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"Hd dez anos, 0 garata A S., de 16 anos, encontrQl'a-se abandonado pclos pais em urn
hospital p(iblico de Brasilia. Porlador de urna deficiencia psicomotora, 0 menino, entlio
com seis anos, hti qualro estava jogado numa en/ermaria. Ass;m como eie, 16 outras
criOfl(aS carentes enfrentavam a mesma situat;ao: abandollo e falta de tratamento
adequado. 0 caso foi descoberto quando entidades de assistencia social realizavam urn
censo para apurar 0 numero de PPDs (pessoas portadoras de deficiencia) no DF. 12

foram encaminhadas para a Associat;iio de Maes, Pais, Amigos e Reabilitadores de
Excepcionais (Ampare). Destes 12, quatro faieceram, cinco foram reintegrados afamilia e
Ires permallecem na casa.
A presidente da Ampare lembra que os pais deixavam as crian~as nos hospitais e
davam 0 enderec;o para nunca m(lis serem encontrados.
Hd dez anos no casa do Ampare, 0 jovem AS. ainda questiona
motivo do
abandollo. 'Nito entendo ate hoje porque meus pais nUllca mais foram me procurar,
il/daga '" (Jomal de Brasilia; Cademo Brasflia pg. 5 - 31/ 10/2004).
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A situac;ao acima descrita expressa urn quadro extrema da tensao entre 0
portador de deficiencia e sua famnia. Nem sempre a reJa<;fi.o entre 0 deficiente
c a familia cbega ao extrema do abandono puro e simples, mas tal rela<;iio
via de regra exige da famflia uma reorganiza~o de suas relac;6es internas urna reinven~ao da familia, para usar a expressao de Cavalcante (2003) - tanto
quanta das externas, notadamente aquelas relativas as redes de parentesco,
quando estas existem. AJem disso, implica. sempre, em maior ou menor
grau, situac;6es tensas que, no limite, podem conduzir a ruptura de relac;6es
familiares.
Sao muitas as formas de deficiencia fisica au mental mas aqui
focalizaremos apenas aquela conhecida como "Sfndrorne de Down", mas nao
em suas dimens6es biomedicas ou psicol6gicas (para 0 que nao temos
competencia); nosso prop6sito e 0 de considerar 0 contexto familiar da pcssoa
"Down" e para isso utilizamos alguns textos, alguns no genera "auto ajuda",
.ssim como dados obtidos na Ampare.

• • •
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Uma rapida descri~ao, ainda que superficial, da chamada sindrome de
Down, ou Trissomia 21, se faz necessaria.
Trata-se de uma cncefaiopatia naD progress iva, iSla e, a lentidao do
desenvolvimento naD se acentua aD tongo do tempo. Pelo contrario, ha uma
tendencia a melhoria, ja que 0 sistema ncrvoso continua a amadurecer, ainda
que de forma mais lenta que a verificado em criaOl;as normais.
A expressao Umongolismo" era frequentemente empregada para
descrever seus portadores (Lefevre, 1988). Tal termo se prende a aparencia da
crianc;a, supostamente semelhante aDs mong6is, embora tal semelhan~ naD
seja verdadeira. Alem da imprecisao do lerma, cle guarda uma certa conotac;ao
pejorativa. E muito freqiiente que crianc;as se refiram a urn colega mais
"devagar" no aprendizado como "mongol", mesma que naD seja portador da
sindrome de Down.
Esta sInd rome tern sua origem num problema relativo a divisao dos
cromossomas, resultando em desacelera~ao no desenvolvimento do sistema
nervoso ceiifral. Tanto a volume como 0 peso do cerebro e reduzido,
principalmente no lobo frontal, tronco cerebral e cerebelo. 0 chamado "giro
temporal" superior e cstreito e os neur6nios POllCO diferenciados all po"eD
creseidas, e cam"conexoes reduzidas.
Os sinais .mais caraeteristicos sao: dentes pequenas, lingua sulcada e
grande, palata em fOIma de agiva, formata obliqua dos alhos, maos grossas e
eurtas, dedo minima arqueado, dobra palmar incluindo as quatro dedos
maiores, occipital achatado, hipotonia (redu~ao do tonus muscular) durante a
infancia e par vezes par toda a vida, retardamento no surgimento dos dentes e
no fechamento da "moleira", genitais frcqiientemente pouco desenvolvidos.
Contudo, nao parece existir rela~ao entre 0 niimero de sinais apresentados por
urn indivfduo e 0 grau de desenvolvimento que uma crianc;a podera atingir.
A sindrorne de Down afeta eerea de uma em cada 600 criam;a.s nascidas
vivas. A erianc;a portadora da sfndrome tern 47 cromossomos, com urn
crornossomO extra no par 21, daf a denominac;ao "trissomia 21" (tres vczes 0
cromossomo 21). (sso afeta 0 equilibrio genetico e 0 desenvolvimento normal
do organismo.
o filho normal recebe 23 cromossomos do pai e outros 23 da mae, do
que resulta urn zigoto com 46 eromossomos que passa por urn processo de
contfnuas divis6es. Cada nova celula recebe urn conjunta de 46 crornossomos.
Par vezes, eantudo, urna das novas celulas reeebe urn cromossomo 21 extra,
ao contrario das demais celulas. Todas as cClulas derivadas daquela com
trissomia 21 apresentaraa a mesma caracteristica. Em geraJ, as crian~as com
sfndrome de Down apresentam essa trissomia em todas as celulas de seu
orgarusmo.
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A possibilidade de ocorrer trissomia 21 tende a aumentar com a idade
materna, principalrnente a partir dos 35 anos, ainda que 0 cromossomo extra
possa provir tanto do pai como da mae. No caso de Trissomia Simples a
probabilidade de ocorrencia da Sindrome de Down segundo a idade da mae
cresee como se ve abaixo (Bressan, 2002: 12).
[dade da Mae
15
20
25
30
35
40
45

Incidencia

a 19 anos
a 24 anos
a 29 anos
a 34 anos
a 39 anos
a 44 anos
a 49 anos

1 a cada 2400
1 a cada 1500
1 a cada 1200
1 a cada 900
1 a cada 300
I a cada 100
I a cada 40

12. posslvel que pais com idade superior a 55

aDOS

contribuam para a

ocorrencia da Tnssomia 21 (Bressan,2002: 12).
No entanto, e relativamente alto 0 numero de crian~as com sfndrome de
Down cujas maes sao jovens, 0 que se explica por raz6es demograficas:
existem muito mais mulheres jovens que mulheres com mais idade -

principalmente "primiparas idosas" - tendo filhos.
Sao raros os casas em que a sfndrome e hereditaria (1 /3 dos casas de
transloca.,ao).
Alem do [ator idade, contribuem ainda outros fatores capazes de
produzir danas geneticos. Sao fatores ambientais ou comportamentais:
radia~ao . agrot6xicos all alcoolismo. Este ultimo fator pode conduzir a rna
forrna.,ao dos esperrnatoz6ides.

• • •
"Nao e fa cillidar com a in[ormm;iio de que a crianfa que acabou de nascer tern
sfndrome de Down. Durante a gravidez ,e ate mesmo antes, jii comec;amos a construir uma
identidade para 0 filho que estamos gerando. imaginamos sua aparencia fisica,
imaginamos e idealizamos 0 seu futuro, pensamos nele crescido; imaginamos, ellfim, 'urn
imenso futuro cujo presente ai"da mal comer;ou" (runes & Piantino, 2003 : 15).

A citac;ao acima enfatiza alga comum a todos, ou quase Lodas, os pais.
Com muita freqtiencia, as pais projetam nos filhos expectativas DaO realizadas
por eIes mesmos. Ecom urn, nas camadas mais pobres, dar aos filhos names de
pessoas farnosas, inclusive estrangeiras, na esperanc;a de que a magia do nome
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eonduza tais mhos a urn futuro brilhante. Em outras eamadas SOCIalS e
freqiiente, tambem, pensar 0 filho, mcsrno antes de naseer, como 0
eontinuador de uma tradic;ao familiar ou como sucessor do pai, dele reeebendo
seu nome. Mas, nem sempre a erianc;a que nasce pode eorresponder a tais
expectativas.
Quando nasee uma erian~a com as caracteristicas do "mongolismo", a
reac;arr inicial dos pais tcnde a ser negativa ou de duvida, podendo mesmo, em
alguns casos, ehegar a rejei~ao da erianc;a. Aos POllCOS, contudo. a atitude em
face do fato irreversivel se transforma, tendendo a aceita<;ao, a lemura para
com 0 filho , mas sempre com a esperanc;:a de algum progresso, hoje mais
freqiiente. Mas, com 0 passar dos anos, cresce tam bern 0 receio relativo a
formas de discriminac;ao; apesar dos progressos feitos pelo filho, perrnanece a
dor.
"Eu e meu marido choramos juntos naqueles dias e ainda choramos juntos depois
de tantos anos. N6s tinhamos tantas esperan(ias e tantos pianos para este bebe e surgiu
este go/pe tilo doloroso" (Lelevre, 1988: 3; grifos nossos).

Esse depoimento, tao sintetico mas tao denso de significado, expressa toda a frustra,iiQ dos pais quanto a projetos de vida idealizados para 0 filho .
Todos os pais alimerit'-m pIanos para 0 futuro dos filhos, inclusive pIanos de
ascensao social nao realizavel em sua pr6pria gerac;:ao. Com rela~o a filhos
com sindrome de Down (ou outra forma de deficiencia) tais pIanos sao como
que abortados . Tais pianos podem ser retomados com rela<;ao a outros filhos
que vierem a nascer, ou serem transferidos para filhos anteriores. Por vezes,
contudo, quando 0 iinico filho homem e "Down", e tendo em vista val ores
familiares tradicionais que privilegiam 0 mho homem, a frustra~ao pode ser
mais intensa.
Como ressaltam Tunes e Piantino, 0 mho que vai nascer, mesmo que ja
existam outros, e 0 protagonista de lima hist6ria familiar imaginada.
'Wa maioria das vezes, 0 protagonista e exatarnente aquele que se ajusta a hist6ria
elaborada. Mas, as vezes, nasce urn outro personagem. Eo caso, por exemplo, da crian~a
com sfndrome de Down. Temos. assim, "rna h~'tl6ria sem protagonista e tun personagem
!'Oem hist6ria. sem popel a desempenhar ... [as famflias] come~am a viver uma situafilo
muito dificil: quem esperavam nilo chegou; mas receberam aiguem cuja hist6ria nao havia
sido escrita" (Tunes & Piantino, 2003: 16; grifos nossos).

Com 0 surgimento desse "persona gem scm hist6ria" nao e lllcomum
que as pais, numa especie de atitudc defensiva, procurem eseonder dos
familiares, notadamente dos av6s da crian,a, 0 fato de que um filho e portador
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da sfndrorne de Down. "Eu nao contei ainda a minha famma. pois meus pais
nem perceberam nada. Ela tern nove meses. e tao engra91dinha e alegre e acho
que nunca eles vao saber" (Lefevre, 1988:5; grifos nossos). As palavras
grifadas escondem uma esperan<ta que se sabe irrealizavei, mas posterga-se
transmitir aos av6s a frustra<tao experimentada pelos pais .
.A situa~o a seguir descrita exemplifica bern outra rea<tao dos pais e a
su pera~ao do choque inicial .
"Cyntia Vicentini tinha 26 anos quando Greg6rio nasceu. Ele foi seu primeiro
filho e, logo que nasceu, eta s6 0 viu por 15 minutos. Isso porque ele naseeu sem a
perfurqc;iio anal e foi para 0 Hospital Infantil Jazer a cirurgia.
pediatra de Gregorio era primo de Cyntia e logo que ele percebeu que Gregorio
linha lIaseido sem a perfuraC;lio ana~ foi investigar se ele tinha Olllras anomalias. Immo,
poi de Gregorio, soube pelo medico que Gregorio era portador da Sindrome de Down, mas
nao deixou que cofltassem para Cyntia. Ela fala sobre 0 momenta

o

'0 Gregorio lIasceu no scibado e eu s6 Jui ve-Ia de verdade na segunda [eira
quando pude ir ao Hospital Tnfantil. No hospital, eu digo hoje que foi muito
engrac;odo, mas no. epoca eu ntio diria isso. Eu olhava para 0 Gre e eu jd tinha lido
lima experieneia com deficiente. Ell dava aula de pinlura e ·na turma tinha lima
mocillha Down. Quando vi 0 Gre, notei que ele tinlla trac;os da sindrome'.
Quando seu marido percebeu que Cyntia sabia, olhou para
Cyntia teve a confirmaC;iio que precisava e disse:

0

medico com raiva. Ai

'/mmo, eu jd sei.
que voce sabel
Que 0 Greg6rio e mongol.
Quem te contou?
A carinha dele me conlou.

o

Af n6s pudemos liDS abrac;ar, chorar juntos, porque aU: entlio cada um
villha chorando no seu silencio'.
Cyntia afirma que depois dessa fase de colocar para fora os sentimentos, 1I0uve
uniiio, eles foram procurar a que poderia ser feilo e 0 que era a Sfndrome de Down
na verdade. 0 primo tambem deu toda a oriencac;ao. Cyntiu disse que 0 primeiro
Down que ele pas no mundo foi 0 sobrinho; a partir da£, ele foi procurar tudo 0
que era necessario do pOlitO de vista medico e terapiJutico. 'Tivemos esse apoio
medico, voce saber que estd sendo assessorada por algubll que Ie ama e nlio por
11m profissional somente, emuito bom'" (Bressan, 2002: 64-65).

