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RESUMO 

 

Esta pesquisa etnográfica foi realizada em um Instituto de reabilitação e integração para 

pessoas com Síndromes Neurológicas, o Instituto Véras, localizado no bairro de 

Botafogo na Zona Sul do Rio de Janeiro. O trabalho tem como intuito demonstrar uma 

visão sobre a criação de um mundo de pessoas com Síndromes Neurológicas em um 

espaço especializado. Nesse sentido, visa entender as técnicas de controle e os métodos 

educacionais e terapêuticos, tendo em vista as formas de normalização e construção dos 

corpos produzidas nesse Instituto.  

 

Palavras-chave: Síndrome Neurológica; Instituição; Normalização; Dependência; Corpo  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This ethnographic research was performed at an Institute for rehabilitation and 

integration of people with Neurological Syndromes, the Instituto Véras, located in the 

Botafogo neighborhood of the South Zone of Rio de Janeiro. The intention of this work 

is to demonstrate a vision about creating a world of people with Neurological 

Syndromes in a specialized place. Therefore, it aims to understand control techniques, 

educational and therapeutic methods, considering the forms of normalization and 

construction of the bodies produced in that Institute. 

 

Key-words: Neurological Syndrome; Institution; Normalization; Dependency; Body. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os modelos de sociedade ocidentais são e sempre foram amarrados em normas e 

moralidades rígidas. Estas se estabelecem no imaginário das sociedades ocidentais, a 

partir de normas de conduta que se fornam como formas de vida bem definidas. Dos 

seres que constituem essas sociedades também se espera que sejam seres definidos, cada 

um com o seu papel deliberado de como deve contribuir para manter essa sociedade 

funcionando. Como se cada passo de construção de suas vidas, cada instituição a que 

foram submetidos, tivesse culminado para moldá-los como mais uma peça no (in)finito 

quebra cabeças que é a sociedade moderna. 

 

 

É difícil compreender as relações entre deficiência e cultura sem uma 

tomada de consciência fundamental: a nossa ordem social é 

primeiramente e sobretudo racional. É comandada, por um lado, pelo 

nosso instinto de conservação e, por outro, pela nossa procura de 

sentido face ao não captável do humano, ao qual nós pertencemos. O 

que nos conduz a ―ordenar‖ todas as nossas concepções, a desejar uma 

ordem soberana que conduza a diversidade a uma unidade redutora e a 

ligar-nos a normas estabelecidas. A tradução literal do latim norma é 

aliás explícita: é o esquadro. Dito de outra maneira, é a exigência que 

impomos à nossa existência e à dos outros. Todos temos uma 

necessidade de ordem que nos leva a procurar ou a inventar, melhor a 

moldar, a ―conformidade‖ (GARDOU, 2006, p. 56). 

 

 

Baseados nessas lógicas, imanentes ao século XXI, os indivíduos dessas 

sociedades são sufocados por sistemas binários. Tornam-se consequências dos 

agenciamentos a que são submetidos, sendo reprimidos das outras possibilidades de 

existência para além do que é binário. Esse binarismo poda o poder do vazio do ―não 

ser‖; categorizando até mesmo os escapes em alguma forma pré ou pós-definida de ser. 

A lógica linear e ascendente da vida dos indivíduos de sociedades ocidentais está tão 

incrustada nessa mentalidade que as formas outras de construir uma vida acabam por 

passar despercebidas. Para pensar as diferentes construções de formas de vida, a 

antropologia aparece como disciplina que fornece ferramentas que permitem relativizar 

determinadas concepções sobre normalidade e moralidade e é, portanto, movida por 

essa desafiante atividade da disciplina que trago um grupo que não necessariamente 

abdica à lógica binária a que somos submetidos, mas que a ela adiciona uma lógica de 

vivência diferente da normalizada. Trata-se de indivíduos caracterizados como 
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deficientes e portadores de síndromes neurológicas que conduziram a fazer a questão da 

―deficiência‖ algo bom de ser pensado como um chamado para melhor 

compreendermos esses sujeitos com os quais convivemos em sociedade. Conforme 

indicou Gardou: 

 

A antropologia ocupa, sem contestação, um lugar privilegiado para 

lembrar que a deficiência constitui uma poderosa mensagem de alerta 

para a vida das sociedades como para o funcionamento dos seus 

dispositivos ou sistemas sociais e educativos (GARDOU, 2006, p. 59). 

 

 

Chama-se aqui de Síndromes Neurológicas as que apresentam consequências 

para o desenvolvimento neurológico, desde síndromes cromossômicas, neuroatípicas, 

até síndromes ainda não classificadas, nas quais os sintomas não se adequam a nenhum 

arranjo diagnosticável. São categorizadas como tal, pois todas têm em comum algum 

tipo de degeneração que altera a formação do cérebro e, assim, a funcionalidade do 

sistema nervoso. As causas das síndromes podem ser diversas, como congênitas, 

hereditárias, ou secundárias (devido a causas externas). 

 O desenvolvimento das pessoas que têm Síndromes Neurológicas é diferente 

daquele de pessoas que não as têm, necessitando de formas diferentes de cuidado, de 

sociabilização, e de formação. Essas síndromes inferem desenvolvimentos corporais 

diferenciados, construindo corpos que fogem aos padrões tidos como os da 

normalidade. Esses corpos apresentam diferentes temporalidades de desenvolvimento 

muscular, mas, principalmente, são corpos que, para se desenvolverem necessitam de 

atenção, cuidado e informação. 

É necessário, portanto, um direcionamento para a especialização tanto de 

cuidados médicos para estas pessoas como de cuidados sociais e educacionais. Neste 

trabalho, tratarei dessas questões, destacando as formas de construção sobre o corpo de 

pessoas com síndromes, abordando as questões sobre as práticas da normalidade e do 

cuidado em um instituto cujo objetivo é a integração de pessoas com as diversas 

síndromes neurológicas, trabalhando desde as áreas terapêuticas até as educacionais. 

O interesse pelo campo se deu no encontro das ideias que tinha para a 

construção de um trabalho de conclusão de curso com as ideias de meu orientador. Júlio 

Tavares me introduziu ao mundo das Síndromes Neurológicas e me atentou ao fato de 

que já estavam em minha vida e eu só precisava enxergar ali um campo, ou um pré-

campo, como ele indicou. A ideia inicial seria adentrar o mundo de uma síndrome 
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específica, a Síndrome de Prader Willi (SPW) e perceber, em perspectiva comparada, os 

diferentes espaços desse mundo, considerando a família, a educação escolar e os 

tratamentos médicos. Para isso, juntamente com meu orientador, participei do I 

Seminário Regional da Síndrome de Prader Willi, que foi de grande contribuição para 

elucidar questões de comportamento entre pais e mães, das formas de identificação da 

síndrome e dos tratamentos existentes. No entanto, não foi possível desenvolver essa 

perspectiva do trabalho pelas dificuldades encontradas em adentrar os poucos espaços 

de uma síndrome tão rara.  

Foi nessa procura por campo que trouxesse as questões desenvolvidas com meu 

orientador que encontrei, em um site na internet, um Instituto para pessoas com 

síndromes que percorria desde a educação até os tratamentos terapêuticos dessas 

pessoas, o Instituto Véras. Também descobri que a filha de uma vizinha estudava 

naquele Instituto. Daí, surgiram duas entradas nesse campo; uma, através da assistente 

social do Instituto, que respondeu meus emails e me apresentou o Instituto, a outra, 

através das minhas vizinhas, com as quais já tinha amizade e que me mostraram mais 

aspectos do mundo de uma família e de uma criança com síndrome. 

A construção do relato desse mundo neste trabalho foi, portanto, criada a partir 

da observação participante que permeia esta pesquisa, desde os relatos etnográficos até 

a elaboração dos conceitos aqui utilizados. Adentrando ao que o relato nos trás, a 

observação participante permite demonstrar as especificidades necessárias para certa 

forma de construção dos corpos de pessoas com Síndromes Neurológicas e as relações 

entre o cuidado e o trabalho necessários ao desenvolvimento das mesmas. A exposição 

desse mundo propõe uma forma de evidenciar não puramente a existência desses 

corpos, mas de uma forma de agir sobre os corpos, contruíndo-os através de 

metodologias outras que não as tradicionais. Não se discutirá aqui a funcionalidade 

normativa de tais metodologias, mas pontualmente como elas participam da construção 

dos corpos e indicam formas outras de se agir com pessoas com síndromes. 

Para tanto, o trabalho foi dividido em três momentos. O primeiro, denominado 

―Conceitos‖, aponta o percurso teórico para o trabalho, indicando alguns dos caminhos 

traçados pelas pessoas no mundo das Síndromes Neurológicas. Assim, os conceitos de 

instituição, de normalidade e de criança indicam, através das evidências demonstradas 

pelo convívio dentro do instituto, a obtenção das referências que tornarão possível 

estabelecer as fronteiras que devem ser desvendadas para se criar tal visão. Foucault 

(1999; 2001; 2006; 2013) traz as bases teóricas para se pensar os processos de 
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normatização exercidos nas instituições, indicando tecnologias de poder que atuam no 

controle e na produção de saber sobre os corpos. Vygotsky (1991) traz os conceitos 

necessários para a análise do desenvolvimento dessas crianças em relação ao meio no 

qual estão inseridas, como o conceito da zona de desenvolvimento proximal, que 

estabelece um lugar dentro de uma série de etapas do que potencialmente pode ser 

desenvolvido por uma pessoa. Enquanto a antropologia da criança, com Cohn (2005) e 

Sarmento (2003), fornece ferramentas para compreender o mundo da criança, através 

das concepções tecidas sobre a ideia da criança como um ser dotado de agência e para 

além, a respeito do papel que a educação pode exercer sobre a afirmação ou negação 

dessa agência. 

Um segundo momento, denominado ―Primeiros contatos‖, trará a transição para 

dentro do Instituto Véras através de conversas com as duas mulheres que me 

introduziram ao campo. Nas conversas com a assistente social, Sylvia, ela apresenta as 

dinâmicas do próprio Instituto, tecendo no imaginário certo delineado das relações que 

ali se estabelecem. Uma segunda conversa, esta com minha vizinha, Luciana, ilustra o 

mundo de uma pessoa com síndrome e de sua mãe, contando um pouco de sua história 

pessoal com sua filha e sua famíla, bem como as necessidades particulares ao adentrar 

no mundo da síndrome. Ainda um último momento desse capítulo dedica-se à atenção a 

outras mães e cuidadoras, que, assim como suas dependentes, frequentam o instituto e 

praticam o trabalho do cuidado. Discutem-se aspectos dessa relação nos termos do 

problema de gênero relativo ao trabalho das cuidadoras e às questões da relação da 

dependência com as autoras Birolli (2014) e Kittay (1999), além das questões morais 

intrínsecas à mulher cuidadora estabelecidas pelas relações do cuidado e auto-sacrifício 

com Gilligan (2003). 

O terceiro e último momento consiste na entrada em si no instituto, assim 

denominada ―O Instituto Véras‖, que tratará sobre as metodologias utilizadas pelas 

educadoras e cuidadoras e as interações das pessoas com síndromes entre si e com o 

ambiente no qual se encontram, considerando o espaço físico, as funcionárias do 

instituto e a mim. Para isso, apresentam-se dois espaços separados dentro do instituto, o 

Instituto de Inteligência e o Programa Motor. Demonstrando essa divisão, não somente 

de espaços físicos, mas de metodologias e intenções diferenciadas, analisa-se como se 

estabelecem as rotinas e, dentro delas, os escapes às rotinas, as formas de controle e as 

diferentes formas de fuga a esse controle exercido em cada um dos espaços. Dessa 

forma, desenvolvem-se aqui alguns dos conceitos vistos no primeiro capítulo deste 
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trabalho, com Foucault (1999; 2001; 2006; 2013) e Goffman (1963), para pensar os 

métodos de normatização, com Sarmento (2003), considerando o método do Instituto de 

Inteligência como uma forma de educação adaptada aos seus receptores e trazendo 

Latour (2008) para pensar a construção dos corpos pelos métodos utilizados no 

Programa Motor.  
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1 CONCEITOS 

 

Como forma de indicar as bases do pensamento que percorrerá o texto, é 

necessário, primeiramente, desenvolver três conceitos, os quais atravessam as principais 

temáticas observadas em campo. Tais conceitos serão aqui expostos para, no decorrer 

do texto, serem relacionados com as temáticas desenvolvidas. Essas relações se dão no 

conceito de instituição, que indica o caminho tecido pelas relações de poder 

estabelecidas dentro do Instituto Véras; no conceito de normalidade, que ajuda a 

compreender o objetivo final das práticas aplicadas ali, a da reabilitação e da integração; 

e no de criança, que traz as diferentes atuações de agência e dependência, como mais 

um dos elementos para se compreender a conformação de mecanismos construtores de 

corpos e sociabilidades que se configura em tal instituto.  

 

1.1 A instituição e seus poderes 

 

Tendo em vista as questões que se manifestaram no campo, referentes aos 

efeitos institucionais sobre as dinâmicas observadas e como se desenvolvem, cabe 

articular aspectos do pensamento foucaultiano que dizem respeito à instituição e ao 

poder. Nesse sentido, busca-se compreender como mecanismos de poder afetam os 

corpos, isto é, interessa deixar transparecer como as pessoas que compõem tal 

instituição podem ser atravessadas por esses dispositivos de controle e normalização. 

De acordo com o que Costa (2018) apresenta sobre o pensamento de Foucault 

(1999) em seu livro Vigiar e Punir, existem tecnologias de poder enredadas que 

produzem o tempo todo um saber-verdade epistemológico sobre o corpo e o ser. ―Ser no 

mundo é, antes de tudo, ser-corpo no mundo.‖ (COSTA, 2018, p. 15). Trazer luz ao 

corpo é fundamental para a compreensão da relação dos dispositivos e mecanismos 

institucionais (de poder) sobre como constrõem os corpos. 

 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 

arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 

habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 

de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 

obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 

política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
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comportamentos. O corpo humano entra em uma maquinaria de poder 

que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe (FOUCAULT, 1999, p. 

164). 

 

 

Foucault (1999) explica, por meio da alegoria do panóptico, o funcionamento 

das instituições disciplinares e de certa construção dos corpos através do poder 

disciplinar. Segundo o autor, o panóptico – criado como modelo de prisão pelo filósofo 

Jeremy Bentham, no final do século XVIII – tinha por objetivo diminuir os custos das 

prisões e controlar os presos. Foi então projetado de modo que os prisioneiros teriam a 

sensação (ainda que os guardas não estivessem em seus postos) de constante vigilância 

e, por conseguinte, de controle. Mesmo sendo desenhado inicialmente como paradigma 

prisional, podia ser visto como uma representação da sociedade disciplinar, ou seja,  

aquela que vigia, controla, normaliza
1
. Foucault (1999) aponta assim para um 

panoptismo generalizado, presente não só em prisões, mas em outras instituições, como 

escolas; formando, dessa maneira, uma grande rede de mecanismos de poder, cujas 

principais finalidades, através dos processos aprofundados de controle e docilização dos 

indivíduos, são o aumento da força produtiva e o benefício do Estado. 

Ao poder disciplinar cabe, então, o controle dos corpos, adestrar e se apropriar 

desses para que tenham utilidade e sejam docilizados em função da produção. A 

disciplina, como tecnologia, mecanismo de poder, remete às técnicas para corpos 

disciplinados que, através de uma observação contínua, extrai um saber dos e sobre os 

indivíduos que são aderidos à própria maquinaria de poder. 

O poder, assim, tem sua força em sua eficácia de criação e de produção de 

efeitos positivos no campo do saber, isto é, de organizar por meios das suas técnicas, 

um saber sobre o corpo. A fundamentação, o atravessamento do poder sobre o corpo é o 

que permite um saber orgânico sobre ele. Desse modo, é possível entender que o corpo 

não é só o lugar onde funcionam as dinâmicas fisio-biológicas, mas onde se registram 

acontecimentos – a cultura, a política, a norma.  

                                                           
1
 O surgimento das sociedades disciplinares se deu no contexto das reformas do sistemas judiciário e 

penal que aconteceram nas sociedades ocidentais entre o final do século XVIII e o início do século XIX. 

Grosso modo, com a dilatação dos sistemas judiciário e penal, foi preciso a criação de poderes adjacentes, 

que dessem conta também do controle dos indivíduos. Agora — de maneira mais sofisticada— não mais 

sobre atos desviantes já cometidos, mas sobre o controle de desvios que pudessem vir a ocorrer. Assim se 

desenvolve um aparato institucional-disciplinar em torno da docilização de corpos, do impedimento e 

prevenção da transgressão da norma: psiquiatria e o manicômio, a pedagogia e a escola, criminologia e 

prisão (FOUCAULT, 2013). 
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As instituições têm função fundamental no exercício da promoção de poder 

sobre os corpos, uma vez que são lugar de reprodução de verdades e papéis sociais. São 

também lugar de formação e, neste caso, transformação de pessoas em função do que é 

considerado normal. Em se tratando de uma instituição para a habilitação de pessoas 

com síndromes neurológicas, quais seriam as técnicas utilizadas para tal habilitação e, 

por conseguinte, para normalização desses corpos?  

É necessário pensar as relações de poder utilizadas na instituição, mas tendo em 

mente que a instituição é somente um dos dispositivos de poder que compõem os 

mecanismos de normatização. Tais poderes e seus dispositivos também não se 

restringem às instituições, estão dentro delas, mas também estão fora, de forma capilar. 

Sendo assim, ―o problema não é o Estado, seus aparelhos, suas instituições, porém as 

relações de poder colocadas em ação‖ (MIRANDA, 2017, p. 389). 

Foucault (1999) fará uma distinção importante para compreender as dinâmicas 

das relações de poder entre duas categorias: o poder disciplinar e biopoder. Tal aspecto 

se revela significativo para este estudo, na medida em que o instituto estudado parece 

comportar essas categorias. Levando em consideração que o poder disciplinar se utiliza 

dos mecanismos disciplinares, de suas tecnologias de poder, para agir sobre os corpos 

individuais, quando as tecnologias agem sobre a população se tem a formação do 

biopoder. Se o poder disciplinar diz respeito à docilização e ao controle do ser/agir de 

corpos individuais, o biopoder, distintamente, trata da regulação dos corpos 

populacionais. Regulando diversos aspectos da vida coletiva que envolvem as 

incapacidades biológicas, por exemplo (FERES; POGREBINSCHI, 2010, p. 178). 

 

Eu lhes assinalo aqui, simplesmente, alguns dos pontos a partir dos 

quais se constituiu essa biopolítica, algumas de suas práticas e as 

primeiras das suas áreas de intervenção, de saber e de poder ao mesmo 

tempo: e da natalidade, da morbidade, das incapacidades biológicas 

diversas, dos efeitos do meio, e disso tudo que a biopolitica vai extrair 

seu saber e definir o campo de intervenção de seu poder (FOUCAULT, 

1999, p. 292). 

 

Em contraste com o poder disciplinar, o biopoder age sobre os fenômenos 

humanos coletivos, de massa; os quais podem afetar e atingir a população, o poder, em 

vez de ser individualizado, é massificado, possibilitando, através dos mecanismos 

reguladores do biopoder, o constante acompanhamento de desenvolvimento desses 

fenômenos. 
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No mecanismo do biopoder a disciplina é, então, regulamentação. Enquanto o 

mecanismo do poder disciplinar produz maximização de forças, a regulamentação feita 

pelo biopoder tende a produzir a otimização da vida populacional. A relação entre poder 

disciplinar e biopoder não se autossuprimem, mas se combinam agindo 

concomitantemente, como acontece com o poder-saber da medicina que atua, de forma 

conjunta, tanto nos corpos individualmente como na população coletivamente. Percebe-

se, portanto, que os efeitos disciplinares e regulamentares acontecem em concomitância, 

produzindo saberes (FERES; POGREBINSCHI, 2010, p. 178). 

É na superposição das modalidades de poder que se encontra na norma um 

aspecto comum. É a própria norma que mantém a possibilidade da concomitância entre 

as ordens disciplinar dos corpos e regulamentar populacional, garantindo que coexistam 

em equilíbrio.  

 

A norma da disciplina e a norma da regulamentação dão origem ao 

que Foucault chama de sociedade de normalização, uma sociedade 

regida por essa norma ambivalente, na qual coexistem indivíduos e 

população, corpo e vida, individualização e massificação, disciplina e 

regulamentação (FERES; POGREBINSCHI, 2010, p. 179). 

 

Considerando o Instituto Véras como um dispositivo do mecanismo de 

normatização, pode-se verificar, nesse instituto, tanto técnicas do poder disciplinar, 

quanto do biopoder. É na atuação sobre a habilitação do corpo, trabalhando estratégias 

individuais de desenvolvimento, que se tem o poder disciplinar e na própria existência 

assistencialista do instituto que se pode encontrar as técnicas do biopoder. 

 

E, da outra parte, os acidentes, as enfermidades as anomalias diversas. 

E é em relação a estes fenômenos que essa biopolítica vai introduzir 

não somente instituições de assistência (que existem faz muito tempo), 

mas mecanismos muito mais sutis, economicamente muito mais 

racionais do que a grande assistência, a um só tempo maciça e lacunar, 

que era essencialmente vinculada a Igreja (FOUCAULT, 1999, p. 

291). 

 

Têm-se, deste modo, duas metodologias (técnicas) notadamente diferenciadas 

para dois grupos de indivíduos. Aqueles que trabalham ―apenas‖ o corpo e outros que, 

para além do corpo, trabalham a mente. Não se faz aqui uma diferenciação entre mente 

e corpo, uma vez que não vejo essa dissociação como forma de pensamento possível, 

mas no sentido de ressaltar essa diferença de metodologia aplicada. Enquanto uns 
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trabalham atividades de movimento corporal, outros são estimulados em suas 

capacidades de atenção e reprodução de pensamento. Uns fazem parte do programa de 

desenvolvimento cerebral e outros do de desenvolvimento motor. Essa divisão de 

grupos e de metodologia cria uma cisão que além de institucional é burocrática.  

