o médico que mandou uma lista do que pode comer e 
do que não pode comer, não pode comer chocolate, não pode 
comer isso, não pode comer aquilo. 
Ivan – Pra ir na piscina. 
E – Está tomando remédio há quanto tempo? 
Ivan – Se não faz um mês, é quase. Ele não sente nada, não sei 
se é da barba, daquela maquininha. Tem dois remédios que ele 
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tá tomando, um duas vezes por dia e o outro três vezes e 
tem que passar a pomadinha, quem sabe melhora. 
Ivan – Isso que nós fazíamos. 
Mãe – O que é isso? 
Ivan – Não acabei a árvore. 
E – É até aqui. 
Ivan – É uma árvore, de natal. 
E – Você não terminou.  
Ivan – Não. 
E - Vai terminar. 
Ivan – Vou fazer. 
E – Tem giz de cera aqui? 
Ivan – Não. 
E – Lápis de cor? 
Ivan – Lápis de cor eu tenho. 
E - Pode fazer com lápis de cor? 
Ivan – Pode. 
Mãe – Tem que fazer, o que não pode é ficar sem fazer 
nada, porque senão pensa bobagem. 
E – Você gostaria de voltar a trabalhar? 
Ivan – Gostaria, eu trabalhava. 
Mãe – No escritório. Foi quando ele começou a sair de 
ônibus sozinho. 
E – Ele ia pra lá sozinho de ônibus? 
Mãe – Ia. É. Mas agora não tá mais. 
E – Ia sozinho. 
Ivan – Depois começou a ir e voltar de perua. Depois 
tiraram a perua. 
E – E aí? 
Mãe – Acho que foi na época que se aposentou. 
E – Você chegou a ir de ônibus? 
Ivan – Não. Tiraram a perua e acharam que... 
Mãe – Eu tinha meus pais quando ele ia de ônibus, o 
rapaz (dono da empresa) era afilhado dos meus pais. 
E – Depois não deu mais pra arranjar emprego? 
Mãe – Ficou muito tempo em casa e foi indo, foi indo. 
Onde você foi depois que saiu de lá? 
Ivan – Não sei minha mãe (com tom de irritação). 
E – Foi só esse emprego que você teve? 
Mãe – Aposentaram ele. 
E – Aposentaram pela síndrome de Down? 
Mãe – É. 
E – Sabe quanto tempo trabalhou lá? 
Ivan – Tem os envelopes (vai procurar os documentos). 
Mãe – Minha mãe gostava quando ele ia lá. Ela adorava 
esse afilhado. Muito bom. Depois fecharam lá o 
escritório. Agora, ultimamente, ele está numa firma, ele 
é que tá trabalhando no escritório dos outros. 
E – Não é mais dele o escritório. E vocês mantêm 
contato? 
Mãe – Ele telefona, ele era muito agarrado à minha 
mãe. 
Ivan – Estão aqui. 
Mãe – Esse é do instituto. Pra quem vai só oito dias por 
mês, eu acho caro. 
E – Se fosse mais dias seria mais caro? 
Mãe – Não sei, não sei se todos pagam isso, não tenho 
ido mais lá. Exames, procedimentos (a mãe verifica 
alguns documentos). Essa é toda a papelada dele (passa 
a caixa de documentos para a pesquisadora).  
E – Foram alguns anos. 
Mãe – Foram sim. Ele trabalhou até noventa e sete. 

E – Foram quinze anos. Ele entrou em oitenta e dois e saiu em 
noventa e sete. 
Mãe – O pai dele faleceu em noventa e sete. E falaram da 
aposentadoria dele. 
E – Ele aposentou quando a firma fechou? 
Mãe – Eu acho que sim. 
E – Está bem organizado. Foi você que arrumou? 
Ivan – Já estava. 
Mãe – Já estava? Foi você que pôs. 
E – Está bom. Esse já é do instituto, são os exercícios. Você faz 
todo dia? 
Ivan – Não. 