Problemas, contudo, nao estiveram ausentes, inclusive no plano
das rela¢es sociais. Eo que se lorna claro no relato de Cyntia:
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"0 Gregorio nasceu em agosto enos [omos passar 0 alw novo lIa casa de
um amigo que na epoca ainda era solteiro e tinha uma namorada novinha que se
apaixonou pelo Gre, dizia que ele era urna gracinha e brill cava. Todos os amigos
sabiam que ele era Down e eu estava numa rodinha de mu/heres amamentando 0
Gre. Ai, a namorada desse mell amigo falou assim: 'All, uma coisa que eu nao
aguentaria era urn filllO mongol'. Minhas amigas tentavam fazer geslos para ela,
queriam se esconder, mas e/a continuou, 'se eu soubesse eu arava. eu abortava.
OUr se nao tivesse jeito. eu dava para aiguem '. Mas isso nao me afetou, acho que
Deus me deu forfa. Quando eia parou de falar ell [alei para ela.· 'Fulana, voce
adorou 0 Gregorio, ne? . 'Ah, ele e uma gracinha, eu queria ler um filJw igual a
ele'. 'Nao diga i.;;so porque voce acabou de dizer que Ilao queria aiguem que tivesse
mongolismo e 0 Gregorio tern '. Depois eu fui entender porque ela tinha essa visao.
Quando eia era men;na a vizinha tinha uma crian(a Down e deixava ela amarrada
ao pe da mesa e a mellina urrava. A viscio que eta tinha de Sindrome de Down era
que eles viviam e se comporravam como animais" (Bertran, 2002: 66; grifos
nossos).

Esse relato e altamente sugestivo. Nao s6 revela a constante
possibilidade de verbalizal?5es agressivas, ainda que involuntarias, como deixa
clara a diferem;a entre a atitude de Cyntia e seu marido e aquela da mae que
deixava a crian~a "amarrada ao pe da mesa". Mais adiante voltaremos a
Greg6rio - que certarnente nao se comporta "como urn animal.1l
Situa¢es mais problematicas podern, contudo, oeorrer. Uma situa~ao
reeorrente e 0 surgimento de urn conflito entre os pais, resultante da tendencia
verificada de se culpar a mae, 0 que pode ser atribufdo a ignodlncia das causas
da sfodrome de Down. 0 pai (e nao raro tambem os av6s paternos) atribuem il.
mae a responsabilidade peio fato. Isso pode estar reiacionado a percep~ao
popular dos processos fisiol6gicos relativos a "produ~ao" da crian~a,
juntamente com prindpios definidores do equilfbrio organico e possiveis
condutas que levariam ao rompimento de tal equilfbrio, como, por exemplo,
infringir padroes alimentares. Nao e demais lernbrar que a mulher e percebida,
notadamente em perfodos como os de menstrua~ao e gravidez , como urn ser
ambfguo (Woortmann, 1976).
Pode acontecer que a Doticia sobre a condi~ao da crianga seja revelada
peio medico, iogo ap6s 0 parto, ao pai e nao il. mae. Isso pode ser
reinterpretado, no contexto de imputa~ao de culpabiiidade il. mae, de forma a
gerar outro problema 110 ambito familiar e das reia""es de genero.
'-'Ate hoje melt marido nao me contou que soube no hospital, lIa hora do
nascimento. Eu soube 'por fora ' e mmca mais [omos capazes de conversar sobre isso.
Solro com isso e acho muito errado. Meu marido lIao quis me contar lIullca. Ficou irritado
e agressillo, se fechou e ate hoje que a merlina tem qualro anos mio quer falar comigo
sobre 0 problema " (Lefevre, 1988: 8).
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Nem sempre atribui-se a "culpa", mais que a causa, a mae. Partilha-se a
dar, como no depoimento mais acima em que se diz que "eu e meu marido
chorarnos juntos". Nem par isso, contudo, deixa de se instalar urna situa~ao
tensa, como se pode ver pelos depoimentos abaixo.
, Vma mae revelou que
"sentia necessidade de talar com ele ... comentar 0 que hav;a de anormal ...
Falando-lhe ao te,lefone senti sua voz mudar e 0 silencio que houve deu pura perceber 0
quanta a nodda a transtornara.
Sua chegada foi quase imediala ao melt telefonemo. Estava [[vido e trazia
estampada "no rosto toda a sua dar e seu desespero.
Mal podia olhar para 0 rosto de meu marido, ttio grande era a dar que mostrava.
As vezes se aproximava de mim e fa/ava 'Quando chegarmos em casa eu a deixo cair pela
janela' au 'vou sufocd-Ia com 0 travesseiro' " (Lefevre, 1988: to).

A mesrna mae tambem experimentou sentimentos de rejeiltao:
Quer;a pega-la, acaricia-la, protege-Ia e ao mesmo tempo a queria
bem Longe
de mint Sua primeira mamada fo; tragica para mim e creio que para ela tambem. Nlio
conseguiu encher meu coraelio de amor como nas vezes anteriores. Queria reter meu Leite
para nao sentir sua boquinha sugando-me os seios. Senti repulsa. Creio mesmo que queria
ve-Ia marta de inani(iio.
a sofrimento me tornava amarga e crlleL sempre que podia acusava meu marUlo do
que ti"ha acontecido. Achava que ele deveria ler me estimulado a fazer aborto. Creio
mesmo que foi a minha Jraqueza que 0 tornou forte e fez que ele mais rapidamente
aceitasse fa filba] " (Letevre, 1988: 10-11; grifos nossos).

A dificuldade demonstrada por alguns pais em aceitar
urn filho "Down" e Lambem descrita por Cardoso (2003):

0

fato de terern

" ... a realidade da condi(iio dos fi/hos de alguma maneira desperta a impressiio de
neles estar refletida a pr6pria competencia reprodutiva. Esta 'obra ' e corp6rea e
mentalmente diferente, 'especial', tomando s6do-coletivamente mais manifesta a
responsabilidade por sua 'autoria '. Por isso, em certos casos, quando do diagn6stico,
'acidente genetico' e algo do ordem do dUo mas mio do credlvel. 'E a minha primeira
gravidez. Quando ele nasceu, disseram que tinha problema no cora~ao. Depois a pediatra
faloll que ele tir,ha sindrome de Down. Eu miD acredito nesse segundo problema, s6 no
cora(iio, no sopro'. Mas ela pr6pria tambem havia dito que reparara, logo que vira 0 filho
pela primeira vez, que 'tinha olhinhos de jopones'. E quando 0 medico cOllfirmolt: 'Seu
filho tem silldrome de Down', a resposta foi 'Eu sei que ele tem sopro', permanecendo
calada 0 resta da consulta" (Cardoso, 2003: 7).

°
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As maes podem desenvolver urn sentimento de culpa. A pesquisa de

Cardoso (2003) mostra a ansiedade da mae com rela~ao ao desenvolvimento
do Ql da crian~ ; quando 0 resultado indica urn indice mais baixo que aquele
revelado anteriormente, a mac se sente culpada au desanimada. Nao se trata
necessariamente da mac se considerar culpada pete nascimento de urn filho
"Down", mas por naD ter cui dado adequadamente da crian'i3, vista seT cIa
considerada a principal responsivel pela saude dos filhos.
)
A inseguran~ das mae,. tambem se expressa com rela~o ao ritual do
batismo e compadrio:
"Um pensumento me ocorreu:' A quem
com

da ~la

como aftlhada'? Quem receberia

arnOT "urna erial/CD anormal? Que nome lhe darfamos? Antes (inhumos pensado

{homenagearJ uma tia !a[ecida de meu marido e que muito nos linha amado. Fique; com
medo de ofender os filhos dela e ache; melhor perguntar para minha sogro,
tranquilizando-me a esse respeito ... como padrinhos escolhemos urn filho que lIa ocasiao
conlava 11 anos e minha sogra. Afinal, ela av6, pensei, e tem obriga{ao de amti·la"
(Lefevre, 1988: Il; grifos nossos).

e

Esse depoirnento revela, de urn lado, 0 natural ternor quanta ao destine
de urn filho que seria sempre "anorroaf'. Mas revela tambem a inseguranc;a
em [ace de urn padrao de nQrninac;ao relacionado a estrutura de parentes.co .-,a
transmissao do nome da gerac;ao ascendente para a gerac;ao descendente
(altemancia de gera~6es). Transmitir 0 nome, segundo os padroes de
parentesco tradicionais, e perpetuar simbolicamente a parentela. A soluc;3o
encontrada foi identificar, pete ritual do batisrno, a crian~a com sua av6, e as
av6s tern tido urn papel basico no cuidado com netos excepcionais. Mas, al6m
da madrinha tomava-se necessaria tambem urn padrinho. Sintomaticarnente,
foi escolhida urn menino - irrnao - isto e, uma crianc;a sem capacidade para
discernir sobre as conseqiiencias do ato.
A prop6sito, vale lembrar que as atitudes dos irrnaos de crian~as com
sfndrome de Down sao frequentemente ambfguas, como se pode ver par
alguns depoimen tos de maes- e e importante notar que sao depoirncntos de
maes e nao dos pr6prios irmaos; e muito prov3vel que as maes tenharn
"editado" as falas destes ultimos.
"Quando minha filha camel/tall que a mae de sua amiga achava que as crilln,as
assim deviam morrer cedo e alem disso ficam tao feias, ouvi minha filha criticando essas
opinioes e duendo: 'pois ell nao acho, ell por exemplo acho ela linda ... bem, e uma
beleza diferente, mas e linda ' "(Letevre, 1988: 34; grifos nossos).

Outra mae, descrita como "angustiada", relatou que
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"Ndo set como responder ao meu fitho mais velho quando ndo quer levar 0 irmdo
nos passeios em que vat. Ao mesmo tempo ele nos assegura que podemos ficar descansados
que no futuro ele tomara conta do irmao 0 resto das vida " (Lefevre, 1988: 34).

Note·se que a referenda e fcita ao filho mais velho. Deve·se isso ao fato
por vcze's observado de que quando nasce uma crianc;a deficiente os pais
desistem de ter outros filhos? Ou deve-se ao fato de que 0 filho (ou irmao)
mais velho e considerado 0 substituto dos pais em caso de falecimento destes?
Como observamos em muitos estudos, 0 filho mais velho - primogenito assume, quando adullo, 0 papel de "pater" (que nao se confundc com
"genitor").
A autonl apresenta urn argumento urn tanto contradit6rio:
"Nos passeios e [trias padem surgir problemas pelo comportamento inadequado de
uma criant,;a mongolica imatura ... mas isto pade acontecer tambem quando se deseja
levar filhos normals de diversas idades, j a que a crian"a pequena quase sempre atrapalha
o andamento normal de 14m programa de adultos ou de crian,as mais velhas.
[Contudoj deve·se saber que a presenfa de uma crian,a com atraso melltal lIem
sempre COllSura problema para os irmdos. 0 Jato de alguns irmaos mais velhos revelarem
comportamenlo anti-social pOderd ser ocasionada por fatores sociais au por dismrbios no
ajustamento familiar gera!.
Lembramos do caso de urna familia com dois meninos, sendo 0 menor mong6lico,
apresentando tambem Qutros problemas neuro16gicos graves que ocasionaram grande
retardo do desenvolvimento. 0 irmdo maior reve/ava urn comportamento anti~social, ndo
gostando da escola ... apresentando timidez excessiva. [Depois de ter sido a criao\=a
portadora de sindrome de Down intemada em residencia hospitaJarj seu '-rmao comeeou a
melhorar progressivamente se" comportamento, participando ativamentr do vida escolar e
apreciando as atividades pr6prias de sua idnde" (Lefevre, 1988: 35; grifos nossos).