Apresentam-se, então, duas técnicas de poder-saber que se aplicam aos 

indivíduos, baseando-se em certas diferenças que apresentam. Certas técnicas 

normatizadoras são assim escolhidas como as mais capazes de terem efeito sobre 

aqueles corpos, restringindo os tipos de saberes que serão desenvolvidos em cada grupo, 

que trazem o aspecto de regulamentação do biopoder, mas que se misturam com as 

tecnologias disciplinares da determinação de suas rotinas.  

 

O que muitas vezes se perde nas relações de normalidade neoliberal 

são as maneiras pelas quais as vidas abertamente interdependentes das 

pessoas com deficiência e as formas de incorporação crip/queer 

fornecem mapas alternativos para se vivem em conjunto nos 

desterritorializados, embora altamente regulados, espaços da 

biopolítica (MYTCHELL; SNYDER, 2015, p. 3, tradução nossa)
2
. 

 

Ao aproximar a noção da territorialidade com o conceito da biopolítica, pensa-se 

no território de ninguém (desterritorialização) onde esses corpos não têm direito algum, 

mas ainda assim estão inseridos nos dispositivos dos quadros normativos. O lugar dos 

corpos que se distanciam da normalidade é à margem. Ainda dentro dos mecanismos de 

normatização, mas longe dos direitos que deveriam ter, embora tragam a potência de 

viver de uma forma que não a normal. 

As formas de controle desterritorializadas e reterritorializadas nas relações 

capitalizadas de comércio expropiam as redes de vida de grande parte da população, 

produzindo novas formas de exclusão. No entanto, esta não é uma imposição unilateral, 

têm-se a multidão, não como massa inerte, mas como ―um conjunto vivo de estratégias‖ 

(PELBART, 2002, p. 36), as quais, na sua desterritorialização da exclusão, produzem 

―territórios existenciais alternativos‖ (PELBART, 2002, p. 36) como única 

possibilidade de existência. Se tornam positividades que o Estado tem que regular e 

controlar nas suas novas produções de saberes (PELBART, 2002 p. 35-38). 

 

                                                           
2
 What is often lost in relations of neoliberal normalcy are ways in which disabled people's openly 

interdependent lives and crip/queer forms of embodiment provide alternative maps for living together in 

the deterritorialized, yet highly regulated spaces of biopolitics (MYTCHELL; SNYDER, 2015, p. 3). 
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De que recursos dispõe uma pessoa ou um coletivo para afirmar um 

modo próprio de ocupar o espaço doméstico, de cadenciar o tempo 

comunitário, de mobilizar a memória coletiva, de produzir bens e 

conhecimento e fazê-los circular, de transitar por esferas consideradas 

invisíveis, de reinventar a corporeidade, de gerir a vizinhança e a 

solidariedade, de cuidar da infância ou da velhice, de lidar com o 

prazer ou a dor? (PELBART, 2002, p. 36) 

 

A instituição é, portanto, um espaço construído em conjunto. Um território 

alternativo, talvez não em sua completude, mas onde mesmo que ainda esteja inserido 

em um quadro de normatização. Este é, supostamente, construído pensado por 

intermédio de metodologias que apresentariam melhor recepção às pessoas do instituto. 

É um território onde atuam tanto os dispositivos de controle do Estado, quanto onde as 

potencialidades aparecem na construção de forma outra de se criar a normatização, de se 

construir os corpos e de se pensar a recepção da informação e a própria construção da 

rotina. O Instituto Véras é um território de reterritorialização, no sentindo de que 

possibilita aos corpos/subjetividades que estão à margem um espaço para afirmar sua 

subjetividade e se constituir coletivamente. No entanto, não se deve admitir que todos 

os que frequentam esse instituto encontrem nesse espaço um pertencimento. Uma vez 

que, considerando seu aspecto dúbio de controle supostamente baseado na liberdade, 

existe a possibilidade tanto da sensação de pertencimento, quanto a de não se sentirem 

pertencidos.  

 

1.2 Normalidade 

 

―Nossa proposta: Reabilitar e integrar os atendidos à vida normal, assegurando-

lhes maior condição de desempenho no sentido de superar suas limitações‖ 

(INSTITUTO VÉRAS, 2017, grifo nosso). Esta é a proposta encontrada no site do 

Instituto Véras, de onde o campo deste trabalho se decorreu. Tem-se como uma espécie 

de objetivo do instituto a busca pela normalidade e classificam-se as que participam de 

suas atividades como pessoas que não vivem vidas normais. 

A forma de se caracterizar uma pessoa que possui uma síndrome neurológica é 

incluí-la nas representações de uma pessoa que apresenta alguma forma de deficiência 

mental ou física. O conceito de deficiência, propositadamente, se afasta da normalidade, 

criando evidências medicalizadas entre um grupo de seres humanos que os diferencia 

dos demais. Determina-se, para tal a ideia de existir, uma necessidade de se criar uma 
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categoria para instituir essas diferenças. A instituição de uma categoria pode ser 

estabelecida, mas a sua constituição é variável.  

 

A deficiência não é um estado fixo ou atributo, mas existe em relação 

a configurações de capacidade e debilidade, moduladas ao longo do 

tempo histórico, espaço geopolítico, mandatos institucionais e regimes 

discursivos (PUAR, 2017, pág. xiv, tradução nossa)
3
. 

 

A normalidade é uma questão relacional, assim como a deficiência também o é.  

Relacional no sentido de que existe em função de um rearranjo estrutural entre diversas 

outras construções de saberes. É uma construção dentro de um modelo social específico 

de como se deve agir/ser. Tem tanto a ver com a aparência quanto com a relação inter e 

intrapessoal. A classificação de uma pessoa em uma categoria vem depois da criação 

dessa categoria. Portanto, ela é variável e deve se adaptar às mudanças corporais de 

quem constitui esse grupo, tanto à aquelas mudanças intelectuais, quanto às novas 

categorias derivadas daquelas mudanças que a elas são incorporadas. É, portanto, 

através dos desenvolvimentos da ciência, criando novas formas de cuidado, medicações, 

metodologias educacionais e terapêuticas, que se torna possível movimentar o arranjo 

estrutural e conceber outras conformações à deficiência e à pessoa deficiente. 

Goffman, em seu livro Estigma (1963), explora esse conceito ao estabelecer 

diferentes formas de se desenvolver a sociabilidade, tendo em vista pessoas que 

apresentam algum tipo de fuga ao que era considerado normal. Usou como exemplo, 

principalmente, situações sobre pessoas com algum tipo de deficiência. Essa 

característica diferenciadora era, portanto, o estigma. O estigma serve, aqui, para 

demonstrar como essa socialização pela diferença é binarizante e fruto de uma 

configuração estrutural específica que determina quais diferenças podem ser aceitas e 

quais não podem. Atribuindo, assim, lados, um aos que conseguem esconder seus 

estigmas e outro aos que não apresentam escolha ou quando a apresentam, optam por 

revelar suas características estigmatizantes.     

 

o estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos concretos que 

podem ser divididos em duas pilhas, a de estigmatizados e a de 

normais, quanto um processo social de dois papéis no qual cada 

indivíduo participa de ambos, pelo menos em algumas conexões e em 

                                                           
3
 Disability is not a fixed state or attribute but exists in relation to assemblages of capacity and debility, 

modulated across historical time, geopolitical space, institutional mandates, and discursive regimes 

(PUAR, 2017, p. xiv). 
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algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são pessoas, e 

sim perspectivas que são geradas em situações sociais durante os 

contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas que 

provavelmente atuam sobre o encontro (GOFFMAN, 1963, p. 117). 

 

Por isso, não se trata, aqui, esses indivíduos como deficientes, mas tenta-se criar 

uma forma de entendê-los como seres com mais ou menos diferenças e similaridades do 

que se está acostumado a chamar de normal. Para isso, é preciso pensar que a 

normalidade não é uma categoria possível de ser atingida pelo ser humano comum 

dentro do contexto em que se vive. Os aspectos que configurariam um ser como normal 

são dificilmente consenso e, através das diferentes perspectivas que podem ser adotadas, 

poderá se identificar maiores ou menores graus de desvio dessas diferentes concepções 

de normalidade. Em função disso, pensa-se o ser normal como um ser distópico
4
 que 

apresenta um modelo irreal e inalcançável de normalidade como visto pela sociedade 

ocidental do séc. XXI, e todos os seres reais e existentes como normais e anormais em 

diferentes proporções, se aproximando ou se distanciando dessas ideias construídas de 

normalidade. 

Um dos conceitos que será instituído como um aspecto (irreal) da normalidade é 

a independência. Pode-se pensar em dependência, também em diversos graus, mas 

pensar em um ser totalmente independente, no sentido de que não tenha necessidade de 

outros seres é irreal. Considerando o fator mais geral, básico, original e talvez esdrúxulo 

de um ser, é que nasce de outro ser, mas mesmo aos menos dependentes não cabe a 

palavra normal. Mais comum do que os padrões irreais estabelecidos é o próprio desvio. 

Portanto, normalidade não pode ser relacionada com o que é comum.  

Já em relação às instituições, é possível pensar em instituições normatizadoras e 

métodos normais de normatização, mas também se pode encontrar, em instituições 

normatizadoras e métodos não normais de normatização, como o próprio Instituto 

Véras. A instituição é normatizadora porque além de estabelecer como função 

desenvolver um determinado tipo de potencialidade, que tem como foco a aproximação 

da normalidade, também estabelece normas próprias à instituição para que esses 

objetivos possam ser cumpridos.  

Dentro de um espaço destinado a pessoas que se distanciam da normalidade, 

trabalha-se a normatividade como uma esperança. Esse aspecto esperançoso de 

                                                           
4
 Na possibilidade de um sujeito heterônomo sem libertades de subjetividade. Um sujeito sem linhas de 

fuga, completamente controlado pelo Estado.  
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conseguir aproximar esse corpo à normalidade, de torná-lo menos dependente, tem tanto 

a ver com a preocupação com independência, quanto com uma ideia cristã assistencial 

de (re)integração à sociedade. 

Dentro do Instituto Véras eu os vejo brincando no pátio, ou sentados em roda 

conversando, ou jogando bola e me parecem crianças e jovens normais. Por que não o 

são? Por que parecem? Quando em grupo vê-se pessoas brincando, talvez gritem algo 

que não se pode entender e corram de forma diferente, talvez não se movimentem tão 

agilmente, se os compararmos com outros grupos de crianças e jovens. Talvez sejam 

mais educados e carinhosos, nos seus bons dias, abraços e beijos, mas como comparar? 

Como estabelecer essas diferenças de comportamento como aspectos de certos grupos 

de pessoas? 

Pode-se admitir que certos potenciais comportamentais podem estar 

relacionados a potencialidades biológicas e, portanto, a potencialidades ligadas ao tipo 

de síndrome neurológica, a qual implica uma biologia com maiores diferenças. 

Entretanto, a biologia não é totalizante, não estabelece um formato de personalidade, 

mas é criada em conjunto com os aspectos sócio-culturais em que a pessoa se 

desenvolve. 

 

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, 

duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo 

quanto à sua origem: de um lado, os processos elementares, que são de 

origem biológica; de outro, as funções psicológicas superiores, de 

origem sócio-cultural (VIGOTSKI, 1991, p. 34). 

 

Em se tratando do estar em uma instituição, grande parte do seu tempo e de seu 

desenvolvimento é, portanto, realizado nesse instituto. Os aspectos normatizadores 

estão, então, relacionados aos formatos definidos pela instituição, pelos padrões de 

comportamento estabelecidos e pelas técnicas disciplinares que instituirão o que se deve 

e o que não se deve fazer/ser. As instituições normativas definem como os corpos 

devem ser/agir, trabalhando com a possibilidade muitas vezes improvável/impossível da 

transformação daquele corpo em um corpo útil, em um ideia distópica de normatização 

que só será produtiva em uma tentativa normatizadora. Finalmente, apresentando 

somente o controle e adestramento daquele corpo  

 

mediante o sistema de ―disciplina para a normalização‖, mediante o 

sistema de ―disciplina-normalização‖, parece-me ser um poder que, na 
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verdade, não   repressivo, mas produtivo     a repressão figura a t tulo 

de efeito colateral e secundário, em relação a mecanismos que, por sua 

vez, são centrais relativamente a esse poder, mecanismos que 

fabricam, mecanismos que criam, mecanismos que produzem 

(FOUCAULT, 2001, p. 64). 

 

Pode-se, portanto, pensar em um tipo de produção na tentativa de normatização 

que vai além do simples adestramento, mas que, de alguma forma, causa uma 

transformação. A tentativa de normatizar um corpo que se afasta do normal é criar um 

novo corpo, um corpo que talvez nunca seja normal, mas que se transforme em corpo 

outro através das técnicas que o perpassam. Isto, porque é através da construção de um 

saber que se constituem as técnicas, portanto, a formação de um pensamento que se 

transformou em método, em norma, em técnica, que pode inferir também um saber 

sobre aquele corpo.    

  

A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao contrário, ela está 

sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de 

transformação, a uma espécie de poder normativo (FOUCAULT, 

2001, p. 62). 

 

Mesmo que a instituição cumpra com seu papel normatizador de 

desenvolvimento físico, intelectual e psicológico, são poucas as que serão de fato 

integradas à sociedade. No entanto, a necessidade da integração à sociedade é também 

uma necessidade de uma potência normatizadora de caráter produtivista. Contudo, não 

se pode deixar de afirmar que, mesmo que a função da norma não seja excluir, essa é 

uma consequência dura e importante para se pensar a ocupação de um corpo não 

normatizado na sociedade. Delimita-se um espaço, físico, intelectual e de 

subjetividades, o qual quem se afasta da normalidade pode, ou não, ocupar. Entretanto, 

existe permeabilidade nesse espaço. Os corpos são transformáveis e a criação de corpos 

outros afeta os espaços delimitados, alterando suas fronteiras e criando novas formas 

espaciais. A exclusão e a inclusão não são constantes, sendo elas histórica e socialmente 

construídas, se estabelecem em uma construção mútua entre os corpos existentes e as 

técnicas orquestradas.  

No entanto, as vias para a inclusão não podem se basear nos mesmos 

mecanismos que primeiramente a tornaram excluídas. Os processos normatizadores são 

os que produzem consequentemente a exclusão. Portanto, não é possível construir 

processos de inclusão através das mesmas técnicas normatizadoras que, primeiramente, 
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produziram a exclusão. Assim como diz Butler (2015), há uma estrutura binária de 

construção do gênero, e utilizar dessas mesmas categorias estruturais para escapar à 

binarização é assegurar que as estruturas sejam mantidas.  

 

A crítica feminista também deve compreender como a categoria das 

―mulheres‖, o sujeito do feminismo,   produzida e reprimida pelas 

mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a 

emancipação (BUTLER, 2015, p. 20). 

 

Aqui, pode-se pensar que as estruturas binárias da normalidade (entre o normal e 

o anormal) são construídas pela normatização que também é estrutural. As estruturas 

binárias da normatização estão não só nas instituições educacionais, mas permeiam 

todos os tipos de instituição e técnicas do poder. São inscritas na construção dos corpos, 

categorizando-os e generalizando-os em suas faltas e aproximações da normalidade. É 

através da normatização que se estabelecem as fronteiras de inclusão e exclusão, 

baseadas na construção de um corpo normal ou não, transformando esse corpo em 

incluído ou excluído. Portanto, como se pode romper com a opressão através das 

mesmas estruturas que se é oprimido? Para pensar em inclusão, deve-se sempre gerar 

algum tipo de exclusão. As políticas inclusionistas são, portanto, ao mesmo tempo, 

políticas exclusionistas.  

Dessa forma, é preciso pensar a permeabilidade, nos espectros mais translúcidos 

da normalidade, enfim, nos atravessamentos e seccionalidades. É importante tentar 

pensar em categorias outras, que não afirmem essa binaridade, mas que atuem como 

linhas de fuga, e dissolver o pensamento e as estruturas de poder binárias, para que não 

se tenha que produzir um corpo excluído e a subsequente tentativa de normalizá-lo.     

 

1.3 Criança, deficiência e dependência 

 

Como retrata Margaret Mead em Coming of age in Samoa (2001), as divisões 

geracionais são construídas socialmente de acordo com os aspectos culturais de cada 

sociedade, não apresentando relação biológica. Já quanto à divisão geracional, se 

pensarmos que uma pessoa é classificada, de forma geral, na sociedade ocidental 

brasileira, como criança até os seus doze anos, muitas das pessoas naquele instituto, que 

se estivessem em um grau mais próximo da normalidade, não seriam chamadas de 

crianças, mas acabam por ser assim denominadas. O termo ‗criança‘ foi atribuído a 



23 
 

pessoas com vinte e tantos anos, e o termo ‗vovô‘ também chegou a ser utilizado para 

referenciar um homem que já tinha 40 anos. Já o termo ‗adulta‘, em minha experiência, 

dentro daquele instituto, foi raramente utilizado. O termo ‗eles‘ foi o mais 

frequentemente utilizado para se referir àqueles que realizam as atividades no instituto. 

Clarice Cohn (2005) fala da necessidade de se abandonar a percepção negativa 

de que a criança seria algo que ainda não é, para que se possa realmente entender o que 

há no universo da criança, e não o que se espera dela. Fica ressaltada a importância de 

se pensar, primeiramente, a infância como uma construção social, assim como todas as 

divisões geracionais, trazendo o olhar para a criança como agente criador de cultura e 

não apenas reprodutor. De forma complementar, Sarmento (2003) afirma que a criança 

é um ser dotado de outra cultura e não de uma subalternidade. A visão da criança como 

agente criador, mesmo que essa criação parta de algo preexistente na sociedade, e do 

reconhecimento da existência de um sistema simbólico da infância, estimula a afirmar a 

necessidade de não se olhar para a criança como um ser que é inferior, imaturo, dentre 

outras formas de classificação negativa, mas como um ser com outra cultura e formas 

simbólicas distintas de lidar com o mundo, com o intuito de rever o próprio mundo 

global que a rodeia. 

 

As condições sociais e culturais são heterogéneas, mas incidem 

perante uma condição infantil comum: a de uma geração desprovida 

de condições autónomas de sobrevivência e de crescimento e que está 

sob o controlo da geração adulta (SARMENTO, 2003, p. 3). 

 

Talvez seja exatamente por essa visão da criança, associada ao conceito de 

infância através da negativa, da falta e da dependência, que o termo ‗criança‘ seja usado 

de forma genérica para classificar aqueles que poderiam não ser mais classificados 

como crianças. É na aproximação da relação da dependência, tanto em crianças quanto 

em pessoas que tenham síndromes neurológicas, que se utiliza do primeiro termo para 

tratar do segundo. Ao observar a fala de uma mãe ao descrever a forma de ser deficiente 

de um dos jovens, usou o termo ‗inocente‘. Já em outro momento, uma das cuidadoras 

atribuiu o termo ‗boba‘ a uma menina de 24 anos. Estas são evidências de como 

caracterizam o que vêem ‗neles‘ pela falta. 

 

Quanto à deficiência dele ele é bem inocente, assim... ele tem vinte e 

poucos, mas você poderia confundir ele com um menino de treze, 

quatorze anos... Ele não tem maldade. 
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Essas duas não tem nada na cabeça... É muito boba essa menina, é um     

bebê grande, não é? Só tem tamanho. 

 

A forma de tratamento desse grupo foi uma dificuldade encontrada para a escrita 

deste trabalho. A prevalecência do uso do pronome ―eles‖ em detrimento de formas 

mais específicas de tratamento, como de forma pontuada foram usados os termos 

―deficiente‖, ―especial‖, ―psiquiátricos‖, trouxe uma dificuldade para a escrita da 

descrição. Quando usaram o ―eles‖ em conversas comigo, presumiram que eu sabia 

quem eram esses ―eles‖ a quem se referiam. No entanto, na escrita, não posso fazer a 

mesma pressuposição. A carência de um termo vindo do campo para denominar parte 

dos interlocutores, implica em criar formas de ilustrá-los que não fujam da forma vaga 

que foi usada para nomeá-los.  

Portanto, além do termo ‗eles‘, bastante discutido neste capítulo, tem-se o termo 

‗criança‘. A minha escolha por não utilizar o termo ‗criança‘ foi para evitar a 

generalização dos grupos em questão. Tal decisão veio da necessidade de quebrar com 

os conceitos negativistas relacionados à infância, principalmente quando relacionado a 

com pessoas com síndromes. Entretanto, é necessário, aqui, afirmar um termo para 

facilitar o entendimento deste trabalho e, para isso, farei uso do conceito da 

dependência, e poucas vezes do deficiente, para tratar das pessoas do Programa Motor e 

semelhantemente farei uso do termo ‗estudantes‘ para tratar das pessoas do Instituto de 

Inteligência. A escolha do conceito de dependência vêm para afirmar uma das 

diferenças mais trabalhadas neste texto, a dos altos níveis de dependência. Já o termo 

‗estudante‘ será usado, pois o contato com esse grupo se deu principalmente em salas de 

aula do Instituto de Inteligência. 