E – Aqui tem escrito uma porção de exercícios: deitado de 
costas, segurar a perna. Você faz? 
Ivan – Não. 
E – Não faz. E é pra fazer dez vezes. 
Ivan – Não. 
E – Não gosta? 
Ivan – Não é que eu não gosto, eu faço toda segunda-feira. 
Mãe – Faz junto com os outros, mas precisa a fazer, se tua mãe 
pudesse fazer ginástica. Ele deitava aqui, eu dizia – se eles 
mandam fazer, você tem que fazer. 
E – E você não fez mais. 
Ivan – Não senhora. (Ivan lê em voz alta alguns recados 
contidos no caderno de recados, a mãe lê alguns avisos). Dá pra 
ela. 
E – Esse é o chá de final de ano. Você não quer ir? 
Mãe – Eles sabem que eu não vou mesmo, não consigo ir, se 
tomar o ônibus, tomar táxi também não dá. Sei lá. 
E – E acaba não indo nunca lá. 
Mãe – Eu ia no começo, quando eu podia andar, mas agora 
ultimamente não dá, no começo eu ia, agora não saio mais 
daqui, só pra ir em médico, médico, mas o médico, cansa. Esse 
daqui ele mandou fazer o exame da mão. 
E – E como está a mão? 
Mãe – Tô sentindo diferença sim, ainda tô terminando de tomar 
os remédios. Não sentia nada, agora já voltou um pouco, acho 
que o sangue, começou um pouco, ela já tá vermelho, já dá pra 
mim sentir, dá pra sentir a mão. Mas ele falou que quer outro 
exame.  
E – E precisa cuidar da perna como cuida da mão (a mãe tem 
um ferimento na perna que não está cicatrizando). 
Mãe – Tô toda pintada, onde eu bato fica preto, não sei o que tá 
acontecendo. Não consigo passar pomada. 
E – Mas sabe que tem que passar. 
Mãe – O médico deu. 
E – Você pode me mostrar o quarto do fundo? 
Mãe – Mostra pra ela. 
E – É aqui que você fica. 

O quarto é amplo, com estante, escrivaninha e computador, 
além da cama e do armário da ajudante. Há enciclopédias e 
alguns livros antigos, o computador não funciona,, há cadernos 
antigos do início da alfabetização de Ivan, exercícios que a irmã 
passou há alguns anos atrás e também um caderno atual com 
exercícios que a ajudante escreve para ele fazer.Enquanto 
mostra os cadernos Ivan mostra marcas na pele, que ele diz 
serem marcas de beliscões da irmã, não entende porque a irmã 
bate, mostra raiva afirmando que tem vontade de dizer a ela 
para “nunca mais levantar a mão para mim”.  
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Relato da entrevista com a pedagoga do instituto que 
Ivan freqüenta. A entrevistada não permitiu a gravação 
da conversa, as anotações foram feitas à medida que ela 
falava, tentando preservar as características do discurso 
dela.  
 
O instituto adota a pedagogia curativa Waldorf – 
antroposofia – tem toda uma orientação de ciência 
espiritual, ou seja, o desenvolvimento espiritual dentro 
dos corpos, também aquele corpo que não é visto e vai 
além do trabalho pedagógico em si. Quando há 
necessidade, é dada medicação, para que a pessoa possa 
dar conta do que é proposto para o desenvolvimento 
dela, assim, coloca no organismo o que é necessário 
para o desenvolvimento adequado, para o que é 
proposto, inclusive alimentação natural. É recomendado 
o não consumo de carne, preferindo arroz integral, é 
uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. A medicina 
antroposófica, a alimentação natural, as oficinas 
terapêuticas e a oficina social dão subsídio para 
trabalhar com essa pedagogia.      
O instituto organiza as atividades de manha e à tarde. 
Na parte da manhã, é feito o trabalho cognitivo em sala 
de aula e na parte da tarde acontecem as oficinas que 
envolvem trabalhos com tecelagem, aquarela, 
modelagem em argila, teatro, música, oficina da voz, 
trabalhos manuais e padaria. 