A autora argumenta que problemas tarnbem ocorrem, e com maior
freqiiencia, entre irmaos todos eles "normais". Portanto, "0 fato de alguns
irmaos mais velhos revelarem comportamento anti·social podera ser
ocasionado por fatores sociais ou par disturbios no ajustamento familiar
geral". 0 argumento, obviamente, e em si mesma correto, mas e preciso levar
em conta que seu livro e dirigido para familias que tern urn filho com
sfndrome de Down. Isto e, e uma especie de livro de "auto ajuda". Assim. a
inten<;ao do argumento pode ser a de minimizar 0 problema, como uma
esp6cie de "terapia" para tais famflias. Mas, nao desaparece 0 fato de que os
"disturbios no ajustamento familiar" pod em ser ocasionados pela presen<;a da
crianc;a que m10 e "normal" . Nao se pade ignorar tampouco a extrema
sensibilidade de adolescentes com rela<;ao as atitudes de seus pares. Se 0
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irmao mais novo, quando a diferenc;a de idade e relativamente grande, e
considerado indesejado como companhia nos lugarcs onde sc reunem
adolcsccntes - e urn "pentelbinho" - 0 mesma provavelmente ocorre quando
a mais novo e "Down", mesrna quando a diferen~ de idade e relativamente
pequena.
A autora, oa verdade, reconhece a existencia do problema, quando
afirma que

" ... e conveniente procurar compreender 0 ponto de vista do crian~a que e normal
a conversa com os Jilhos deve ser franca e simples: 'Este passeio mio pode ser feito por
causa dela; isto traz problemas para voce e tambem para mim. Vamos ver como a genIe
consegue resolver isso junto' " (Lefevre, 1988: 35; grifos nossos).
lsso nos faz pensar sobre a eficacia de designar como padrinho urn
irmao ainda crianr;a, como visto antes. Mas, por outro lado, esse irmao podeni
ja ser aos poucos socializado para vir a desempenhar seu papel de futuro
"tutor", quando adulto, incutindo-se-lhe, inclusive pela via da religiao, as
disposi<;6es necessarias.
No extrema gencal6gico oposto, temos os avos, notadamente a av6
materna. Com relac;ao as avos, e como se mostra abaixo, tambem 90m reiac;ao
aos avos maternos, parece haver uma expectativa de papel referente ao neto
"Down", como foi vista mais acima.
"ESlavarnos conversando com urn menino mong6lico de 14 anos, junto com sua
mae e sua av6 {materna}, quando cornentamos que ele era multo educado e mUlto
esfort;ado e que isso deixava sua mae conten te. Ete logo retrucou: 'E a minha av6, tambem
ta conlente? Voce ta contente, v6?'
o avo de urn rapaz mong6lico de 16 anos recome~ou suas atividades de
marcenarill quando 0 neto cresceu; neste caso foi 0 menino que convenceu 0 avo a ajudd10 e ensina-l0. Com instrumentos simples os dois passavam a larde construindo pe~as e
consertando moveis da casa e de amigos. A mae comentava: ' E uma fe/icidade olhar !11.rY.
Jlf1i. agora cjio calma e com lanla paciencia para ensinar 0 L. Nem sei quem parece mais
feliz cada vez que acabam uma pe~a' " (Lefevre, 1988: 38; grifos nossos).

E bern possivel que a presenc;a de urn neto "Down" tenba dado urn novo

sentido a vida do avo. Nao ha info rma~6es sabre as atividades desse avo. Era
aposentado? 0 que significa "recomec;ou suas atividades"? Seja como for, 0
neto reorientou a vida do avo, que se tomoll, junto com a av6, urn suporte para
a filha .
Com relac;ao a av6 paterna tam bern e construida tal expectativa, como
transpareceu na afirmac;ao de uma mae, ja referida: "Afinal, ela e av6, pensei,
e tern obrigacao de ama-Ia" Existem relatos que enfatizam a coopera~ao e a
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envolvimento afetivo dos avos paternos. Mas, a atitude destes ultimas pade
tambem ser ambfgua.
"Foi comum em nossos casas haver cerlas criticas explicitas partidas defes quanto
ao lratomento feito com 0 bebi e iSIO variava desde a nlio aceitaflio do problema durante
os primeiros anos de vida ate a crftica quanto a um atendimento insuficiente" (Lefevre,
1988: 36).

Neste caso, deve ser levada em considera~ao urna atitude crltica, nao de
todo rara, de sogros - notadamente sogras - com rela~ao a noras. Mas, de
outro lado, e preciso tarnbern considerar 0 papel tradicional ja referido acima,
da esposa-mae como responsivel pelos cuidados de saude da familia,
especialmente das crian91s, papel esse que pode ser estendido,
predominantemente, a avo materna. Vale considerar que em casas de
separa~ao de urn casal, a mulher com as filbos muitas vezes retorna a casa
dos avos matemas. E bern mais raro voltarem 0 pai e os filbos para a casa dos
av6s patemos.
A partir de certa idade, os filhos Down, como quaisquer outr08, revelam
interesse pelo sexo oposto. Esse interesse pode sc manifestar como fantasia
romantica, como no caso de Viviane, com 13 aDOS, aluna da quarta serie de
uma escola municipal. Como relata Bressan (2002: 45):
". Vocepensa em ter urn namorado?
- Ja tenho dois. Urn mora aqui e 0 Dutro mora em Paranavai.
- Mas voce esla namorando os dois?
- Estou gostando ainda, eles ndo sabem".

Ou, como relata tambem Bressan (2002: 67) com
mencionado Greg6rio:

rela~o

ao ji

"Atualmente, a luta de Cyntia e que Greg6rio eSla na fase em quer namorar.
Segundo eia, eie e muito exigente. Ja foi pedido em namoro mas mio quis, 'ele e muito
crftico e s6 olha para mil/her bonita', diz a mile que compleJa: 'agora ele esla apaixollado
por uma menina e ela nlio tern Sindrome. Ell sempre converso com ele e digo: all/a Gre, e
muito complicado porque voce sabe da sua deficiencia e sabe que uma mOfa sem a
deficiencia va; estar com a cabe,a atem do sua, a sua irma tem 16 anos e esta no 2 0
co/egial. Voce precisa pensar nessas coisas, nilo e que voce ndo possa namorar"'.

Nao e ficil, evidentemente, argumentar com a filho lembrando que ele e
deficiente.
Mas, existern situa¢es rna is problematicas. A puberdade traz consigo
novas desafios. Se a "descoberta" da sexualidade pode trazer problemas para
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as familias com filhos " normais" (e para os pr6prios adolescentes), ela cria
problemas especfficos para as familias com filhos portadores da sindrome de
Down.
"Em casa, na escola au no a/icina abrigada pode haver problemas relacionados
com 0 sexo, pela pr6pria dificuldade de aceitafdo dos aduifos que lidam com os
mong6licos. A maioria dos pais ou educadores se sentem perturbados diante de ceTtas
atitlldes de exibicionismo sexual que a criom;a deficierlre mental pade apresentar. A
illsegurall{-o dos pais em relat;ao a este assunto pade ate deseqllilibrar urn ajusramenlo que
vinha se processando com sucesso" (Lefevre, 1988: 172; grifos nossDs).

E interessante

obSCIVar que a autora se refere a adolescentes como

"crian'$3s".
Os variados estimulos a sexualidade transmitidos pela mfdia, assim
como a falta de lazer, podem levar a pratica freqUente da rnasturbac;ao ~ nao
ausente, como e sabido, entre adolescentes " normais".
A autora reproduz 0 depoimento de urn pai cujo Who tinha urn
comportamento exibicionista:

e

"0 diagn6stico foi de que 0 problema e a familia , ansiedade e esgolamento dos
pais. Estamos selllindo nessa hom tambim 0 sofrimellto, a regressiio e apalia de liOSSO
[rillo. Nos tenlamos e eles dizem: Ele estd bern, 0 problema e em casa. E se propomos outra
solur;iio somos considerados imaturos e ansiosos" (Lefevre, 1988: 173).

Este caso era de urn adolescente qu e se masturbava consla nlemente e
que tioha 0 habito de exibir a genitalia diante de visitas. parentes e irmaos
pequenos. Ele havia sido estimulado a buscar uma nam orada. mas esta nao 0
aceitava, fazendo com que se sentisse desvalorizada. Seu comportamento
inadequado era seguido de casligos (igualmente inadequados).
Nao ha informa~6es sobre quem seria a passlvel namorada sugerida
pel as pais: tambem uma portadora da sfndrome de Down, au uma adolescente
"normal"? 0 "exibicionismo" • ademais, nao e exclusivo de adolescentes
"Down".
Cardoso (2003) ressalta 0 que outros cstudos tam bern enfatizaram: e
geralmente a mae que acompanba os filhos para as consultas, 0 que pode
envolver uma questao importante:
(fA ausencia da figu ra paterna nas consullas e lima constante. Foram rarissimas as
vezes, em dois anos e meio de observar;iio, que se presellcioll a participa~iio do poi.
Quando ela se dell foi em consulras de primeira vez, lias quais se paula a confirma~iio Oll
ntio do diagnoslico. Talvez isso explique, em certa medida, a baixa /reqiiellcia com que os
problemas articuloC/os Ii sexuaJidade dos meninos e adolescenfes hom ens apareceram. As
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anata~6es da diaria de campa s6 registraram urn casa em que a masturbarila fai abordada
espantaneamente par uma mile" (Cardoso, 2003: 10).

Mais significativa ainda e a observa<;ao de Cardoso de que a
rnasturba<;ao, se pode seT constrangedora ern circunstancias inadequadas, e
apresentada como "conquista vinculada a no<;ao de normalidade". Vma mae
do grupo estudado pela autora mencionou 0 fato para afirmar que 0 filho se
desenvolvia segundo padr6es de normalidade. A sexualidade pode, assim, se
to mar indicador de normalidade, desde que praticada de maneira discreta.
Aquilo de que "normalmente" nao se fala, ganha entao 0 significado de urn
contra-estigma. 0 exercfcio da sexualidade, segundo Cardoso, funciona como
"metatora de saude e avan<;o em oposi<;ao a deficiencia mental".
Como diz Cardoso,
"A prabiemarica da sexualidade serve bem para explanar a ansiedade projetada
nesse futuro que se expressa no presente. Foram as pais de pacientes com idades variando
entre oito e quatorze anos aquefes que manifestaram suas preocupa~6es, e estas eram
basicamente arficu/adas, quando das meninas, a menstrua~ilo e ao namoro e, quando dos
meninas, il masturbaf(iio" (Cardoso, 2003: 10).

Se a sexualidade masculina, expressa pela masturba<;ao, pode ganhar
uma conota<;ao positiva, 0 mesma pode ocorrer com 0 namoro, no caso de
meninas "Down".
"0 namoro tambem e encarado como ind(cio de normalidade e e motil'o de
contentamento, com as maes estimulando as filhas a falarem sobre ele, uma vez que parte
delas a in[ormm;ao. 0 meriico, nes.<;es casas, dirige-se a adolescente e pergunta como e 0
namorado. As respostas l'ariam de artistas de televisao a pessoas comuns, porem e patente
uma especie de mimetismo, alias compollente da cOlIStrucao social da idCia de crianca com
sfndrome de Down que encontra respaldo na litera/ura especializada, reproduzindo-se 0
olhar brincalhao da mae ou gestos ordinariamente associados a concepr;{io de namoro,
tais como piscar os oLhos, o/har de soslaio para as que estdo em volta, elltreiar;ar as maos
e balall~ar-se, rodopiar, cobrir 0 rosto mas deixando as dedas entreabertos para mastrar 0
sorriso
Em nenhuma da l'ezes inquietar;oes au pergulllas sobre a futuro [oram
exprimidas, ressaltalldo-se somente a presente, com 0 despertar e a exercfcio da
sexualidade fullcionando como meta/ora de saude e avanr;a em aposif(do a deficiencia
mental" (Cardoso, 2003: 10).

o futuro, todavia, pode estar presente para a portadora da sfndrome de
Down. Temos conhecimento de adolescentes que afirmam ter namorada,
igualmente portadora da sindrome, e que alimentam a expectativa de
casamento, trazendo mais uma fonte de ten sao para a famili a, muito embora
existam "casais Down". Por outro lado, se 0 namoro pode ser construfdo como
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sinal de progresso, isso nao implica a ausencia de problemas ligados
sexualidade, e nao apenas de adolescentes masculinos :

a

"Oll(ro caso de dificil solu(ao foi verificado em lima adoLescellfe mongolica que se
via impelida a beijar, abra~ar e acariciar qualquer homem do fam£lia ou estranhos que via
lIa rua. A mae, ja idosa, sala com do muito nervosa, segurando fortemente sua mao e
evitolUio enconfros, mas eles acomeciam sempre e os esrranhos se semiam mullO
cOllstrangidos, ndo sabendo como agir. Era uma men ina grande que tinha bastante for~a;
sew,. abra~os constantes eram cansalivos e impossiveis de serem evitados de manefra
fTOnqiiila, scm magoa-Ia. A mae tinha medo de envia-Ia para [azer compras sozinha.
(Lefevre, 1988: 174).