Cohn (2005) e Sarmento (2003) introduzem uma visão metodológica muito 

importante para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que retratar uma criança 

como ser negativo pode ser tão prejudicial quanto olhar para uma pessoa dependente 

através da negativa. Isso possibilita que, mesmo que sejam generalizadas como crianças 

na incompletude, possa-se criar um olhar no qual se reconheça esses jovens e essas 

crianças como agentes da criação de suas próprias formas culturais. O que pode não ser 

reconhecido nas relações interpessoais do cotidiano, mas está nas bases da metodologia 

utilizada para a educação no instituto. A incompatibilidade desses corpos com o 

tradicional é o que faz necessária a própria existência do instituto, mas o tradicional 

vêm se tornando incompatível de forma geral. Como traz Sarmento (2003), o insucesso 
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escolar poderia estar ligado à não adaptação da educação às novas formas de recepção 

infantil. Pode-se pensar também no caso da adaptação da educação à recepção infantil, à 

qual o autor apontou não acontecer na educação formal, mas quando focadas em 

crianças com altos níveis de dependência, podemos pensar em exemplos de haver uma 

adaptação, como os mediadores, e no caso do Instituto Véras, o uso de apostilas 

desenvolvidas pensando nesse outro tipo de recepção. Com Paula Sibilia (2012) 

também aparece a decadência da instituição escola tradicional, da forma como tem sido 

desde o s culo XIX; ―porque e para que nossa sociedade – ocidental, moderna, 

capitalista, industrial – se propôs, naquela época, gerar esse tipo de seres humanos?‖ 

(SIBILIA, 2012, p. 11) Em que momento as instituições escolares foram formadas e 

com qual função? Certamente, para que se consiga gerar algo, é necessário um 

substrato. Esse substrato pode ser julgado incompatível com o que quer ser produzido, 

mas quando o substrato são pessoas que estão em sociedade, e o que se sabe fazer com 

pessoas em sociedades é lhes arranjar funções, já que não são compatíveis com as 

instituições padrão, é necessário pensar em instituições, se é possível usar esse termo, 

desviantes. Então, para tal, é necessário pensar em por que esses corpos são 

incompatíveis com os espaços vigentes e eu diria que a base dessa incompatibilidade é o 

que Sibilia (2012) traz como motivo da escola normal ter se tornado obsoleta; a autora 

encontra nos corpos das crianças contemporâneas o desenvolvimento de formas 

diferentes de ocupar o tempo e o espaço. 

Ao se perceber essa incompatibilidade em relação ao espaço, torna-se 

necessário, assim, pensar em outros formatos espaciais e de construção de corpos. 

Então, inverte-se a ótica, são realmente os corpos que são incompatíveis com o espaço, 

ou o espaço que se torna incompatível aos corpos? Diante disso, alguns dos 

questionamentos de Leontiev (2009), similares à questão, proporcionam o pensamento 

de que, em vez de tentar adequar as pessoas a um espaço que não as serve, deveria-se 

adaptar o espaço para que possa proporcionar as condições de que as pessoas 

necessitam para se desenvolverem.   

 

Quando essas crianças são colocadas em condições adequadas para 

elas, e quando métodos especiais de ensino são usados com elas, elas 

conseguem fazer progressos consideráveis, como a experiência 

demonstrou e, às vezes, até superam completamente seu atraso. (…) 

Essas crianças estavam realmente condenadas? Ou seu destino foi 

determinado pelo efeito de condições e fatores aleatórios, isto é, de 

condições que poderiam ter sido alteradas, de fatores aleatórios que 



26 
 

poderiam ter sido removidos de seu caminho de desenvolvimento? 

(LEONTIEV, 2009, p. 379, tradução nossa)
5
. 

 

Leontiev (2009) traz o questionamento de que basear os testes educacionais de 

acordo com a inteligência acaba por não permitir que crianças que teriam a capacidade 

de se desenvolver, o façam, uma vez que determinam de forma impositiva e superficial 

o nível de desenvolvimento de uma pessoa, diminuindo as possibilidades de 

desenvolvimento. Isso vai além das análises psicológicas de inteligência, mas perpassa a 

própria noção de normalidade.  

Vigotski (1991) traz a noção de que grande parte do desenvolvimento de uma 

criança está baseado no seu ambiente e da relação com o mesmo. 

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 

atividades adquirem um significado próprio num sistema de 

comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 

refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 

objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. 

Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social (VIGOTSKI, 1991, p. 24). 

 

A falta de incentivo e estímulo ao desenvolvimento de pessoas que têm 

síndromes neurológicas e, portanto, formas espaciais e temporais diferentes de 

aprendizado, pode acarretar no não desenvolvimento do potencial que aquela pessoa 

poderia apresentar. Parte importante da criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento é a utilização de metodologias de aprendizagem que sejam adaptáveis 

ao tipo de recepção que aquela pessoa tem. A atenção à recepção é de extrema 

importância ao se tratar de pessoas com síndromes, uma vez que, em muitos dos casos, 

o retorno de que algo foi aprendido ou não é improvável.  

O uso de metodologias distintas das consideradas normais não é, portanto, uma 

forma de exclusão em si, mas de se criar um espaço onde a pessoa possa desenvolver 

mais propiciamente o seu potencial. Levando em conta que as pessoas mais próximas de 

um considerado normal não estão mais se adaptando às metodologias tidas como 

                                                           
5
 When these children are put into conditions suitable for them, and when special methods of teaching are 

used with them, they succeed in making considerable progress, as experience has shown, and sometimes 

even completely overcome their backwardness. (…) Were these children actually doomed? Or was their 

fate determined by the effect of conditions and chance factors, i.e. of conditions that could have been 

altered, of chance factors that could have been removed from their path of development? (LEONTIEV, 

2009, p. 379) 
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normais, talvez se deva mudar a perspectiva do problema. A questão não deveria ser a 

adaptação das pessoas à metodologia, mas a adaptação da metodologia às pessoas. 

 

O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento 

mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento 

proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente 

(VIGOTSKI, 1991, p. 58). 

 

O conceito de desenvolvimento proximal de Vigotski (1991) traz a possibilidade 

de olhar o desenvolvimento em dois momentos, o real e o potencial. É a área de 

distância entre o desenvolvimento real, medido por atividades realizadas 

independentemente, e o desenvolvimento potencial. medido por atividades realizadas 

com algum tipo de assistência de pessoas mais capazes, onde se encontra o 

desenvolvimento proximal. 

Dessa forma, pode-se perceber os estados dos processos internos de 

desenvolvimento e não somente os que já foram formados. Vigotski (1991), 

relacionando aprendizado com desenvolvimento, traz, no contexto do aprendizado na 

escola. a possibilidade de, entendendo o campo do desenvolvimento proximal, poder 

criar formas de se perceber quando se pode avançar para novas etapas de 

desenvolvimento, não mais persistindo em uma que já foi estabelecida, ou o contrário, 

trazer novas áreas, sem que as antigas já tivessem sido estabelecidas.  
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2 PRIMEIROS CONTATOS 

 

O Instituto Véras teve início em 1959 no Rio de Janeiro com o nome de Centro de 

Reabilitação Nossa Senhora da Glória, por conta de um acidente que deixou paraplégico o filho 

de um médico brasileiro, Dr. Raymundo Véras. Inicialmente, o instituto tratava apenas de 

sequelas neurológicas causadas por acidentes, mas, após os pedidos de um pai de um menino 

com síndrome de Down, o instituto passou a cuidar de pessoas com Síndromes Neurológicas e 

se especializou no tratamento infantil em 1966. Em 2000, passa a se chamar Instituto Véras em 

homenagem a seus criadores. Quando se une à Desenvolvimento da Personalidade Sócio 

Infantil (DEPSI) em 2006, passa a ter também uma escola especializada
6
. 

Descobri o instituto ao fazer pesquisas em uma plataforma online. O meu primeiro 

contato, portanto foi através do site,  onde li sobre os métodos pedagógicos, objetivos, e 

funções. Descobri ali um espaço de desenvolvimento neurológico, por meio de diversas práticas 

para crianças e jovens portadores de síndromes neurológicas. Havia, no site, alguns contatos de 

email, e mandei uma mensagem para todos, apresentando-me, demonstrando meu interesse e 

perguntando sobre a possibilidade de estar naquele ambiente. Uma das assistentes sociais me 

respondeu no dia seguinte, pediu para que eu ligasse e agendasse uma visita, que seria um 

prazer me receber. Então o fiz. Marquei uma visita no dia 27 de novembro de 2017 às 15:30. 

 

2.1 Sylvia 

 

No dia marcado, cheguei pontualmente ao espaço, já havia passado ali em frente 

diversas vezes, durante toda minha vida (é caminho para casa da minha avó), sempre 

imaginei que lá era uma escola, mas nunca soube realmente do que se tratava. Com 

muros altos todos pintados com desenhos bem coloridos, um portão grande de garagem 

azul e uma porta para pedestre ao lado também azul, lá no alto, bem no final do muro e 

quase coberto pela copa de uma árvore, vi um banner com nome da instituição, seu 

logotipo e escrito o nome de algumas das síndromes as quais as pessoas que ali 

frequentam possuem. Toquei o interfone e entrei. 

Era um espaço amplo, havia duas casas, uma comprida com várias salas voltadas 

para o pátio e, no final deste, estava a outra construção. Logo na entrada, virado para a 

primeira casa, tinha um banco com três crianças sentadas e uma moça mais velha. Duas 

das crianças estavam usando uniformes das escolas estaduais do Rio de Janeiro, a 

mulher parecia acompanhá-las. Havia também, recostada à porta da primeira sala, em 

                                                           
6
 Informações retiradas do site do Instituto Véras <http://www.veras.org.br/>. 
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frente a essas crianças, uma senhora de óculos, cabelos brancos e roupa também branca. 

Eu me dirigi a ela, explicando que havia marcado uma visita com a assistente social. Ela 

me perguntou quase como uma afirmação ―Ah você é a estudante?‖ e pediu para que 

aguardasse. Logo voltou e me levou para a segunda porta que havia na fachada dessa 

casa. Lá havia duas salas feitas com divisórias. Do lado de fora das salas, havia um sofá 

e, por cima, vários enfeites de natal. A senhora fez algum comentário sobre a bagunça 

dos enfeites e me indicou a sala. Entrei. 

Encontrei uma mulher na faixa dos 50 anos, usava óculos e cabelo preso, atrás 

dela havia um armário de madeira clara que ocupava toda a parede. Ao seu lado estava 

um armário arquivo. Ela estava sentada em frente a uma mesa grande à sua frente, com 

alguns papéis, pastas e canetas em cima. Do outro lado da mesa, havia uma cadeira 

longarina (três cadeiras unidas), me sentei na do meio. Ela então se apresentou, disse 

seu nome e sua posição de assistente social e me perguntou como poderia me ajudar. 

Perguntei prontamente sobre o instituto, ela olhou um pouco confusa e eu percebi que 

não havia me apresentado, mas antes que pudesse falar, ela, assim como a senhora 

anterior disse ―Ah você é a estudante?‖. Eu respondi que sim e expliquei um pouco do 

meu interesse de conhecer o espaço, perguntei se poderia anotar e ela disse que sim, 

tirei meu caderno e a caneta da bolsa e apoiei sobre a sua mesa. 

Assim que ela começou a me explicar sobre os processos que desenvolviam lá, 

outra mulher entrou na sala e falou ―Você está atendendo? Ah   a estudante.‖ Ela pediu 

desculpas por interromper, mas que precisava que a assistente social com quem eu 

estava conversando participasse de uma reunião em relação a alguma verba que estavam 

solicitando, disse que era difícil reunir todo mundo e que seria rápido. Eu respondi que 

não tinha problema, que eu entendia e a assistente social saiu, me deixando sozinha na 

sala. Percebi que havia um quadro na sala, era de algum sindicato. Fiquei algum tempo 

sentada ali, mas estava ouvindo barulho de pessoas brincando do lado de fora, então 

resolvi dar uma olhada. 

Eram jovens jogando futebol no pátio, homens e mulheres, gritavam gol e 

corriam, apesar de não ter claramente uma formação de futebol acontecendo, como o 

próprio gol e um ou uma goleira. Ouvi um sinal e eles gritaram ―Acabou‖. Logo se 

dispersaram pelo pátio. Uma das jovens parou em frente a mim e ficou a me olhar um 

tempo, depois de um tempo falou ―Oi? Tudo bem?‖ eu respondi da mesma forma. 

Percebi que uma das moças que estava ali cuidando do grupo fez um ―shiiiu‖ quando 
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ela se aproximou de mim. Para não criar desconfortos, resolvi então voltar para a sala e 

esperar a assistente lá mesmo.    

Pouco depois, a assistente social voltou, entrou e fechou a porta, dizendo 

que ―Final de ano   uma loucura!‖, comentando de uma reunião que transcorreu o dia 

todo no dia anterior e sobre as burocracias de se conseguir verbas no final do ano para o 

ano seguinte. Logo que se sentou, voltou a me explicar as etapas que fazem com as 

crianças e jovens.  

O processo que ocorre com as crianças na instituição, segundo ela, é dividido 

entre as terapias e a escola. Inicia-se geralmente com as terapias, sendo elas para 

desenvolver a parte neurológica das crianças. São divididas entre terapias físicas e 

sensoriais, o Instituto de Inteligência e a escola. Ela me explicou que as físicas são 

aprendizados para o desenvolvimento de musculatura, como aprender a andar 

corretamente, passando por todas as etapas que consideram necessárias. Já as sensoriais 

são estímulos ligados aos sentidos, como, por exemplo, a sensação de quente e frio, a 

observação entre claro e escuro, e a percepção de onde vêm os sons. Há também 

terapias psicológicas, fonoaudiologia, nutrição, dentre outros. 

Após esse desenvolvimento, quando os técnicos que avaliam e acompanham as 

crianças, designam uma turma para elas, elas vão para a escola, mas não deixam de 

atentar às terapias, para que não se perca o aprendizado. A escola funciona até o quinto 

ano do ensino fundamental e as turmas são de 10 jovens ou crianças. A instituição era 

totalmente financiada pelo governo, mas a escola perdeu o financiamento da FIA) 

Fundação para a Infância e Adolescência  (FIA) em 2016 e agora é paga. Ela comentou 

que era devido ao cada vez menor investimento do governo de Sérgio Cabral em 

educação. Os tratamentos terapêuticos ainda recebem verba estadual. No entanto, há 

algumas exceções de estudantes que não têm condições e não pagam a escola.     

As crianças não têm faixa etária certa para ficarem em cada turma, mas há 

turmas diferentes para jovens e para crianças, as quais apresentam enfoques 

diferenciados. As turmas para crianças são focadas na alfabetização, enquanto as para 

jovens, segundo a assistente social, a alfabetização já não tem grande efeito, é 

considerado que eles estão ali para outras finalidades, como, por exemplo, a 

socialização. Portanto, para os jovens são oferecidas mais oficinas, que beneficiariam os 

desejos dos mesmos. 

Os conteúdos ministrados são os mesmos dos livros indicados para aquele ano 

pelo estado. Mas não são os próprios livros que são distribuídos para essas crianças e 

http://www.fia.rj.gov.br/
http://www.fia.rj.gov.br/
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jovens, mas apostilas simplificadas com tais conteúdos, de forma que o conhecimento 

adquirido por esses indivíduos seja o mesmo das escolas estaduais, mas que para ser de 

fato aprendido passa por um processo de individualização para as necessidades daqueles 

alunos. Minha interlocutora então afirmou, e deu muita ênfase, o fato de que diferente 

das escolas estaduais, eles não passavam o ou a estudante de ano se não estivesse 

realmente preparado para mudar de turma. Ela me contou que chegam jovens até eles 

que não deveriam estar nos anos em que estavam nas escolas estaduais. 

Como a escola só vai até o 5º ano do ensino fundamental, perguntei o que 

acontece com os estudantes quando saem da instituição. Segundo ela, como 

normalmente não estão mais na idade correta que o estado exige para se entrar no sexto 

ano e mesmo que se entrasse o jovem não conseguiria se adaptar àquele ambiente, são 

normalmente encaminhados às turmas de Ensino Jovem e Adulto (EJA) ou para 

algumas escolas particulares. Ela me indicou o nome de duas que, por já ter um ensino 

diferenciado, lá, os jovens conseguiriam se adaptar, mas que isso só tinha acontecido 

com duas alunas, principalmente pelas questões financeiras das famílias dos jovens que 

ali frequentam. 

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/2015 
7
, que eu já conhecia e que 

ela comentou, nas escolas estaduais haveria a obrigatoriedade do acompanhamento de 

mediadores individuais para as crianças que apresentam alguns tipos de síndromes. No 

entanto, segundo ela, essa obrigatoriedade ―É muito bonita no papel...‖, mas que ela 

nunca tinha visto isso acontecer de fato. 

Em relação à escola, Sylvia me mostrou as placas utilizadas no 

Desenvolvimento de Inteligência. Segundo a assistente social, muitas das crianças ainda 

não têm a capacidade de concentração e nem o preparo suficiente para estarem em sala 

de aula, portanto, antes de irem para a escola, as crianças passam pelo desenvolvimento 

de inteligência no Instituto de Inteligência do Véras, onde se utilizam de recursos áudio-

visuais para a aprendizagem. Quando estão preparados, os jovens e crianças podem ir 

para a escola e serem alocados nas turmas que lhes serão atribuídas, mas o instituto só 

pode funcionar até o quinto ano do ensino fundamental, segundo Sylvia, por empecilhos 

colocados por burocracias.  

Dentre as diversas burocracias que ―eles” inferem à educação chamada especial, 

Sylvia traz a questão de haverem crianças que poderiam, no sentido em que possuem 

                                                           
7
 Além da Lei nº 12.764/2012: Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 
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capacidade, sair do instituto e ir para uma escola tradicional, mas são impedidas de 

diversas formas. Nas instituições particulares, há a obrigação de se aceitar todos os 

indivíduos, mas acabam criando diversos empecilhos para crianças chamadas especiais 

e quando os aceitam, segundo a assistente social, muitas vezes são ―convidados a sair‖.  

Já nas instituições públicas, há a necessidade de a faixa etária corresponder a 

certo ano de escolaridade, sendo que essas crianças normalmente estariam capazes para 

anos abaixo de sua faixa etária. A última opção seria o Ensino para Jovens e Adultos 

(EJA), que ocorrem à noite e ―Como vou mandar uma criança de seis anos para estudar 

à noite‖ trazendo que, mesmo que não tenham de nascimento 6 anos, têm em sua 

‗mentalidade‘, como chamou Sylvia.  

Esses impedimentos acabam fazendo com que crianças e jovens permaneçam no 

instituto, somente fazendo ‗manutenção‘, como disse Sylvia. Impondo consequências, 

segundo Sylvia, na possibilidade dessas crianças conseguirem empregos no futuro, uma 

vez que terão um certificado, não de uma escola tradicional, mas de uma escola 

especial, o que, devido ao preconceito, diminuiria as suas possibilidades.  

Em relação às salas de aula, se configuram com quadros brancos e lousas, e 

carteiras voltadas para os quadros, usando apostilas adaptadas como material didático. 

Sylvia trouxe o caso de frustração de uma professora que, ao chegar ao instituto, 

imaginou que conseguiria alfabetizar seus alunos. ―Eles não nos dão resposta.‖ Sylvia 

quis me mostrar a dificuldade do processo de desenvolvimento dessas crianças. 

―Quando a gente dá um passo para frente, muitas vezes temos que dar dois para trás.‖   

Há também o treinamento para os pais, pois há diversos exercícios que precisam 

ser realizados diariamente em casa. Por isso, no início do ano, é feita uma avaliação das 

crianças e jovens e treinamento dos pais e mães para realização dos exercícios. Além do 

tratamento físico, naquela casa com pátio em Botafogo, o instituto faz atendimentos e 

treinamentos com pais de outros estados e países. Nesses casos, pode haver 

treinamentos no próprio instituto, no qual a família traz o jovem ou a criança, ou no 

caso de ser um grupo grande de pessoas, os especialistas viajam até o local. 

Esse treinamento dura uma semana, na qual nos dois primeiros dias ocorrem 

palestras, no terceiro as crianças são avaliadas, e nos dois últimos ensinam-se todos os 

exercícios direcionados a cada uma das crianças ou jovens individualmente. Esse 

treinamento ocorre de quadrimestralmente e há acompanhamento através de email e 

telefone das famílias com as especialistas. 
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O acompanhamento nutricional ocorre bimensalmente caso a criança engorde, 

segundo a assistente social. As crianças almoçam na escola e a nutrição atua mais nesse 

sentido, de desenvolver um cardápio natural e de alimentação integral, atentando para a 

lista de restrições que é passada pelos nutricionistas individuais (que não fazem parte do 

instituto) das crianças. No caso de ser uma criança que possui diabetes, haverá uma 

alimentação diferenciada para ela. Como o lanche é trazido de casa, este é fiscalizado, 

pois, segundo ela, muitas vezes os responsáveis não respeitam as restrições da criança. 

Quando isso ocorre o lanche é mandado de volta e oferece-se uma alternativa à criança, 

normalmente frutas.  

A responsabilidade dos familiares é repetida em diversas formas, não só na fala 

da assistente social, mas também no próprio site da instituição. Os familiares são 

necessários desde a iniciativa de colocar a criança no instituto, até para complementar a 

função do mesmo, ao realizar os exercícios em casa, e manter a dieta correta, por 

exemplo. Com os familiares de fora do Rio de Janeiro que realizam os cursos de 

treinamento, a responsabilidade é ainda mais importante. Isto se dá, sobretudo, por 

serem a única fonte aos conhecimentos do instituto, estando localizada nos próprios 

familiares o exercício do saber sobre a criança.  

O fato da entrevista ter ocorrido na própria sala da interlocutora e na função 

cotidiana de Sylvia de conceder entrevistas aos familiares que estão interessados em 

colocar suas crianças no instituto influenciou tanto na minha possibilidade de escrever 

no momento o que ela falava, além de demonstrar paciência e cuidado para que eu 

pudesse anotar tudo o que ela me contou. Essa característica, talvez relacionada com o 

seu hábito de ceder informações, proporcionou que fosse uma colaboradora em meu 

processo de aprendizagem sobre aquele ambiente. 

