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INTRODUÇÃO 



"Solros oos mesrros que criarros os 

fantasmas dé nossa própria mistificação. 

Da argamassa· que fabricarros, ou que 

pretenderros fabricar, surgem mais tarde 

os obstáculos ao nosso futuro 

desenvol viroento. Sorros fatalmente 

levados para a realidade e o realismo, 

ou seja, a tm1a tornada de consciência. 

direta do que nos rodeia e dos caminhos 

da transformação e logq compreende.rros, 

quando já é ·tarde demais, que erguerros 

tm1a limitação tão exagerada que matarrOs o 

que está vivo, ao invés de ajudar a 

vida a se desenvolver e florescer. 

Forçarro-nos a um realisrro que, em 

seguida, nos parece mais pesado ·do que os 

tijolos das construções, sem, por outro 

lado, COI15eguir erguer o prédio que 

oonsiderávarros parte integrante de nossa 

tarefa. E, . por outro lado ainda, se 

oonseguirnos criar o fetiche do imcanpreensível 

(ou do compreensível para alguns poucos), 

o fetiche da exclusividade e do mistério, 

se eliminarmos a realidade e suas 

degenerações realistas estarerros logo 

rodeados por um terreno impossível, por um 

atoleiro de folhas, de barro,· de nuvens, 

onde nossos pés afundarão e nos 

sufocarerros pela irr;x:>ssibilidade de 

comunicação. " 

Pablo Neruda 



Procurou-se, com a realização desse trabalho, obter infonnações 

sobre alguns· aspectos da biografia e da trajetória 

profissional de individues que se dedicam ao atendimento 

do Deficiente Mental, com o propósito de analisar os 

determinantes sociais da escolha profissional que fizeram 

e da atividade que exercem. 

O interesse pelo estudo da trajetória desses profissionais 

foi despertado pela discussio que comumente se faz sobre 

as· razões que levam certos individues a se dedicar a um 

determinado•tipo de atividade no caso, o atendimento 

ao Deficiente Mental. A ni vel do senso comum, encontram-se 

~ãrias 'explicações' para estas escolhas, ou seja, as 

pessoas nascem com um 'dom' ou 'aptidio' que as levam a 

escolher este tipo de atividade como profissio - atividade 

encarada como diferenciada entre o ról de atividades 

disponiveis. Sendo a atividade tida como diferenciada,por 

atender a pessoas 'desprotegidas' pela 'sorte', sio também 

diferenciados aqueles que a ela se dedicam. Desta 

perspectiva, o individuo jã nasce com uma natureza adequada 

a esse tipo de trabalho, com alguns atributos. 'naturais' de 

temperamento e personalidade que o levam a se dedicar 
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àqueles que- foram 'esquecidos' pela sociedade em geral. 

A esse nivel, essa atividade ~ encarada corno um 'sacerd6cio' 

levado a efeito por pessoas 'especiais' e muito 'sensiveis' 

_ao problema alheio. 

Por nao aceitar corno válidas essas 'explicações' , e por 

admitir a Gontinua interferência socialmente determinada a 

que está submetido o indivíduo desde o momento de seu 

nascimento, é que se decidiu tornar esse terna corno objeto de 

estudo e análise. A busca de informações, seu conteúdo e 

a maneira corno deveriam ser buscadas encontrou apoio na 

Sociologia do Conhecimento que constituiu o suporte te6rico 

para a análise que ~e pretendeu empreender. 

A luz dos dados biográficos e da trajet6ria de vida de 

alguns profi~sionais da área foi feita- urna análise do·s 

aspectos da_socialização a que foram subrnentidos; das 

representações que estes agentes internaiizararn ~ que 

propiciaram justificativas sirnb6licas para a posição_que 

ocupam; e da maneira pela qual ~ construída a realidade 

desses indivíduos, atrav~s de cuja construção incorporam 

os princípios e as significações de um determinado arbitrário 

cultural e social. Adernais, foi enfatizada a análise dos 

indicadores objetivos que deram sentido à trajetória desses 

indivíduos e das dimensões sociais que determinaram essa 

diretriz. A análise dos determinantes sociais que dirigem 

a trajet6ria dos indivíduos na sociedade que habitam é de 
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fundamental importância, pois sao esses determinantes que 

orientam a atividade desses individuas para um campo 

especifico de atuação. 

A existência de diversos niveis institucionais e de 

diferentes grupos especializados corresponde a uma dada 

função, a um determinado objetivo. Nesse sentido, e 

necessário ressaltar a importância da análise das 

organizações que se dedicam ao·atendimento do Deficiente 

Mental, pois, além de constituirem o palco para a 

representação desses agentes objeto de estudo 

materializam uma instituição que surgiu de necessidades da 

vida da sociedade que as legitima e que concorre para a 

sua reprodução ampliada. 

O ponto básico dessa pesquisa á a tentativa de compreendér 

a questão relativa à escolha da atividade profissional de 

algumas pessoas que trabalham na área da Deficiência Menta1. 

Esta indagação poderia ser colocada da seguinte forma: 

'Quais as razões que levaram alguns profissionais de áreas 

não relacionadas, direta ou especificamente com a Deficiência 

Mental; a escolherem éssa atividade como atividade 

profissional por excelência ?' 

Onde chegar com esta indagação? Qual sua frinção? A que vem 

e a que serve? Estas são algumas das questÕes invariavelmente · 

colocadas quando é tornado conhecido um trabalho de pesquisa . 

. Nem sempre são aceitos como válidos a escolha do tema e 
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seu desenvolvimento por aqueles mais preocupados com a 

imediata aplicabilidade de toda e qualquer pesquisa, 

principalmente quando se trata de um trablho que toma por 

objeto o individuo e sua trajet6ria que, por ser Gnica, 

quaisquer que sejam os resultados advindos de sua análise, 

não serão passiveis de generalizações. Para aqueles que 

somente conseguem conceber como justificáveis trabalhos 

que tragam conclusões aplicáveis a um amplo universo 

social, i válid6 colocar que não foi esse o intuito do 

presente estudo. Nem poderia ser. O que se pretendeu 

·foi ·trazer alguma contribuição ao estudo das organizações, 

tentando compreendê-las do ponto de vista da análise dos 

agentes que as compõem e que lhes dão sentido. 



TEORIA E lli':TODO 



" Não existe uma solidão absoluta. 

Todos os canlinhos levam ao rresrro 

ponto: a comunicar aos outros o que 

sonos. E e necessário atravessar 

a solidão e as dificuldades, a falta 

de comunicação e o silêncio para 

chegamos ao recinto mágico e podenros 

dançar desajeitados ou cantar 

tristemente, mas nessa dança e nessa 

cançao perpetua.rros os rrais antigos 

rituais da consciência : a 

consciência de senros homens e de 

acredi tantos num destino cànum. " 

Pablo Neruda 



Quando se fala em Deficiência Mental, ou ainda em profissionais 

que trabalham na área, o que se diz a respeito desses 

profissionais, com frequência,·é que, por não terem 

conseguido 'sucesso' em sua carreira profissional como 

médicos, psicólogos, assistentes socias, etc., passaram a 

se dedicar a um trabalho considerado, por alguns, como 

'desqualificado' em te~mos de 'status' profissional (por 

ser esta uma área de atuação considerada marginalizada 

pela sociedade), ou como 'abnegado', por ser uma atividade 

que lida com uma realidade 'feia', 'penosa', 'angustiante', 

'abandonada'. O que se depreende dessas observações e 

que, para o senso comum, como foi dito .anteriormente, as 

pessoas escolhem suas carreiras profissionais, ou por 

habiltdade 'natural' para exercer determinada atividade, 

ou por serem motivadas por 'sentimentos'que norteariama 

direção que é dada ã aua trajetória profissional. 

O que pretendemos deixar claro, através desse trabalho, e 

a noção de que a realidade humana é uma realidade 

socialmente construi~a e que, por sua vez, o mundo social 

é parte do mundo humano, feito pelos homens, habitado por 

eles. Nesse sentido, o estudo do homem suas aspirações, 
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visão de mundo, motivações · deve ser feito através do 

estudo de sua biografia e de sua trajetória, pois é onde 

se vai encontrar a base para seus comportamentos, 

preferências, direção e ritmo. 2 dessa an~lise que vao 

ser extraidos os elementos fundamentais para a cornpreensao 

dos fatos que possibilitaram essa trajetória e não otitra. 

Outro aspecto relevante a ser levado em consideração na 

an~lise é a noção de projeto, desenvolvida por Schutz, que 

o define corno a "conduta organizada para atingir fins 

especificas.'' (Schutz, 1970) ~ O projeto pressupõe um 

campo de possibilidades, e é da análise desse. campo de 

possibilidades que se pode perceber a viabilidade de 

projetos especificas. O intuito desse trabalho é 

cóncorre~ para que seja ampliado o ca~po de-discussões a 

respeito da construção social da realidade, para que não 

se corneta o equivoco, ao se tentar compreender as razões 

que movem o homem em sua atividade social, de encará-las 

corno produto meramente de seu temperamento,· de sua 

constituição psiquica ou biológica, ou proveniente de um 

'dQrn divino'. Pretende-se mostrar que. o homem constrói 

e é construido pela realidade em que vive, modificando e 

sendo modificado pelo social, -e que urna análise que o 

torna por objeto deve levar em conta que esse homem tem urna 

biografia e que, por isso, está localizado num tempo e 

espaços determinados a sociedade ou seja, 'sujeito 

ã ação de outros atores e ãs mudanças sócio-culturais". 