No caso em questao, 0 problema se resolveu com 0 apoio de farniliares.
Outro problema, contudo, parece ser mais grave, com rela<;ao a filhas
adolcsccntes ou rnesrno adultas: os estranhos podem nao se sentir
constrangidos. Diz a autora que, participando de uma vida normal em
comunidades, 0 adolescente au adulto "Down" aprende a se defender de
agrcss6cs sexuais. Contudo, maes por n6s ouvidas expressaram medo de
enviar a filha para fazer compras sozinha, dada a possibilidade de abuso
sexual e dada a ausencia de uma "malfcia" necessaria para se defender,
conjugada a uma acentuada afetividadc.
A sexualidade se associa tambem, por parte dos filhos "Down", a
expectativa de constituir famfJia, expectativa natural para quem tern na familia
seu apoio e referencial basico. Coloca-se, entao, a questao do direito a
paternidade ou maternidade: seriarn esses pais e rn aes capazes de, sozinhos,
atenderem adequadamente as necessidades de seus filhos, necessidades que se
transformarn ao longo do tempo, tomando-se mais complex as? Vale notar,
contudo, que existem pessoas "Down" casadas e que as filhos nao serao
necessariamente "Down". Mas, com rela~ao a tais mhos surge a questao de
como clcs sc sentiriam ao saber que seus pais nao sao "normais", au 0
problema, talvez mais grave, de como rea gem em face de colegas de escola,
par exemplo, sc estes afirmam que os pais em questao sao "mong6is".
"Minila filha e a amigo Down, indo para a escola, se beijam a tempo todo. Ela
adora. Ell digo que e/es sao amigos, e que e cedo para namorar. Ela deita no colo dele, ele
acaricia 0 cabeJo de/a. No Dutro dia, no carro, eJa ficoll em posi~iio ginec%gica e efe,
com a mao 110 IJarriga de/a, faloll 'vai, vai' • e da dell a luz. Tudo simbOlico. Efe pegou 0
bebe e faloll , 'olila como !lasso filho e linda!'. Eles (Uzem que vao casar e ler [ilhos"
(SChiavo, 1999, 109).

A atitude dos pais e variada, indo desde a estrategia de ignorar a
assunto, transferindo a responsabilidade para profissionais - 0 que, todavia,
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tarnbern ocorre com pais cujos filhos sao "normais" - ate a recusa a admitir
que as filhos passam sentir desejo sexual ou, no polo oposto, ate a aceitac;ao
do fato . Neste ultimo caso, porem, esperam que as filhos "se desenvolvarn
imelectualmente, que sejam economicamente independentes, para que possam
se reali zar tambem nas esferas afetiva e sexual" (Schiavo, 1999: Ill).
Em que medida podem ser esses filhos economicamente independentes?
Evidentemente, existem pessoas "Down" que trabalham, mas ter urn emprego
esuficiente para alcanc;ar uma "independencia economica"?
Mesmo entre aqueles que julgam possivel 0 excrcicio da sexualidade,
nao desaparece a inseguran<;a e 0 medo com rela<;3o a uma posslvel gravidez e
a doem;as como a AIDS.
No que se refere a possibilidade de casamento, varios pais entrevistados
pa r ocasiao da pesquisa coordenada por Schiavo expressararn opinioes como:
"Depende do grail de independ€ncia 110 dia - a - dia que a mOfa Oll
tiverem. Minha filha , eu penso que poderia casar, sim ".

0

rapaz

" Depende do gra il de compromelimellto mental que a pessoa river. Se Jor elevado,
casamellto torna-se invitive/ ".

0

°

"Se a pe.<osoa ellcontra r parceiro adequado, se "oliver mil ita compreenslio p or
parte das Jarni/ias, se tillerem um emprego para se sustentar, ell acho que 0 matrimonio e
passive/. Caso conrrario, nlio".
"0 casamento de urn Down nlio deve ser estimulada, pais ele nao tern colldifoes de
ter lima vida normal" (Schiavo, 1999: 112-113).

Com exce<;iio do ultimo depoimcnto, claramentc ncgativo, os demais se
caraclerizam pelas exprcssoes "depende" ou "se" . No primeiro caso, a filha
poderia se casar com quem: urn rapaz "normal" au outro "Down"? 0 que
significa "muita compreensao par parte das famflias"? Sc "tiverem urn
emprego para se sustentar", porque deveria haver tal "compreens30"?
Se existem duvidas quanta ao casamento, elas aumentam no que se
refere it procria ~ao. Mais da metade dos entrevistados - 58,6% - considera
inviavel urn casamento que resulte em filhos:
"Os "omens tem lima Jert;lidade muito baixa ".
" Por que ler JUhos, se e/es ndo tern

colfdi~oes

de cuidar dll crianfa ?"

" PeflSO que e inviuvei, por causa de suas limitafoes.
natalit/ade". (Schiavo,1999: 113).

a me/hor eJazer a controle da
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o primeiro argumenta e de carater probabiHstica e se refere a limita~6es
bia16gicas que tambem padem afetar hamens que na~ apresentam a sindrome
de Down. As demais, porem, de certa fanna contradizem os depoimentos
vistas rnais acima que admitern a possibilidade do casamento. Este ultimo
tcndc a ser percebido - a despeito de concep¢es "modernas" - como
relacionado ao ter filhos, ja que 0 casamento implica na constituic;ao de uma
famnia (urn casal sem filhos nao e urna famnia). Deve-se ressaltar, adernais,
que a familia e urn componente central na constrw;ao do mundo do "Down".
Uma minoria, contudo, admite a possibilidade, desde que ocorram as
mesrnas condi~6es que tornariam 0 casamento possfvel: desenvolvimento
mental e autonomia para realizar as tarefas cotidianas (Schiavo, 1999: 113).
Restaria saber, contudo, quais seriam as possibilidades concretas de
autonornia. Urn casal "Down" com filhos poderia morar em residencia
separada de uma das familias de origem? Urn casal em que apenas urn dos
conjuges e "Down" poderia prescindir do apoio familiar mais extenso?
A opiniao de profissionais especializados no atendimento a pessoas com
sfndrorne de Down e, em alguns casos, arnbfgua:
"Eu mio tenho nada contra, mas quem vai assumir 0 sustento do casal?"
"Acho que
um 'Down'"

e vidvel, mas desde que 0

casamento seja entre uma oessoa 'normal' e

"Se uma das Jamflias 011 ambos fizerem 11m monitoramento permanente da vida do
casal, acho vidvel. Mas ntio acredito que 0 casamento dure. E muito dificil".
"Acho que evidvel, emhora 0 haixo !livel de responsahilidade social dessas pessoas
nao 0 recomende" (Schiavo, 1999: 116; grifos nossos).

Assim, mesmo os que admitem a hip6tese, manifestarn duvidas quanta it
capacidade de vida aut6norna de pessoas "Down" casadas, e devemos natar
que, pelo menos no plano ideal, casados devem ter residencia separada dos
pais, dado 0 princfpio da residencia neolocal. Para tanto, e preciso ter urn "alto
grau de responsabilidade social".
Contudo, devemos tamborn notar que filhos e, principalmente, filhas
adultas solteiras "normais" com freqUencia permanecem na residencia paterna
- mas, seriam os celibatarios "narmais", segundo outros principios de
classifica<;ao social? Maes solteiras au descasadas ficarn na casa das pais, au {
para ela retomam, mas nao necessariamente em definitivo ...
Ja autros profissionais
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"Collsideram a hip6tese completamellle invi6vel. Islo porque, segundo a maioria
da s jlLvtificarivas, as pessoas com sfndrome de Down 'seriam incanaze.v de gerir sua
pr6pria vida' ou 'teriam um reduzido senso de responsabilidade'. OUlros argumentos que
ap(lreceram com bastaflte freqiiencia [oram: 'A deficiencia mental que todos eles tern, em
maior 011 menor grau, invia biliza uma vida em comum indepemlente '. 'A ma ioria deles nau
estudoll, noo rem trabal/w, nao tern como se sustentar sozinhos; de que manetra vai casar?
Acho que os pais nao podem dar essa ilusoo aos seus fillws'. 'Acho viavel namorar e ate
tramiar. Casar, mio! Eles nao entelldem que casar e muito mais do que trallsar e morar
juntos ria me.'~ma casa '" (Schiavo, 117; grifos nossos).

Se essa atitude negativa e bastante com urn, ha que
existem indivfduos com slndrome de Down que nao s6
significativamente
freqiientam cursos de nlvel superior
atividade possivelmente mais proxima de suas vidas.
Sao pouces os profissionais que considera m viavel
descendencia para pessoas com sfndrome de Down:

considerar que
estudaram mas
Servigo Social,
a hipotese de

"Nessa questdo ndo foi fei/a qualquer dislifl(;ao de sew. Contudo, pode·se inferir
que a grande maioria dos profissfonais (senao WdOl) que respollderam 'vfavel' ,ie re[eria
as mil/heres, pois e sabido que 'os homens com sindrome de Down sao eSII?reis ou (em
fertilidude muito rcduzida, embora haja relatos de homens que procriaram'. 'Entre os
homellS, a grallde maioria e esteril'; <as jovel~s lem IIlltllerO reduzido de foliculos, 0 que
dificulta a marurafao do 6vulo e, conseqiientememe, a !ecundafaO'. 'Niio acredilO que eles
possam cuidar de outras crian( as " (Schiavo, 1999: 1J 7).

E interessante

observar a expressao "cuidar de a utras crian<;as". Parece
haver nessa expressao uma infantilizagao permanente dos portadares de
sindrome de Down.
Essas opini6es de profissionais contrastam, em parte, com aquelas dos
pais, via de regra mais otimistas - e, talvez, menos realistas. Varias pais se
referiram aos filhos "Down" como bons companheiros, como capazes de
trabalhar e com senso de responsabilidade.
Os prafissionais parecem ser mais realislas que os pais e varios
depoimentos apontam para problemas relativos ao ciclo de dcsenvolvimento
da familia : "quem vai assumir 0 sustento do casal?" . Quem ira fazer 0
permanente "monitoramento" do casal ? A prop6si to, mencionamos a
preocupa~iio de urn pai por nos entrevistado - urn de seus problemas, tal vez 0
principal, era: "0 que vai ser de meu filho quando eu morrer?"
Epossivel que a atribui~iio de infertilidade opere como uma especie de
"atenuante" - podem casar porque nao terao filhos. Separa-se, entao, a
sexualidade da capacidade reprodutiva. Mas, e preciso censiderar que a
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infertilidade poderia se tornar urn fator de infelicidade para os pr6prios
"Down", que alimentam a esperan~a de casar e ter filhos.
E, de fata, existem pessoas "Down" que tern fithos, e existem
profissionais que admitem a possibilidade do casamento:
"La na escola temos uma garota Down que engravidou aos 14 anos. Sua mae nao
quis que cia abortasse e nasceu uma menina sem a sindrome e muito bonita, por sinal.
Soubemos, pela avo, que cia amamcntau a menina, dava banho e cuidava com todo 0
carinho. 15s0 quer dizer 0 qui}?"; "Eu Ii num jamaL, no Dia dos Miles, uma reportagem
sabre uma socia/aga americana que filha de uma rnulher com sfndrome de Down. Essa
soci6/aga podia fazer urn bela depoimenla sabre a capacidade de sua mae para cria-la,
niia?" (Schiavo, 1999: 118).

e

Surgem tambem argumentos como:
"A questiio e muito camp/ieoda. Eu ereia que eles devem ler direito a namorar,
casar, ler JUhas. Mas antes, eles precisam ser cidadaos. Se eles puderem ser Jormados,
educados, para assumir os deveres do matrimollio e da paternidade, lIilo vejo problema";
"If preciso analisar 0 n{vel de desellvo/vimellto da pessoa. COllhecemos 0 casu daquela
DOWII eslava que se casou com um rapaz que nao era Down e eles liveram um filho. Mas
cia trabalhavu, se sustentava e cuidava da propria casa. Claro que Lambe", podia cuidar
do ftlho, lIao e?" (Schiavo, 1999: 118).