Há um intervalo para almoço entre 12:00h e 13:30h 
para que os alunos possam relaxar, mas não ficam à 
vontade, há sempre alguém que fica perto, alguma 
pessoa da escola cuidando, orientando. 
Se Ivan for comparado com a maioria dos alunos em 
leitura, escrita, cálculos, considera-se o nível de 
autonomia dele muito bom, mas houve uma perda do 
que ele já havia conquistado. Ele ficou afastado das 
aulas e quando retornou trazia algumas características 
que se assemelhavam à mãe, algumas coisas da 
convivência com a mãe, apresenta coisas de pessoas de 
idade, rotinas, manias, como estender a toalhinha, ele é 
muito dramático, tem atitudes dramáticas. 
O retorno ao instituto ocorreu em 2004, quando ele 
passou a freqüentar duas vezes por semana. Ivan fez 
acompanhamento psicológico no início de 2006, parou 
provavelmente por questões financeiras, mas por trás 
pode haver uma resistência da mãe, quando tem algum 
passeio ele diz que não vai, a mãe diz que ele não vai 
porque não quer ir. Quando há algum evento, vem 
forçado, tem que insistir muito. Há também uma 
questão de defender os colegas, Ivan fala em defesa dos 
colegas, ele voltou dramático, a pedagoga acha que o 
contexto pode estar tendo essas atitudes. Quando voltou 
veio com essas dificuldades, a dramaticidade é 
intencional, a hipótese é que queira chamar a atenção, 
faz para ver a reação do outro, para ver como a pessoa 
reagia,a vivencia da figura feminina é grande, a figura 
masculina, na escola não tem ninguém, não tem contato. 
O trabalho com a família faz parte da orientação do 
instituto, uma vez por mês, mas é difícil a mãe de Ivan 
comparecer, o contato é feito com a irmã, que trabalha 
no instituto, mas ela e a mãe não tem uma relação 
harmoniosa e sem a orientação familiar o trabalho fica 
difícil. 

O instituto trabalha com a consciência não com a repetição, 
quando está havendo uma mudança a família pode não entender 
e boicota, a família de alunos especiais tem uma dinâmica, um 
fator, às vezes a deficiência não é vista como possibilidade de 
melhoria do ser humano. 
A pedagoga considera Ivan pouco motivado, tem que ser 
puxado, por exemplo, ele está na educação física, se não ficar 
estimulando ele se acomoda. A irmã presenciou algumas vezes 
e ele reagiu bem, ela tem atitude firme com ele, agora não há 
violência física, mas isso já foi motivo de conversa na escola. A 
irmã diz que Ivan já teve conquistas e ela não admite essa 
situação atual. 
A pedagogia Waldorf olha o ser humano em setênios e cada um 
deles tem uma meta: por exemplo, no primeiro setênio: “o 
mundo é bom”; no segundo setênio, “o mundo é belo”; no 
terceiro setênio, “o mundo é verdadeiro”. Dentro disso, vai 
trabalhar conteúdos, dar para o aluno conteúdos, elementos para 
ele conseguir chegar no que é trabalhado. Por exemplo, no 
ensino de história, faz uma linha do tempo, não o tempo 
biográfico, mas o que ele precisa saber para o momento do 
desenvolvimento. Os conteúdos são trabalhados de forma viva, 
não é aula de história lendo no livro, é uma coisa orgânica, via, 
a história aconteceu, mas estamos aqui por causa do que 
aconteceu, é trabalhado o conceito, não é dado, eles têm que 
chegar a isso, o que dá o eixo, sempre partindo da vivencia, 
para chegar ao pensamento tem que sentir o movimento, que 
vai chegar no pensar, a aula começa com movimento corporal, a 
Waldorf trabalha de manha o cognitivo, pois todos estão mais 
prontos para o trabalho de manha, à tarde são as oficinas, não é 
que nelas não haja o cognitivo, mas o foco deste é de manha. 