(Velho, 1981)? 
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Pelo fato de o individ~o ser singular e finico e de sua 

biografia, consequentemente, também se revestir desses 

atributos, que· não se torna possivel estabelecer um 

modelo abrangente de análise que explique todos os casos. 

Em função desse caráter de singularidade de cada individuo 

e sua trajetória, decidiu-se ir a campo e ouvir o que 

estes individuas objetos da pesquisa tinham a 

dizer. Cada um daqueles que foram ouvidos concorreu para 

que uma massa de informações fosse produzida,·o que 

constituiu a matéria-prima do presente trabalho. 

Para levar a cabo a tarefa de decodificação dos dados e 

informações colhidas no campo, buscou-se apoio no referencial 

teórico que deu suporte, não só ao processo de compreensao 

e análise do material, como tàmbém à escolha do método 

adotado como o mais adequado ao tipo de pesquisa proposto 

·-o método ~e análise fenomenológica considerado por 

· Berger como o "método mais convincente para esclarecer os 

fundamentos do conhecimento da vida cotidiana". (Berger. 

1978)3. 

Husserl propoe a "redução fenomenológica" através da 

suspensão da nossa crença na realidade do mundo, como um 

recurso 6apaz de superar a atitude natural e captar a 

essência do fenômeno a crença na realidade do mundo 

seria colo6ada entre parênteses o que chamou de 
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epoché. (Schutz, 1979)~ 

o·presente trabalho toma como base·as proposições de A. 

Schutz, cujas raízes se encontram na fenomenologia 

husserliana. Schutz sugere que em atitude natural, o 

homem " não suspende a crença no mundo exterior e seus 

objetos; ao contrário, suspende a dúvida da sua existência. 

O que coloca entre parênteses. é a: dúvida de que o mundo 
. . 

e seus.objetos possam ser diferentes doque parecem", e 

propõe·denominar essa epoché, de epoché da atitude natural. 

(Schutz, 1974) ~ 

Admitindo-se que a realidade social é construída p~los 

participantes da ação, nada mais correto do que procurar 

apanhar o processo da construção dessa realidade; ha 

tentativa de compreender esse processo deve-se levar em 

conta c:;ts observações de Schutz com respeito ao significado 

específico do campo de observação dos que pretendem 

conhecer esta realidade : 

"O campo de observação do cientista social tem · 

um significado específico e uma estrutura de 

relevância para os seres humanos que viv~,agem 

e pensam dentro dessa realidade. Fazendo uso de 

uma --séríe de con5tructos do senso ca.num, eles 

selecionam e interpretam este mundo vivenciado 

cano a realidade de sua5 vidas cotidianas. são 

estes objetos de pensamento que detenninam -

por rroti vá-los - o seu comportamento. Os 
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objetos de per1samento construídos pelos 

cientistas sociais têm que estar baseados nos 

objetos de pensa.rrento construídos pelo senso 

cx:>mum dos hOI!lens que vi vem sua vida cotidiana 

dentro de seu mundo social. · Neste caso, as 

construções dos cientistas sociais são 

construções de 29 grau,· p::>rque construções das 

construções do senso comum (do 19 grau)." 

(Braga, 1977) 6 • 

T.orna-se necessário que se coloque, no entanto, . que a 

busca de sentido dos fen6rnenos encerra a preten~ão de se 

realizar um trabalho que encontra na Sociologia do 

Conhecimento os seus pressupostos te6ricos, a~otando-se 

.todavia, urna postura fenornenol6gica, na medida em que se 

pretendeu trabalhar com 6s pr6prios fatos, no lugar de 

fazê-lo a partir da elaboração desses fatos. Assim, a 

análise não se limitou a encontrar urna simples relação 

de causalidade, mas buscou a compreensão do sentido das 

ações de cada um dos atores que constituíram o objeto do 

preserite trabalho. 

A justificativa do fato·de se ver cada caso corno singular, 

de se ~n~lisar a hist6ria de vida e das circunstãncia~ de 

cada um dos que compuseram o objeto da. pesquisa,enoontra-se 

na crença de que o humano não se repete; i atravis da análi~e 

das biografias que se pode compreender corno esse humano 
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e construido e quais as circunstâncias sociais que deram 

direção à trajetória que apresentam. ..A complexidade do 

problema e a procura de compreensão da dinâmica da ação 

social e do comportamento efetivo de alguns individues 

frente à sua realidade da vida· cotidiana,tornam necessário 

que se recorra a alguns conceitos teóricos referentes à 

relação do homem com seu mundo. 

O que. importa perceber quando se estuda o homem em sociedade 

é o conteúdo de suas experiências no mundo da vida 

cotidian~. O mundo da vida cotidiana pode ser entendido 

como "todas as·experiêricias cotidianas, direções e ações 

através das quais os individues lidam com seus interesses e 

negócios, manipulando objetoi,.tratando com pessoa$, 

concebendo e realizando planos" . (~chutz, 1979~. Este 

mundo é tomado pelo individuo como uma realidade certa, 

inquestionáve·l; apresenta-se a ele como uma realidade 

interpretada pelos homens e dotada de sentido, pois se lhe 

aparece.como um mundo coerente. Existia antes de seu 

nascimento e continuará a existir após a sua morte. O 

individuo o internaliza baseando-se num estoque de 

experiências anteriores a ele,· em suas próprias experiências 

e riaquel~s qu~ lhe são transmitidas por seus outros 

significativos (p.ais, professores) que se encarregarao de 

sua socialização. Todas essas experiências foimam um 

conjunto que, " na forma de 'conhecimento à mão' funciona 
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como um código de referência" . (Schutz, 1979)~ 

O homem vive no mundo da vida cotidiana em 'atitude natural' 

que, segundo a definição de Schutz, "ê uma postura que 

reconhece os fatos objetivos, as condições para as açoes 

de acordo com os objetos à volta, a vontade e as intenções 

de outros com quem tem de cooperar ou lidar, as imposições 

dos co$tqmes e as proibições das leis " (Schutz, 1979)~ 

Na atitude natural, este mundo ê visto como um mundo 

intersubjetivo, ou seja, comum a todos os que o habitam. 

O homem o toma como objeto de suas ações e interações, ao 

mesmo tempo que o domina e modifica, de forma a realizar 

os seus propósitos. Assim, o homem não só trabalha 

d~ntró do, mas sobre o mundo, o que significa que ê algo 

que deve ser modificado atravês de suas açoes, ou que 

-modifica suas açoes. ~ um motivo eminentemente prático 

que governa a atitude natural do indivíduo com relação ao 

mundo da vida cotidiana. (Schutz, 1979~9 

Um aspecto importante a ~er observado e a maneira como o 

homem 'conhece' a sua realidade, pois esse conhecimento do 

'senso comum' do homem em atitude natural constitui 

a rede de s~gnificados que produz a sociedade da qual ê 

membro. Outro aspecto a ser levado em conta diz respeito 

aos fatores determinantes da conduta do indivíduo no mundo 

da vida. Cada momento da vida prática do homem contêm· 

limitações, condições e oportunidades com relação a objetivos; 

constitui um episódio localizado na cadeia de experiências 
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de vida desse indivíduo. ·o conteúdo e a sequência dessas 

exper~ências pertencem ao homem e somente a ele, pois 

ele se encontra, a cada momento de sua experiência, numa 

'situação btogrãfica determinada', que faz com que ele 

vivencie as situações que lhe são apresentadas de forma 

Únicá e singular; ao vivenciã~las ele tem efu mente os 

próprios propósitos e objetivos que, por sua vez, estão 

fundados no seu passado, na sua história de vida; Essa 

situação biogrãfica constitui-se do ambiente físico e 

sócio-cultural dentro do qual ele tem uma posição - em 

termos de espaço físico, tempo exterior, status e papel 

dentro do sistema social, e uma posição rrora:l e ·ideológica~ 

Assim, quando se .diz que a situação biogrãfica de um 

indivíduo é determinada biograficamente, significa dizer· 

que ela tem uma história que, por sua vez, é composta por 

todas as experiências an~eriores, sedimentadas desse 

indivíduo, que se organizam. de acordo com o 'estoque de 

conh~cimento ~ mão' que, como jã foi colocado, é único 

e pertence somente a ele .. (Schutz, 1979f~ 

O indivíduo se orienta nas situações da vida, interpreta 

suas experiências e observações, define a sitriação em que 

se encontra e faz planos, através da 'experiência que 

armazenou' e do 'estoque de conhecimento~ mão'. ~

através do processo de socialização que são dada~ a ele as 

instruções nas quais se baseia para esse 'orientar-se nó 

mundo'. ~ importante ressaltar que esse processo e 

contínuo, se dã ao longo da vida, e é ligado a vãrios 
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tipos de experiência existencia~ como casamento, carreira, 

escola, etc.~ começa no momento de suà entrada nesse mundo 

e so termina quando de sua morte. O processo de socialização 

e um dado relevante a ser observado quando se analisa a: 

posição do homem no mundo, seus planos ~ proj~tos, sua 

visão_de mundo, a singularidade de sua trajetória e outros 

elementos presentes em sua biografia. Já foi mencionado 

que o homem atua e se orienta no mundo baseado em instruções 

que recebe de outros. Desde o momento· de seu nascimento 

ele é introduzido no mundo por outros que já pertenciam a 

esse mundo e que assumem a tarefa de sua socialização. 

Esse 'socializar-se' toma um caráter decisivo, pois, toda a 

sua visão de mundo, o código de interpretação desse mundo, 

o estoque de conhecimento. do qual lança mão para essa 

interpretação, vão assumir uma forma e conteúdo, tendo por 
! 

base a maneira como se deu essa socialização. 