Através do papel que me deram, com o termo ―a estudante‖, percebi que, ao 

enviar o email, já estava construindo no imaginário delas uma ideia sobre mim mesma. 

O primeiro contato, sendo pessoalmente ou não, como foi o meu caso, não é 

necessariamente a impressão definitiva, mas já molda a forma como as pessoas se 

apresentarão e se relacionarão com você. 

Com o decorrer da entrevista, que teve duração de por volta de duas horas, já se 

iniciou como uma conversa, na qual Sylvia aparentou se esforçar para me contar o 

máximo de informações possíveis. O que pode também estar ligado ao fato de ter 

contado a ela que conheço uma das meninas que estuda lá desde o seu nascimento. Ao 

final da conversa, me pediu para que agendasse outra visita pela manhã para que 
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pudesse ver as atividades acontecendo na prática, uma vez que, no horário em que eu 

cheguei ao instituto, as meninas e meninos estudantes estavam fazendo uma caminhada 

pelo bairro.  

Apesar de, nesse período, o contato com a assistente social Sylvia do instituto ter 

ocorrido com facilidade depois de trocas de email e um telefonema para agendar uma 

entrevista, no início deste ano de 2018, o contato não foi bem sucedido. Mesmo que as 

tentativas de contato tenham se realizado das mesmas formas como anteriormente, desta 

vez meus emails não foram respondidos e os telefonemas ao instituto traziam a notícia 

de que a assistente social não estava apta a atender às minhas chamadas. Foi apenas no 

início de julho que meu contato teve êxito e uma segunda visita foi marcada. 

Quando cheguei ao instituto na manhã de segunda-feira, antes de entramos para 

sua sala, a assistente social Sylvia pediu para que eu esperasse em um banco no pátio. 

Havia apenas dois meninos e um jovem fazendo um tipo de circuito subindo e descendo 

de blocos de madeira dispostos no pátio, o que parecia ser uma atividade de 

coordenação. Cada um estava acompanhado de sua mãe ou de uma supervisora. Percebo 

que tiro a atenção do mais alto assim que me sento e tento não fazer contato visual para 

não distraí-lo ainda mais, mas, depois da primeira volta no circuito, vejo que já se 

acostumam com minha presença.  

Eram até o momento três meninos, o quarto chegou após poucos minutos com 

sua mãe para aprenderem o circuito. Cada uma das mães e cuidadoras acompanhava um 

dependente, segurando os meninos pelas suas camisetas enquanto realizavam o circuito. 

Pelo que pude perceber, ao segurá-los dessa forma, tinham o intuito de guiá-los durante 

a atividade, e oferecer maior suporte para que eles não perdessem o equilíbrio e caissem 

dos blocos. Cada um apresentava dificuldades distintas para a realização das estapas do 

circuito, dentre estas, as que apareciam de forma mais geral, estavam a dificuldade na 

precisão dos movimentos e a falta de concentração na etapa da atividade que se estava 

executando. O mais alto dos meninos era constantemente alertado por sua cuidadora 

para se concentrar na atividade, ela repetia: ―Olha para frente, vai cair de novo‖. 

Foram alguns minutos até que Sylvia me chamasse à sua sala e se pusesse 

disposta a me ajudar. Expliquei a minha necessidade de estar no instituto observando as 

aulas da escola e as terapias do Programa Motor para realização do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso. No entanto, Sylvia entendeu a minha estada no instituto como um 

estágio. Tentei, portanto, explicar a metodologia da etnografia e do fazer antropológico, 

considerando a observação participante em campo. Quando falei sobre a observação na 
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escola, Sylvia me disse que, para isso, eu precisaria da autorização da coordenadora 

pedagógica, Luzia. Ela se propôs a conversar com a coordenadora para possibilitar o 

meu acesso às salas de aula. Para isso, pediu as informações sobre o meu curso da 

graduação e sobre a universidade em que eu estudava. Contudo, trouxe como um 

possível empecilho o fato de a minha presença em sala poder causar distrações aos 

estudantes, exemplificando que, enquanto em salas de aula normalmente há trabalhos 

coloridos enfeitando as paredes, para não se estabelecerem pontos de distração, nas 

paredes das salas de aula do instituto não havia adornos.  

Em relação ao Programa Motor, a assistente social permitiu a minha presença 

nesse espaço, assim como nas aulas de artes de Luciana (que apresentarei a seguir), uma 

vez que a própria Luciana já havia concordado que eu acompanhasse as suas aulas. No 

entanto, como eu já tinha percebido, a escola já estava em férias e a quantidade de 

jovens e crianças no instituto a partir daquela semana seria muito pequena. Sylvia 

explicou que o instituto funciona através de duas secretarias diferentes e, enquanto a 

parte da educação tem direito e dever a duas férias por ano, os profissionais do 

Programa Motor têm direito a um período de férias, constituído do último e primeiro 

mês do ano. Por esse motivo, apesar de não haver férias para o Programa Motor 

naquelas semanas, muitas das crianças e jovens não compareceriam às terapias em 

função das férias escolares. Logo, Sylvia me sugeriu que voltasse ao instituto quando as 

aulas tivessem retornado, assim ela poderia me dar uma resposta sobre minha presença 

dentro das salas de aula e eu poderia observar as atividades e terapias motoras em sua 

normalidade. Dessa forma, marcamos o meu retorno para o primeiro dia de volta às 

aulas.   

 

2.2 Luciana (Lu) 

 

Uma segunda inserção no mundo da educação de crianças com síndromes foi 

realizada através de uma professora que dá aulas no instituto e é mãe de uma das 

crianças que lá frequenta. Além disso, ela era minha vizinha, por isso convivi com sua 

filha desde seu nascimento. Enxergar nela e, portanto, na minha própria vida um campo, 

ou do que chamou meu orientador, pré-campo, foi, inicialmente, um incômodo.  

Conheço Luciana (Lu) desde os meus sete anos e ela morava no apartamento 

embaixo do meu até dois anos atrás. Há, nessa relação, portanto, anteriores relações de 

proximidade e intimidade. Até que ela me garantisse, evidentemente, total abertura para 
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falar sobre a sua filha, e sobre os aspectos que envolvem o mundo das síndromes, tive 

um pouco de reserva para conceber pessoas tão próximas de mim como interlocutoras 

de meu trabalho e assim, de certa forma, que eu também representasse o papel de 

interlocutora. Entretanto, a própria Lu, ao trazer questões do meu passado mostrou 

evidências de que eu já havia iniciado alguns dos processos de construção desse campo.  

Luciana é professora de uma escola de jardim de infância e dá aulas de artes no 

Instituto Véras. Sua filha tem doze anos e se chama Juliana (Juju). Logo no nascimento 

de Juju, foi descoberto que ela tinha uma síndrome neurológica (ainda não 

diagnosticada). Com a descoberta cedo da síndrome, Juju cresceu assistida das mais 

diversas terapias que sua mãe conquistou para ela, desde Terapias Ocupacionais, 

Ecoterapia, Fonoaudióloga, aula de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 

Psicomotrocidade.  

Juju não possui habilidade cognitiva para a fala, apesar de escutar e emitir sons, 

por isso sua mãe recorreu à língua de sinais para ela realizar sua comunicação. Lu conta 

que ela, por conta de suas dificuldades cognitivas, não consegue muitas vezes realizar 

os sinais da forma mais precisa, mas é algo que Lu faz questão de ensiná-la da maneira 

correta, pois tem a esperança de, no futuro, mais pessoas nos estabelecimentos, como a 

farmácia que ela citou, saibam a LIBRAS. 

Lu pratica LIBRAS com sua filha há 8 anos, e é algo pelo qual ela tem muito 

apresso, por possibilitar uma forma de sua filha se comunicar. Para diminuir ainda mais 

as barreiras que encontra, Luciana gostaria que mais pessoas soubessem a LIBRAS, e 

acredita que esta deveria ser uma língua universal. Em sua turma de jardim de infância, 

Lu começou a ensinar LIBRAS para seus alunos de três anos de forma lúdica. Como me 

relatou, Lu, no momento de contar histórias, começou a fazer os signos com as mãos 

para algumas das personagens que apareciam nas narrativas, como a borboleta; ou na 

hora do lanche, ensinando o signo para biscoito; ao falar sobre as cores, demonstrava 

seus respectivos sinais, e quando na época da Copa do Mundo de Futebol aprenderam 

os sinais para os países que dela estavam participando. Luciana contou que ficou muito 

impressionada e emocionada em como eles aprenderam rápido e começaram a usar a 

LIBRAS por si mesmas, para responder às perguntas que a professora fazia a eles e 

também para se comunicarem com Juju.  

Juju frequenta o Instituto Véras regularmente na parte da manhã de segunda à 

sexta-feira para realizar as atividades de desenvolvimento da inteligência em um dos 

programas oferecidos, o Instituto de Inteligência. Como não constitui uma escola 
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regular, Lu descreveu para mim o método, me explicando que são utilizadas placas, em 

cada uma das quais é escrita uma palavra que define o conteúdo. Há diversas temáticas 

que são abrangidas de forma geral nessas placas, sendo algumas delas sobre países, 

números e cores. Não classificando de fato uma escola, pela metodologia ali aplicada, o 

Instituto de Inteligência é tido como uma preparação para a entrada na escola. Uma 

segunda parte das atividades que Juju desenvolve no instituto é o Programa Motor. Este 

é constituído por terapias neurológicas, físicas e sensoriais com o intuito da aprimoração 

do desenvolvimento dos sentidos, como tato e audição, essas atividades são realizadas 

após as aulas do Instituto de Inteligência, ao final da manhã e início da tarde. Antes de ir 

para o instituto, Juju estudava na escola onde Lu trabalha e é ainda onde passa as suas 

tardes. 

Para Luciana, a inclusão é impossível e percebe no Instituto Véras um maior 

desenvolvimento da Juju do que em uma escola comum. ―Todo mundo ali fala a l ngua 

dela.‖, contou, ―Eles se entendem‖. Para Lu, o instituto apresenta como característica 

uma visão individualizada para as necessidades de cada um em todas as etapas da 

educação, através de ensinos diferenciados e dos tratamentos terapêuticos oferecidos. 

Além disso, haveria entre as crianças e jovens que frequentam o instituto uma espécie 

de entendimento, como que uma linguagem própria que possibilitasse outra forma de 

compreenção não verbal. Apresentou, também, as problemáticas de uma suposta 

inclusão em uma escola normal, não somente a necessidade e dificuldade de se 

conseguir um mediador, mas que esse mediador, para estabelcer a inclusão, teria que 

criar vínculos de amizade não só com a criança dependente, mas com todas as crianças 

da turma, podendo assim fazer um papel inclusivo na sociabilidade da criança. Além 

disso, apresentou a questão de se existir a obrigatoriedade de determinada faixa etária 

correspondente a cada série, mesmo com um mediador, não acredita que sua filha 

conseguiria estar na turma estabelecida para a sua idade. 

Quando questionei sobre a rotina de Juju, Lu trouxe a importância da mesma 

para a Juliana. Contou que Juju não possui noção de tempo, não compreende as noções 

do ontem, hoje e amanhã, mas em sua rotina sabe que depois de tomar banho é hora do 

jantar. Quando essa rotina é alterada, Juju demonstra muita ansiedade, segundo a Lu, 

fica perguntando da atividade que vão realizar até ela ser feita e, se demorar muito, 

começa a ficar agitada e agressiva. A maior dificuldade para Lu está nos finais de 

semana, nos quais Juju possui uma rotina mais livre, causando nela mais agitação e 



38 
 

ansiedade, o que gera não só exaustão para Juliana mas para Lu, seu marido e toda a 

família. 

Lu contou como é difícil e desgastante para ela como família lidar com Juju por 

conta de seu comportamento. Dentre as diferenças comportamentais da Juju estão, o 

Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), a agressividade, a ansiedade, a compulsão 

por comida, desafiar as ordens dentro de casa, a hiperatividade, e principalmente não ter 

noção do espaço do outro. Isso afeta a relação deles como família ―Ela leva muita 

bronca‖ e é muito agressiva. No momento, Juju não toma nenhuma medicação, mas Lu 

gostaria que ela tomasse o canabidiol, substância proveniente da planta Cannabis sativa, 

mas, em função do valor da substância, não consegue ter acesso. Ela me contou que, se 

não conseguisse o canabidiol tentaria um medicamento psiquiátrico. 

Existem, portanto, altos custos financeiros para cumprir com as necessidades de 

uma criança com síndrome, desde a preocupação com a fala, com a postura, com o 

andar, com o desenvolvimento geral das crianças, estão envolvidos diversos tipos de 

profissionais e atividades necessárias, as quais muitas das vezes não são proporcionadas 

pelo Estado.  

Trazendo os seus privilégios por morar na Zona Sul, próximo à escola, em uma 

vila com espaço para a Juju brincar e até da possibilidade de ter um plano de saúde que 

fornece diversas atividades para a Juliana. Lu se comparou com outras mães do 

Instituto, ―Tem muitas crianças que, junto com as mães, tem que acordar 3:30 da manhã 

para ir para a escola, pegar trem de cadeira de rodas... tem uma mãe que carrega a filha 

at  lá, a filha   grande e ela   toda pequenininha. Como eu posso reclamar?‖ 

As poucas políticas de acessibilidade fornecidas pelo governo, exigem, para 

Luciana, grandes quantidades e complicadas burocracias. 

 

A Juju tem o cartão do ônibus (gratuidade), eu quebrei o braço e fiquei 

sem usar. Cortaram o cartão. Depois de um mês cortam, eu tive que ir 

lá no centro com a Juju, imagina... É muita burocracia, e muitas 

pessoas não conseguem, nem sabem que tem esse direito. A Juju deve 

ter muito mais direitos que eu nem sei. 

 

Luciana acha que o governo deveria prover às famílias que cuidam de uma 

pessoa especial, com três mil reais por mês e pedir uma comprovação de que o dinheiro 

foi gasto com as necessidades da criança, mas a realidade que conta é que ela teria de 

ser ―miserável‖ para conseguir apenas um salário mínimo, que nessas condições não 

seriam suficientes para cuidar das necessidades da criança, apenas as mais básicas da 
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família. Lu conhece quais são as necessidades que uma criança com síndrome possui, 

ainda assim, não consegue suprir muitas delas. Isso faz pensar em quantas famílias essas 

informações não chegam, as quais não possuem nem acesso ao conhecimento sobre 

essas necessidades, ou quando conhecem, mas não podem suprí-las.   

As diversas necessidades que a criança traz vêm com uma preocupação com o 

futuro. ―Quando a mãe morre, morre a filha tamb m. Devia ser assim.‖ A preocupação 

de Lu é não deixar trabalho e despesas para alguém. Mesmo que tente não pensar nisso, 

Lu conta que às vezes a preocupação vem. Ela se preocupa com a sua certeza de que sua 

filha nunca será completamente independente em suas necessidades cotidianas e 

financeiras. 

―Hoje em dia a gente vê muito mais crianças especiais na rua‖, diz Luciana, mas 

me pergunta ―Você já viu alguma criança com s ndrome em algum comercial?‖ 

trazendo novamente a questão da inclusão ao falar de independência. Como se pode 

pensar em independência sem inclusão? E como pensar em inclusão sem 

representatividade. Lu aponta a própria exclusão dentro dos movimentos das próprias 

organizações das síndromes. ―Por que não tem um dia para a s ndrome da minha filha?‖ 

Lu questiona a separação das síndromes se dentro das próprias separações há tanta 

divergência entre os indivíduos. Essa separação acaba gerando exclusão dentro da 

própria tentativa de inclusão. 

Sylvia e Lu foram as duas mulheres com suas diferentes visões dentro do 

instituto e do mundo das síndromes que começaram a construir de forma primeira o 

meu imaginário de uma realidade a qual apenas tangenciava. Como forma de introdução 

ao meu contato direto com as pessoas que possuem as síndromes dentro daquele espaço. 

 

2.3 As mães 

 

Através do que nos contou Sylvia, percebemos o grande papel que é atribuído à 

família como parte ativa das terapias que seus filhos começam a ter acesso naquele 

ambiente. Como apresentado acima, a minha construção do instituto está dividida em 

dois ambientes e, assim, dois grupos, sendo eles o Instituto de Inteligência e o Programa 

Motor EDEF. O contato com as mães, cuidadoras e o pai se deu exclusivamente no 

Programa Motor, uma vez que, em sua maioria, o grupo que faz apenas o Programa 

Motor possui maior dependência, precisando ter constantemente suas cuidadoras ao seu 

lado.  
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O termo ‗cuidadora‘ será usado tanto para as mães das pessoas que realizam as 

atividades do instituto quanto para as mulheres (mães ou não) que exercem a função do 

cuidado naquele espaço, pois ―a própria ideia de cuidado envolve aspectos variados da 

vida, com graus distintos de dependência‖ (BIROLI, 2014, p. 57). O cuidado percorre 

este texto como percorre qualquer vida. Coloco isto, pois a necessidade do cuidado ou 

de promover o cuidado aparece para todos em algum momento, mesmo que de formas e 

intensidades distintas. Portanto, não é somente a pessoa dependente que exige cuidado, 

a diferença está nas formas em que se concretiza a sua necessidade pelo cuidado. Essa é 

muito mais escancarada e incorporada na formação da ideia do conceito ―deficiente‖ do 

que se comparado a um indivíduo mais próximo à normalidade.  

O fato de muitas das mães acompanharem seus filhos no Programa Motor me 

permitiu um grande contato com elas. Uma vez que as pessoas, em sua maioria jovens, 

que realizam somente as atividades motoras não falam, a comunicação delas perpassa a 

comunicação com a mãe. A mãe se torna como que uma extensão da compreensão sobre 

a jovem. Desde dizer o seu nome, o que gosta ou não de fazer, até, em alguns casos, a 

sua própria locomoção é feita pela mãe. Sendo assim, o meu contato com as deficientes 

foi entrelaçado pelo contato com as mães e cuidadoras. Quando Ma. se aproximou de 

mim, sua cuidadora me alertou ―Cuidado que ela aperta forte, ela pode te machucar‖, 

mas, em outro momento, disse ―Ela   muito carinhosa.‖ quando Ma. quis me abraçar, 

pegando meus braços e colocando-os em volta de si. Portanto, usarei de momentos 

vivenciados com algumas duplas cuidadora-filho/dependente que frequentam o instituto 

de forma contínua. 

Como traz Kittay (1999), desde as cuidadoras até as mães e o pai, havendo ou 

não dinheiro envolvido na troca pelo cuidado, podem ser tidos como dependency 

workers, em tradução livre ―trabalhadores da dependência‖. São pessoas, 

principalmente mulheres, dentro do Instituto Véras, que estão na relação de suprirem a 

dependência que aqueles corpos necessitam para sua sobrevivência e prosperidade. É 

importante enfatizar o aspecto de trabalho dessa relação, mesmo que não remunerado.  

 

As mulheres, em seus papéis de trabalhadoras da dependência, não 

―farão greve‖ (assim por dizer) a esperança de que os homens possam 

assim, ser induzidos a assumir o trabalho tradicionalmente atribuído às 

mulheres. As mulheres podem e delegam essas responsabilidades a 
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familiares ou amigos e a pessoas que empregam, geralmente outras 

mulheres (KITTAY, 2002, p. 2, tradução nossa)
8
. 

 

Histórica e socialmente, o cuidado foi construído como uma prática do feminino. 

Com as revoluções feministas, essa atribuição vêm sendo dissolvida. Há crescente 

participação masculina e responsabilização dos homens ao trabalho do cuidado, tendo 

em vista tanto práticas parentais quanto profissionais. No entanto, ainda se percebe, 

considerando a realidade encontrada no Instituto Véras, no contexto de mulheres e 

homens cisgêneros heterossexuais, uma grande assimetria da responsabilidade sobre as 

práticas de cuidado com o outro.  

 

O cuidado e a interdependência são princípios que estruturam nossa 

vida coletiva e, ainda hoje, são considerados valores femininos e, por 

isso, pouco valorizados (DINIZ, 2003, p. 6). 

 

Como Diniz apresenta, a concepção do cuidado como um valor feminino pode 

ser percebida dentro do Instituto Véras. Neste ambiente, de forma habitual, avistei cinco 

homens, dentre eles, um zelador, um professor de música, um pai, um instrutor, e um 

coordenador que não lidava diretamente com os deficientes, enquanto havia mais de dez 

mães e cuidadoras, quatro instrutoras, uma professoras de artes, quatro professoras da 

escola, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, duas cozinheiras, três ajudantes, além da 

assistente social, duas coordenadoras e a diretora, as quais têm contato direto com as 

deficientes, mas não constante.  

A maioria das cuidadoras também têm filhos no instituto, mesmo que seu 

trabalho remunerado de cuidado seja com outra pessoa dependente, ela também é mãe 

naquele espaço.  O cuidado é de forma histórico-social atribuído compulsoriamente à 

mulher, mas principalmente à mulher que é mãe, e quando mãe de uma pessoa 

dependente isso se torna ainda mais imediato. 