E interessante observar que nas duas

situa~6es mencionadas par

Schiavo se faz referencia a casas distanles: a americana, a eslava.
Certos ponlos devem seT consideTadas. Em alguns casas, nao se falou de
casamento, mas de mo~as que tiveram filhos - seriam maes soIteiras? Quem
engravidou a garota de 14 anos? Urn rapaz "Down" au alguem que nao ficou
"constrangido" com relac;:ao a uma mo~a '"scm malleia"? Porque se afirmou
"soubemos peia av6" que a jovem cuidava da filha com cuidado? Note-se,
porem, que maes solteiras sao comuns entre mulheres "normais" e e comum
tambem que vivam com seus filhos na casa de seus pr6prios pais, av6s das
crian~as. Como e com quem vivia a soci6laga, filha de uma mulher "Down";
esta ultima era casada? No caso da mulher eslava, se diz que ela trabalhava
- mas, qual 0 papel economico do marido?
E interessante abservar, tambem, que quando falam em casamento, a
maioria dos casos e de mulheres "Down" casadas com homens '"normais", e
nao 0 inverso. Haveria, subjacente a esses casos 0 reflexo de uma questao de
genera mais ampla, projetada no contexto de pessoas "Down"? Vale
pergunlar, tambern, quem sao as homens que se casam com mulheres
"Down"? Sedam casamentos hipogamicos, hipergamicos ou homogamicos?
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Pessoas "Down" podem trabalhar, mas em situaC50es menos
competitivas e em condiC5oes de certa forma protegidas. E 0 caso de Flavio,
com 44 anos.
Atualmente, Flavio mora com a irmii, que ea responsavel por ele. Todas a.'l' manhas
ele fica em coso, geraimente cantando pois ele adora 0 Karaoke, e a tarde ele vai para a
lmobiliaria Vivenda, allde trabalha. Flavio exp/ica: 'segunda a sex!a eu fico aqui na
Vivenda e gasto muito'. Ele e office-boy 'interno' da imobiliaria. Ja trabailla [(j ha seis
(mos. Seu irmiio exp/ica que ete Jaz as tareJas de urn office-boy, porem nlio faz atividades
na rua, porque ele e inocente, Illio tern malicia, 'temos medo que alguem possa fazer
alguma coisa ruim com eie, pois ele nao tern maldade'.
Jorge lirmao de Flavio] afirma que nunca entrou urna pessoa na imobiliaria que
olhasse Flavio com preconceito, todos sempre gostam dele.
A maior dificuldade de Flavia e de se expressar, ele tern uma dicr;do ruim. Porem,
as pessoas que con vivem com ele entendem 0 que ete diz. 'Ete participa de tudo e tern uma
vlima memoria ... Sell irmao diz qlle ele Illio entende de relogio, mas tern uma nor;do de
tempo que ndo tern explica~iio, 'quando chega 6 horas da tarde ele vern na minha sola,
[echa a janeta e diz que esta na lIora de ir embarGoQuando marcamos urn almor;o, 00 meio
dia ele estd pronto para sair'" (Bertran, 2002: 71-72; grifos nossos).

Flavio tambem sabe participar de reuni6es sociais.
"Flavia participa de vorias alividades, vai a reufliOes, palestras, almor;os e sabe
como se portar em coda ocasido. 'Temos um amigo que sofreu urn derrame e ndo cOllsegue
segurara as carlas do baralllo. 0 Fl6vio lido elltellde de baralho, mas ele segura as carlas
para a amigo e joga flO mesa a que ele diz que e para jogar. Quando 0 amigo pede, ele
grita 'Trllco' e participa do jogo" (Bertran, 2002: 72).

Flavio, ao que tudo indica, trabalha de forma resguardada em urn
empreendimento que, se nao e familiar, pelo menos conta com a presen<;a de
seu irrnao. Nao se deve deseartar a possibilidade de que Jorge tenha
construido urn discurso otimista, idealizando a posi<;ao de Flavio fla empresa.
A autora tarnbern relata 0 caso de outra pessoa "Down" que trabalha em
urna das unidades da rede Me Donalds, no contexto de uma politica de
ernprego de pessoas com deficiencias, polftica essa tambem presente, por
exemplo, em redes de supennercado.
"£la jo esto all/ando na fanchonete e desempenha todas as fum;6es, excelO 0
traba/llo de caixa, como qualquer olltro juncionario. George Hirawa, dono da franquia,
diz que nao lid di[eren~a 110 qualidade do traballIo do dejiciente para 0 trabalho da pessoa
cOlllum. Sandra, inclusive, ja foi eleila destaque do mcs ellCre as [unciondrios" (Bertran,
2002: 75; grifos nossos).
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Ii sugestivo, porem, que Sandra esteja excluida da fun~iio de Calxa,
aqucJa mais visivel para 0 publico. Notamos, a proposito, que em
superm crcados por nos conhccidos sao contratados como caixa deficientes
fisicos, e e bern passlvel que a deficiencia ffsica seja socialmente mais aceita
que a men ial. Contudo, deve-se tambem considerar qu e a atividade de caixa
num estabelecimento como 0 Mc Donald 's pode exigir capacidades de
abstra~ao e de ca!cu]o n'ipido, ou de organizar mentalmente pedidos variados
de diferentes clientes, nem sempre posslveis para pessoas "Down",
Co mo vimos acima, as atitudes de pais e de profissionais podem diferir,
desde 0 otimismo ate 0 realismo. Mas, pais e profissionais tambem interagem
na constru'1ao da pessoa "Down".
Cardoso (2003) analisa as narrativas elaboradas par urn geneticista
clinico e sellS pacientes sabre a sfndrome de Down, narrativas que produzem
signiCicados sabre os portadores da sindrome.
As crianl\(as "Down" sao geralmente descritas, seja em entrevistas au em
livros, como afetuosas e meigas, «portadoras de li~6es de vida". Literalmente,
sao descritas como "anjos": "Ela e a luz da minha vida"; "Deus nos mandou
esse anjo"; "Ele e quem me ensina", sao cxprcss6es colh.idas em entrevistas,
indica ndo uma constru~ao metaf6rica da crian~ com sindrome de Down.
Como di z a autora:
"Um anjo nifo e um ser normal. Ele e superior aos homells e acima deles. Sua
inoeencia 0 /oz orauto de boas novas, 00 mesmo tempo em que eulturalmente fhe e
imputada a fim~ao de proteger os bans e as inocentes. A meta/ora do 'alljo' e, pais, uma
meta/ora de defesa e de compellsa~ao para a sofrimento sentido e testemunhado. If
verdade que as pessoas eOSlUmam se referir aos recem - nascidos , aos bebes e aos
infa fltes como anjos, porem, no que toea a sfndrome de Down, tal metafora conota
dimensoes pewljares adscritas a urn gestallismo c.:ollsliluillte do coll di~do. Da-se uma
construfdo do diferem;a I espeeiaJidade transeelldenfe lIO valor individual que eada filllO
tem para sellS pais, pois vineiliada diretamente a lima sitllQ ~ao inexoravel ditada peJa
contillgeneia, iSla ti, lim 'erro da natureza'. E este erro demanda uma certa razdo para ler
acofltecido. A genetica descreve e explica os mecanismo!)· dele, dando conta cientificamente
do qlli' pode fer acolltecido; entretanta, para a maioria do... pais. ate por rdorcar 0 cunho
'acidelltal', nao responde aD grande 'por que comigo?'" (Cardoso, 2003: 4; grifos
nossos).

A res posta cientifica e de caniter probabiHstico, mas exige-se, tal como
no pensa mento magica, uma explica<tao determinista, e esta e buscada no
plano metaffsico, com recurso a categorias religiosas como Deus e anjo. Como
mostra a autora, e para responder a essa pergunta - "par que comigo?" - au
para dela fugir, que se constr6i a metafora do anjo: aquila que e usual mente (e
com relac;ao aDs outros) conotado como negativo e transfonnado em positivo.
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Ter uma crian~a "especial" torna os pais tambem "especiais".
significativa a observa~ao da autora de que

E muito

"A relar;tio que se e:·;tabelece entre os ditos 'normais ' e as cria n~as com sindrome
de Down, tendo como padnio a ideia da flormalidade e com os segllndos predominando
sobre os demais, ressalta a cOllcep(tio posiliva do 'especial', refon;ando-a por tra(os de
temperamento lidos tambem como determinados pelo 'acidellle gemilico' e que sdo muito
mais humanitcirios, lais como a espolllalleidade, a afetividade, a ingelJuidade, a alegria"
(Cardoso, 2003: 4).

Nern sempre, contudo, a metafora do "anjo" tern eficacia e predomina a
concep~ao de docn~a. A tendencia, entao,
e de se formar uma atitude de
"conformidade submissa" , notadamente na rela~ao com 0 medico (a pesquisa
roi realizada numa un idade de atendimento medico). Nessa rela~ao , as
perguntas do medico se desviam da crian~ para cotidiano familiar e em
varios casas e esse cotidiano, isto e, a sociedade, que e "doente". Essa
conclusao parece consistente com a observa~ao de Le:fevre citada rna is acima:
"0 diagnostico foi de que 0 problema c a familia".
A autora lembra urn quadro de Gaugin, Colheita da Uvas em Aries,
onde a imagem de uma crian~a com slndrome de Down e, segundo a
interpreta~o de urn biografo do pint or, simbolo da rniseria humana. A
rnetafora do "anjo" pode ser, entao, ambigua: "Dirnensiona-Ia e tambem
entender seu oposto, a ' pobre criatura' que se mistura com a propria condi~ao
de miserabilidade dos pais, sentindo-se tao ou mais ' pobres criaturas' que eia
(Cardoso, 2003: 5).
o nascimento de uma crian.;a "Down" pode ser apenas mais urn
incidente na hist6ria familiar, como no caso relatado de urn casal que tivera 10
filhos, dos quais urn foi assassinado e outro morreu de d es idrata~ao. A atitude
dos pais era daramente de passividade.
Outro dado importante e que

°

"No caso da silldrome de Down 0 corpo doente, para 0 reSlO da vida, perlence
lambem aos pais. Mesmo quando se trata de adolescelltes, sdo as respollsaveis quem dele
diio coma. Ate quando Ita WIl bom " ivel de articu la~iio por parte do pacieflte, 0 luibilO
elJraizado laz com que 0 medico sem se aperceber, e em que pese sell discllrso pr6
estimlliQ(;;ao contlnua e incillsiio, sempre .'Ie diriia aos pais que instintivamellte arrogam a
sf falar pelos mhos e acir por des. Assim e comum sa a mae a relirar a roupa da crian~a,
ate quando e reportado que cia, em casa, j6 cuida de si sozinha " (Cardoso, 2003: 7; grifos
nossos).
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Medico e pais, portanta, se tomam como que "proprietarios" do corpo
do paciente. E resta saber se a familia nao e tarnbem "paciente". Note-se •
nova mente. a refcrcncia a mae, ja antes obscrvada.
Como outros autores, Cardoso tambem observa que as rea~6es dos pais
variam desde 0 otimismo - quando, durante as consultas, "almejam dar conta
das conquistas dos filhos", revelando uma expectativa de progresso - e 0
desanimo. Em ambos as casos, nota a autora, observa-sc urn processo de
metonirnia, "pelo qual tarna-se 0 filho por si mesma". Tambem nos casas de
filhos normais, 0 filho e tornado como "abra" dos pais, mas quando se trata de
fiLhos "Down" essa reia<;ao metonfmica e mais forte, tamanda maior a
responsabilidade pel a "obra". 15so explicaria atitudes de nao aceita~ao do fato.
Mas, Cardoso observa ainda outro processo de constru~iio de
significados oa intera<;ao medico - paciente - pais: a desconstru<sao da pessoa
do paciente:
"Acontece durame a consulta medica 11m 'interva/o' no tempo, durante 0 qual a
corpo do filllO mio parece per/encer nem a eie, nem aos pais. Hti como que lima
imobilizar;tio, 11m paimr flO ar, uma 'desencamar;iio' e ete passa a ser aquila que estti
seluJo escrito no papel pelo medico. E a momenta da elaborafiio do pronwario. 0 corpo
en/erma torna·se do medico porque ele e 0 representante da met/ieina e ela e a dona da
doem;a. Ela edona porqlle se acredita que conhet;a. E seu conhecimento epertinente a urn
mllndo de c6digos que s6 0 especialista pode decifrar. Ele detem as 'cha ves do misterio'.
Do 'crime ' cometida pe/a natureza ele e a invesligador. Os rastros que segue, as indicias
que cllidadosamenle anota silo partes constitllillles daqllele ser que, agora, e sell objeto. 0
silencio e absolulO e as milwlos parecem ser medidos pela quantidade de linhas que se
acumulam no papel. Epara ele que os olhos se dirigem. Ali eSlilo os signos, as fragmentos
das evidencias, ... a documento enquanto individualidade, porque refacionado com a
quaiftalivo, com a singularidade, com 0 casol/(Cardoso, 2003: 7).

E mostra ainda a autora que na constrw;ao socio-cultural, "como tal
constru<;ao e uma 'ideia ', a homogeneidade tende a apagar a d i feren ~a entre as
' diferentes '" (Cardoso, 2003:8).
o pacientc, na rela~ao com 0 medico, e transformado na doen~a, e 0
singular num geral.
"A literalidade conferida a metonimia da substitllir;ao do paciellle peIa doenr;a,
dia1lte da materialidade de 11111 cromossomo a mais no par 21, inj7l1encja a maneira pela
qual se orgallua cuftllralmenre a historia de vida dos individllos com a silldrome,
implicalldo 0 perigo de se estatuir para eles lim fllturo estanque e previsivel, como tambem
slta tralls(ormaciio I/lim cOl/junto de gel/es qlle iJ,es ditaria a essellcia" (Cardoso, 2003: 11;
grifos nossos).
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o futuro estanquc c como que uma hist6ria im6vel, urn etemo presente.
Retomando a Tunes & Piantino, esses autores ressaltam que para muitos pais
o nascimento de uma criams;a "Down" e 0 comec;o de uma vida de renuncias e
sacriflcios. Para alguns C 0 comet;o da busca de uma cura inexistente (embora
tratamentos adequados possarn estirnular progressos). Para outros, quando 0
filho com sindrome de Down e 0 primogenito, deseja-se outros filhos, embora
exista 0 receia de que os demais tambem sejam "mong6is", 0 que, tadavia, e
altamente improv3vel.
"Algumas fami/ias oplam por manter a hist6ria [idealizadaJ que haviam construfdo,
a despeito de 0 personagem a eia ,!ao se adequar. Nesse caso, reafirma-se a hist6ria mas
nega-se 0 personagem, na medida em que ele nilo se ajusta 00 papel que lhe foi reservado.
Ocone, entao, que a sindrome usurpa 0 papel da aionea e passa a ser 0 protagonista do
ell redo. E como se a familia tivesse em casa nao Ulna crianca. mas uma sindrome [e] a
crian(,:a tern meramente urn papel coadjl4vallte.... 0 filho que veem em casa eo mesmo que
esta descrito nos livros e manuais. A crian~a real dd Lugar a virtual; 0 seu presente e
apenas 0 possiveL, e 0 seu futuro jd esta compietamellte delineado em cudo 0 que jli fOi
escrilO e falado a seu respeito. Os pais buscam obstinadamente a 'cura ' ... querem a todo
custo enCOnlrar 0 personagem que idealizaram para a historia que criaram. Por isso,
udol-aram a sfndrome' (runes & Piantino, 2003: 17; grifos nossos).