POde-se· definir a socialização "como a ampla e consciente 

introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade 

ou de um setor dela". (Beiger, 1978)~ O indivíduo não nasce 

membro da sociedade, mas com predisposição para a sociabilidade~ 

é pelo processo da socialização que ele se torna membro dessa 

sociedade. O ponto inicial· desse processo é a interiorização 

através da qual o indivíduo compreende seus semelhantes 

e apreende o mundo como realidade dotada de sentido. Essa 

apreensao se dá quando q indivíduo 'assume' o mundo no qual 

vive com seus semelhantes. ·t através da contínua exposição 
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a esses semelhantes e à utilização das matérias-primas que 

lhe sao oferecidas por eles, que o individuo constrói a 

sua visão de mundo. ~ selecionando e interpretando essas 

matérias-primas, por meio da utilização de um referencial -

o estoque de conhecimento à mão que o individuo-se faz 

no mundo. ~ do confronto entre o homem e a realidade com 

a qual se depara, ou.seja, do modo como analisa e interpreta 

essa iealidade, que as realidades socLais são construidas. 

Não se pode esquecer, além do mais, que ambos o fato de 

estar ~xposto às matérias-primas culturais e a sua aceitação, 

atràvés da seleção e interpretação pressupoem uma 

linguagem comum como meio de comunicação entre pessoas e 

como instrumento de , cognição. 

A socialização se dá em dois momentos: o primeiro, a 

soci~lização que o individuo experimenta na infância e 

através da qual ele se torna membro dá sociedade, chamada 

de socialização primária; e o segun~o, a socialização 

secundária que constitui qualquer processo subsequente de 

socialização que "introduz um individuo já socializado em 

novos setores do mundo objetivo de sua sociedade". (Berger, 

1978Y..~ 

A socialização primária reveste-se de grande importância 

para o individuo pois é a fase em que as marcas mais 

profuridas são instaladas no seu ser, quando o mundo lhe e 

apresentado, não como um dos mundos possivéis, mas como o 
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mundo. Aqueles que se encarregam da socialização primária 

- os outros signifi~ativos são-lhe impostos e se 

encontram ocupando uma posição na estrutura social objetiva 

na qual ele é inserido ao nascer. São eles que estabelecem 

a mediação deste mundo para o individuo. A relevância desse 

fato deve ser ressaltadat observando~ée que, no curso da 

mediação, esse mundo é modifidado pelos 'socializadores', 

pois eles também se encontram numa situação biográfica 

determinada e fazem a mediação de acordo com essa localização 

na estrutura social; assim, o mundd social é 'filtrado' 

para o individuo, de acordo com a perspectiva da situação 

de n.uem o está socializando. Outro aspecto a ser salientado 

é que esse aprendizado ocorre em circunstâncias carregadas 

de alto grau de emoção. :t: em função dessa relação emocional· 

que ocorre a identificação do individuo com seus outros 

significativos, que é pressuposto da interiorização que_, 

co~o se viu, constitui o ponto de partida da .socialização. 

A identidade do individuo é construida a partir de sua 

identificação com os outros significativos, e se lhe 

apresenta como coerente e plausivel. :t: através -da· 

construção da i~entidade que é atribuido ao individuo um 

lugar especifico no mundo. Essa fase da socialização é 

caracterizada pela falta de opçoes, e este·fato leva o 

individuo a interiorizar o modelo ; disposição, tomando-o 

como único existente e concebendo-o como inevitável. 

A so6ialização secundária ocorre a partir do momento em que 
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o individuo torna-se membro efetivo da sociedade. ~ 

processada sobre a estrutura básica da socialização 

primária e se dá pela interiorização dos vários 'sub~dos' 

institucionais (escolas, trabalho,grupo de amigos, etc.) 

que contrastam com o 'mundo básico', realidade adquirida na 

soc~alização primária. Esses 'sub-mundos' institdcionais 

constituem realidades parciais e são mais, ou menos 

coerentes, caracterizando-se por componentes normativos e 

cognitivos, situando-se no mundo mais amplo e diversificado. A 

socialização secundária se dá de uma maneira menos profunda 

do qtie a socialização primária pelo fato de ser menos 

intenso o componente emocional envolvido no processo. Assim, 

as marcas produzidas por essa fase da socialização são mais 

facilmente 'apagadas' da mem6ria do individuo. ~ uma fase 

em que o indivtduo se encontra menos vulnerável aos seus 

efeitos. Habita o mundo das instituições de uma maneira 

mais critica e objetiva no se~tido d~ poder colocar em 

dúv{da a 'realidade' dos 'sub-mundos' com os quais se depara. 

O mundo social é então vivenciado pelo homem como uma rede 

fina de relacionamentos sociais, de sistemas simb6licos que 

contém sua pr6pria estrutura de significado~, de formas 

institucionalizadas de orga~izações sociais~ e de sistemas 

de status e prestigio, etc. O significado de todos esses 

elementos do mundo social é tomado como pressuposto pelo 

homem que nele vive, e assim são tomados por terem provado 

sua eficiência até então e, sendo socialmente aprovados, 

são vi~tos como fatos que dispensam explicação ou 
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justificativa. Todos os aspectos relativamente náturais 

desses elementos constituem os costumes que, por sua vez, 

compoem a herança social do· indi v.iduo, . que lhe é transmitida 

desde que nasce e durante o seu crescimento dentro do seu 

grupo significativo. Isto se d~ porque o sistema de 

costumes estabelece um padrão em termos do qual o grupo 

define a sua situação. Adem~is, o c6digo de interpretação, 

originado de situações anteriores definidas pelo grupo, 

t6rna-se elemento da situação atual mostrando~se eficiente. 

( . 14 
Schutz. ,1979). 

No processo de construção do mundo acima descrito, é básico 

o pressuposto de que o mundo da vida é.um mundo social que 

é pré-estruturado para o indivíduo. Ele o toma como dado, 

assim como as interpretações dos v~rios fenômenos e 

.relacionamentos do mundo social. O conjunto dessas 

interpretações forma, então, a 'concepção relativamente 

natural do mundo'. "Essa visão de muhdo contém a 

interpretação geral_do lugar da comunidade entre outras 

comunidades humanas, dos costumes e regras que regulam a 

coridu~a humana e as 'receitas' d~ compoitamento pr~tico no 

campo social e no campo 'técnico'". (Schutz,l979~? Essas 

receitas funcionam, de um lado, como preceitos para as 

ações, servindo como c6digo de expressão: quem quiser obter 

um certo resultado tem de proceder conforme indicado pela 

receita dada para tal prop6sit6; e, por outro lado, servem 

como c6digo de interpretação: supõe-se que quem proceder 

de acordo com as indicações de uma determinada receita 
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pretende obter o resultado correspondente. Assim, é função do padrão 

cultural "eliminar pesquisas problemiticas, oferecendo 

instruções 1 ready-made 1 para o uso, substituindo a verdade, 

difícil de alcançar, por truísmos confortivéis, e substituindo 

o questionivel por aquilo que se 1 auto-explica 1 
" •. (Schutz,l979)

1
.
6 

~' então, através dos seu~ esforços para alcançar uma 

defipição do seu próprio lugar, do seu papel dentro da 

comunidade e dentro dos váJ;-ios grup::>s a que pertence, que o iirlivíduo 

. interioriza o significado de sua participação na comunidade. 

Ao refletir sobre o processo da socialização percebe-se 

a import~ncia deste conceito como suporte i anilise, não so 
' 

da trajetória do indivíduo dentro do mundo social, como da 

forma como a interação com a rede de relações mais amplas 

vai afetar·o seu desempenho dos papéis sociais. Dessa 

perspectiva e, em se tratando do estudo de biografias, 

torna-se necessirio salientar, ainda, alguns outros 

pressupostos sobre o homem em sociedade. O indivíduo no 

mundo.contitui um ser que reage a esse mundo, realizando 
. -

uma intensão através de um projeto. Assim, age movido 

pela consciência e em função de valores e motivações. Isso 
1 

equivale a dizer que, embora exposto ao processo de 

socialização, o que é um dado importante a ser considerado 

nesse. estrido, quando exposto a esse mundo e suas 

circunst~ncias, o indivíduo, munido de relativa autonomia, 

reivindica para si parté da responsabilidade por aquilo que 

e, isto é, participa da construção de seu ser na trama 
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social da qual e parte integrante. Sendo assim,· "ele 

opta, escolhe ou direciona seu projeto de vida dentro 

dos limites oferecidos socialmente a fim de realizar o que 

tenc~ona''(Martelli,l983f? isto~' elabora seus projetos 

em fun~~b de experiincias s6cio-culturais, de um c6digo, ~e 

vivincias e interiorizações interpretadas. ~ a partir da 

tomada de consciincia e da necessidade de gerir o seu 

pr6prio destino que o individuo começa a idealizar seu 

murido. Essá idealizaç~o do mundo i representada·pela 

elaboração de projetos de vida que definir~o os objetivos e 

linhas de aç~o de sua vida. A noç~o de que os individues 

escolhem e podem escolher i básica quando se pensa em 

projeto .. 