Um dos meus primeiros contatos com uma mãe dentro do instituto foi com Mt. 

mãe de C., que se aproximou de mim na primeira vez que estava observando o ginásio 

onde estavam sendo feitas as terapias motoras. Perguntou se eu estava ali fazendo 

estágio e falei que era meu TCC, e me contou que também tinha feito o TCC dela sobre 

                                                           
8
 Women, in their roles as dependency workers, will not ―strike‖ (so to speak) on the hope that men might 

thereby be induced take on the labor traditionally assigned to women. Women can and do delegate these 

responsibilities to family members or friends and to persons they employ, usually other women 

(KITTAY, 2002. p. 2).  
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o instituto. Ela me apontou o seu filho, me perguntou qual era o meu curso e, quando 

falei ‗antropologia‘, disse que eu devia ser muito ―paz e amor‖ e que adorava ouvir 

antropólogo falar. Contou que tinha feito serviço social porque é muito comunicativa e 

ajudava várias mães do próprio instituto, e antes mesmo de entrar na faculdade já 

realizava funções relacionadas ao trabalho de assistente social. Mt. explicou: ―Tem 

muita gente da rocinha e vidigal aqui, não é por condição financeira melhor minha que 

me pediam ajuda, mas porque eu gosto de falar e ajudar.‖  

O que motivou Mt. a entrar na faculdade quando fez 44 anos, foi, segundo ela, a 

necessidade de fazer algo por si mesma, ―A gente se anula como pessoas em função dos 

nossos filhos‖. Já tinha terminado a faculdade no ano anterior (2017) e agora estava 

fazendo especialização em gestão. A questão da anulação de si para a realização do 

cuidado com o outro foi algo que ouvi Mt. falar diversas vezes e para diferentes 

pessoas. É uma das primeiras noções que ela traz ao conversar com um desconhecido 

que adentra aquele espaço pela primeira vez. Talvez como uma forma de 

desromantização do cuidado ao deficiente.  

Isso ocorre de modo similar com Z., mãe de V., quando Z. abdica de fazer a aula 

de dança que deseja. Z. me falou que gostaria de fazer as aulas que eram ofertadas 

gratuitamente perto da casa dela, na academia da praça, mas que não podia por causa do 

horário, que não tinha com quem deixar V. O pai de sua filha só chega do trabalho 

depois do horário das aulas de dança. Disse que, às quartas-feiras, dia que não ia ao 

Véras, normalmente caminhava na Lagoa ou na praia, porque sua médica tinha indicado 

que ela fizesse caminhadas por causa da menopausa. Ela me contou isso enquanto 

fazíamos uma das atividades do Programa Motor, a caminhada matinal em volta do 

quarteirão onde está localizado o instituto. Considerando a própria caminhada que 

estávamos fazendo como algo positivo não só para sua filha mas também para ela, 

mesmo que parecesse pouco, já era bom, e era algo mais que ela gostava no Véras. 

Em outra situação, ouvi uma conversa de outra mãe, que estava preocupada, pois 

gostaria que seu filho fizesse parte de um programa que seria oferecido no instituto, mas 

entrava em conflito com os horários de seu próprio trabalho.―Eu quero muito trazer ele, 

mas eu preciso do meu trabalho.‖. ―É claro que o filho   importante, mas…‖ Ao que 

respondeu a instrutora com quem ela estava conversando ―Mas você tem que ter sua 

vida.‖ 

Uma última situação que ilustrarei sobre as diminuições do ser mulher pelo ser 

mãe-cuidadora ocorreu quando estava observando as atividades motoras no ginásio. 
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Uma das cuidadoras estava rindo de uma das mães que tinha colocado um robe e estava 

brincando, então perguntei porque havia aquelas roupas e araras no canto do ginásio e 

ela me disse que era um bazar. Resolvi me sentar no banquinho perto de onde estava 

sendo o bazar. Logo que sentei, vi uma mãe batendo na filha porque ela estava 

interrompendo as suas compras, ela disse ―Viu? É por isso que a gente não pode ser 

sexy, se arrumar...‖ para as outras mães que também estavam olhando as roupas. 

Essas quatro situações são ilustrações de momentos em que as próprias mães 

retratam o conceito de autossacrifício de Gilligan (2003) e a não obtenção do cuidado de 

si de Foucault (2006), mas em momentos de escape. ―Ocupar-se consigo não é pois, 

uma simples preparação momentânea para a vida;   uma forma de vida‖ (FOUCAULT, 

2006, p. 601). Nesses contextos, de forma geral, pode-se pensar em uma não existência 

do cuidado de si, uma vez que não há uma prática constante da singularização tanto da 

mãe quanto da filha.  

A perspectiva do cuidado de si surge de maneira possivelmente antiética, na 

medida em que revela as nuances do autossacrifício. A possibilidade de um conjunto de 

práticas que poderia se endereçar para uma vida mais autônoma e potencializada das 

mães, considerando a própria experiência da maternidade é, em certa proporção, 

enfraquecida. Uma ética, um modo de ser e estar no mundo convergindo à potência de 

vida, dá lugar, como se pode ver, ao cuidado ao outro em detrimento do cuidado 

próprio. Nesse sentido, o cuidado de si como prática contínua de resistência e 

construção de verdade é fragmentado, e a anulação, o autossacrifício, predomina como 

o modo de operar inintencional, no sentido de que faz parte de uma moralidade materna, 

das mães. Ainda assim, cria-se uma forma outra de microrresistência nos momentos de 

escape, linhas de fuga que se capilarizam nas dinâmicas relacionais e individuais. 

Não havendo uma ética do cuidado de si, as ilustrações acima mostram as linhas 

de fuga que trazem uma atenção, mesmo que momentânea, à forma de produção de 

subjetividade das mães. Quando se está tão conectado com outro e suas necessidades, a 

sua produção de subjetividade se torna permeada. No sentindo de que há um processo 

de individualização da subjetividade, mesmo que esta seja construída socialmente, que 

não chega a acontecer. Quando encontram um momento de suas vidas para realizar 

cuidado com sua saúde, ou seu trabalho, sua educação, ou vaidade, encontra-se a 

atuação de momentos de uma separação ou singularização dessa produção de 

subjetividade. Assim, suas linhas principais sendo as do cuidado do outro, há pouco 

espaço para um cuidado próprio.   
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Existe uma moralidade materna, segundo Gilligan (2003), que implica o ato de 

cuidar à mãe e relaciona este ato à bondade. É uma boa mãe a que cuida, mas esse 

cuidado, dentro da moralidade materna da bondade e da responsabilidade, segundo 

Gilligan (2003), também pode se confundir com uma noção de self-sacrifice ou 

autossacrifício. Para realizar bem a sua responsabilidade como mãe, cumprindo com as 

necessidades de uma pessoa dependente de você, em diferentes graus, implicaria 

também em diferentes graus de autossacrifício. Portanto, a responsabilidade sobre outro, 

o qual depende de você de forma desigual, implicaria em excluir o cuidado de si mesma 

em função do cuidado do outro.  

O par teórico-conceitual autossacrifício/cuidado de si também articula com um 

problema da moral. Se, por um lado, o autossacrifício representa o ideal cristão da 

bondade, move a representação de uma verdade revelada e, portanto, que deve ser 

seguida moralmente. Por outro, o cuidado de si alcança a possibilidade da construção de 

uma verdade própria e, portanto, que deve ser seguida eticamente, ou seja, diz respeito a 

um saber-fazer, a um modo de vida potente. Mas isto não indica que, no contexto 

abordado, as mães não produzam a sua possibilidade de potência nas linhas de fuga, 

mesmo que cerceada por uma série de moralidades limitantes.  

A desigualdade dessa relação de dependência, neste contexto, está relacionada 

com o controle. A função da cuidadora não se resume a garantir as necessidades básicas 

da dependente, mas que se realizem as atividades programadas de certa maneira e em 

tempo determinado. Para que isso seja cumprido, elas indicam o que deve e como ser 

feito e, assim, também o que não deve ser feito naquele momento, configurando uma 

relação de poder e de controle, que fazem parte intrinsecamente da relação de cuidado. 

A relação constituída da mãe com o cuidado de forma integral, em relação às 

que tomam conta de seus filhos e das que, além de seus filhos tomam conta dos filhos 

de outras, os quais apresentam altos graus de dependência, infere a uma necessidade 

trazida por Kittay (1999) de que para o trabalho de uma cuidadora ser realizado da 

forma como deveria, deve-se respeitar a relação intensa de afeto que se criará. A relação 

de afeto se torna tão importante, pois é necessário, para a comunicação em si, dos que 

têm como principal forma de comunicação o afeto. Considerando esse grupo que não 

desenvolveu nenhuma forma de linguagem, uma forma de os compreender é através da 

percepção que atravessa o afeto. Para que essa relação de conexão cuidadora-

dependente seja estabelecida e o cuidado possa ser realizado, Kittay (1999) traz a 

necessidade que as próprias cuidadoras sejam objeto do cuidado.  
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O cuidado com as cuidadoras perpassa a noção do autossacrifício de um cuidado 

próprio e também de ser sujeito do cuidado. A cuidadora de C., filho de Mt., um dia, 

enquanto realizava as atividades com C., me contou que estava gripada, se sentindo 

cansada. Assim, durante a semana, continuou trabalhando. No final da semana, chegou 

ao instituto com dor no ouvido, e foi apenas nesse momento que deixou de trabalhar. A 

mãe de C. comprou um remédio para ela, e então ficou alguns dias sem ir ao instituto. 

Quando voltou, ainda era perceptível que estava com dor, mas havia recebido 

tratamento médico. Apesar de um cuidado próprio não ter sido percebido nesse caso, 

houve o cuidado do outro sobre si. Em qualquer relação de trabalho, há a possibilidade 

de se colocar a saúde em segundo plano, mas, nesse caso, é importante ressaltar que a 

motivação está relacionada ao cuidado de uma pessoa dependente com a qual há uma 

relação de responsabilidade, afeto e necessidade.     

Esse é mais um fato importante da relação das mães como cuidadoras no 

ambiente do instituto, como traz Z. mãe de V. que já estão no Véras há 13 anos, e que 

disse que gostava de lá porque ficavam meio período, ―nos outros lugares é meia hora, 

uma vez por semana e acaba atrasando…‖ Além disso, porque as mães podiam 

acompanhar seus filhos, o que era bom pela socialização, não só deles mas também das 

mães e cuidadoras, se expandindo para fora das relações no instituto, ao saírem juntos 

para fazerem passeios ao final de semana, como ir à praia. Contou que, se chegassem lá 

chorando, tinham apoio das outras mães e que também riam e se divertiam juntas. 

―Aqui   bom que a gente chega rindo… chega chorando....  e tem um acolhimento‖. O 

Instituto Véras, para essas mães, não é somente um espaço para o cuidado com seus 

filhos e filhas, mas da criação de uma rede de apoio. 

 

O apoio social, portanto, é definido como sendo qualquer informação, 

falada ou não, e/ou auxílio material, oferecidos por grupos e/ou 

pessoas que se conhecem, que resultam em efeitos emocionais e/ou 

comportamentos positivos. Pode ser do tipo material, quando reflete o 

acesso dos indivíduos aos serviços práticos e recursos materiais; 

afetivo, envolve expressões de amor e afeição; emocional, refere-se à 

empatia, carinho, amor, confiança, estima, afeto, escuta e interesse; e 

interação social positiva, que diz respeito à disponibilidade de pessoas 

com quem se divertir e relaxar. O conjunto dos apoios permutados 

pelas pessoas inseridas num determinado contexto social constitui 

uma rede de apoio social (HOLANDA, 2013, p. 177). 

 

Além da junção, em um espaço (o instituto), de diversos tipos de terapias, desde 

fonoaudiólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas, até os programas de 
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desenvolvimento motor e de inteligência, há a relação social entre as mães e cuidadoras 

e entre as dependentes. Por se construir dentro de um espaço institucional, mesmo que 

as relações ultrapassem as barreiras físicas da instituição, pode se conceber o próprio 

Instituto Véras como uma rede de apoio social institucional. Isso se deve ao fato de que 

todas as ramificações da rede constituída por esse grupo são possibilitadas pela própria 

instituição, desde as terapias, até as formas de socialização. Formas de socialização 

estas que terão influência nas formas de socialização que se estendem aos muros do 

instituto. Essa relação social aumenta a rede de apoio de âmbito pessoal para fora do 

núcleo familiar, criando mais possibilidade de interação social para a dependente. 

 

A perspectiva de um sistema que precisa construir-se em rede fica 

muito flagrante na medida em que no campo da saúde da criança e do 

adolescente a particularidade das condições crônicas acentua ainda 

mais as necessidades de relações intersetoriais (MOREIRA, 2014, p. 

2091). 

 

Isto se repete nas condições de síndromes neurológicas. A criação da rede se faz 

importante tanto para a mãe como para a dependente, uma vez que se encontram em 

uma relação intrínseca. A sociabilidade de uma acaba se misturando com a de outra, 

principalmente se houver o estímulo para a relação entre as dependentes e das 

dependentes com as pessoas que constituem essa rede de apoio. Como V. e Ma., duas 

meninas que, sentadas lado a lado esperando para suas caminhadas matinais, riam 

bastante apertando os braços uma da outra, sem se olharem diretamente, em mais um 

exemplo da comunicação pelo afeto e pelo contato físico. Assim como traz Kittay 

(1999) sobre sua filha, ―seu afeto, é o meio mais efetivo de se conectar com os outros, 

na ausência de fala e da maioria das outras capacidades necessárias para atividades 

interpessoais‖ (KITTAY, 1999, p. 155, tradução nossa)
9
. 

 Todas as mães com quem conversei, no início de seus processos da descoberta 

das síndromes junto com seus filhos e filhas, comentaram buscar terapias, sempre 

citando as fonoaudiologias, fisioterapias e terapias com cavalo (equoterapia), além de 

finalmente e principal em todos os casos o Instituto Véras, que muitas vezes no 

momento da conversa já era o único lugar terapêutico frequentado. Em uma conversa, 

M. contou, ―Meu marido falava: se mandarem você passar merda na cabeça dele você 

                                                           
9
 (…) her affection which is her most effective means of connecting with others, in the absence of speech 

and most other capacities required for interpersonal activities (KITTAY, 1999, p. 155).  
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vai passar. E eu dizia que sim, porque quando ele tiver 20 anos eu vou saber que fiz 

tudo o que eu podia por ele.‖  

Em uma das caminhadas matinais, eu perguntei à mãe de V. se ela fazia outra 

atividade além do Véras, uma vez que tinha me dito que só iam às terças, quintas e 

sextas pela manhã e não almoçavam lá. Ela me disse que não, que já tinha feito muitas 

atividades, fonoaudióloga, terapia com cavalo, escola, fisioterapia, mas que ela estava 

cansada, que quando é criança, até os 18 anos, ela achava que ainda deveria tentar, ―A 

gente ainda tem esperança, mas depois... Não pode parar, isso não pode.‖ Mas que fazer 

tantas atividades quanto antes não fazia mais sentido.  

O cuidado com uma pessoa dependente é para a vida toda, mas a intensidade 

desse cuidado não vai necessariamente ser contínua. A ideia de que existe um momento 

em que se deve aceitar que todo o desenvolvimento possível já foi atingido e deve-se 

fazer um trabalho de manter o que foi conquistado é diferente para cada relação, mas é 

comum. Como apresenta Diniz (2003), existe a necessidade de compreender os 

diferentes graus das limitações individuais e das possibilidades da própria superação 

desses limites e do quanto a relação necessita ofecer em termos do cuidado. 

 

A sobrevalorização da independência poderia ser um ideal perverso 

para inúmeros deficientes incapazes de alcançá-la. Há deficientes, em 

que as lesões são tão graves e limitantes, que jamais terão habilidades 

para a produção, não importa qual o tamanho do ajuste social a ser 

feito. Para esse grupo de deficientes, a saída são princípios de bem-

estar não assentados em uma ética individualista ou da produção, mas 

no princípio da interdependência das pessoas (DINIZ, 2003, p.4). 

 

Mt. veio (com o filho C.) para o instituto quando ele tinha 9 anos, há 11 anos, 

―Aqui não tem milagre, milagre é só com Deus, para quem acredita, e eu acredito. Mas 

aqui eles podem desenvolver dentro das possibilidades da deficiência deles e é muito 

bom,   o desenvolvimento desde o in cio como se voltasse para o útero.‖ 
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3 O INSTITUTO VÉRAS 

  

Para ilustrar e construir o imaginário do cotidiano dentro do Instituto Véras, faz-

se a divisão de três ambientes que constituem diferentes momentos dentro do instituto. 

São eles, o Instituto de Inteligência, o Programa Motor EDEF e as aulas de artes. 

  

3.1 Instituto de Inteligência 

  

O Instituto de Inteligência consiste em um programa de desenvolvimento 

cerebral que tem como função estimular o cérebro em sua capacidade de aprendizagem. 

Há em torno de trinta estudantes participando desse processo de desenvolvimento, 

desde os 6 até os 68 anos. Estes são divididos em quatro grupos de no máximo dez e no 

mínimo três pessoas, tendo como marcos para essa divisão o grau de desenvolvimento 

cognitivo no qual se encontra cada um deles. Assim, do mais desenvolvido para o 

menos, têm-se, respectivamente, os grupos azul, verde, amarelo e branco. A decisão 

dessa divisão dos grupos acontece em conjunto entre as professoras e a coordenadora 

pedagógica que, através de testes aplicados e da observação em sala de aula, 

determinam a posição do ou da estudante. 

Assim como existem quatro grupos, existem quatro salas de aula e quatro 

professoras. Cada professora tem a sua sala específica e uma determinada temática que 

consiste no conteúdo do material que passa para as ou os estudantes. Desse modo, a 

professora T. passa os materiais de química e matemática, a profa. P. passa o material 

de geografia, a profa. S. de línguas e literatura e a profa. M. de ciências. Cada aula tem 

duração de quinze minutos, quando ocorre um revezamento e os grupos avançam para a 

próxima sala, como em um circuito, todos os grupos passam duas vezes em cada sala e 

cada grupo inicia com uma professora. A cada dia, iniciam como uma professora 

diferente.  

O conjunto de materiais selecionados para cada grupo difere considerando a 

complexidade dos códigos (as palavras e imagens utilizadas) que as professoras e a 

coordenadora pedagógica julgam que cada grupo tem capacidade de compreender. As 

salas têm somente uma das paredes pintadas com tinta colorida, como verde ou lilás, 

sempre claras e as outras brancas. Não há nada pendurado nas paredes, com exceção de 

um quadro branco em duas das salas e, ocasionalmente, a tabela periódica em uma das 
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salas. Também existem armários de metal ou madeira, além de carteiras e cadeiras. A 

circulação de uma sala para a outra acontece diretamente ou através de um corredor 

externo com canteiros de plantas enfeitados com pneus coloridos no formato de 

bichinhos com os olhos de tampinha de garrafa e braços de mangueira. 

A primeira vez que assisti às aulas com um dos grupos, por causa da chuva, 

muitos estudantes tinham faltado e as professoras os tinham reagrupado, não nos 

habituais quatro, mas em dois grupos. Nesse dia, ainda não estava estabelecido o 

período no qual eu poderia observar as aulas do programa de inteligência. Eu me dirigi 

novamente à assistente social, Sylvia, para que ela conversasse com a coordenadora 

pedagógica, Luzia, sobre a minha permanência no instituto até o final de setembro três 

dias por semana. Assim foi liberada a minha estada lá às terças, quintas e sextas. 

Também foi decidido que eu ficaria uma semana com cada um dos grupos, assistindo às 

aulas junto aos outros estudantes. 

  

3.1.1 A primeira aula  

  

Quando cheguei pela primeira vez ao instituto para assistir aulas, Sylvia, com 

quem eu estava tendo mais contato até o momento, me recebeu e me levou até o espaço 

onde estavam as salas de aula. As professoras já estavam avisadas de que eu iria 

acompanhar as aulas, me cumprimentaram e disseram que, se eu quisesse conversar 

após a aula, para que eu as procurasse, isto porque o método que eu veria seria muito 

diferente. Então me sentei em uma cadeira ao lado da professora, enquanto os alunos 

chegavam de outra sala e se sentavam em uma fileira de cadeiras que estavam 

encostadas na parede de frente para a professora. A professora M. estava sentada em 

uma cadeira como a deles, mas tinha duas mesas, tipo carteiras, uma de cada lado onde 

estava apoiado seu material, que eram cartões de mais ou menos 30x30 centimetros com 

imagens coladas na parte da frente, as quais a professora mostrava para os estudantes e, 

na parte de trás, onde só a professora conseguia ver, estava escrita a palavra referente à 

imagem, e algumas informações sobre a mesma. 

Quando todos estavam sentados, a professora M. me mostrou para a turma e 

pediu para que chegassem para o lado para que eu pudesse colocar minha cadeira ao 

lado das cadeiras deles, e todos o fizeram prontamente. Assim que se sentaram, ela 

desejou bom dia e ao falar ―Máscara‖, todos pegaram um pequeno saco plástico 

transparente que estava pendurado nas suas costas preso no pescoço por um elástico e 
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prenderam-o no rosto, cobrindo seus narizes e boca. No fundo destes sacos há uma 

pequena abertura por onde passa o ar, eles respiram dentro destes sacos por um minuto, 

sempre ao início e ao final de cada aula. O uso da máscara é uma das atividades que faz 

parte da metodologia aplicada e tem como intuito promover a oxigenação do cérebro. 

Enquanto faziam a Máscara a professora começou a chamada. 

Prontamente, pegou alguns cartões e mostrou o que estava escrito, era a data 

com o dia, mês e ano. Mostrou um segundo cartão com a estação do ano e por fim a 

previsão do tempo. Enquanto mostrou os cartões, leu ―Hoje é dia sete do mês de agosto 

do ano de 2018. Estamos na estação do inverno e hoje o dia está chuvoso‖, sempre 

passando os cartões rapidamente e lendo-os. Os temas variavam e, em alguns 

momentos, ela pedia para que os alunos lessem os cartões ou respondessem perguntas 

relacionadas ao que estava mostrando. Quando mostrou a data de aniversário de alguns 

estudantes perguntou ―Qual é o mês nove?‖ Depois das datas, o tema abordado foi de 

bons costumes, como agradecer, não colocar a mão no prato, como usar o banheiro, 

dentre outros. Logo em seguida, a temática mudou para nomes científicos de algas (e 

plantas marinhas), de árvores e de alguns mamíferos, mostrando também imagens que 

representavam as histórias das Eras Evolucionárias. Uma vez que ao final daquela 

semana era o dia de comemoração aos pais, ao final da aula, contou uma história sobre o 

dia dos pais, passando as páginas de uma cartilha. 