Em contraposit;ao,
"Ha Oulras familias que optam pe/a criam;a qlle nascell, negam a hisf6ria que
construiram, porem, mais que isso, negam a pr6pria necessidade de ler uma historia.
Passam a tratar a erianfa como urn seT fora do mundo social... Na verdade. aceitam a
aianea. mas rejeitam a sua sfndrome e. por nao ({uererem que esta apareca nQ enredo.
lIegam a necessidade de construir uma hist6ria" (runes & Piantino, 2003: 17-18; grifos
nossos).

as autores veem nisso urn perigo:
"Esses pais nlio percebem, contudo, que a nega~ao da historia e urna forma de
escreve-la. Uma forma que escapa a consciencia de quem a faz. Tem-se, assim, uma
historia encoberta, inacessfvel 00 seu protagonista, que ira colar-se, en tao, na hist6ria de
seils pais" (Tunes & Piantino, 2003: 18; grifos nossos)

Finalmente, mostram os autores, existem as famflias que aceitam a
criant;a, com sua sindrome. As duvidas e os constrangimentos sao as de todos
as outras. Mas, "pereebem que 0 filho
nao se ajusta ao papel de
protagonista na hist6ria que eonstruirarn" (Tunes & Piantino, 2003: 19);
traLarn, entao, de rnodificar 0 enredo e eriar urn novo papel ao qual 0 filho
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passa se ajustar. sao as casas, poder-se-ia dizer, em que prevalece
sensa. Este, tadavia, naa se constr6i sem sofrimento e renuncia.

0

born

• • •
Relatamos agora alguns casos registrados na Ampare, scm especificar a
nome da pessoa concernente.
Ni (2 anos).

Como e geral, a mae "teve urn abalo" quando soube que Ni tinha
s'ndrome de Down. Ficou 10 dias no hospital porque Ni nao conseguia
mamar. Hoje, pacem, a mae "ate esquece que ela tern sindrorne de Down".
Neste casa, a pai e muito dedicada: canta para Ni quando a mae vai para a
escola (2° grau) ; da banho oa criao~a, 0 que e urn momenta de "muita
brincadeira". A1ern de estudante (curso notumo), a mae e desempregada
porque tern de cuidar de Ni. Mas ela quer ter outro filho quando Ni completar
3 anos. Ni teve que submeter-se a cirurgia no rim esquerdo.
Pe (4 an os).

Pc Teeebeu, como no sistema hisparuco, 0 sobrenome da mae. Ele tern
uma irma mais nova, a que parece revelar a desejo de ler urn filho normal.
Sofreu tres pneuIDonias e submeteu-se a uma cirurgia. Sofre de gripes
reeorrentes. Tern rea~6es agressivas quando contrariado, mas as tias deixam
ele fazer tudo a que ele quer pOTque "0 coitadinho e doente". A mae DUDea
trabalhou e nao consegue emprego porque nao tern quem cuide dele. No
entaoto, alem da referencia a tias, ha referencia a av6 materna que tambem
cuida de Pe. A famnia depende do salario do pai (auxiliar de escrit6rio) e do
auxilio (BPC) recebido por Pe.
Tn (6 anos).

A famma e muito pobre e rnujto grande: Ta e a mais nova de oito filhos
e a mae recebeu duas netas para cui dar. 0 grupo familiar se compoe de 17
pessoas, oa casa enos arredores. Nao ha inforrna~6es sobre 0 papel desses
familiares. 0 pai e catador de latas, mas esta doente, e a mae fica 0 dia inteiro
cuidando de Ta e dos outros filhos. A famma recebc cesta basica da Ampare c
outros beneficios relativos a Ta. Ela sofre de bronquite constante mas, como 0
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seu dinheiro c necessaria para alimentar a todos, nao sabra para comprar
remedios, que sao as vezes obtidos no Posta de Saude.
Po (22 anos).

Po mora num bairro de peqllena classe media e C cllidada par uma tiaav6 que tambcm criou seu pai. A mae de Po a abandanou quando tinha 4 anos
e a pai, que nao eonsegue euidar dela, a levou para aquela tia-av6. Ele nao
contribui financeiramente, por razoes Ilao explicitadas. Po costuma
acompanhar a tia-av6 para a igreja. Embora tenha algumas amigas na
vizinhan~, e muito discriminada no bloeo onde mora. A maior preocupa~o
da tia-avo e que ela saia sozinha e que "a/gubn Ja(a rnaldade com e/a".
Vi (6 anos).

Apesar de ja ter seis anos, ainda dorme junto a seus pais em urn ben;;o.
Os pais sao idosos (nao h. dados precisos sobre suas idades) e tern outros
filhos, j.l-adultos. Esses irmaos se revezam no cuidado com Vi cnquanto a mac
trabalha.
Vit (3 anos).
Vit e 0 primeiro filho; era prematuro e fieou 20 dias no hospital. Seu pai
tern dais primos excepcionais, razao pel a qual se sentiu culpado e chorou
muito quando Vit nasceu.
AI (4 anos).

A faroflia mora longe, mas a mae leva AI duas vezes par semana para a
Aropare e partieipa muito dos estimulos a erian~a . 0 pai, pelo eontr.rio, e
ausente. AI, produto de urna gravidez nao desejada, e filho "nieo. Ele e sua
mae sao parte de uma famflia extensa composta pelos av6s maternos e tios. as
avos maternos assumiram AI e sua mae.
Ar (3 anos).

E a segundo filho. Seu lio materno, com 50 anos, tam bern tern sindrome
de Down. as pais ficaram inicialmente chocados, mas logo aceitaram a fato e
nao houve altera~ o na vida da familia, apesar de ambos as pais trabalharem
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(professora e enfermeiro). Com do is meses iniciou tratamento no Pestalozzi de
Goiania.
AId (12 anos).
S;Yp'ai e desempregado e AId e cuidada par sua mae e por uma irma
mais velha. Quando ela nasceu, mudaram·se para Fortaleza, mudanc;:a essa que
"no come~o fo i dificil", e quando completou lres rneses iniciaram sua terapia
de estimula~ao. Depois vieram para Brasilia. Apesar da idade, AId dorme no
quarto dos pais. A principal preocupa~ao da mae e com a morte sua e do
marido, e procura preparar AId para essa eventualidade. Para tanto, acha que
alguem de fora, como urn psic6logo, pode ajudo-Ia rnais que os de casa,
porque AId "leva tudo Ila brincadeira".
A P (21 anos).
Sua situac;:ao familiar e muito problematica. 0 pai e alco6latra e a mae
suspeila que ele tern interesse sexual por AP. Esla apresenta problemas: e
"gorda demais", segundo a mae, porque "come pao 0 tanto que pode"; pareee
ter havido uma regressao com relac;:ao a higiene intima; nao tern controle
esfinctario e a mac se mostra preocupada com a menstrua'!3o da filha.
Ninguern da familia ajuda nos cuidados com AP, 0 que faz com que a mae
esteja sempre com sono e cansa~o nas pemas devido a sobrecarga de trabalho,
e sofra de depressao e ansiedade em decorreneia da percep~a o de sua
impotencia relativa aos problemas familiares. 0 unieo lazer da mae (e de toda
a familia) e a TV.
All (3 anos).
Mora no Paraooa (antiga invasao, urbanizada). Assim como no caso de
AP, a situa~ao familiar e problematica. 0 pai, que tern dois filhos de
casamento anterior, sofre de serias problemas de alcoolismo. A mae nao
trabalha pela necessidade de acompanbar 0 filho nas diferentes terapias e
tratamentos. A reoda da familia, proveniente do salario do marido (motorista)
nao cobre as despesas. Quando All nasceu e a familia soube da deficiencia, a
mae ficou desesperada, nao aceita ate hoje. Ela e confusa e nervosa, acha que
All nao e seu filho verdadeiro. Sua maior preocupa~o e se All vai andar e
falar.
Br (12 anos).
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Mora no Plano Pilato e tern uma irma mais velha e urn irmao mats
novo. Seu pai e motorista. A mae era tecnica de enfennagem, mas abandonou
a profissao para cuidar de Br. Como visto em outro caso, Br tern 0 sobrenome
da mae. Nao ha dados sabre 0 sobrenome dos irmaos. Os avos maternos dao
apoio no cuidado com Br e ajudam financeiramente. Br nao tern amigos Da
vizinhan91, talvez em decorrencia de seu "comportamento inadequado"; seus
amigos sao as innaos e primos, Como e freqiiente, a mae revela preocupac;ao
com 0 futuro de Bf - "a mae tern muito medo de morrer e pensa em quem vai
tomar eoota de Br", Como em outros casas, apesar da idade, Br donne no
quarto dos pais.
Ch (23 anos).
A mae e viuva desde 1991 (quando Ch linha 10 anos) e a familia vivc
da pensao deixada pelo marido. Ch tern urna serie de problemas: nlio controla
as esfincteres e a mae considera 0 tratamento correspondente como
fundamental (talvez, considerando a idade de Ch, pelas conseqtiencias sobre
as rela\i6es sociais e interpessoais). Quando crian~a, Ch foi muito doenle.
Ainda toma remedios controlados. Sofre de mkroencefalia e aos 7 anos fez
cirurgia cardfaca. Mordia outras criam;as. E surdo, a que dificulta 0
relacionamento; tern sana inquieto e tiques nervosos, como balan~ar-se para a
frente e para tras e bater com a cabe91 contra a parede, a que inviabiliza a
convivencia com outras pessoas. Os pais souberam que Ch tinha sfndrome de
Down 15 dias ap6s 0 parto e a mae permanece abalada ate hoje - "ela reza,
reza muito" e se sente culpada pela deficiencia de Ch - urn filho nao desejado,
pois a mae tinha 38 aoos quando ele oasceu. Os familiares, contudo, ainda que
de infcio tenham "estranhado", logo aceitarem a fato e os irmaos de Ch, hoje
casados, ajudam financeirameote. A irma mais velha de Ch fez curso de
enfermagem. A mae tinha tambem uma cunhada como co-responsavel quando
Ch era menor de idade, mas hoje nao mais.
Da (18 anos).
Da e a mais velha de urn grupo de tres filhos. Sua mae se considera
culpada por ter sido primipara idosa (no entanto, teve mais dois filhos).
Ga (2 anos).
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A crian~a e 0 resultado de uma gravidez nao planejada, de urn "namoro
com a vizinho". Ea setima crian,!;a e tern tres irmaos da prirneira uniao da mae
e dois da segunda. Alem deles existe outra crian91 que a mae "achou na fossa
da casa". A mae nao sabia 0 que era slndrorne de Down e achava bonito ter
"olhos puxados". A famnia, que mora ern Formosa (cidade proxima a
Brasilia) e frequenta a Ampare, recebe roupas e com ida de entidades
assistenciais.
Is (18 anos).
Eo segundo de urn total de qualro filhos. 0 pai e porteiro de hospital e a
mae administra urn pequeno mercadinho na pr6pria casa. Is se da bern com as
fregueses. A familia tern poucos recursos e vive numa antiga invasao, agora
urbanizada. 0 pai tern dificuldade de aceitar Is porque ele "mio atende ·aos
comandos como os normais". Quem lorna eonta dele e a mae junto com a irma
rnais velha. Mas a mae "esta muito cansada; niio e fadl ser miie de
defidente" . Com 0 tempo, tende a diminuir os investimentos "em alguem que
pouco retorno dd. Os pais vilo envelhecendo e ficando mais cam·ados". Alem
de Isdl3, tambem e motivo de preocupa~ao seu avo materno, que e "demente,
loge de casa e se perde na rua". Os av6s foram orientados pel a Ampare para
receber aposentadoria. Is come muito 0 que causa dificuldades. Quando Is
naseeu os pais fiearam 10 mcses separados "por causa dele" e a mae foi
discriminada pelos parentes. A famnia terne perder 0 lote onde mora.
Gi (41 anos).
Ambos os pais sao falecidos e Oi e cuidada pela irma mais velha, com
52 aDOS, psic61oga, com euja famnia mora Duma colOnia agricola. 0 grupo
domestico inclui ainda 0 eunhado de Gi , lambem com 52 anos, e tres
sobrinhos com 18, 24 e 27 anos. Urn primo materno em primeiro grau
apresenta retardo mental severo. Os irmaos eontribuem finaneeiramente para
a manuten~ao de Oi.
Iv (11 anos).

o pai e montador de divis6rias desempregado e a mae e "do lar". Ela
nao pode trabalhar porque precisa cuidar de Iv. No momento, Iv e "arrimo de
familia", ja que esta depende da cesta basica e do BPC concedido a filhos com
Sfndrome de Down. As familias de ambos os pais nao sabem que Iv tern
sfndrome de Down. Quando ele naseeu, a mae tinha 17 anos e 0 pai 22 .
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Contrariamente a outros casos, 0 casal esta mais unido. A mae quer colocar
sua outra filha numa escola perto da Ampare para facilitar 0 trabalho de levar
e buscar. Pareee que a freqiiencia It Ampare e vista com certa ambigiiidade: a
mac se preoeupa ~m a possibilidade de inclusao numa escola para crian~as
normais, ja que urn posslve} retorno para a Ampare seria urn "retrocesso".
AMm disso, cIa tern medo que ele brinque com outras crian~as porque "e
muito [ragi/".