-Uma açao enquanto conduta consciente difere de qualquer 

outr6 tipo de conduta, pois implica na existincia de uma 

linha de aç~o, de um 'projeto' de·aç~o, e de seu plano 

operacional. Segundo Schutz, existe um projeto quando há 

açao com algum objetivo pr~-determinado. O sujeito da 

açao pode ser um individuo, um grupo ou uma categoria 

social. Esse projeto e um ensaio da aç~o futura, que e 

planejada e imaginada como se já tivesse sido terminada; 

baseia-se no conhecimento dos fatores envolvidos que podem 

ser precisos, ou relativamente vagos. Em qualquer dos· 

casos, difere do resultado real da aç~o: a execução de uma 

ação sempre acrescenta alguma coisa ao projeto ou o modifica. 
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E importante ressaltar o car&ter consciente da açao em que 

o sujeito ~e organiza para a realização de objetivos 

definidos. Portanto, qualqUer que seja o projetoí está-se 

lidando com um tipo ~e ação consciente que surgiu de 

possibilidades s6cio-culturais determinadas . 

A participação de um grande número de fatores, coisas e 

pessoas na identificação de um projeto é um aspecto a ser 

observado. O projeto não é um fenômeno puramente interior, 

subjetivo, sendo formulado e elaborado "dentro de um campo 

de posSibilidades, circunscrito historica e culturilmente, 

tanto em termos da prôpria noção de individuo, como dos 

temas, prioridades e paradigmas culturais existentes". 

(Velho, l98lt~ E a partir da análise desses campos de 

possibilidades que se pode perceber a origem e a viabilidade 

de projetos especificas. 

A elaboração de um. projeto é guiada por considerações 

pragmáticas e acompanhada pela intenção de realizá-lo, 

ocorrendo num contexto mais amplo de objetivos e interesses 

a longo prazo do individuo. Qualquer projeto especifico 

constitui-se num pequeno segmento na hierarquia de planos 

do individuo, que podem ser "planos para o momento, para o 

dia, para periodos mais longos, para toda a vida ... " 
. 19 

(Schutz,l979r. Decorrem dai as características particulares 

que cada um lança mão para realizar seu projeto, que não é 

definitivo, sofrendo alterações ao longo da vida. No ato 
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de pr6jetar o individuo~utiliza-se do 'conhecimento~ 

mão' disponivel no momento da projeção; esse 'conhecimento 

à mão' vai se enriquecendo à medida em que novas ~iênciás 

vão sendo incorporadas ao seu acervo bãsico de conhecimento. 

Assim que, condicionado pelas circunstâncias biogrãficas 

que se modificam, vão também sendo alterados os proj_etos. 

Os projetos individuais éão peculiares ~ socialização do 

individuo; possuem elementos que são singulares e 

tipicamente seus. Sobre este aspecto Schutz observa: 

"Sempre hã urna seleção de coisas e aspectos das 

coisas relevantes para mim, em algUm rtorrento dado, 

enquanto que ·outras coisas e outros aspectos são, 

neste momento, de pouca importância para mim, ou 

rnesrro totalmente ausentes. Tudo isso é 

biograficamente detet.minado, isto·é, a situação 

atual do ator tem sua história; ela é a 

sedimentação de todas as suas experiências 

subjetivas prévias, mas CXll\0 únicas e 

subjetivamente dadas para ele e somente a ele". 

(Schutz, 1970)2.0 

Estas forrnulaç6es sao melhor compreendidas quando se evoca 

o conceito de intersubjetividade corno é proposto por· Schutz; 

ernbor~ o homem defina seu mundo a partir de sua pr6pria 

perspectiva, ele ã, acima de tudo, um. ser social,interagindo 

numa realidade intersubjetiva, isto é, que pertence não so 

a ele corno ao outro também. Mesmo diante de múltiplas 

escolhas e, por menos que deseje, ele terã que levar em 

conta os seus contemporâneos com quem terã de lidar para 
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procurar atingir seus objetivos, cujos projetos darão os 

limites· dos s~us. 

Um aspecto importante a ser levado em conta é. que as emoçoes 

estão ligadas e~ de certa forma, 6onstituem o projeto. Hâ 

sentimentos e emoç6es valorizados, tolerados ou condenados 

dentro de um grupo, de uma sociedade, havendo, portanto, 

maiores ou menores possibilidades de viabilizâ-los. Os 

padr6es de normalidade da sociedade podem, ou não, 

legitimâ-los, dentro da situação particular em que o 

individuo que prbjeta se encontra. os·projetos, enquanto 

çonjunto de idéias estão sempre referidos a outros projetos 

localizâveis no tempo e no espaço tornando, assim, 

fundamental procurar entender-se a natureza e o grau maior. 

ou menor de abertura ou fechamento das redes sociais em que 

se movem os individuas. Sendo conscientes e potencialmente 

pfiblicos, estão diretamente liga~os ã organização social,.e 

aos processos de mudança social. Neste sentido, constituem 

uma dimensão da cultura, na medida em que são expressão 

simbÓlica. ~importante colocar que toda ação é s~lica, 

na medida em que não se limita ao que representa por si so 

como. ato con~reto, mas indo ~lém do que as interpretaç6es 

mais imediatas possam produ·zir. "O simbólico é sempre o 

real, muitas vezes não admitido pelo individuo, mas 

intensamente vivido. ~ o significado que estâ por trâs 

do fato, da ação. Todo ato de escolha traz implicito seu 

aspecto simbólico,ou seja, não se explica por si só".(f'.1artelli,l983)2.1 
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Não há dúvida de que "qualquer que seja a escolha, dela se 

perceberá reflexos imediatos, palpáveis, que satisfazem a 

parte prática do ser, mas indiscutivelmente tal ato vai 

além dessas representações" (Martelli, 19839f afigurando-se 

cOmo sinal de uma.intensão por parte do individuo que 

escolhe. 

Coloca-se ; ainda, uma questão : é aquela relativa à 

identificaçãó de um projeto. Não há dúvidas de que existe 

na sociedade uma relativa margem de mano.bra para opções e 

alternativas e que, de alguma forma; um sujeito decide e 

escolhe.um caminho especifico para realizar seu projeto. 

Desde que este sofre modificações em virtude das 

condições externas a que está exposto o individuo em 

sociedade, e que o ato é sempre diferente. do que foi 

projetado, como saber-se se o resultado obtido corresponde 

ao que os indivíduos em·pauta realmente projetaram. Vai 

existir sempre um'espaço' entre a ação, que pode ser 

observada, descrita, registrada, e o que se passou ·na mente 

do individuo no momento da projeção deste ato. Assim, de 

~cordo com Velho, a verbalização torna-se o método mais 

apropriado para se conseguir dados precisos sobre a · 

elaboração de um projeto que, através do discurso, pode 

fornecer as indicações mais precisas sobre projeto~ 

individuais. (Velho, 198lf? Mais uma vez, o método utilizado 

na presente pesquisa encontra apoio no referencial te6rico 

que sugere ser este o método mais adequado ao tipo de 
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~nvestigaç~o que se propos realizar. 

uma variável fundamental para se compreender a noçao de 

projeto encontra-se no aspecto da diversidade e fragmentação 

de papéis que os individuas desempenham em sociedade. Este 

fato torna~se relevante quando se pretende estudar e 

compreender a 16gica do comportamento -individtial, suas 

incompatibilidades e contradiç6es, na medida em que este 

comportamento é influenciado pelos diferentes contextos. ern 

·que são desempenhados os papeis sociais. O.projeto pode 

ser encarado como uma tenta ti v a consciente do individuo,:: 

de .forma a dar um sentido ou uma coerência a essa 

experiência fragment~dora. Toda conduta institucionalizada 

envolve um certo número de papéis que, por sua vez, 

. participam do caráter controlador da institucionalizaç~o 

os papéis representam a ordem instituciorial. Quarido se 

diz que os papéis representam_as instituições significa 

dizer que eles tornam possivel a sua existência, como 

presença real, na experiência dos individuas. As 

instituições inc6rporam-se â experiência do individtio por 

meio de papéist que constituem elementos essenciais do 

mundo objetivamente acessivel de qualquer sociedade. Ao 

desempenhar papéis o individuo participa de um mundo social 

e, ao interiorizá-los, o mesmo mundo torna-se subjetivamente 

real para ele. Em virtude dos papéis que desempenha, o 

individuo e introduzido em diferentes-areas do conhecimento 

objetivado, no sentido de 'conhecimento' de normas, valores 

e emoções. (Berger, 1978~~ A ordem institucional só ~e 



30 

torna real na medida em que é realizada em papéis 

executados que, por su~ ve2, representam esta ordem 

i~stitucional que define seu cariter. "O papel di forma e 

constr6i tanto a açia quanto o ator". (Berger, 1980)~5 · 

A ~nilise dos papéis reveste-se de importância por revelar 

as mediações existentes entre os universos de significações 

objeti~ados pela sociedade e os modos pelos quais estes 

universos sio s-ubjetivamente reais para os individues. De 

acordo com Velho, "quanto mais exposto estiver o ~tor ~ 

experiências diversificadas, quanto mais tiver que dar 

conta'de ethos e visõe~ de mundo contrastantes, quanto 
. . -

mais fechada for sua rede de relações ao nivel do seu 

cotidiano, mais marcada seri a. sua percepçao de 

individualidade singular" (Velho, 1981)2f por sua vez, a 

esta consciência de individualidade, desenvolvida a partir 

de um~ experiência cultural especifica,· corresponderi uma 

maior elaboração de um projeto. 