Ivan tem prontidão com relação a cálculo, linguagem, escrita e 
é ótimo, mas o desafio dele é mais no social, essa é a questão 
maior, é na relação, ter uma postura de acordo com a idade e 
com as condições que ele já conquistou. 
Há poucos dias, Ivan disse para a mãe que tinha apanhado da 
professora, a pedagoga acha difícil, mas a mãe sempre procura 
motivo para que ele não venha – correr para quê? Ivan parece 
que se acomodou como pessoas idosas. 
Se pensar que a mãe tem certa idade, deve ser uma situação 
difícil. Às vezes, inconscientemente – posso até tentar inverter 
esse processo, para que eu vá tranqüila, que ele vá primeiro. 
O instituto tem um projeto de emprego apoiado, tem alguns 
parâmetros, alguns princípios, o indivíduo tem um tutor durante 
dois anos, que vai fazer a ponte com a escola. Têm alguns 
alunos que tem condições, Ivan inclusive, mas a família tem 
que querer e isso tem um custo, não tem patrocínio. 
Ivan não freqüenta a escola a semana inteira em parte devido a 
questões financeiras e também por causa da mãe.      
 
Entrevista com a ajudante da casa de Ivan  
 
E – Como é trabalhar aqui com o Ivan? 
Ajudante – O Ivan às vezes é obediente, outras vezes ele não 
faz, é para ele fazer mas não faz. Ele é quase dependente dela (a 
mãe), o que a filha dela fala para ele fazer, ele não quer – ah, 
saco, ah, ah. Só faz se a mãe der um empurrãozinho e tem 
coisas que ele faz, mas não no empurrãozinho. 
Mãe – Eles não se dão bem. Quando ela (a irmã) cisma que ele 
tem que fazer alguma coisa ela bate – mãe, ela me bateu na 
cabeça – ela me bateu no bumbum. Eu falo – não vem falar para 
mim. Ele já é homem, não é? 
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Ajudante – Tem coisa que é da deficiência dele, tem 
coisa que não é, ele fica se escorando. 
E – O quê? 
Ajudante – Passar um pano no banheiro, enxugar a 
louça, ir no mercado fazer uma comprinha – Ivan, vai lá 
comprar. Aí ele não quer, só quer ir com a mãe dele. 
Quando ela fala – Ivan, vai. Aí ele vai, porque ele só vai 
quando a mãe deixa, ela dá um apoio. 
Mãe – Às vezes ela grita também. 
Ajudante – Ele começa a falar alto, eu falo de uma 
forma para explicar, minha voz altera. Eu pedi para ele 
passar pano no banheiro, ele passou e deixou as coisas 
do lado de fora. Aí ele começa a se alterar. A irmã dele 
pediu, porque se ela ligar e ele não fez, ela vai reclamar. 
Aí ele se altera, aí a mãe dele também ficou alterada. 
E – Tem coisa que ele não gosta de fazer? 
Ajudante – Ele gosta muito de fazer lição, ele vai, mas 
ele fica só passando as folhas, aí faz um pouquinho e 
fica passando as folhas. 
E – Ele não faz de verdade? 
Ajudante – Só se ficar falando, mas aí ele se estressa, eu 
ajudo, ele – tá bom -  ele só vai concordando, mas fica 
só passando. 
E – Você sabe do que ele gosta? 
Ajudante – Ele só quer que fica com ele – Ivan, faz isso, 
assim – mas não dá para ficar sempre. 
E – Ele não é independente. 
Mãe – Ele é independente para lavar a louça, é só falar, 
ele faz direitinho. 
Ajudante – Só quando eu não estou aqui, quando eu 
estou ele não faz. 
Mãe – Ele vai lá para o instituto, pega duas conduções, 
sai às sete horas para chegar lá às nove. Às vezes chega 
aqui emburrado, eu pergunto, ele diz – nada, nada. 