Acabada essa aula, que teve duração de 15 minutos, formou-se uma fila diante 

de uma das portas e fomos para a sala seguinte, onde novamente tiveram que empurrar 

as cadeiras e colocar mais uma na fileira para que eu pudesse me sentar. A aula teve 

início da mesma forma que a anterior, mostrando a data, a estação do ano e como estava 

o tempo, na mesma ordem. Nessa sala, a professora T. era mais extrovertida e os alunos 

demonstraram mais responsividade. Os temas abordados nos cartões eram números em 

chinês, os elementos da tabela periódica e curiosidades sobre eles, fotos de alguns 

químicos, seus nomes e o que inventaram e a continuação da história do dia dos pais na 

cartilha. Havia uma grande tabela periódica na parede (única sala onde havia algo nas 

paredes) e a professora, como uma forma de brincadeira, pedia quem queria mostrar na 

tabela periódica onde estava o elemento que havia acabado de mostrar no cartão. Assim 

quase todos foram mostrar, passados os elementos selecionados, perguntou de outra 

forma: ―Qual o elemento que a gente usa para fazer talheres?‖ dentre outras perguntas e 

quem sabia corria para mostrar. 
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Novamente, quando acabou a aula, formamos a fila e fomos para a terceira sala. 

A professora T. da segunda sala me explicou que ela era a psicóloga deles e, por isso, 

alguns dos estudantes ficariam para a terapia. Na terceira sala, além da professora P. já 

estava uma senhora que no primeiro momento fiquei em dúvida se era estudante ou 

funcionária, mas quando a professora pediu para que ela se sentasse mais perto da turma 

entendi que era aluna. Assim como nas aulas anteriores foi feita a chamada, falou-se a 

data, a estação do ano e como estava o tempo. A professora perguntou se eles tinham 

visto o jornal na noite anterior e eles não responderam, então ela passou os materiais. 

Falou sobre as regiões climáticas, mostrando nos cartões os países pintados em 

vermelho que pertenciam a cada região. Mostrou países da União Europeia e explicou o 

que são os blocos econômicos e a moeda que usam. Além disso, perguntou as capitais 

dos estados. 

Para ir para a quarta sala voltamos pelas duas anteriores, uma vez que estava 

chovendo. Lá, sentei entre duas mulheres que, em momentos diferentes durante a aula, 

conversaram comigo. A primeira J., assim que sentamos me falou que estava frio por 

isso usava luvas, e que também tinha vindo de gorro, que eu já tinha visto quando ela 

tinha chegado e esperávamos na primeira sala e a professora tinha pedido que tirasse, 

porque era desrespeitoso usar gorro em sala. A outra, R. comentou comigo quando a 

professora mostrou um cartão com gatinhos, e a turma em conjunto fez ―Awww...‖ que 

tinha um gato e me disse seu nome. A professora S. logo os mandou fazer a máscara, 

eles tinham acabado de fazer na sala anterior. Mostrou cartões com alguns sinais em 

LIBRAS realizando os sinais após mostrá-los, nem todos os estudantes reproduziram os 

movimentos, e quando o fizeram, muitas vezes não os realizaram da forma mais correta. 

Mostrou imagens de escritores, falando os seus nomes e, após mostrar algumas 

palavras, escritas em cartões, leu um poema, que tinha em suas estrofes as palavras que 

havia acabado de mostrar. 

Depois dessa primeira rodada nas salas, eles fizeram mais uma, passando por 

todas as salas para ver os mesmos materiais novamente. Nesse primeiro dia, eu só 

acompanhei a primeira volta, mas no restante dos dias os acompanhei também na 

segunda. Quando terminam a segunda vez, na última sala, saem para o lanche, buscam 

suas frutas que colocaram, assim que chegam ao instituto, na geladeira do refeitório e, 

como estava chovendo nesse dia, comeram dentro do refeitório, nas mesas. Quando não 

está chovendo, vão para o pátio e sentam em cadeiras de plástico que ficam empilhadas 

em um canto, organizando-as em rodas e conversam. Também brincam com bolas em 
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pequenos grupos. Ficaram lá até que o sinal fosse tocado. Logo após, alguns entram 

para as salas novamente e outros vão para o ginásio, realizar o Programa Motor. 

  

3.1.2 Os grupos 

  

Considerando a cronologia do tempo em que estive com ‗eles‘, e como foi 

determinado pela coordenadora Luzia, apresentarei brevemente os grupos na sequência 

em que os conheci, inicialmente com o grupo Azul, depois o Verde, então o Amarelo e 

o Branco. Os dois últimos, por serem os grupos com menos pessoas, foram muitas vezes 

combinados quando faltavam dois ou três estudantes no total, portanto foram poucas as 

vezes em que os vi em grupos separados. 

O grupo Azul é o maior dos grupos em relação à quantidade de estudantes e é 

considerado o de maior desenvolvimento cognitivo, chamado por uma das professoras 

de ―os mais evolu dos‖. Nesse grupo, todos conseguem exercitar a fala, a locomoção e a 

leitura, poderiam ser considerados os menos dependentes. Formam um grupo de 

adolescentes e adultos que conversam bastante entre si e com as professoras, são 

responsivos às perguntas das professoras e demonstraram se lembrar com maior 

facilidade do material, muitas vezes manifestando irritação com a repetição.   

O grupo Verde, em termos de faixa etária é, em mediana, maior do que a do 

Azul, enquanto no Azul há duas pessoas bem mais velhas, a maioria é de pré-

adolescentes e adolescentes. Já no grupo Verde há uma prevalência dos vinte e poucos 

anos. Em comparação com o azul, são menos responsivos em geral, bem distraídos, 

menos focados nos cartões e na professora, olhando para o chão ou outros pontos, e 

conversativos entre si. Nesse grupo poucos sabem ler, alguns têm a fala desenvolvida, 

outros ainda não, não conseguindo falar as sílabas com clareza, mas com ouvido atento 

de quem escuta, conseguem transmitir o que desejam. 

O grupo Amarelo é formado principalmente por crianças, sendo uma delas um 

menino que usa cadeira de rodas. Há muito menos pessoas que têm a fala desenvolvida 

em relação aos não falantes e não ficou claro se algum deles conseguia ler, mas frases 

escritas foram passadas, mesmo que as professoras não pedissem para que as lessem. O 

único contato com a leitura foi ao falarem as vogais, inclusive uma das meninas que não 

fala, mas emite sons, falou todas as vogais. 

O grupo Branco também é majoritariamente composto por crianças, havendo 

somente um homem adulto. Nesse grupo também há mais não falantes do que falantes e 
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a percepção de que estão ou não compreendendo o que está sendo mostrado e dito, o 

que foi apontado pelas professoras como uma dificuldade, além de indicarem frustração 

pela falta de atenção deles. 

A divisão dos grupos em relação ao desenvolvimento cognitivo é, de certa 

forma, uma divisão que reproduz os graus de distanciamento da normalidade. Sendo o 

grupo Azul o que mais se aproximaria da normalidade e o Branco o que mais se 

distanciaria. 

  

3.1.3 Rotina 

  

Todos os estudantes do instituto, ao chegarem, colocam suas mochilas 

penduradas em ganchos presos em uma parede de um longo corredor, tiram seus lanches 

de dentro delas, e continuam seus caminhos até o refeitório onde colocam suas frutas 

dentro de uma geladeira. Refazem o caminho, tiram suas agendas da mochila e entram 

dentro de sala, as entregando para as professoras. A cada pessoa que passam dão bom 

dia, os que falam, alguns dão abraços ou beijos ou um sorriso, assim também o fazem 

quando encontram as professoras dentro de sala. Um ou outro mais disperso é chamado 

atenção para continuar o trajeto e concluir as etapas de seu ritual antes de entrar na sala. 

Denomina-se aqui por ‗ritual‘, da maneira como o faz Almeida (2017), as formas de 

rotina cotidianizadas. 

 

Os rituais na escola apresentam-se na rotinização das atividades, são 

vivenciados diariamente no currículo oculto, de modo transdisciplinar, 

fazendo parte da vida cotidiana, inclusive nas atividades vivenciadas 

nas escolas (ALMEIDA, 2017, p. 49). 

 

Tendo em vista a função normatizadora da instituição, é necessário olhar para a 

rotina construída nesse instituto como forma de inferir, de forma ritualizada, 

diretamente no comportamento das pessoas que realizam esses rituais. Às pessoas com 

síndromes neurológicas se observa necessário manter uma rotina estável para se 

manterem estáveis também suas respostas ao ambiente. Não se trata de uma estabilidade 

fixa, mas de se construir um caminho com menos perturbações. A ritualização da rotina 

é, portanto, uma forma metodológica de se estabelecer o controle sobre aqueles corpos. 

A própria característica do formato das aulas, curtas e de forma rápida e 

contínua, é uma forma de estabelecer o controle e diminuir os conflitos. Em uma das 
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aulas com o grupo Amarelo, após um desentendimento entre duas meninas, a 

professora, ao final da aula, enquanto estavam fazendo máscara, começou a falar 

comigo sobre como era importante não dar brecha, porque era nesses momentos que 

esse tipo de coisa acontecia, que por isso era importante seguir a metodologia e a 

filosofia da escola, seguir uma rotina, mas com flexibilidade dentro da rotina, não uma 

repetição. Explicou que, nas escolas normais, onde há crianças ―especiais‖ acabavam 

tratando eles como ―coitadinhos‖, com pena e não exigiam deles um comportamento 

adequado que eles são capazes de ter. Acrescentou que, no Véras, é diferente pela 

metodologia utilizada e por isso as pessoas, quando chegavam lá, ficavam assustadas 

pelo quanto ‗eles‘ eram comportados. 

Se Mauss defendia que o hábito corporal, os usos do corpo, verificava-se 

mediante a imitação prestigiosa, Bourdieu (2003), por sua vez, agrega ao conceito o seu 

sentido de incorporação, isto é, não é somente pela imitação que o corpo é educado, 

produzindo assim técnicas sobre ele, mas o corpo é tomado, encarnado pela norma; 

 

de um lado as instituições que podem revestir a forma de coisas 

físicas, monumentos, livros, instrumentos etc.; do outro, as 

disposições adquiridas, as maneiras duradouras de ser ou de fazer que 

encarnam em corpos (e a que eu chamo de ―habitus‖). O corpo 

socializado (aquilo a que se chama o indivíduo ou a pessoa) não se 

opõe à sociedade: é uma de suas formas de existência (BOURDIEU, 

2003, p. 32). 

 

Nesse sentido, o habitus comporta uma estreita ligação entre instituição e corpo. 

É na instituição onde ele se estrutura e é no corpo onde ele age. Em outras palavras, o 

habitus funcionaria em esquemas cognitivos de repetição, expressão de princípios 

compartilháveis socialmente, em grande medida: os costumes, os hábitos, os gestos. O 

talho com que o social molda o corpo. Lei imanente que se inscreve no corpo via 

operações estruturadas e estruturantes das instituições (BOURDIEU, 2013). 

Uma das técnicas, talvez a mais evidente, usada para se realizar uma forma de 

adestramento é o ato ritualizado de se distribuir fichas de bom comportamento. Ao final 

de cada uma das aulas as professoras distribuem fichas de três cores, que atribuem 

pontuações distintas. A distribuição é baseada em diversos fatores que julgam se a 

pessoa é merecedora ou não de determinada quantidade de fichas e das cores que 

receberão. Dentre os fatores estão: arrumação, como cabelos penteados, uniforme 

correto e dentes escovados; participação em sala, considerando os acertos às perguntas 

feitas; comportamento em sala de aula, como permanecer sentado, não conversar, 
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prestar atenção no material; dentre outras. Ao final da semana faz-se uma contagem das 

fichas recebidas em um grande mural que estabelecerá um vencedor ou vencedora após 

cada bimestre. Cada estudante possui uma pochete onde guardam suas fichas ao recebê-

las, estar com sua pochete também é um requisito para que se recebam as fichas e, 

portanto, pontuem naquele dia. 

Assim como as fichas premiam o bom comportamento, também podem servir 

como punição sobre o mal comportamento. Quando as duas meninas do grupo amarelo 

se desentenderam, a professora deu fichas para os outros estudantes, mas não para elas. 

A professora T. me contou, após o caso do desentendimento, outro caso que tinha 

acontecido com uma das meninas. Contou que não enxerga direito e que, em uma das 

aulas olhou, para A. e percebeu que estava faltando um dente na boca da menina. 

Quando ela perguntou para A. se o dente dela tinha caído ela respondeu que sim. Então 

a professora perguntou se era dente de leite e achou estranho quando a menina 

respondeu positivamente, porque ela já tem 16 anos. Ficou preocupada de ter acontecido 

dentro do instituto e perguntou onde ela tinha quebrado o dente. A. disse que na 

atividade. Quando T. perguntou se na escola, e A. respondeu que tinha sido em casa 

lavando louça. Então a professora T. resolveu chegar mais perto para olhar o dente e 

percebeu que na verdade era uma casca de feijão. T. a mandou para o banheiro escovar 

os dentes e retirou sua pochete, e assim a possibilidade de receber fichas naquele dia. 

As fichas como técnicas disciplinares podem ser usadas como tal, mas podem 

gerar diferentes consequências para o comportamento dessas pessoas. A 

competitividade, talvez produzida pela entrega de fichas, gera, principalmente em um 

dos meninos do grupo Azul, R.P., a necessidade de sentir que sabe as respostas e 

sempre respondê-las, mesmo que não soubesse a resposta. Muitas vezes repetindo o que 

os outros já tinham respondido, comemorava a resposta certa. 

O controle do próprio corpo é importante em qualquer aspecto da sociedade 

ocidental capitalística em que se vive, é mais ainda valorizada em um corpo que é visto 

como incontrolável, inconstante. Como Diniz (2003) evidencia, há uma valorização do 

controle, o qual se apresenta como uma das maiores preocupações ao conceber um 

corpo deficiente. 

 

Foi assim que o corpo lesado, além se ver convertido em ordinário 

pela expectativa dos ajustes sociais, se viu domesticado pela ideologia 

que supõe a possibilidade total de controle do corpo. O deficiente 

produtivo seria aquele que controlaria seu próprio corpo e, portanto, 
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seria capaz de exibir suas capacidades e habilidades (DINIZ, 2003, 

p.5). 

 

O limiar onde há a adequação dos métodos às formas de recepção de uma pessoa 

com uma síndrome e onde há uma sofisticação das técnicas disciplinares de controle é 

um lugar difuso. Não se trata mais de um controle duro, impositivo, mas da adequação 

dos métodos às necessidades, gerando um controle nas nuances. 

 

3.1.4 Educação adaptada 

  

O método do instituto, assim como das terapias motoras e sensoriais, é 

relacionado a uma ideia biologizante de uma concepção de evolução. Na parte motora, 

pensa-se nas fases dos primeiros seres existentes que se arrastaram até atingirem o 

andar. No Instituto de Inteligência, uma das matérias que vêem sempre são as eras 

geológicas e alguns dos seres que se desenvolveram em cada uma delas. A ideia de 

evolução, ligada à biologia e a plasticidade cerebral são uma das bases para o 

desenvolvimento da metodologia utilizada. Em um momento, a professora T. disse 

―Isso   importante para o c rebro de vocês‖. A aprendizagem é tanto focada no 

conteúdo quanto na possibilidade de desenvolvimento cerebral
10

. 

Dentre o conteúdo, havia variações quanto à complexidade do material de cada 

grupo. Todos os grupos aprendiam materiais relacionados às ciências, geografia, às 

línguas e às normas de convivência, higiene, de como se portar ao comer e ao ir ao 

banheiro, por exemplo. 

Enquanto os materiais dos grupos Azul e Verde eram muito similares, e os 

materiais dos grupos Branco e Amarelo também o eram. Ao comparar os grupos Azul e 

Verde com Amarelo e Branco, o grau de complexidade dos primeiros é muito maior do 

que o dos segundos. Enquanto os primeiros apresentam mais frases escritas, nomes 

científicos de plantas e animais, contas de somar e maior quantidade de material de 

forma geral, os segundos grupos não têm tantas frases escritas, são usados nomes 

comuns para plantas e animais, aprendem lateralidades, como alto-baixo, nova-velha, 

não aprendem somas, mas a relação de muito e pouco, menos informações sobre as 

imagens e quando falavam as informações era de forma mais generalizada. 

                                                           
10

 Não cabe aqui, no intuito desde trabalho, analisar a eficácia ou não desta metodologia, nem questionar 

suas bases teóricas, para isso ver Wachelke, 2004. 
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As professoras em todos os grupos realizavam perguntas sobre os materiais que 

passavam, às vezes em uma só das aulas, e outras nas duas. Nos grupos Azul e Verde, 

as perguntas eram mais frequentes e algumas das vezes eram feitas enquanto se passava 

o material, demonstrando que já conheciam aquele material, já sabiam o nome daquela 

planta, ou a data de aniversário de um dos colegas. Também era mais frequente que 

pedissem para que lessem o material no lugar de as professoras o fazerem. Já nos grupos 

Amarelo e Branco, as perguntas eram chamadas de brincadeiras e eram feitas após a 

passagem do material, quando as professoras pegavam dois cartões e os apresentavam 

como opção para que respondessem às perguntas feitas, os que não falam respondem 

apontando para o cartão. 

Quando pensa uma concepção ativa da mente da criança com capacidade de 

formular interpretações, Sarmento (2003) traz enfoque sobre as formas de recepção da 

criança para o que é produzido para ela. É um processo tanto criativo quanto 

reprodutivo, uma ―reprodução interpretativa‖. Ao apreenderem o material, mesmo que 

muitas vezes o façam pela memorização simples, outras vezes as associações entre as 

imagens não corresponderão necessariamente ao que a professora indica. 

Em uma aula com a professora P. no grupo Verde, uma das estudantes, S., que 

costuma conversar bastante durante as aulas, fez algumas associações das imagens não 

com o que estava sendo ensinado, mas com representações de sua vida, como quando a 

professora mostrou a imagem de um carro amarelo e ela apontou e falou ―Mamonas 

Assassinas‖. Em outra aula da professora S., ao ver a figura da loba de Remo e Rômulo, 

falou que era uma vaca por causa de suas mamas. O trabalho da associação é, portanto, 

repetitivo, para que sejam relacionadas à figura as informações que a professora 

transmite. 

As aulas de geografia com a professora P., durante o tempo que estive lá, se 

demonstraram a maior dificuldade dentre os grupos Verde e Azul, os que eram mais 

cobrados desse conteúdo. No grupo Azul, poucos eram os que conseguiam fazer as 

distinções entre país, continente e estado. O método de associação pela memorização 

parecia estabelecer a falta de atenção nas perguntas feitas pelas professoras, uma vez 

que associavam as imagens a determinadas perguntas. Por isso, quando as professoras 

mudavam as perguntas, acabavam errando as respostas. O mesmo acontecia quando se 

usava outro material, com o que não estivessem acostumados, por exemplo, quando a 

professora usou um mapa mundi em vez dos cartões para ilustrar o continente 

americano e africano, nos cartões identificaram com maior facilidade do que no mapa. 
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Em outra aula, dessa vez com o grupo Verde, após a professora P. mostrar os 

tipos climáticos de cada região, mostrou o mapa do Brasil e pediu para que falassem um 

estado da região Nordeste. Eles não respondiam, então ela falou com uma das meninas, 

―Você sabe, você nasceu lá, onde você nasceu?‖ ―São Lu s.‖ ―Isso   a cidade a gente 

está falando de estado, onde fica São Lu s?‖ ―Maranhão.‖ Um dos meninos, depois de 

um tempo, respondeu ―Pernambuco‖ e uma mulher falou ―Minas Gerais‖. Quando uma 

menina perguntou ―E a África?‖, a professora demonstrou preocupação. Então resolveu 

falar mais sobre os estados do Brasil, além de mostrar a África e perguntar alguns países 

desse continente. Como não responderam, falou, ―Nós vimos as pirâmides semana 

passada, lembram? Elas ficam no Egito e o Egito fica na África.‖ Nesse momento ela se 

virou para mim e disse, ―A memória deles é muito curta, eles não lembram de algo que 

a gente viu ontem, então temos que repetir muito.‖ 

A questão da repetição é tida pelas professoras como algo de muita importância 

para se conseguir fixar o conteúdo, mas para os estudantes, principalmente do grupo 

Azul, gera certa irritação. Como durante uma das aulas, um dos homens (40 anos) falou 

algumas vezes que ia dormir e a professora respondeu que se ele já sabia aquele 

material os colegas dele não sabiam e que se quisesse podia reclamar com a Luzia 

(coordenadora pedagógica) para ele não fazer mais essa aula. Um dos colegas falou para 

ele sair da escola e ele disse que não podia. Em outros momentos eles vibraram muito 

quando as professoras mostravam ou anunciavam que dariam materiais novos, batendo 

palmas e comemorando. A professora P. me disse que durante uma semana o material 

passado é o mesmo, mas que a Luzia tinha pedido para que elas os passassem de formas 

diferentes. No entanto, em uma conversa com a professora T., ela me disse que, por ser 

difícil a fixação, às vezes passam o mesmo material por mais de uma semana. 

Como aponta Leontiev (2009), em se tratando de crianças com síndromes 

neurológicas, não se deve prestar atenção na quantidade de conhecimento que se quer 

transmitir para elas, mas em como elas estão recebendo essas informações. Para que 

haja o domínio dos conceitos, generalizações e conhecimento é necessária a formação 

das operações mentais adequadas. 