Foi a partir desse~ pressupostos que se tentou conduzir a 

anilise, atentando-~e para a s.it:uaçio vivenciada pelos 

individues pesquisados como resultantes de projetos que 

foram sendo formulados no decorrer de suas vida~ e em 

decorrência de si tuaçõe~ biogrificas circunstanciadas que se 

foram sedimentando. 
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Na tentativa de melhor compreender-se os determinantes 

objetivos que direcionam e dão sentido à trajetória dos 

indivíduos em sociedade,. isto é, as circunstâncias objetivas 

que limitam e influenciam essa direção, deve ser mencionado ainda um 

oonceito, can o qual ter-se-á completado o quadro do referencial 

teórico utilizado no presente estudo~ Este conceito refere-se a 

algurras noções desenvolvidas ·por P. Bourdieu sobre o que chama de 

Campo. 

Bourdieu define o ~ como um espaço estruturado com posições 

delimitadas em seu interior,_ que pode ser analisado independentemente 

das características dos ocupantes destas posições. Suas 

propriedades são definidas a partir das posições ocupadas 

neste espaço. Constitui um universo no qual as características 

de seus ocupantes (produtores) são definidas pelo seu lcigar 

nas relações de produção, isto é, pelo lugar que ocupam 

num certo espaço de relações objetivas. Cada uma dessas 

posições possui propriedades que podem s~r analisadas por_ si 

mesmas·. Uma das condições de funcionamento do campo e a 

exist~ncia de objetos de disputa (jogo) e de pessoas prontas 

para disputar o jogo. As leis desse jogo e dos objetos de 

disputa devem ser conhecidos pelos que dele participam. Os 

participantes do campo devem ·ser pessoas com conhecimentos 

específico~ que devem ser acionados no momento da disputa; 

devem ser portadoras de um 'habitus' que implique no 

reçonhecimento e no desejo de apropriação dos objetos de 

disputa. (Bourdieu, 1983~7 
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Devem ser procuradas em cada campo as formas específicas 

de luta entre aqueles pretendentes is posições, que est~o 

entrando; e os que j; se encontram instalados nb campo, 

numa posiçã~.dominante em relação aos recém-chegados. Os 

dominantes tentam defender o monopólio do capital especifico , 

que lhes d; poder e autoridade específica no campo, e 

excluir a concorrincia, utilizando-se para isso da 

estratégia de conservação ortodoxia em oposição aos 

recém-chegados que, possuindo menos capital específico, 

tendem i estratégia de subversão heresia. A heresia 

constitui um~ ruptur~, ligada i crise, fazendo com que os 

dominantes se manifestem. Assim, a definição de um campo se 

dã através da definição dos objetos de disputa e dos 

interesses específicos envolvidos nesta disputa, que só sao 

percebidos pelos que pertec~m ao campo, não importando a 

quantidade de capital específico que po~suam. 2 impbrtante· 

mencionar o fato de que todas as pessoas engajadas no campo 

tim um número de interesses fundamentais em comum, isto é, 

tudo·que se relaciona com a própria existincia do campo. 

Outro aspecto que merece destaque é que a condição e o 

produto de vinculação a um campo é o interesse, que deve ser 
,~. 

entendido como investimento específico. Desde que o campq se , 

caracteriza por ser um espaço onde as ocupações de posições 

dão-se sempre numa relação de forças e, portanto,de disputa~, 

pode-se dizer que o interesse é a tendincia i ação gerad~ na ,, ' 

relação entre este espaço de disputas, onde certas questõe~ 

' ' 
'· 
' 
) ' 
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sao colocadas em jogo o campo e um sistema de 

disposições ajustado a essas disputas o 'habitus'. A 

estrutura de um campo também está em jogo, desde que se 

constitui do estado da relaç~o de forças entre os agentes 

engajados na disputa, encontrando-se na origem das 

. estratégias destinadas a transformá-la (a estrutura) . O 

monopólio da violência legítima , isto e, da autoridade 

espe~Ífica, constitui o objeto das lutas dentro do campo, 

cuja disputa se coloca entre a conservaç~o ou subvers~o da 

estrutura de distribuiç~o do capital específico. t 

importante observar, porém, que este capital específico só 

vale em relaç~o a determinado campo, isto é~ dentro dos 

limites desse campo. 

Outro aspecto relevante a ser levado em conta quando se 

pretende analisar um campo é o fato de que·encerra o 

impensável, isto é, coisas .sobre as quais n~o se discute 

a doxa que e todo o conjunto de coisas consideracdo 

como Óbvio. Nesse ·plano está incluído todo o sistema de 

classificaç~o que determina as coisas que sao julgadas 

interessantes e desinteressantes. S~o as coisas sobre as 

quais todos concordam tanto, que nem mesmo s~o comentadas, 

discutidas, por estarem fora·de dGvida, por serem 6bvias. 

Este é um elemento a ser observado~ pois o Óbvio nunca é 

registrado; é aquilo que é dito por omiss~o, pelo silêncio. 

(Bourdieu, 1983 )2.8 
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Como se pode observar, a noçao de 'blbitus'reveste-se de 

particular importância quan.do se pretende compreender a 

noção de campo. Bourdieu define 'habitus I como "sistema de 

disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 

explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores 

de estratégias que podem ser objetivamente afins aos 

interesses de seus autores sem terem sido expressamente 

concebidos para este fim". (Bourdieu,.l98~f? 'Habitus', 

portanto, é tudo aquilo que se adquiriu e que se encarnou 

no corpo de maneira durável sob a forma de disposições 

permanentes, relacionado à história individual; é um capital 

que, sendo incorporado, apresenta-se sob as aparências de 

algo _inato; sendo uma potência geradora, e :um produto dos 

condicionamentos que tende a reproduzir a sua lógicaobjetiva, 

mas introduzindo neles uma transformação: faz com que se 

reproduzam as condições sociais da própria produção, de modo 

a não se poder passar, mecanicamente, do conhecimento das 

condições de produção ao conhecimento dos produtos. Nisto 

é que se diferencia da noção de 'hábito', que é consideradC) 

espontaneamente como repetitivo, mecânico, automático, antes 

reprodutivo do que produiivo. 

Não sendo uma essência a~história, o 'habitus' nao se 

encontra definido de uma vez por todas, mas encontra-se 

sujei to aos ajustamentos que lhe são impostos pelas necessidades 

de adaptação às situações novas e imprevistas. Entretanto, 
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essas transformaç6es ocorrem dentro de certos limites porque, 

entre outras razoes, o 'habitus' define a percepçao da 

situação que o determina. A 'situação' é, de certa forma, 

a condição que permite a realização do 'habitus' que, por 

sua vez, se adapta realizando, sem cessar, um ajustamento 

ao mundo. O 'habitus' constitui, então, um sistema de 

disposiç6es ~ue resultam de toda experiência· biográfica; 

"como não existem duas histórias individuais iguais, faz 

com que não existam dois 'habitus' idênticos, embora haja 

Classes de experiências e, portanto, classes de 'habitus' 

os 'habitus' de classe. " (Bourdieu, 1983)~0 

COLETA DE DADOS. 

Tornam-se importantes algumas colocaç6es relativas ao método 

de escolha dos agentes que constituíram o objeto de pesquisa. 

~ necessário que se mencione que esta escolha não obedeceu 

a um critério rígido no sentido de pretender alguma 

representati~idade~ pois , por se tratar de um estudo 

qualitativo não caberia aqui tal pretensão. Entretanto, 

alguns pressupostos nortear~m a delimitação do campo de 

pesquisa. Neste sentido, um aspecto observado diz respeito 

a terem sido escolhidos somente os profissionais que 
. . 

desenvolvem atividades relacionadas ao atendimento de 
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excepcionais Deficientes Mentais. Desse modo, foram 

excluidos do campo de anãlise aqueles profissionais e 

InstituiçBes que se dedicam ao atendimento de-outro tipo 

de clientela portadora de outras deeficiências (auditiva, 

visual, flsica, -~mocional, etc.) . A partir dessa diretriz 

foram escolhidas as duas InstituiçBes mais representativas 

no campo da Deficiência Mental em S~o Paulo A.P.A.E. -

Associação de Pais e Amigos dos E.xcepéionais, .localizada 

·no municlpio de São Paulo, e Casas "Andrê Luiz",_ localizada 

no municlpio de Guarulhos, na Grande- são Paulo.E alguns de 

seus piofissionais constitu!ram objeto da pesqriisa. 

A escolha dos agentes entrevistados deveu-se a alguns 

fatores, tais como: di~ponibilidade i êp6ca da coleta de 

dados; concOrdância em colaborar com a pesquisa ; e, 

disponibilidade de horãrio para conceder entrevistasi visto 

que estas seriam realizadas no ambiente e horã.rio de 

trabalho, por ·sugestão dos próprios agentes, em virtude da 

limitação de tempo·q~e teriam i disposição após esse 

horãrio, imposta por outras atividades a que se dedicam. 

Após a permissão formal das Instituições escolhidas para a 

análise, procedeu-se ao trabalho de coleta de dados 

propriamente dita. Essa fase constituiu-se de duas etapas, 

quais sejam: num primeiro momento, foram realizadas visitas 

às duas Instituições com o objetivo de se colher material 

relativo i sua constituição, organização, caracterlsticas, 
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clientela atendida, quadro profissional, etc. Essas 

informaç6es'foram levantadas junto a algUns daqueles que 

pa;ticipa~a~ da fundaç~o dessas Ínstituiç6es e a alguns 

outros elementos que puderam fornecer informações relevantes. 

Finda essa etapa, passou-se à fase das entrevistas com os 

agentes. 

Primeiramente pensou-se em determinar quantos e quais 

profissionais fariam parte da pesquisa nas duas Ú1sti tuições, · 

ou·seja, quantos no sentido de se b~tar por um nfimero de 

agentes representativo da Instituiç~o; e quais, no sentido 

de se escolher um profissional, pelo menos, de cada área de 
. . 