JP (idade nao inform ada).
Mora com a mae num barraco nos fundos da casa da sogra. 0 pai,
quando soube que JP aos 3 meses, era portador de slndrome de Down, "saiu
de casa e nunca mais soube dele". A mae, descrita como "superprotetora" nao
pediu pensao. JP tern uma irma com 21 arros, mas nao ha dados sabre cia.

Je (5 anos).
Os pais sao separados. A mac e ernprcgada domestica e dorme no
cmprego. JC mora com uma tia materna, substituta da mae. Somente nos fins
de semana ele ve a mac, para quem "as preocllpafoes slio muitas, nao dd nem
para dizer'. Como em muitos outros casos, coloca-se 0 problema de como ele
ficara quando se tornar adulto, se a mae "Jaltar".

Jam (25 anos).
Os pais se separaram em meio a uma crise financeira quando Jam tinha
10 anos. A mae, analfabeta, DaO pode trabalhar porque Jam depende dela. 0
padrasto e vendedor de picole. Logo ap6s ° nascimento, a mac pensou que 0
filho havia sido trocado; pensou que era filho de japones. Jam lem crises de
agressividadc com crianc;as pequenas e com professores. Essas crises fizeram
com que os outros filhos construissem seus quartos fora de casa. A
preOCllpa~aO da mae, como sempre, e com 0 futuro de Jam.

JL (17 anos).

o pai e arquiteto e a mae professora universitaria. Alem dos pais, uma
tia paterna, solteira, e tambem responsavel par JL, cuja familia conta ainda
com 0 auxilio de urna empregada, parte do grupo domestico. A familia
mudou-se para que cada filho pudesse ler seu quarto separado. 0 pai participa
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esporadicamente das
reUllIOeS da Ampare, em contraste com a mae,
considerada "ansiosa" e como tendo expectativas demasiado altas para JL.

LF (6 anos).

Os pais sao separados. 0 pai e cabo da policia militar e a mac nao
trabalha porque precisa acompanhar LF nas terapias. Antes da separa<;ao
moravam nos fundos da casa dos sogros da mae. Antes de morrer, a sogro

ajudava na manuten<;ao da familia mas agora, tendo de pagar aluguel, a
situa~ao

se tornou muito insegura. LF tern urn irmao oito anos rnais velho que

sofre de depressao por causa da perda do pai (resultante da separa<;lio) e do
problema de LF, que tambem sofre com a separa<;ao. Alem disso, 0 pai
discriminava LF em face ao outro filho - tinha citimes da rela~ao entre a mae
e 0 filho deficiente. 0 pai, hoje, tern outra muther, mas "vira a noite na rua
dizendo que esta cansado da vida"; aparentemente, sofre de depressao. LF
tern urn tio-avo com disttirbio mental. Quando LF nasceu, 0 pediatra do
ben:;:ario disse para a mae que ele era deficiente, mongo16ide, 0 que fez com
que cia ficasse . dois meses em estado de choque, emagrecendo muito. Depois

procurou informar-se sobre a sindrome de Down. Apesar das dificuldades
financeiras (e dos problemas com 0 outro filho), a mae. parece conformada,
afirmando que "foi Deus que colocou ele na minha vida. Niio reclamo nada.
Niio e 0 meu xod6"? No entanto, afirma que se sente muito 56. Lufs parece ter
medo de aglomera~6es - "dd grilos em lugares onde hd muila genIe".

Mat (7 anos).
Alem de apresentar sfndrome de Down, e tetraplegico. A mae tern
pressao alta 0 que a levou a pensar em aborto e tarnbem "por mio aceitarem a

gravidez dela". Urn primo de Mat tambem tern sindrome de Down. A mae
ficou algum tempo desempregada e 0 pai e "desaparecido". 0 avo materno,
ate sua morte em 2000, substituia a pai. Mat tern tres irmaos mais velhos (cada
urn de pai diferente), sendo grande a diferen<;a de idade com rela<;ao a esses
irmaos. Vma irma cuida dele e os demais trabalham, ajudando na manuten~ao
da casa. A mae descrita como "muito depressiva e angustiada". Mat nao

e

gosta de cstranhos. A mae teve grandes dificuldades profissionais em fun<;iio
de Mat. Trabalhava num posta de saude e "sofria constrangimento" ao levar a
filho para terapias. Hoje trabalha no Hospital Materna lnfantil, onde Mat era
tratado. Ela ficou sabendo da sindrome de Down de Mat logo apos a parto. 0
medico sugeriu que eia 0 deixasse no hospital como abandonado. A precaria
situac;:ao financeira teve outra conseqiiencia: 'Nao tern jeito, tenho que tirar ele
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daqui [Ampare]. Nlio estou dando conta: slio 260 reais por me. [para
passagens} e mais 0 dinheiro para as reullioes lela mora numa cidade
sateliteJ. SaiD de cora~iio partido. Jei. arrumei outra escola. Ntio a mesma
coisa, mas 0 que se htf d: fazer?' ".

e

• • •
A presenc;;a de urn filho ('Down" envolve distintas atitudes e

preacupac;6es que padem se suceder ao longo do tempo. Inicialmente, uma
atitude de desespero trazida pelo choque causado pela noticia de que a filho e
deficiente - e aqui, a modo pelo qual a fato e comunicado pela medico au
Dutra pessoa e extremamente importante. Em seguida, urn perfocto que se
estende ate a adolescencia, marcado pela ansiedade relativa a expectativa do
quanta 0 filho vai se desenvolver (ou se aproximar de urna condiyao

"normal"). Depois, urn perfodo de naturaliza~iia do fata, au de aceita~o
resignada, acompanhada do esfor~o de profissionaliza~ao da filho (a depender
do grau da deficiencia) e ajuda no trabalho. Permanece provavelmente urna
certa ansiedade relativa ao grau de competcncia no trabalho que 0 filho podera