Por sua vez, Vigotski (1991) apresenta variados estudos para mostrar que 

crianças com síndromes neurológicas não têm a capacidade de pensamento abstrato, o 

que foi também percebido nas escolas especiais, que adaptaram esse ensino para 

m todos concretos, do tipo ―observar e fazer‖. No entanto, alguns estudos 

demonstraram que esse método acaba por restringir as formas de pensamento que a 
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criança poderia desenvolver. A escola deveria ter o papel de estimular e criar os 

caminhos para que o pensamento abstrato fosse desenvolvido. Sendo o método concreto 

apenas um meio para se chegar ao pensamento abstrato, não o fim (VIGOTSKI, 1991, 

p. 60). 

Ao focalizar o aprendizado em algo que já foi estabelecido ele não pode 

estabelecer novas etapas de desenvolvimento. Para isso seria necessário agir na zona de 

desenvolvimento proximal. No entanto, para pensar em uma zona de desenvolvimento 

proximal em contextos onde a fixação do material é difícil de ser estabelecida no 

estudante, é necessário pensar que essa zona é transitória e não, necessariamente, que 

algo que foi entendido como ultrapassado e já compreendido, continue assim por mais 

de um dia, por exemplo. Por ter como base, em alguns casos, somente a percepção das 

professoras sobre cada estudante individualmente, o mais notado não é a assimilação do 

conteúdo, mas as formas comportamentais de lidar com ele. Em relação aos grupos 

Verde e Azul, a resposta às perguntas e a própria interação com o material é mais clara, 

não perpassa tanto a percepção das professoras e poderia, assim, ser utilizada como 

forma de desenvolver novas etapas das operações mentais.   

Como a professora me falou, no grupo Verde, poucos estudantes sabiam ler, 

então, havia menos frases no conjunto do material composto para eles em relação ao 

grupo Azul. No entanto, como alguns liam, ela pediu para esses lerem as frases e falou 

com uma das meninas que, até o final do ano, ela já estaria lendo também. Naquele 

grupo, alguns tinham a fala desenvolvida e outros ainda não, não conseguindo falar as 

sílabas com clareza. Por isso, necessitava de um ouvido focado para perceber o que 

alguns deles estavam respondendo às perguntas. 

Nos grupos Amarelo e Branco, mesmo que não soubessem, ainda que em menor 

quantidade, também eram passadas frases escritas. Uma das professoras comentou, em 

relação a diferentes estudantes, que era difícil perceber se estavam entendendo algo ou 

não, ou até mesmo prestando atenção. Nesses casos, trabalhar com a zona de 

desenvolvimento proximal é trabalhar com a suposição. Como acontece, por exemplo, 

ao passar as frases para quem não sabe ler, ou passar contas de matemática para serem 

feitas ―de cabeça‖, sem conseguir saber se realmente compreendem o conceito de 

números. 

Nos grupos Amarelo e Branco, a maioria das professoras indicavam frustração 

pela falta de atenção e até pena, mas persistiam passando o material e chamando os 

nomes dos estudantes para tentar trazer sua atenção para o material.  
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Como exemplo, me reporto a uma experiência com o menino G., em uma das 

aulas em que a frustração da professora estava muito visível. Ela comentou que a 

atenção desse menino só durava oito segundos. Então perguntei se eles já tinham 

contado e ela disse que contava na cabeça dela, que ela chama e ele olha para ela, mas 

rapidamente volta a mexer nas mãos, ou se concentrar em outra coisa. Disse, ―Eu não 

sei nem se ele tá vendo o material ou se tá vendo através dele‖, mas que, um tempo 

atrás, ele não fazia nem contato visual, agora pelo menos já faz. Contei a ela que, 

quando ele estava fazendo as atividades do Programa Motor na mesma semana, tinha 

me pedido, apenas com um olhar para os seus tênis e depois uma afirmação com a 

cabeça, para que eu os calçasse nele. Ela, assim como a outra professora que viu a cena 

no momento, demonstrou satisfação com o desenvolvimento do menino. Insistindo em 

entender se ele estava ou não vendo o material, na brincadeira de escolherem um dos 

cartões esperou um tempo até que ele olhasse para as imagens, mas quando a professora 

movia os cartões o olhar dele continuava fixo, sem acompanhá-los. Demosntrando o 

que a professora chamou de ―olhar além do material‖. 

Em relação às perguntas, há dois comportamentos que são repreendidos pelas 

professoras, responder as perguntas antes mesmo de elas serem feitas e a não 

responsividade. Espera-se que respondam às perguntas como forma de demonstrarem 

que estão entendendo o material e que estão prestando atenção. A distração é o maior 

motivo para a frustração das professoras e das repreensões em sala de aula. Isto é, em 

parte, motivado pela metodologia utilizada, que valoriza a atenção e a visualização do 

material. 

A não responsividade é muito relacionada, pelas professoras, com a falta de 

atenção dos e das estudantes ao material. Quando pediam para que alguém respondesse 

ou para que todos falassem, demorava-se a conseguir uma resposta, mesmo que alguns 

deles soubessem, mas quando dirigia-se a cada um individualmente pelo nome era mais 

provável conseguir uma resposta. Em um momento, no grupo Amarelo, a professora T. 

reclamou que não tinha ninguém olhando para ela, e nessa aula, erraram todas as 

respostas quando ela dava as duas opções para escolherem. 
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3.1.5 Os escapes 

  

Não só os momentos de distração e introspecção podem ser vistos como 

momentos de escape ao controle, uma vez que não estão se submetendo à metodologia, 

mas também os momentos de expressão individual. Os dois momentos mais 

significantes do escape ao controle ocorreram no grupo branco. 

F. é um homem adulto e não fala, em um momento na primeira aula que 

acompanhei com o seu grupo, veio em minha direção, aparentemente para pegar meu 

braço e a prof. M. imediatamente gritou com ele para que me deixasse, ele nem chegou 

a me segurar, mas me arranhou de leve. Na próxima sala, ele dormiu muito durante a 

aula, a prof. T. comentou comigo que devia ser remédio, que ao dormir de boca aberta, 

ele não estava nem deglutindo, e daqui a pouco estaria babando. Disse que a relação 

com ele era difícil, porque quando não tomava remédio confrontava as professoras e, 

por ser grande, é difícil contê-lo. Além disso, não conseguia notar se ele estava 

absorvendo ou compreendendo algo do conteúdo, uma vez que nunca dava nenhum 

feedback. Na aula seguinte F., ficou abraçando L. e a prof. P., além de mandá-lo parar, 

falava para ela pedir para que ele parasse e tirar a mão dele, que ela não deixasse 

ninguém abraçar ela. Quando se referiam a ele as prof. usavam a palavra ‗abuso‘, ―Para 

de abusar!‖ ou ―Isso é abuso.‖ 

Ao sairmos para a sala da prof. S., a que temos que esperar do lado de fora, a 

prof. P. levou F. passando pelas salas de dentro, sempre segurando na sua camisa pelas 

costas ao mudá-lo de sala. Enquanto esperávamos, Pi. ficava empurrando L. na rampa 

para que descesse e quando ela subia de novo ele repetia. Eu falei, assim como a 

professora P. para ela pedir para ele parar e ela pediu, mas ele não parou e ela 

continuava subindo e se encostando no mesmo lugar e Pi. repetia a brincadeira. Quando 

a prof. S. abriu a porta falou com ele e ele não acatou, ela disse que ele não estava 

ouvindo, então chegou perto e falou, ―Você pode ouvir? Pode?‖ até que ele respondesse 

e pediu para ele esperasse para poder entrar na sala. 

Quando entrou, mudou L. de lugar para que não ficasse ao lado de Pi., e deixou-

o sentado ao lado de Ga. tirando a cadeira do outro lado, para que não se deitasse nas 

cadeiras. Quando começou a deitar em Ga., mudou Ga. de lugar e tirou a cadeira do 

outro lado. Então Pi. começou a dar gritos e a balbuciar, se mexendo muito na cadeira, 

até que resolveu arrastar todas as cadeiras que tinham sido movidas uma por uma, 

fazendo bastante barulho. A professora continuou a aula e pedia para que L. não 
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olhasse, às vezes esperava diminuir o barulho para continuar. Em nenhum momento se 

referiu a ele ou pediu para que parasse, somente quando ela pediu para que fizessem a 

máscara ele se sentou, mas depois voltou a se levantar. 

Durante a segunda máscara, a professora S. me explicou que a cena estava 

relacionada às fases comportamentais que Pi. tem que passar, e que considerava que 

seria difícil realizar essas transições. Primeiramente expôs a fase da repetição. Tudo o 

que as professoras falavam, e às vezes faziam ele repetia, inclusive, ações como broncas 

com os colegas e lamber o dedo para passar o cartão. A segunda fase observada e que 

Pi. deveria superar, ocorreu nessa cena, descrita acima, indicou a sua necessidade de ser 

o centro das atenções. A professora S. explanou que toda criança passa por essa fase, 

mas que no momento que vai para a escola ela precisa aprender a dividir a atenção e 

que, mesmo que possa parecer ―fofinho‖ quando criança, esse comportamento pode 

gerar complicações no futuro. 

Na mesma semana, estive num segundo dia com o grupo Branco. Na aula da 

professora. P., F. já estava agitado, se levantou no meio da aula e andou até o meio da 

sala, mas quando ela o mandou sentar, apontando para a cadeira onde estava, voltou e se 

sentou. A aula acabou e saímos para ir para a sala da professora S. e na porta estava o 

grupo Azul, que me cumprimentou. F. foi levado por dentro assim como no dia anterior. 

G. já chegou abrindo a porta e entrando, depois entraram Ga. e L. Ouvi na outra sala 

pedindo para que F. se levantasse e fosse para a sala da professora S., então ela o 

chamou por um apelido e o sentou na cadeira. Quando ela própria se sentou, perguntou 

a F. se estava tudo bem, ele começou a sorrir e a balbuciar, mexendo os braços e se 

levantou e foi até ela. Nesse momento, ela falou com ele e pediu para que ele se 

sentasse, mas ele resolveu andar pela sala, sorrindo e balbuciando. Ele foi em direção ao 

bastão que fica na janela, mas ela pegou mais rápido que ele e o colocou no armário. A 

professora tentou fazer com que ele se sentasse, mas ele se desvencilhou dela e foi até o 

armário. Ela sempre atrás dele impedindo que pegasse os materiais. Então perguntou se 

ele queria sair da sala e ele foi em direção a porta para sair. Ela falou baixinho ―E era 

tudo que ele queria mesmo‖. Eles ficaram no impasse da porta, até que ela a abrisse, 

mas então ele fechou a porta. ―Vai ficar? Então senta.‖ Quase como uma dança ela 

conseguiu levá-lo a uma cadeira, mas na lateral da sala. E lá ele ficou, ela passou o 

material em pé perto da porta e ele foi aos poucos se acalmando até que permaneceu 

sentado. 
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Durante a cena, Ga. ficou super agitado, balançando muito as mãos, rindo e 

dando alguns gritos. A agitação de Ga. se estendeu pelo resto das aulas 

subsequentes. Eu comentei com a professora T., sobre o episódio de F. e sobre como 

Ga. tinha ficado agitado com depois dessa situação, quando ela falou da agitação de Ga. 

Ela então me disse que estava relacionado com a mudança das fases da lua. Que os 

‗psiquiátricos‘ mudavam muito o comportamento juntamente com a mudança das fases 

da lua. Contou que era algo que ela tinha notado, quando a criança estava estranha era 

porque a lua tinha mudado de fase ou ia mudar no dia seguinte. Disse que, se ela 

alterava as marés, então, não via porque não poderia ter algum efeito neles também. 

Os momentos de escape não foram necessariamente individuais. Um dia antes 

das aulas, Luzía me pediu para que eu ficasse na sala com algumas das crianças que 

estavam lá porque ela queria conversar com as meninas (professoras). Na outra sala, 

ficaram os outros estudantes sozinhos. Eu estava sentada em frente à porta que dava 

para essa sala, lá estavam rindo e conversando bastante. Em um momento, olhei para 

eles e perguntei o que estava acontecendo, então me responderam que um dos meninos 

estava dançando e me chamaram para ver. Quando eu cheguei, ele logo parou de 

dançar. Eu saí e novamente ele fez a dança, mas, quando cheguei, parou de novo. Eles 

me chamaram mais uma vez e consegui ver ele dançando em frente aos colegas. O 

menino que estava dançando, quando acompanhei nas aulas, nunca respondia ou falava 

em um tom de voz que se pudesse ouvir sua voz. Uma das professoras me falou que ele 

sabia tudo, era muito inteligente, mas não falava. 

 

3.2 Programa Motor 

 

O Programa Motor EDEF reúne um grupo de pessoas com síndromes 

neurológicas desde os quatro até os vinte e poucos anos. Cada uma possui um conjunto 

de atividades específico que tem que realizar, montado pelos professores do programa. 

Estabelecem, assim, a quantidade de vezes que deve realizar uma atividade e quais 

atividades deve realizar, considerando o arrastar, o engatinhar, o rolar, o andar com 

obstáculos e o pendurar. Esse programa também inclui as terapias sensoriais, que 

estimulam o sentido do tato, utilizando artifícios como quente e frio, áspero e liso, 

pontiagudo e macio. Todas realizam as atividades simultaneamente dentro do ginásio ou 

no pátio do instituto, sempre acompanhadas ou pelas professoras e professor ou pelas 

cuidadoras.  
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 A rotina dos dependentes no Programa Motor constitui outro método e outra 

aparência. Por serem todas acompanhadas por cuidadoras, são aqui chamadas de 

dependentes. O primeiro contato que eu tive com alguma atividade do Instituto Véras 

foi dentro do Programa Motor. Quase todos os dias em que estive no Instituto de 

Inteligência, após o término das aulas, eu ia observar as atividades do Programa Motor. 

Entretanto, foi nas minhas últimas duas semanas, nas quais estive integralmente com as 

cuidadoras e as dependentes, enquanto antes as conversas aconteciam ocasionalmente e 

com algumas só havia troca de olhares, que ocorreu um convívio direto e que o vínculo 

aconteceu. 

 

3.2.1 Primeiro contato 

 

Esse primeiro contato foi mediado por Sylvia. Ao final de uma das conversas 

que tive com ela, pedi para conhecer o instituto, e ver as outras atividades. Ela me levou 

para um ginásio que há ao final do corredor onde estavam sendo feitas as terapias 

motoras e sensoriais. Mostrou o espaço e eu me sentei em uma cadeira que estava ao 

fundo. Era um ginásio com duas entradas, ambas com portas abertas, mas havia grades 

de proteção que permaneciam fechadas. Havia uma sala nos fundos, fechada por uma 

porta de correr, onde estavam acontecendo as terapias de tato (sensoriais). Nela, havia 

dois armários onde estavam os materiais guardados em caixas individuais. Dentro do 

ginásio, estavam dispostos vários aparelhos, como traves e tatames, onde estavam sendo 

realizadas as terapias, que consistiam principalmente em se arrastar em volta de um 

longo retângulo, como uma passarela de tatames; fazer rolamentos em uma área 

retangular de colchões; e engatinhar dando voltas em um dos aparelhos. 

Além de orientarem sobre a realização das atividades, os instrutores 

acompanham algumas das pessoas do programa. O grupo de instrutores é formado por 

um homem e duas mulheres, que podem ser distiguidos pelos seus uniformes 

contituídos de calça ou bermuda preta e blusa branca. Adiciona-se a esse grupo, após 

suas aulas, a professora. P. do Instituto de Inteligência, que acompanha os estudantes 

que também fazem parte do Programa Motor. As instrutoras e algumas das mães usam 

camisa do instituto. Todas as dependentes usam o uniforme do instituto, camiseta, 

bermuda ou legging e tênis. 

As dependentes estavam divididas em grupos nas atividades e tinham número de 

voltas determinadas que eram contabilizadas em tabelas. Várias estavam acompanhadas 
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por mulheres, algumas que ali trabalhavam e outras suas mães. De tempos em tempos, 

uma das mulheres assoprava um apito e, assim como no Instituto de Inteligência, todos 

colocavam um saco plástico transparente com um pequeno cano na ponta preso com 

uma elástico na cabeça cobrindo a boca e o nariz e ficavam respirando dentro do saco 

por um tempo, até que a mulher do apito assoprasse novamente e voltassem para a 

atividade que estavam realizando. Eu estava sentada em frente à trave e dois jovens 

vieram fazer o exercício de andar nela, com os braços abertos de costas sem olhar para 

onde estavam indo, os dois falaram comigo quando me viram e faziam bastante contato 

visual, ambos eram também estudantes do Instituto de Inteligência, como fui descobrir 

depois. 

 

3.2.2 Primeiro dia no Programa Motor 

 

Enquanto no primeiro momento a observação me mostrou os aspectos de 

realização das atividades, foi no momento em que pude participar do Programa Motor 

durante toda a manhã que mais relações foram estabelecidas e pude encontrar não 

somente nas cuidadoras, mas, também, nas dependentes uma possibilidade de ver outro 

lado das pessoas com síndromes. 

No primeiro dia, iniciando as atividades com as pessoas do Programa Motor 

EDEF, eu cheguei ao instituto e percebi as mães e professoras, cuidadoras e professor 

arrumando as dependentes, algumas já sentadas na parte de fora. Fiquei com as mães e 

meninas que estavam ali e Ma. quis que eu fosse até ela, esticando os braços para frente 

e me chamando com as mãos. Eu fui até ela e ela queria me abraçar, mas uma das 

cuidadoras falou que ela ia me babar e deixei que ela só segurasse minhas mãos. V. 

estava do seu lado e ambas riam bastante, arranhando os braços uma da outra. As 

mulheres comentavam que tinha que tomar cuidado por que eram muito fortes. Uma das 

cuidadoras, falava que não tinham nada na cabeça, que Ma. era boba, que era um bebê 

grande, só tinha tamanho, por que não parava de rir e que não tinha que pensar em conta 

para pagar. Outra cuidadora afirmou, de forma descontraída, mas ninguém mais se 

pronunciou sobre o comentário. 

Quando o menino Te., que o professor estava esperando chegou, eles saíram 

para a caminhada, somente os três acompanhados do professor e cuidadoras, alguns 

ficaram no ginásio, os que ainda não andam e outros saíram para a caminhada depois. 

Então saímos, duas meninas, uma com sua mãe e outra com sua cuidadora e o professor 
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com um menino, e mais uma professora. Eu saí junto com os primeiros e me apresentei, 

disse que ficaria com eles por duas semanas. O professor e as mães e cuidadoras, já 

desde dentro do instituto, estavam comentando sobre a festa que tinha acontecido no 

sábado, que tinha sido muito boa, com música, bebida e comida. Que eu deveria ter ido, 

que se soubessem que iria ser tão boa, teriam chamado todos. 

Eu iniciei a caminhada com Ma. e sua cuidadora, os outros dois um pouco à 

frente, ela queria me segurar e da primeira vez agarrou meu pulso e me arranhou, das 

outras vezes eu dei a mão para que ela agarrasse meus dedos e não me arranhasse. A 

cuidadora falava para ela não dar a mão que ela sabia andar sozinha, mas Ma. segurava 

e soltava minha mão durante toda a primeira volta. Foram três voltas no quarteirão onde 

fica o instituto, o professor disse que o certo seria todos saírem juntos às 8:15 e 

retornarem por volta das 9 horas da manhã para o instituto, mas que como chegavam 

atrasados esperava um pouco e saía por volta de 8:25 com quem estivesse lá. O percurso 

consiste em dar voltas no quarteirão, que mede um quilômetro, então davam três voltas 

para finalizar 3 km, o que foi considerado uma quantidade muito boa. 

Na primeira volta, Ma. andou bem rápido e em alguns momentos corria, então a 

cuidadora segurava pela sua blusa para que diminuísse a velocidade e não caísse no 

chão, uma vez que não tem bom equilíbrio. Várias pessoas pelo caminho davam bom 

dia, mas somente o professor e as cuidadoras respondiam. Depois da primeira volta, M. 

começou a andar mais devagar, parecia cansada, então acelerei meu passo até encontrar 

o professor com Te. e a mãe de V. com sua filha, eles me falaram sobre a festa, fizeram 

algumas perguntas sobre mim, como onde eu morava. As pessoas na rua olhavam e a 

maioria dava espaço para passarem. 

Assim como fomos os primeiros a sair, também chegamos primeiro. Eles se 

dirigiram para os banheiros para lavar as mãos e lanchar no refeitório. As frutas, assim 

como os lanches dos estudantes do Instituto de Inteligência, ficam na geladeira, mas não 

são as dependentes que buscam os seus lanches, alguma das cuidadoras, das mães ou 

professores pegam para elas os potes com suas frutas. A maioria tinha um paninho 

como jogo de mesa e comiam frutas já picadas com um garfo sozinhos, com exceção de 

alguns que as cuidadoras davam suas frutas na boca. 

A dificuldade de coordenação faz com que tenham ritmos diferentes para comer 

e realizar as atividades. Te. às vezes colocava o garfo vazio na boca, e repetia até 

conseguir espetar um pedaço de mamão, mas comeu tudo. Depois ficou me encarando 

um bom tempo até resolver fechar o pote, o que levou mais alguns minutos e momentos 
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de distração entre as tentativas, foi somente quando o professor chamou que ele fechou 

o pote, guardou o pano e o pote dentro de uma bolsa e foi levar para sua mochila. 

O professor chamou algumas vezes até que as mães e cuidadoras que estavam 

reunidas, em sua maioria, em uma das mesas conversando, para que terminassem seus 

lanches e suas dependentes também, para que começassem as atividades no ginásio e na 

parte externa. 