.atendimento : psic6logo, assistente soci~l, pedagogo, 

fonoaudi6logo, etc. Esta id~ia foi ~ogo abandonada, pois, 

por este crit~rio, acabaria sendo constituida uma amostra 

muito grande, o que n~o se fazia necessário, levando-se em 

conta o caráter da pesquisa a ser realizada. Assim, 

procedeu-se à escolha pelo crit~rio da conveniência, ou 

seja, . determinou-se que seriam ·entrevistados aqueles que 

estivessem disponiveis no momento da vis i ta do entrevistador 

à Instituiç~o, que era ma~cada ~om antecedência junto à 

coordenadoria da equipe. Neste sentido, surgira~ algumas 

dificuldades práticas pois, visto que as entrevistas eram 

tomadas aos informantes em seu ambiente e horário de 

trabalho, conforme mencionado~ por várias vezes, 

circunstâncias imprevistas no momento da visita do 

entrevistador inviabilizaram a realizaç~o das mesmas. 
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Cada entrevista durou, em média, duas horas, tendo urna 

delas durado quatro horas. Fora utilizado um roteiro 

serni-es~ruturado, através do qual se pedia ao agente que 

falasse a respeito de sua família, trajetória escolar, curso 

super~br, trajetória profissional e vida pessoal. Algu~as 

biografia~ sio ricas em detalhes relativos a esses aspectos. 

Outras, porém, contêm apenas elementos relativos à vida 

profissional do agente, nio tendo sido mencionado qualquer 

dado referente à vida pesso~l ou mesmo à vida anterior à 

profissionalizaçio desse agente. Dessa forma, aspectos 

relevantes para a análise deixaram de ser abordados nestas 

entrevistas. 



.ORGANIZAÇÕES PARA DEFICIENTES MENTÀIS 



"Corrpreendi, então, de maneira confusa, 

ao lado de meus irrpenetráveis 

companheiros, . que existia uma comunicação 

entre um desconhecido e outro, que 

existia uma solicitude, um pedido e urna 

resposta mesrro entre as mais afastadas 

e longÍJ'xiua.s solidÕes deste rmmdo. " 

Pablo Neruda 



A DEFICI~NCIA MENTAL 

Antes de se proceder à descrição das Instituiçõês que 

cohsti tuem o objeto de investi.gação desta pesquisa, tornam-se 

necessãrias algumas cbnsiderações sobre o·que vem a ser 

a Deficiincia Mental e o individuo Deficiente Mental. 

Existem varias definiçÕes e classificaçÕes da Deficiincia 

Mental; entretanto, para os fins a que esse trabalho se 

propoe, não se faz necessãrio que se discorra sobre as 

diversas correntes que di~ergem quanto a esses aspectos. Um 

primeiro ponto a ressaltar i que todas as categorias 

convencionais de pessoas excepcionais, exceto as que se 

referem às superdotadas, são categorias de deficiincia; 

assim, em sentido genirico, i considerado excepcional todo 

individuo que se afasta dos .padr:ões fisicos, sensoriais e 

mentais tomados e aceitos como normais e que, por isso, 

necessita de ensino e cuidados especiais~ São individues 

·que numa determinada comunidade requerem um atendimento 

especial na aprendizagem de habilidades básicas para a 

integração s6cio-econ5mica. Porim, 6 critirio de 

excepcioqalidade vai depender da referincia cultural do 

contexto social, sendo importante levar-se em conta,. para 

fins de classificação do excepcional, ati que ponto a 
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deficiência.afeta seu comportamento social, ajustamento, sua 

mentàlidade, suas funções e sua adaptação. 

A Defic~ência Mental, por stia vez, significa uma parada na 

aquisição da capacidade de resolver problemas. Não e 

consider~da uma doença, ou uma Única doença. Ela é uma 

reunião de várias síndromes que têm como denominador comum 

a falta de alguma coisa, que seria b grau de inteligência. 

Não sendo uma doença, torna-se difícil uma conceituação 

etiológica.· Como a causa não é única, várias são as 

etiologias que podem levar a um quadro comum, que e a 

deficiência da inteligência. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde e a Associação Americana de Deficiência Mental, e 

a seguinte a classificação de De~iciência ~ental: 

indivíduos cujo d.I. nao ultrapassa 24 pontos numa escala 

eépebífica de medida de inteligência. são considerados 

psicologicamente deficientes mentais profundos (residencial) 

apresentando considerável~ danos no sistema nervoso 

central, associados a outras patologias. Necessitam de 

ajuda constante nos cuidados e necessidades pessoais; 

- os de Q.I. de 25 a 39, considerados deficientes mentais 

severos (treináveis inferior), diferenciando-se dos 

anteriores em intensidade. Podem ser assistidos no 
'• 

próprio lar, podendo , alguns, ser treinados na aquisição 

de hábitos e atividades de vida prática; 
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- os de Q.I. de 40 a 54, considerados deficierites mentais 

moderados (treináveis), sendo socialmente menos dependentes 

que os anteriores, podendo aprender a alirn~ntar-se, 

vestir-se, despir-se, deitar-se e realizar atividades de 

vida prática. Ajustam-se à farnilia e à vizinhança 

quando estímulados; 

- os de Q.I. de 55 a 69, considerados deficientes mentais 

leves_ (educáVeis), sendo normalmente independentes e 

apresentandó, ainda que baixo, botencial e habilidades 

·para leitura, escrita, ortografia e rnaternática.Apresentarn 

ajustamento social suficiente para urna vida quase 

independente da comunidade, com um rn!nirno de adequação 

prófissional para sustentar-se, parcial ou totalmente; 

- os de Q. I. de 70 a 85, chamados de lirni trofes (aprendiz 

lent9) não são considerados deficientes mentais. São 

socialrnerite independentes e com capacidade para terem 

urna escolaridade de curriculo normal, at~~vis de urna 

sequincia mais lerita do que a rnidia das crianças. 

Socialmente, podem tornar-se adultos independentes e 

ajustados. 
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AS INSTITUIÇÕES 

Será feita Uma d'escrição de cada uma das Instituições que 

compuseram o objeto da pesquisa,· onde serão indicados, de 

forma objetiva, a forma de organização, os objetivcis e 

características principais de cada uma delas, para que se_ 

possa adquirir alguma noção do tipo de organização em que 

cada um dos profissionais da área, cuja biografia foi objeto 

de análise, exerce suas atividades piofissionais .. As 

informações referentes a essas_organizações foram obtidas 

atravis de entrevistas com alguns do~ responsáveis pelas 

Instituições e atravis de consulta· de material elaborado 

por e~sas Entidades, que i utilizado como veículo de 

divulgação de suas atividades. Vale observar, ainda, que 

os dado~ numiricos citados neste Capítuló ref~rsm-se a 

dados colhido~ ã ipoc~ da visita ãs Instituições - 1981. 

A.P.A.E. - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

São Paulo~ 

A. A. P .·A. E. -Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
/ 

são Paulo i uma entidade civil, de caráter assistencial e 
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filantr6pico, sem fins lucrativos, cujo objetivo ~ promover 

o bem-estar, a proteç~o e o ajustamento do excepcional 

deficiente mental, com base em .trabalho comunitãrio, 

atendendo, na Capital, a uma população de 1205 excepcionais 

deficientes mentais em regime de externato e semi-internato. 

Foi fundada em 1961 por umgrupo de pais de exceocionais com 

o objetivo de, nos seus primeiros anos de vida, divulgar o 

problema da Deficiincia Mental, congregando pais, t~cnicos 

e amigos que trabalhar~am e contribuiriam para os fins 

pr~-estabelecidos. De 1964 a 1972 foram sendo instalados, 

gradativamente vãrios setores e unidades de atendimento ao 

Deficiente Mental, cada qual com um fim especifico, 

.ampliando-se, assim, ao longo do tempo, o campo de atuação 

da Instituição. 

Em 1964 inicia-se o processo de instalação de unidades de 

atendimento, com a inauguração do Centro Ocupacional 

"Helena Antipoff", com o objetivo de proporcionar habilitação 

profis~ional a adolescentes deficientes mentais do sexo 

feminino. Hoje o Centro abriga 12 semi-internos, 18 externos 

com capacidade para 90 indi.viduos .. Foi inicialmente instalado 

em uma sala cedida pela Clinica Psicol6gica da Faculdade 

Sedes Sapientiae, da Pontifícia Universidade Cat6lica de 

São Paulo, atualmente funcionando em local pr6prio. Existe 

ainda no Centro um Setor Comercial, para jovens do sexo 

masculino, com concurso do SENAC. 
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Em 1966. ~oi realizada a I Feira da Bondade destinada a 

angariar fundos para a construção do Centro de Habilitação, 

cuja construção iniciou-se em 1967, num terreno de 

2 aproximadamente 5.200m , cedido pela Prefeitura do Municipio 

de São-Paulo. Hoje, com a renda obtida na Feira da Bondade~ 

que é realizada anualmente na Capital de são Paulo, sao 

mantidos o Centro de Habilitação e outras unidades da 

A.P.A.E. A Feira da Bondade conta com a colaboração e 

participação de pais de excepcionais, senhoras da sociedade 

paulista, Corpo Consular e representantes dos Estados da 

Federação. Constitui uma 'organização' dentro da Instituição 

tão grande o número de pessoas envolvidas em suapreparação e 

realização e tão romplexa a sua estrutura de funcionamento. 