atingir. Finalmente, a preocupa($ao com a morte dos pais (que, todavia, pode
se rnanifestar desde os primeiros tempos) e com quem ira sucede-los nos
cuidados relativos ao filho "Down". Assim, e preciso diferenciar fases da
familia, considerando aquela em que 0 filho ainda· e pequeno e esta sob as
cuidados dos pais e/ou av6s, ainda que contando com 0 apoio de outros
parentes, e a fase em que passa para 0 cuidado de irmaos. E provavel que estes
tenham side socializados nesse sentido, mas nao e improv3.vel que surjam
tensoes quanto a decisao sabre quem ira se respansabilizar pela irmao
deficiente. Vale ressaltar outra vez a importancia da av6 materna e da irma da
mae. 0 problema e tanto maior para viuvas au para mulheres separadas, au
mesma maes solteiras, ja que para elas e mais reduzida a probabilidade de
casamento ou recasamento - 0 que, no entanto, ocorre em alguns casos.
Nnda durante a vida dos pais, h:i urn impacto causada pela presen~a do
filha "Down" sabre as demais irmiios, cuja vida pode ser (em parte, pelo
menos) condicionada par aquele. E 0 caso de uma irma que teve de ser
transferida da escola onde estudava para outra, pr6xima da Ampare. Pape-is
relativos normalmenle a idade podern ser invertidos, como no caso da filha
mais nova que ajuda 0 irmao "Down" na alfabetizac;ao. No limite, pode se
configurar uma discriminac;ao interna a familia , que se soma a discriminac;ao
extema.
A carreira profissional dos pais tambem pode ser afetada, por vezes de
maneiras insuspeitadas. E a caso de uma pesquisadora que se candidatou a
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uma bolsa de pOs doutoramento na Fran~a: foi aceita pela institui~ao a qual se
candidatou, recebeu uma balsa do CNPq, mas teve seu vista negado {Xlrque,
para 0 periodo de estagio, lcvaria consigo uma filha "Down".
Com a puberdade, como vimos, surge Dutra ordem de preocupac;oes,
relativas aD fato da a'dolescente "Down" nao ter "malfcia" e ser muito
afetuQsa, e de alimentar fantasias relativas ao Damoro - a possibilidade de
explora~ao sexual est" sempre presente. Filhos "Down" tambem preocupam,
pela possibilidade de comportamento " inadequado" quanta a sexualidade. No
entanta, e urn tanto paradoxalmente, a exibi($ao de scxualidade c por vezes
interpretada pelos pais (principal mente maes) como sinal de normalidade.
Contudo, macs podem "infantilizar" 0 filho na rclagao com 0 medico: mesma
que tenham atingido certa idade, sao traladas como SC naD fossem capazes de
se vestir, por exemplo.
as relatos acima transcritos revelam situac;6es bastante diversificadas.
Existem casos em que os pais cuidam conjuntamente do filho, mas e muito
frequente (como tambem relatam varias pesquisas) que a mae se veja obrigada
a deixar 0 emprego (embara nao necessariamente 0 estudo), 0 que
provavelmente esta associado ao padrao cultural que define a mae como
responsavel pelos filhos e 0 pill como a provedor da familia. Isto nao se toma
possivel, contudo, quando a uniao conjugal e rompida, geralmente pela
ausencia do marido-pai, scm que haja 0 apoio de relaf:;oes de parentesco mais
amplas - via de regra pa r parte da familia extensa.
Mas, mesmo quando a pai pcrmanccc na familia c a mac e a principal
responsavel pelo cuidado corn 0 filho "Down" - cuidado esse mais complexo c
desgastante que nos casas de filhos "normais" - as redes de parentesco sao
fundamentais para administrar a presen~ de filhos "Down", inclusive
quando estes se tomam adultos. Como sugerem as dados examinados, h:i uma
preponderancia de apoio par parte dos parentes rnatrilaterais, notadamente a
avo materna. Em-9ulfas.-situac;6es.,-uma-m.ulher....da-gca:~ae-~Ad~ via de )
regra uma av6.,cuida do " Down" possibilitando a mae exercer uma atividade
remunerada. Nos casos em que a familia nuclear esta isolada de uma rede de
parentesco, os problemas seriam bern majores. Mas existem casas,
aparentementc mcnos frcqiicntes, em que e a mae que abandona a familia e
entaD sao as parentes patrilaterais que sao acionados. A existencia de urn
drculo de relaf:;oes de parentesco mais pr6xirnas se torna importante tarnbern
quando se observa que fora desse drculo a "Down", crianc;a au adulto, e
vitima de discrimina~o. E significativo que no caso aqui relatado de urn
adulto "Down" que trabalha como "office-boy interno", ele esteja trabalhando
numa empresa sob observaC;ao do irmao. A discriminaf:;ao, ainda que velada,
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tambem pode ocorrer num ambiente cscolar "integrado", razao pela qual pelo
menos alguns pais sao bastante ceticos com rela~ao a poHticas de "inclusao".
Os parentes por vezes contribuem financeiramente para 0 sustento da
familia. Mas existe ta~bem 0 caso inverso, prescnte em situa¢es de penuria
finaneeira: a filho "Down" pode ser arrimo de familia; nos casos de pobreza
extrema 0 "dinheiro do Down" e utilizado para eustear a alimenta~ao da
familia e nao para os medicamentos necessarios ao tratamento daquele filho.
Com a morte dos pais outros filhos podem assumir 0 euidado com 0
irmao "Down", permanecendo este ultimo numa situa~ao de "menoridade
adulta" amilaga (mas naa igual) aquela da celibataria descrila par Baurdieu
(1980). Ha, entaa, uma transferencia da respansabilidade de uma gera~aa para
a seguinte. 0 que ocorre pareee ser uma alterac;ao do eiclo de
desenvolvimento do gropo domestico, tanto dos pais como dos irmaos.
ldealmente, corn as filhos "erescidos" 0 casal aseendente como que retoma ao
momento inidal. 0 grupo domestico, num contexto em que se privilegia a
famflia nuclear como arranjo domestico, se inicia com urn casal scm filhos e,
ao final do processo se leria novamente urn casal sem filhos. Isto nao significa
ausencia de rela~6es com os filhos que constitufram, cada urn, sua residencia
separada segunda a padraa "quem casa quer casa". Mas signitica, pela menas
ern alguns casos, uma fase de certa "independencia" . do casal ascendente.
Quanto aos filhos, recebem, como dissemos, alguem ern situa~ao de
"menoridade adulta" agregado a familia nuclear. 0 cicio de vida de ambas as
familias se ve, entao, alterado com rela~ao ao padrao ideal.
Naturalmente, esse padrao ideal nem sempre esta presente. Filhos
casados podern residir com as pais de urn dos conjuges, seja num momento
inicial (antes de serem capazes de constituir residencia separada), seja a longo
prazo. Filhos au filhas solteiros podem residir permanentementc corn as pais,
tomando-se, com a velhice destes iiltimos, as principais responsavcis pete
sus tento do gropo domestico. Maes solteiras ou mulheres descasadas voltam
temporaria au permanentemente para a casa de seus pais.
Ha uma outra dimensao a ser considerada a prop6sito do cicIo de
desenvolvimento do grupo domestico: em gropos rurais e entre trabalhadores
urbanos pessoas deficientes, ao longo de seu processo de crescimento,
permaneccrn sernpre como unidades de consumo, nao se tornando unidades de
produ~aa (embara passam desenvalver algumas .tividades), afeta nda assim a
referida cicla de desenvalvimenta. Nas termas de Tepicht (1973),
permancceriam, na melhor hip6tese, na condi~ao de "for~as marginais", mas
sernpre depcndentes. Contudo, devcmos lembrar 0 caso ja mencionado de urn
filho "Down" que, em fun~ao de sua deficiencia. se tomou "arrimo de
faJllllia". Pode sc configurar, no cntanto, uma contradi~ao no caso de faroflias
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muito pobres : a filho "Down" "come muito", 0 que pade resultar para os
demais "comer menos".
Outras questaes relativas a familia e as rela~aes de parentesco tambom
se colocam.
Numa comunidade camponesa por nos estudada no Nordeste,
organizada por princfpios de parentesco, a sucessao se dava pela via da
primogenitura. Significativamente, negava-se ao primogenilo deficiente 0
nome tradicional- aquele do fundador da linhagem - que indicava 0 status de
sucessor. Ademais, se a maioridade era negada, negava-se tarnbem a
sexualidade, ja que 0 deficiente nao poderia reproduzir a Iinha familiar. E
significativo que tais pessoas tendem a scr invisibilizadas nas gencalogias e
excluidas das galerias de fotografias familiares.
Ern sociedades tradicionais os portadores de deficiencias sao
vistos como urn problema. pois nao podem entrar no calculo das alianc;as
matrimoniais, 0 que nao impede, porem, que sejam realizados esforc;os para
lorna-los de alguma maneira produtivos. Alern disso, se tern padrinhos (e seus
pais, compadres) dificilmente poderiarn ser atores no processo de
encadeamento .de relac;6es de compadrio. Quanta as relac;6es de filia~o, a
presen~a de urn Who ou filha deficiente tende a resultar em processos de
sucessao truncados - num dos casos examinados em Brasilia, a presenc;a de
urn filho "Down" impossibiHtou a constituic;ao de urn herdei ro.
Ainda com rela~ao as rela~6es de parentesco, vimos que as pessoas
"Down", mcsmo quando adultas, dependem de tais rela~6es. Cantudo, nao
podem reproduzi-Ias.
Crian~as recem nascidas com claros sinais de alguma anormalidade
podem ser vitimas do chamado "infanticfdio passivo". Tomam-se "mais urn
anjo no ceu". Altemativarnente, em areas urbanas, podem ser abandonadas em
alguma institui~o, como se fazia antigamente na "roda dos expostos". E 0 que
revela a citac;ao aqui reproduzida em epigrafe - e a recomendac;ao de urn
medico no caso de Mat.
E preciso destacar novarnente que ,com freqilencia, a mae e
responsabilizada pelo nascimento de urn filho "Down", inclusive pelos
parentes do pai, 0 que pode conduzi r a urn afastamento desses parentes e a
uma relutancia em assumir esse filho. Nao e rara a presen~a de urn sentimento
de culpa por parte da propria mae, isto e, uma auto-imputa<;ao de culpa, mas
tal atitude decorre das mesmas valora0es e cren~as partilhadas pelos
parentes.
Outra dimensao que emerge dos casos acima descritos e a presenc;a de
outros excepcionais, nao necessariamente "Down", no drculo de parentesco
mais proximo. 0 que, no entanto, e grave e a presen<;a de alcoolismo, fator
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certamente desagregador das rela<;<ies familiares; nao temos informa~6es sobre
se 0 alcoolismo e anterior au posterior aD nascimento de urn filho "Down". Na
primeira hip6tese 0 aicoolismo pade tef side urn fator que levou ao surgimento
do filho "Down"; oa segunda, pade seT decorrencia das tens6es farniliares que
podem se seguir a presen~ desse filho.
Se tilhos "Down" as vezes se casam, de maneira geral eles ocupam uma
posi~ao ambfgua na familia: desde urn ponto de vista estrutural urn filho
"Down" DaD e urn filho, ja que DaD pade seT sucessor, nem realizar aspira<;6es
de ascensao social projetadas nos filhos. A existencia desse filho, assim, exige
a existencia de Dutro, inclusive para suceder os pais nos cuidados com 0
primeiro. Desde urn ponto de vista emocional, em contraste, ele pade se tornar
o centro da afetividade, inclusive como forma de expiac;ao do sentimento de
culpa que a famnia se auto imp6e, mesma que os pais tenhall] infarma~ao
sobre a Trissomia 21, geralmente transmitida por medicos.
Institui~6es como a Ampare em Brasilia ou seus equivalentes em outros
lugares podem ser fundamentais - e hi maes que se deslocam por distiincias
consideraveis para obter 0 atendimento especializado ao filho "Down"
disponfvel nessas institui~es, que, de cerIa forma consliluem "espa~s de
esperan~" e de constru~ao de perspectivas para 0 futuro . Nclas pode se
desenvolver uma das poucas possibilidades para atividades ~de lazer com as
maes, mesmo porque se trata de espa~os adaptados e controlados. Sao lugares
tambom onde a presen~ de psie6logos (ao que parece, principalmente
psic6logas) "0 boa para os meoinos e para as maes". Como foi dilO, ''Dona I.
se sente melhor s6 de falar com a psic610ga". Em outros locais, como c1ubes,
o lazer e mais diffcil porque atitudes anti-sociais envergonham os pais e
provavelmente constrangem as outras pessoas presentes. Vale notar que a
presen~a de urn filho "Down" pode tambem provocar a isolamento dos pais
com re1a<;3.0 aquclcs de outras crian~s.
Mas, ha outra dimensao presente. Existe, como vimos, uma
consideravel sobrecarga que atinge as maes. Na Amparc cxistem duas
categorias de maes: de urn lado, as "maes da manha", com filhos mais velhos.
''Elas querern se libertar urn pouco, viver urn pouco; gostam de programas
como a ida a Agua Mineral (parque recreativo em Brasilia com piscinas de
agua corrente). Essas nao tern mais ilus6es". E existem aquelas com filhos
ainda pequenos, as "maes da tarde", que "ainda tern aJguma esperanya"
quanto a evolu~ao da crian~a (boa parte dos filhos sao encaminhados a
Ampare para profissionaliza~o).
Como dito acima, institui~es como a Ampare em Brasflia au
congeneres em outros lugares, como em Londrina, sao fundamentais tam bern
como apoio as famflias. Atividades que valorizam potencialidades dos
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portadores da Sinctrome, e que contribuem para torna-Ias pessoas e nao apenas (
indivlduos definidos por seus cromossornas sao igualrnente relevantes.
Quanta a tais atividades. destacamos a iniciativa ern curso patrocinada
pela Universidade Cat6lica de Goias. Trata-se do projeto de urn jornal virtual,
con forme noticiado em Flash UCG, de 15 a 21 de agosto de 2005 ..
Esse projeto, que tern 0 nome "A Informatica no Processo Facilitador da
Alfabetiza.ao de Pessoas com Sindrome de Down" e que c realizado em
parceria com a AssocialSaO Down de Goias consiste em urn jomal virtual
editado pelos proprios alunos com participa~aa de monitores, alunos de
diversos cursos da UCG. Como explicam as coordcnadores, "Os alunos
desenvolvem virios mini-projetos junto com os monitoTes. As ideias sao
lam;tadas, depois fazemos pesquisas na internet e leituras, de acordo com 0
interesse e a fonna como cada urn consegue trabalhar, visto que .muitos nao
sao alfabetizados". 0 texto que consultamos prossegue mostrando que
"provavelmente por vivenciar 0 dilema dos pais, os alunos optaram por tratar.
na primeira edi.ao do seu jomal, da inclusao de portadores de necessidades
especiais no eDsino regular". 0 projeto atende a 33 pessoas, mas espera
ampliar esse numero. Ele parte do suposto de que 0 ambiente s6cio-cuitural
pode favorecer 0 "desenvolvirnento de habilidades e capacidades do
individuo", no. .. caso pela via da "utiliza~o de recursos tecno16gicos
direcionados a implementar 0 processo de alfabetiza~ao".
Recentemente uma rnudanlSa de atitude pareee se tamar mais freqiiente.
Os meios de comunicac;ao, como novelas au prograrnas destin ados
basicamente a urn publico de donas de casa, tarnam a portador da Sindrame
de Down visivel - contrariamente ao padraa tradicional que procurava aculta10. Num desses programas foi entrevistado urn casal "Down" par ocasHio do
Dias das Maes. Urn famoso jogador de futcbol, exibindo dizeres em sua
canliseta, dedieou urn de seus gals a urn filho "Down".
o "portador de deficiencia" (nao necessariamente ~'Down") vista como
pessoa c cxcmplarmente retratado por Mynaio (2003), no prefiicio que faz ao
livro de Cavaieante, referindo-se a urn dos personagens desse livro:

-

que rnais tern me impressionado em toda a trajet6ria de Santa e sua alegria,
sua afetividade, sua ligafiio fntima e profunda com 0 universo [amiliar, de tal forma que
essa expressiio de bem-querer rransborda a intimidade do lar ... Na sua condi!;iio seria
muito dificil ment;r, encenar, demonstrar 0 que nao sen fe, apenas par conveniencia.
Ape nas para dar uma nota do humor de Santa, sua e.xpressiio mais frequeme para reagir
quando alguem nao compreende 0 que ela quer transmitir e dizer: 'nilo entendeu,
reta rdado(a)'. Ou seja, ela inverte a atribui~iio que ihe e [eira socia/mente, colocando 0
outro em seu lugar, da mesma forma que procede Temple Grandin [aUlista, personagem de
outro livroj, oquda que conseguiu estudar, se formar, fazer doutorado, publicar e ser
..... 0
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reconhecida pela sua competencia. Quando [0 neuroJogistaj perguntou a Temple como se
sentia no mundo dos 'normais' ela respondeu de pronto: (como um antrop6logo em
Ma rte', referindo-se a estranheza que a invade diante de nosso modo de ver, de sentir e de
viver ' " (Mynaio, 2003 : 10).

A prefaciadora prossegue dizendo que
"". na perspectiva da s 'infinitas possibilidades de adaptacdo' [mencionadas peio
referida neurologistaj deficiencias, distu.rbios e doenfas podem ler urn papel paradoxaJ,
revelando poderes iatentes, permitindo forma s de manifestafiio da vida que talvez nunca
fossem vistas au mesmo imaginadas nu ausencia desse males. Nesse sentido, presenciamos
o paradoxo da doem;a, 'seu potencial criativo' ... eSle potencial cria tivo nao se desenvoJve
e cria asas upenas no mundo do individuo 'anormaJ', mas, sobretudo, no universo das
pessoas que cuidam dos deficientes e passam a ver vida onde apenas parecia haver
perturba,"o" (Mynaio, 2003: 11).

Finalizamos este texto retomando a Greg. Como dissernos, Greg
certamente nao se comparta "como urn animal".
Aos 18 anos, Greg estuda numa classe especial, onde 0 que mais gosta e
matematica e hist6ria. Alem de estudar, gosta de pintar, principalmente flores
e frutas. Entre seus 'luadros, 0 que mais gosta chama-se 0 CicIo da Vida. Ele
ja ganhou alguns premios. Como ele disse "Foi legal. No ano passado eu
fiquei em I ' lugar e nesse ano ganhei mem;ao homosa" (Bressan, 2002: 61).
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