Após o lanche, entrei para o ginásio e me sentei banco no fundo como estava 

fazendo quando saía do Instituto de Inteligência, e como habitualmente V. estava 

distraída na atividade do arrastar, parando sempre, esticando os braços para chamar as 

pessoas que estavam realizando outras atividades e gritando. A mãe dela falou ―Chama 

Laura para te ajudar‖, então eu fui, e fiquei ajudando a chamar V. para ela terminar a 

quantidade de voltas que deveria fazer. Ela deu algumas, e mesmo comigo ajudando 

parou em alguns momentos, se distraindo com outras pessoas, mas logo passou para o 

rolar e a mãe agradeceu, mas não precisava mais de mim. 

Nesse momento, eu fui observar a parte de trás onde estavam acontecendo as 

terapias sensoriais. Uma das cuidadoras, com quem já tinha conversado algumas vezes, 

estava lá e me explicou que estava fazendo o Tato com C. ―Com o tato eles 

desenvolvem mais a sensibilidade. O C. não tem sensibilidade nenhuma na perna e se 

morde nos braços e mãos, então eu faço bastante nessas partes. Tá vendo a ela? Ela 

babava muito...‖ Apontou a Ma. que estava do lado com sua cuidadora esperando para 

poder deitar na maca onde também faria o Tato. A cuidadora dela falou ―A blusa dela 

ficava toda suja...‖ e continuou ―Agora ela baba bem menos, a blusa nem fica molhada, 

por que ela faz o Tato na região na boca‖, então a cuidadora de Ma. completou ―Até 

para comer, ela come mais devagar, antes ela botava tudo para dentro.‖ 

Ao fazer o Tato no C., sua cuidadora usou um garfo, e pediu para eu não me 

assustar. Espetando com o garfo e depois passando o pano no corpo todo, me mostrou 

como em algumas partes do corpo ele não reagia às espetadas. Nas pernas, ele realmente 

não reagia quando ela espetava, mas nas mãos e braços se mexia como se estivesse 

incomodado. C. é bem agitado, então ela tem que fazer o Tato de forma rápida com uma 

das mãos enquanto tenta manter ele deitado com a outra. 
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3.2.3 Aulas de artes 

  

As aulas de artes acontecem às sextas-feiras, tanto para os estudantes do 

Instituto de Inteligência, quanto para as dependentes do Programa Motor. A professora 

de artes é a minha vizinha Lu. Lu divide ‗eles‘, entre ‗os de dentro‘ e ‗os de fora‘, sendo 

‗os de dentro‘ os do Programa Motor e ‗os de fora‘ os do Instituto de Inteligência. 

Primeiro, ela dava as aulas no Instituto de Inteligência, depois no Programa Motor. As 

aulas eram diferentes, sendo as do Instituto de Inteligência mais relacionadas à criação 

de desenhos com materiais diferentes, ou brincadeiras no pátio, e as do Programa 

Motor, em todas as que estive, consistiram em brincar de massinha. 

Na aula para o grupo ‗de dentro‘ foi feita a massinha, Lu faz a massinha com 

farinha, água, tinta, sal e óleo, produzindo-a antes da aula. As aulas acontecem na sala 

nos fundos do ginásio, onde também se realizam as terapias sensoriais. Em algumas 

aulas as mães e cuidadoras participaram, em outra não. Algumas das dependentes não 

pegam na massinha porque não gostam da sensação ou porque não conseguem por 

dificuldades motoras. Com algumas delas, Lu pegava a massinha e ficava passando em 

suas mãos, tentando estimular o apertar e as sensações na pele, isso parecia relaxar 

algumas delas, deixando-as mais quietas. Lu disse que isto que ela faz é instintivo, que 

não utiliza nenhum método, mas que ela via que algumas delas precisavam de um 

contato mais ativo para realizar as atividades e por isso, fazia dessa forma, mas que, por 

ser uma só não conseguia dar a atenção individual que todas precisavam. 

Intencionada a ajudar, fui fazer a massinha com um menino que tinha muita 

sensibilidade ao toque na pele. Quando encostava a massinha em suas mãos, ele 

começava a murmurar e a bater palmas como forma de não me deixar encostar as 

massinhas. A mãe desse menino me contou que ele tinha muita sensibilidade. Eu me 

senti incomodada em causar um desconforto e o submeter a uma sensação que ele 

estava demonstrando não gostar, mas, segundo Lu, é necessário exercitar esses 

estímulos para que eles melhorem. 

 

3.2.4 Rotina e escapes 

 

As pessoas do Programa Motor não frequentam o instituto todos os dias. Existe 

um cronograma que estabelece os dias de cada um. Considerando que eu frequentava o 

instituto sempre às terças, quintas e sextas pela manhã, só acompanhei as pessoas que 
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também frequentavam esses dias e horários. O fato de que não poderiam frequentar o 

programa todos os dias foi motivo de reclamação de uma das mães para mim, e também 

foi trazido pelo professor como algo que outras mães reclamavam. No entanto, contou 

que, quando o programa podia ser realizado todos os dias, faltava-se muito, e os 

professores ficavam desocupados. Acrescentou que eles vão porque são funcionários, 

mas que, como qualquer instituição, tinha muita falta e atraso. 

Realizando-se o programa, em média, três vezes por semana, as atividades 

compostas individualmente são repetidas nesses dias, com exceção das quintas e sextas-

feiras, quando ocorrem também as aulas de música e artes. Aqui, diferente do Instituto 

de Inteligência, a repetição é fator fundamental da rotina. O incômodo parece muito 

maior para os dependentes quando suas rotinas são alteradas. O habitus, normalizado 

pela instituição, como aborda Tavares (2012), requer sua atuação no cotidiano, onde age 

o corpo. Alterações no cotidiano podem, deste modo, gerar consequências para a 

atuação dos próprios corpos. 

 

E pensar o cotidiano é abstrair-se (e não abster-se) em um campo onde 

o referencial é o conjunto de individualidades, capaz de criar 

estratégias, que contornem os limites normativos estabelecidos pela 

economia geral do sistema. Cada estratégia traz em si uma linguagem 

(conjunto de signos) e uma ação (ritmos do corpo), geradoras de um 

habitus cotidiano. Este normaliza-se ao se institucionalizar, 

constituindo-se em contraposições ao poder ou em agenciamentos 

políticos (TAVARES, 2012, p. 43). 

 

Um dia, quando entrei no ginásio, o posicionamento dos aparelhos estava 

diferente. Tinham alterado o engatinhar, enquanto antes era mais curto e em volta de um 

aparelho, agora tinham virado o tatame de lado e estabelecido o espaço de engatinhar 

em volta do tatame. Eu ouvi, em diversos momentos, que a mudança era necessária, 

alterar os percursos para que não se acostumem. No entanto, ninguém conseguia me 

explicar exatamente o porquê da necessidade de alterar os percursos realizados, mesmo 

que ainda se mantivesse a atividade. A maioria deles estava com dificuldades de realizar 

o novo percurso, uma vez que não havia delimitações de espaço, como no anterior era 

estabelecido por um tapete azul, sobre o qual engatinhavam. Dessa vez, estavam 

diretamente no chão e ainda não tinham aprendido os limites, continuavam 

engatinhando quando já era o momento de virar para contornar o tatame, sempre 

precisando de que alguém os guiasse. Um dos meninos, além de apresentar dificuldades 
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para realizar o caminho do engatinhar, em certo momento saiu correndo pelo ginásio, 

gritando, até se sentar no chão. 

Com a cena, outro menino, C., ficou rindo e se mexendo, parecendo estar alegre 

com a situação. C. em diversas ocasiões já tinha repetido essa mesma cena, sair 

correndo pelo ginásio e fugir do mesmo, abrindo as grades. Em uma ocasião, chegou a 

sair correndo na frente de uma mãe que estava no portão do instituto e foi parar no meio 

da rua, mas logo conseguiram trazê-lo de volta. Em outra situação, C. estava levantando 

e abaixando uma parte da maca quando sua cuidadora pediu para que ele levantasse da 

cadeira onde estava para deitar na maca, ele tentou fugir, mas ela o agarrou, segurando-

o pela camisa e me pediu para tirar a cadeira de lá. Eu tirei, mas mesmo assim ele fugiu. 

Ela conseguiu chegar à grade antes dele, mas quando o professor resolveu agarrá-lo, ele 

ficou mais agressivo, tentando fugir, correu na minha direção, para a sala, e lá o prof. 

veio atrás e o abaixou fazendo-o sentar no chão. Ele e a cuidadora tiraram ele do 

ginásio. A maioria das instrutoras estava em uma reunião, então havia poucas pessoas 

no ginásio e algumas crianças já estavam indo embora, ou indo almoçar. 

A revolta como uma recusa de se fazer o que não se quer, ou de fugir de um 

incômodo, gera um tipo de liberdade momentânea que pode criar felicidade, 

demonstrada em como C. se animou quando outro apresentou a mesma revolta que ele. 

―A revolta interna   às vezes essencial para a saúde espiritual, e pode criar uma forma 

especial de felicidade‖ (GOFFMAN, 1974, p. 258). 

Ainda ilustrando as corridas de C. pelo ginásio, estas não acontecem somente 

quando está incomodado e tenta fugir, também acontecem quando está sorrindo e 

demonstrando animação. Como aconteceu em uma aula de música. Quando a aula 

acabou, saiu correndo pelo ginásio dando gritos e sorrindo, e nesse momento ninguém o 

impediu, somente quando correu até a porta uma mulher entrou na sua frente, mas ele 

não entrou em confronto com ela somente desviou e continuou correndo de um lado 

para o outro até que, em um momento parou e se sentou. 

Não é, portanto, um controle sobre o corpo nas nuances, a normatização aqui 

infere a construção direta de alguém sobre o corpo dependente, que estimula, que 

conduz, que alimenta, que confere os movimentos que estão sendo feitos e que 

determina quais são os movimentos que devem ou não ser feitos. Mas a dependência, 

não implica, necessariamente, em falta de resposta. Com a falta da linguagem, o 

controle se dá na ação sobre o corpo e assim também se dão as reações. 
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Segundo Latour (2008) o corpo se faz pela incorporação de registros do mundo 

sensível. Portanto, pode-se pensar que diferentes corpos internalizam e encarnam os 

registros de formas diferentes. No instituto, tem-se uma diversidade de corpos e, assim, 

uma diversidade de registros e de incorporações. No Programa Motor é na interação das 

pessoas dependentes com as cuidadoras e com os objetos usados sobre os corpos delas 

que pode se ver uma relação.  

 

As partes do corpo, portanto, são adquiridas progressivamente ao 

mesmo tempo que as «contrapartidas do mundo» vão sendo registadas 

de nova forma. Adquirir um corpo é um empreendimento progressivo 

que produz simultaneamente um meio sensorial e um mundo sensível 

(LATOUR, 2008, p. 40). 

 

Um corpo com síndrome seria, então, um corpo ainda inarticulado. Um corpo no 

qual as sensações ainda não correspondem a dimensões normativas de reação a 

determinados estímulos. Por isso, necessita de uma assistência que agirá sobre este 

corpo construíndo-o, articulando-o. O afeto tem um caráter social, de outro estimular as 

sensações para estabelecê-las de outras formas que não as que desencadeiam reações 

não desejadas socialmente. Assim, há corpos em que as partes do corpo precisam de 

mais trabalho para serem adquiridas e transformadas, se algum dia serão. 

A existência de um corpo não controlado impõe uma transformação, e no caso 

do instituto, um trabalho constante para que essa transformação aconteça e permaneça. 

Nas cuidadoras, pode-se ver a vontade de cumprir as atividades que sua dependente tem 

que realizar, não importando o motivo. Nas dependentes, encontrar essa mesma vontade 

apresenta outro caminho. Quando V. para um exercício no meio e lá permanece, ou 

quando Ma. durante a caminhada decide parar de andar, onde traçar as fronteiras do não 

conseguir, da distração e a da recusa?  

Em uma conversa durante as caminhadas, as cuidadoras estavam se 

questionando ―O que se passa na cabeça deles?‖ Essa pergunta já tinha sido direcionada 

a mim por outra mãe e eu respondi que nós não precisávamos saber. Mas a resposta de 

uma das cuidadoras foi ―Ele deve me xingar muito!‖ Quando Ma. parou na rua, sua 

cuidadora me disse ―Ela não queria tá aqui hoje não.‖ As cuidadoras, por exercerem o 

controle da forma mais direta sobre essas pessoas, sabem suas vontades, talvez não 

especificamente, mas podem ver nas recusas de se movimentar, ou nos movimentos 

descontrolados as não vontades. O respeito por essas não vontades implicaria a saída do 

papel de exercício do controle, e esse não é um espaço em que as cuidadoras buscam 
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estar. As dependentes naquele instituto são corpos que não escolhem, ou minimamente 

que não deveriam escolher, pois o método, como uma crença, é o que dita o que esse 

corpo deve fazer. 
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5 CONSIDERAÇÕES A POSTERIORI 

 

O corpo, sendo um lugar de registrar acontecimentos, é, assim, lugar de 

exercício do controle. As instituições são, portanto, dispositivos que se utilizam de 

técnicas para inscrever um saber sobre os corpos. Esse saber é constituído através de um 

arranjo de relações de poder, as quais estabelecem os mecanismos de normatização. A 

atuação da norma e, dessa forma, da normatização, é, segundo Foucault (1999; 2001), 

onde se encontra o lugar tanto de atuar o indivíduo, quanto a multidão. 

No contexto do instituto estudado, se observam duas técnicas diferentes de 

exercício da normatização. Mais do que isso, um espaço de territorialização de 

subjetividades, mas duas formas de territorializar na criação de dois territórios 

diferentes e separados. Ainda ao trazer a visão de que a instituição é criada em conjunto, 

não como uma imposição unilateral, tem-se na percepção, na interação, nas nuances e 

na intenção, a construção de formas não tradicionais de normatização.  

Ainda assim, o Instituto Véras, como qualquer instituição, é um espaço de 

normatização. As particularidades desse instituto estão na especificidade para com 

pessoas com síndromes neurológicas e nos métodos que utilizam. A importância do 

método é estabelecer as articulações que devem ser feitas naqueles corpos, para 

estimulá-los e, assim, construir corpos normatizados. 

Para tornar esses corpos que compõem a dinâmica do Instituto Véras mais 

concretos, se torna necessário atentar o olhar para a paisagem sócio-racial. Não houve 

nenhuma avaliação na perspectiva diacrítica, mas, considerando o conjunto, é dificil 

estabelecer posições, uma vez que, em relação quantitativa, não há grande divergência 

no que diz respeito às posições baseadas em aspectos raciais. Com excessão de duas 

categorias onde se apresenta maioria branca, são as relacionadas à burocracia, como as 

coordenadoras e as tidas como de maior subalternidade, como assistentes de cozinha e 

limpeza. Dentre as mães, cuidadoras, professoras e o instrutor têm-se quase de forma 

equivalente pessoas de peles claras e negras. Em relação à caracterização social, pode-se 

estipular que tanto as mães que atuam como cuidadoras de dependentes que não os seus 

próprios filhos (estes que estão no Instituto de Inteligência), assim como a maioria das 

mães que são cuidadoras de seus próprios filhos, apresentam classe social mais baixa, 

principalmente se comparado com as que têm a possibilidade de empregar uma 

cuidadora. Em relação aos jovens e às crianças, parece haver equilíbrio entre as 

diferentes classes sociais, tanto nas do Instituto de Inteligência quanto no Programa 
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Motor. No entanto, em relação às questões raciais, há um número maior de pessoas 

negras no Instituto de Inteligência quando comparadas ao Programa Motor.   

Pode-se considerar que o conjunto de pessoas que constituem o instituto está 

naquele espaço, porque, de alguma forma, ultrapassaram barreiras que as distanciaram 

da normalidade mais do que poderia ser aceito socialmente. Foram colocadas ali por 

terceiros, tanto os que não as aceitaram socialmente quanto seus próprios responsáveis e 

cuidadores, que estabeleceram ali um lugar de possibilidades. Toda a conformação do 

instituto, tanto em seu aspecto assistencialista regulamentador quanto disciplinar de 

controle, cria certa forma de desenvolvimento. Quando essas formas estão arraigadas a 

um sistema normativo, estas serão, assim, formas de desenvolvimento normativas. 

Pode-se ver a separação como forma de segregação baseada na normatização. Permear 

essas barreiras que delimitam o espaço da normalidade e do desvio é deixar de pensar 

binariamente e não criar, assim, espaços de exclusão. 

O Instituto Véras, como uma bolha mimética da sociedade, cria dois espaços, um 

dos que se aproximam da normalidade e outro dos que se distanciam. Imitam, dessa 

forma, os aspectos mais básicos da segregação, a divisão binarista das que têm 

capacidade da das que não a têm. Reforçam essa ideia ao trazer a mãe ou cuidadora 

como um marco da diferença, do desvio e da falta de capacidade e controle.   

A diferença perpassa a posição da cuidadora como mediadora entre a dependente 

e o mundo normal. Estabelecer a necessidade de uma cuidadora, acaba por colocar outra 

pessoa no espaço da segregação, criando além de um reforço para as diferenças da 

dependente, mas também para a pessoa que está realizando o trabalho do cuidado, que, 

nesse instituto, tinha gênero perceptível. Atribuir esse trabalho do cuidado às mulheres 

traz, para esse mundo, não só a exclusão da pessoa deficiente, mas coloca outra que já 

possui estigmatização subalternizada. Em um espaço para a minoria, somente a outras 

minorias cabe lá estar. 

 

No entanto, as pessoas com deficiência podem e, às vezes, fazem 

umas às outras "o Outro", por exemplo, desprezando aquelas que têm 

menos controle sobre suas funções corporais. Muitas vezes existem 

hierarquias de poder e valor nas instituições de reabilitação, com 

aqueles que agem mais como os não-deficientes no topo, e aqueles 

que têm menos controle sobre seus corpos na base (Frank 1988). Isso 

sugere que a falha em controlar o corpo é um dos significados 
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simbólicos mais poderosos da deficiência (WENDELL, 1996, p. 61, 

tradução nossa)
11

. 

 

Assim como demonstra Wendell (1996), há nas instituições um aspecto 

hierarquizante atribuído aos graus de controle do corpo. No Instituto Véras, ao separar 

as pessoas entre as que têm capacidade de estar no Instituto de Inteligência e as que 

ainda não a têm e que só podem estar no Véras acompanhadas de suas cuidadoras no 

Programa Motor, se estabelece uma separação. Separação tal que determina, ratificada 

em razão de o método utilizado apresentar uma ideia hierarquizante do processo 

evolutivo, uma hierarquização dentro do próprio instituto, onde se coloca as pessoas que 

estão mais longe da normalidade em uma posição inferior do que as que se julga 

estarem mais próximas. 

A normatização se torna aqui uma normatização da diferença. As dependentes 

que realizam somente o Programa Motor estão longe demais do conceito distópico, não 

falam, não andam, têm momentos súbitos e repentinos de agitação entre a calmaria, e 

nestes se exerce uma forma de controle mais dura. Controle este que pode partir de uma 

preocupação com o bem estar físico daquela pessoa, ou de não gerar perturbações no 

espaço onde se está. Enquanto C. corre gritando pela sala, rindo, todos continuam o que 

estavam fazendo, alguns passam a o fazer sorrindo, mas não param. Quando C. corre ao 

rasgar sua camisa, querendo fugir daquele espaço, poucos intervêm, observam, ou 

param o que fazem, a não ser para esperar que ―volte ao normal‖. No instituto, portanto, 

essas perturbações já estão normalizadas.  

Para que a interação se estabeleça entre duas pessoas, entende-se que, mesmo 

que não haja uma linguagem comunicativa, a comunicação pode passar pela percepção. 

Sendo a percepção um aspecto subjetivo, nesses casos é a reação de outra pessoa sobre 

as ações da pessoa dependente que vai determinar as suas escolhas. A importância dada 

neste trabalho ao papel da cuidadora, sendo ela a mãe da dependente ou não, está 

relacionada a esse fator. A comunicação se apresenta nas fugas e escapes e nos sorrisos 

e abraços, mas como falar sobre um corpo que não diz, que não expressa nada? Como 

falar da não relação? A existência de corpos que não se relacionam e, portanto, que não 

                                                           
11

 However, people with disabilities can and sometimes do make each other ‗the Other‘, for example by 

despising those who have less control over their bodily functions. There are often hierarchies of power 

and value in rehabilitative institutions, with those who act most like the non-disabled at the top, and those 

who have least control of their bodies at the bottom (Frank 1988). This suggests that failure to control the 

body is one of the most powerful symbolic meanings of disability (WENDELL, 1996, p. 61). 
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andam, não falam, não demonstram emoções nem fazem contato visual, também 

implica uma transformação. 

Creio que este trabalho pode ter aberto alguns caminhos para se pensar a pessoa 

com deficiência ou deficiente como um lugar menos homogêneo, onde dentro da 

diferença existem ainda mais diferenças e onde ao se afastar da normalidade pode-se 

estabelecer diferentes formas de agir e ser. Pensar esses métodos utilizados nesse 

instituto, que constrõem esses corpos, é atentar para o fato de que há uma construção 

sobre esses corpos que não é tradicional, que, ainda assim, difere da normalidade.   

O trabalho cria uma visão que tenta fugir ao binarismo da normalidade e 

demonstrar, ao observar os métodos utilizados em tal instituto, que a reabilitação e a 

integração podem ser, elas próprias, veículos de segregação. É necessário afirmar que os 

pensamentos e questionamentos aqui apontados não esperam fugir à realidade e ignorar 

as necessidades de pessoas que se afastam da normalidade de integrar a sociedade em 

que vivem, mas de trazer uma forma outra de olhar sobre a questão. Não se busca aqui 

respostas dualistas, mas a dúvida. É necessário categorizar o normal e o desviante e 

todas as formas de desvios possíveis? Agrupar pessoas tão diferentes baseando-se em 

cariótipos ou aparência física é a única forma de se criar visibilidade sobre a diferença e 

sobre as necessidades dos diferentes? 
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