Em 1967 foi fundada a CLIDEME - Clinica de Diagnóstico e 

Terapiutica dos Distúrbios do Desenvolvimento Mental -

núcleo central do que viria a ser o Centro de Habilitação 

da A.P.A.E. de são Paulo. Em junho do mesmo ano, era 

instalado, em prédio especialmente construido pela Prefeitura 

do Municipio de São Paulo, o Centro de Treinamento do Itaim, 

destinado ao atendimento de adolescentes excepcionais 

deficientes mentais trein~veis, de ambos os sexos, em regime 

de ~emi-internato, com a finalidade de habilit~-los, por 

meio de programas b~sicos, a adquirir h~bitos;experiincias 

e atitudes indispens~veis ao ajustamento vocacional e 

profissional. O Centro abriga 90 aprendizes, possuindo 

capacidade para 156. · 
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Em· 1971 era inaugurado o Centro de Habilitação, organização 

piloto destinada ao atendimento, i preparaçao e atualização 

de pessoal t~cnico, bem corno i pesquisa na ãrea da 

Deficiêricia.Mental, cuja organização interna serã descrita 

em t6pico i parte. 

Em 1972, eram implantados os NÚcleos·de Aprendizagem e 
' \ ). 

I Àtividades Profissionais - NAAPs - que são oficinas ( 
I 

. ., : 
protegidas de trabalho, localizadas em bairros perif~ricos 

~ 
da Capital, destinadas ao atendirne~to do excepcional 

deficiente mental treinãvel e educãvel de ambos os sexos, 

com idade superior a 14 anos e que não apresentam graves 

problemas sensoriais, motores ou de comportamento. Este 

trabalho-~ desenvolvido, levando-se em conta dois 

a~peétós: a descentralização do atendimento, des~ocadc da 

sede A.P.A.E. para a periferia; e, desenvolvimento de 

atividades que correspondern i demanda do mercado , 

principalmente para possibilitar a6 defici~nte.rnen~al um 

'status: profissional produtivo e seu ajustamento social. 

Atualmente existem cinco Núcleos distribuídos na area 

rnetropolitanade são Paulo :. NAAP- Setor Norte, em Santana; 

NAAP - Setor Sul, em Santo Amaro; NAAP - Setor Leste, no 

Belém; NAAP - Setor Oeste, na Lapa;e,NAAP - Setor Sudeste, 

no Ipiranga. Ao todo, esses Núcleos atendem a 156 aprendizes 

com capacidade para 300. 
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Centro de H~bilitaç~o da A.P.A.E~ de S~o Paulo. 

Centro é um complexo multidisciplinar destinado ao 

( ~ ' 

': I 

este· 

. diagnõstico, avaliaç~o, trata~~nto, ~reinamentb,educaçâo 

e habilitaçào vocacional de deficientes mentais em vários 

niveis. O Centro de Habilitaç~o iniciou suas atividades em 

1971, em regime de ambulatõrio, em uma Clinica ·de Diagnõstico 

e Orientação instalada em .convênio com a Escola Paulista de 

Medictna. Sua estrutura baseia-se nos seguintes Itens : 

atendimentos de 6asos ~linicos; · 

preparação profissional de pessoal especializado;e, 

~ pesquisa·no campo da Deficiência Mental. 

Srias instalaç6es abrigam os seguintes .setores: 

• Arilbulatõrio - clinica de diagnõstl.co e orientação; 

. Escola Especializada - seta~ educacional; 

. Oficina- treinamento vocacional, oficina·pedagÕgica 

e oficina protegida. 

O Centro de .Habilitação promove cursos de atualizaçâo e 

' põs-graduaçâo em diversas áreas da Deficiêricia Mental, através 

de i'ntercâmbio de professores 'e especialistas brasileiros e 

estrangeiros. O atual programa do Centro de Habilitação 

tenciona fixá-lo como um Centro 'piloto no Brasil, para a 

preparação de técnicos.de alto nivel nos vários setores da 

Deficiência Mental. 
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Ambulatório 
'• I 

O Ambulatório do Cento de Habilitação ocupa dois andares' do 

prãdio central e atende rnultidisciplinarrnente urna rnãdia de 

50 riovos pacientes por rnis, perfazendo um total aproximado 

de 10 mil atendimentos anuais, com urna rnãdia mensal de 700 

pacientes, incluindo laboratório e aconselhamento genãtico. 

Após submeter-se a urna rotina social-rnãdica, o paciente ã 

encaminhado à rotina multidisciplinar que compreende urna 

sãrie de exames pedi~tricof neurológico, psiqui~trico, 

fonoaudiol6gi~o, laborat6rial, acompanhados, quando 

necess~rio, de exames especializ~dos, tais corno 

eletroencefalografia, estudo genãtico, citogenãtico e 

audiornãtrico~ Após terminada esta etapa do diagnóstico, 

a equipe tãcnica rnultidistiplinar refine-se para o 

estabelecimento do diagn6stico definitivo e das normas 

orientacionais ~u terapiuticas a serem seguidas. Com essa 

rotina, o Centro de Habilitação pode oferecer, alãrn do 

diagnóstico completo, um atendimento a longo prazo ao 

paciente. 

Escola Especializada 

A Escola Especializada do Centro de .Habilitação tem por meta 

proporcionar meios adequados para o desenvolvimento integral 

de excepcionais deficientes mentais trein~veis e educáveis, 

visando especialerntne ao estabelecimento de pradões de 
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comportamento e ao ajustamento social no lar e no grupo em 

.que estão inseridos, além da execução de programas.pedagógicos 

especializados. 

A Escola Especializada recebe grupos de treinãveis e 

educáveis· da idade cronológica de 3 anos e 8 meses a· 16 anos, 

em régime de externato e semi-internat6. Sua organização 

e~tã estabelecida atravé~ da estrutura geral das ãre~s de: 

Orientação Pedagógica e Orientação de Recursos Auxiliares 

-Educação F!sica, Natação, Educação-Musical, Psicocinética, 

Psicomotricidade, Recreação, Técnicas de Expressão e Terapia 

Ocupacional. 

Grupo de Treinãveis ~ é constitu!do de educandos com 

capacidade de aprender cooperativamente e realizar um 

ajustamento social em ambiente protegido. A meta~principal 

de qualquer programa para esse grupo de educandos é a de 

ajudã-los a atingir o mãximo de seu potencial. Estão 

distrib~!dos nos seguintes grupos : Grupo Primário, Grupo 

Intermediãrio, Grupo Pré-Adolescentes e Grupo Adoiescentes. 

Grupo de Educãveis - o objetivo principal da escolarização 

para ~sse grupo é o de óferecer a oportunidade de 

desenvolvimento de suas potencialidades, tendo por meta 

final sua auto-suficiência como membro dá. sociedade. O 

curr!culo para esse grupo tem por base adaptar-se às 

necessidades continuas de cada um e ser suficientemente 
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prático.para incentivar o aprendizado necessário às 
. . 

'• . 

exig~ncias de vida. Os educandos est~o distribuidos nos 

se~uintes grupos : Maternal, Jardim, Pri~escolaridade, 

Escolaridade I,II,III. 

Oficina 

A Oficin~ tem por objetivo prdporcionar um ambiente 

controlado de trabalhd a adolescentes deficientes ment~is 

,.· •. · 

em grau treinável e educável, de ambos qs sexos, orientando-

os de forma individualizada ao desenvolvimento de sua~s 

capacidades para a obtenção de uma posiç~o profissíonal 

"t' 

produtiva e ajustamento social. O programa inclui avaliação, 

treinamento, ajustamento e colocaç~o de aprendizes em 

trabalho protegido remunerado, ou emprego competitivo, 

acrescido de educação complementar pedagógica que pretende, 

atravis de procedimentos pedagógicos paralelos ao trabalho , 

eliminar falhas ou dificuldades especificas apresentadas 

-pelos aprendizes, bem como dar novas noçoes pertinentes a 

conhecimentos gerais da vida diária. O trabalho protegido, 

distribuido por várias áreas, i vinculado a unia equipe 

técnica especializada, e baseia-se em sub-contratos e 

fabricaç~o própria. Os sub-contratos est~o ligados a 

área de cartonagem, embalagens plásticas, metalurgia (ziper), 

editoração, ornamentação, componentes para cortinas ,troféus, 

bijuteria, gráfica, trabalhos de seleção, montagens, 

acabamento e embalagem. Para ingresso na Oficina, o candidato 

deve passar, inicialmente, pela rotina do ambulatório e 
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atender aos critérios de elegibilidáde da Oficina. Uma 

vez aceito, terá trabalho protegido e remunerado,penMnecendo 

no Centro de Habilitação das 8 às 17 horas, diariamente. 

As refeiç6es são feitas no prÕprio Centro, e um programa 

esportivo e de lazer orientado faz parte das atividades da 

Oficina, que atualmente conta com 84 aprendizes. 

Biblioteca 

O Centro de Habilitação possui.uma Biblioteca que funciona 

desde a fundação da A.P.A.E .. Disp6e de 500 livros 
. I 

científicos especializados e de publicaç6es recentes, contendo 

informaÇões para pais e técnicos, assim como psicÕlogos, 

pedagogos, terapeutas ocupacionais, etc. 