E – Ele tem incicativa para alguma coisa? 
Ajudante – Às vezes ele vai ao banheiro e pergunta se 
pode dar descarga. 
Mãe – Uma vez ficamos sem água, ele ficou com isso 
na cabeça, porque eu falei para ele – não dá a descarga 
– e cada vez que vai ao banheiro ele pergunta – posso 
dar descarga, mas é porque ele ficou com isso na 
cabeça. 
Ajudante – Banho também tem que ficar pedindo. 
E – E para comer? 
Ajudante – Isso ele faz, não é tudo que ele come, às 
vezes não quer e quer comer tudo amassadinho, tem que 
ficar falando – come isso, come aquilo. 
E – Ele sempre comeu amassado? 
Mãe – Não, só quando era pequenininho, ele quer. 
Ajudante – Quando a irmã dele está aqui ela fala pra 
comer separado, aí eles brigam, ela reclama, ele come 
sem vontade. Só que tem vezes que ele não come – mas 
não é assim, tem que comer separado. 
E – Sempre comeu amassado, com vinte, vinte e cinco 
anos? 
Mãe – Sempre gostou de amassado. Às vezes abre o 
pãozinho e põe carne com molho e se regala, mas 
verdura ele não gosta. 
Ajudante – A senhora falando ele faz. 
E – Se falar? 
Ajudante – Quando ele fala para ela que não quer, ela 
deixa – que bom, fica mais pra mim. 

E – Não incomoda (para a mãe) 
Mãe – Eu falo – será possível, vi comer de outro jeito! Mas ele 
quer deixar o prato limpo, nunca deixa molho no prato, pega o 
pão e vai comendo.. 
Ajudante – Ela deixa. 
E – Você passa lição pra ele? 
Ajudante – Passo, eu falo, um dia eu peguei ali um quadro 
negro que tem, pequeno e passei lição de gramática, ele gosta, 
gosta de ler. 
E – A irmã orientou? 
Ajudante – De lição ela não falou nada, ela orientou – você tá 
fazendo pão, faz de conta que faltou fermento, fla pra ele ir 
comprar e voltar rápido. Eu lavo a louça e ponho ele pra 
enxugar, pra não ficar só deitado, pra dormir ele é bom também. 
E – Ele já trabalhou, já fez muita coisa... 
Mãe – Ele já trabalhou, ele adorava, ele gostava. E tomava 
ônibus, gostava, tomava ônibus direitinho. O rapaz (patrão) 
gostava dele. 
E – Já fez muita coisa. 
Ajudante – Agora tem medo, pra subir escada fica assim 
(mostra com uma cadeira a hesitação de Ivan para subir escada) 
.  
E – Se ele toma ônibus, ele consegue subir escada. 
Mãe – Mas tudo que manda fazer ele faz. 
E – Ele é só obediente? 
Mãe – Seria bom que ele fizesse por ele. Ele era mais 
independente quando era mais novo, era mais independente do 
que agora. 
E – O que aconteceu? 
Mãe – Não sei. Eu posso ficar aqui, eu mando ele comprar 
alguma coisa, se não fica grudado na gente. 
Ajudante – O médico passou algumas atividades: andar quinze 
minutos, ir até o clube. Eu falo pra ele – vai até a igreja. 
Mãe – Na igreja não precisa nem mandar, se passar em frente 
ele entra. Eu falo – Ivan, vai dar uma volta – tá bom, mãe – eu 
já sei onde, você vai na igreja, né – [e mãe. 
E – Como é pra você trabalhar com ele? 
Ajudante – Normal, não tenho diferença. Só assim, o que a irmã 
quer que faça com ele, às vezes fica difícil, mas tudo bem. 
E – Você já conhecia a síndrome de Down? 
Ajudante – Não, só pela televisão, era uma pessoa normal, o 
trabalho da mente dele é lento, pra mim é assim, a diferença é 
essa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