Grupo Técnico 

Além de contar com a colaboração de um grupo de 110 t 

voluntárias que trabalham nos diversos setores de atividade, 

o Cent~o de Habilitação conta com o Grupo Técnico f~rmado por 

um conjunto de 115 especialistas, de acordo com a seguinte 
i 

distribuição: Pediatras (3), Neurologistas (3), Psiquiatras 

(4), Eletroencefalografistas (1), Geneticistas (2), Biólogos 

(2) , Psicólogos (7), Assistentes Sociais (8), Fonoaudiólogos 

(7), Pedagogos (6), Técnicos de Laboratório de Bioquímica (2), 

Técnicos de Encefalografia (1), Enfermeiras (1), Auxiliares 

de Enfermagem (8), Orientadores Pedagógicos (2), Orientadores, 

de Recursos Auxiliares (1), Reeducadores de Psicomotricidade 
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(1), Reeducadores de Psicocin~tica (2), Recreacionistas (2), 

T~cnicos. ·de Expressão (2), Terapeutas Ocupacionais (4) ,. 

Professores (14), Educadores Fisi~os (3), Conselheiros de 

Reabilitação (3), Secretirias,Arquivistas, etc. (9) e 

Atendentes (15). 

Casas "Andr~ Luiz" 

O Centro EspÍrita "Nosso Lar" - Casas "Andr~ Luiz" foi 

fundado em 1949, como uma sociedade civil de cariter 

religioso e filaritr6pico, de.duração indeterminada, e sem 

finalidade lucrativa, cujo principal objetivo ~ a pritica da 

caridade , atrav~s da assistência social e m~dico-social, 

sem qualquer distinção racial ou religiosa. Desde seu 

inicio, suas atividades fundamentam-se em atividades de 

auxilio, atrav~s do fornecimento de alimentos, roupas e 

u~ensilios is famili~s pobres. 

Em 1958 ~ fundada a Casa da Criança "Andr~ Luiz" (norrie 

primitivo da de~endência), com a finalidade de at~nder e 

amparar crianças portadoras de toda e qualquer esp~cie de 

Deficiência Mental. As atividades da Instituição iniciaram-se 

com o atendimento a dezessete crianças portadoras de 
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Deficiência Mental profunda. No primeiro ano de existêh~la 

a Casa· "André Luiz" estava atendendo 300 crianças, de ambos 

os sexos I portadoras de retardamento mental grave. Atualmente 

a Entidade mantem em regime de internato, aproximadamente 

930 pacientes deficientes mentais, clientela toda ela 

oriunda de famÍlias de parcos recursos financeiros, de baixo 

nível sócio-cultural, residindo, em sua maioria, em locais 

distantes dos recurso$ disponíveis. Conta com aproximadamente 

ssb fundionãrio para um atendimento ininterrupto diãrio aos 

pacientes internos. Virias são as atividades desenvolvidas 

pela InStutuição, distribuídas por unidades: 

Unidade Doutrinãria; 

. Unidade de Assistência Social; 

. Unidade de Atendimento a Internos; e, 

. Unidade de Atendimento Odontológico. 

Unidade de Atendimento aos Internos 

A Unidade de Atendimento aos Internos tem por objetivo dar 

ao excepcional deficiente mental internado um atendimento 

global e atualizado, com o fim de tornã-lo independente, 

integrando-o i família, corno primeiro nficleo da sociedade. 

Os serviços prestados aos pacientes internados seguem tres 

modelos bãsicos, a saber: 

- Modelo Hospitalar 

- Modelo Lar-Substituto 

- Modelo Psicopedagógico 

J. 
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Modelo Hospitalar - Este modelo e de·stinado àqueles cujos 

problemas sociais estão ligados à ãrea da Medicina, 

1 ~ . 1- . I c 1n1co, neuro og1co e pro~orcionando atendi~ento m~dico 

psiquiátrico para diagnósticos e tratamento do número total 

de internados, contando tamb~m com serviços ue apoio a esse 

atendimento, tais como: enfermagem, farmãcia e convênios 

para exames subsidiados. Este Modelo conta com o seguinte 

corpó de especiali~tas : m~dicos cl!nicos, pediatras, 

neuro-pediatras, psiquiatra,. plantonistas m~dicos ,enfermeiras-

padrão, auxiliares de enfermagem, atendentes de enfermagem, 

pajens,. al~m do Serviço de Documentação Cient!fica (interno) 

e de exames de laboratório e radiologia. 

Modelo Lar-Substituo - Este Modelo ~ destinado àqueles que 

não contam com um lar ou que, por vãrios ·motivos, não podem 

permanecer em seu lar de origem. · Oferece serviços relacionados 

aos cuidados da vida diária, atendendo, sob forma de 

internação, excepcionais deficientes mentais, durante a 

infância e a puberdade, provenientes de famllias desprovidas 

de recursos para assumi-los. Assim, dentro da In~tituição, 

o deficiente recebe uma pajem, ou "mãe-substituta;', que o 

acompanha durante todas as suas atividades diárias, estando 

presente em todos os momentos de sua vida dentro da 

Instituição. Essas "mães-substitutas" recebem treinamento e 

orientação espeç!fica para o desenvolvimento deste trabalho, 

sob todos os pontos de vista: t~cnico, afetivo-emocional, 
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e psicológico, constituindo o elemento fundamental no 

tratamento e reabilitaçio do interno. 

Modeio Psicopedagógico - Este Modelo atende a problemas ou 

dis~urbios de desenvolvimento, contando com urna equipe 

multidisciplinar para atendimento individual, ou ern.grupo, 

para preparo social, psicopedagógico, fonoaudiológico e 

fisioteripico a cada interno, de forma a estabelecer os 

objetivos terapêuticos iniciais, com reavaliações constantes. 

Conta ciorn os serviços de: Fonoaudiol6~ia, Educaçâo Fisica, 

Serviço Social e Pedagogia, em integraçio com o Serviço de 

Nutrição e Dietética, Serviço de Enfermagem e Abulatório 

Médico para funcio~irios. 

A internaçio das Casas "André Luiz" é feita através de 

Convênios com orgios governamentais, corno LBA, FEBEM e 

Coordenadoria de Saúde Mental; entretanto, são _também 

aceitas crianças vindas direta~ente da comunidade, sem a 

mediação deises orgãos. Quando se trata de internaçio de 

menor abandona~o ele é colocado na Instituição através,de 

processo judicial instaurado dentro da própria FEBEM. 

A condiçio de elegibilidade para ingresso na Instituição e 

a presença de deficiência mental profunda, associada a 

outras deficiências, e situaçio sóbio-econ6rnica precâr~a. 

os recursos para arnanutençio da Casa advêrn dos órgãos 

governamentais citados acima e da comunidade de associados: 

40% e 60%, respectivamente. 
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A partir da sua entrada na Instituição o deficiente e 

submetido a um processo de triagem, através do qual e 

feito um diagnóstico de sua·. situação geral. Esse processd<? . 

inicia-se com a triagem social realizada· pelo Setor de 

Serviço Social, que consiste num levantamento junto a 

familia do excepcional, das condições dessa familia, do 

ponto de vista sócio-económico, de safide, de organiiação, de 

tel~cionamerito com o excepcional, de algum tratamento 

especifico efetuado, etc. constitui numa anamnese da 

familia e da criança. Da triagem social o deficiente passa 

pela triagem médica, que faz uma avaliação do perito de 

vista clinico, passando depois por uma avaliaçãopsicolÕgica 

que determinará o grau de deficiência apresentado, de acordo 

com o qual ele será colocado no grupo especifico de programa. 

Após a triagem do Setor de Psicologia ele passa pela.equipe 

multidisciplinar para uma avaliação global de suas 

dificuldades, .sendo estabelecido então um diagnóstico final, 

assim como a terapêutica e o programa a ser desenvolvido 

com esse deficiente. 

Dos aproximadamente 930 internos da Instituição, 395 sao 

'crianças de programa', isto é, crianças que apresentam 

alguma condição para realiz.ar determinados tipos de atividades 

que são desénvol vidas nos vários· tipos de programas:" !-1elhorar 

Condições", "Crianças de Manutenção", "Cuidados Especiáis", 

etc. A avaliação dos internos é feita constantemente pela 

equipe multidisciplinar, que se reúne semanalmente para 

v 

'1 
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discutir aspectos relacionados ao seu desempenho dentro ~~bs 

programas. Além das avaliações semanais, de caráter mais 

geral, é feita , de seis em seis meses, uma avaliação mais 

detalhada, individual, com o objetivo de se verificar sua 

evolução e desenvolvimento, rio sentido de uma redefinição 

da terapêutica e.do programa a ser seguido, sempre em função 

do n!vel de desenvolvimento apresentado pelo internb. 

Anualmente é elaborado pelo Setor·de Psicologia um relatório 

çonstando de levantamento estat!stico, qualitativo e 

quantitativo, baseado nos dados fornecidos peLa equipe 

multidisciplinar, no sentido de se chegar a uma avaliação 

global das "crianças de programa". 

Do ponto de Vista da socialização, é desenvolvido um 

tr~~alho dentro e fbra da Instituição, visando i integração 

do deficiente na comunidade. Neste sentido são promovidas 

festas e atividades de recreação dentro da Instituição e 

passeios (clubes, Zoológico, teatro, circo), bem como 

viagens de recreação (campo e litoral). 

As Casas "André Luiz" recebem crianças excepcionais 

deficientes mentais profundas e· treináveis inferior, com a~ 

idade variando de 2 a 12 anos. Aos 18 anos ocorre a 

des~nternação, para que sejam liberadas novas vagas. No 

caso do interno apresentar condições satisfatórias de 

integração na comunidade, ele é enviado de volta para a 

fam!lia, que recebe toda a orientação necessária para que 
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essa reintegraç~o ocorra de maneira satisfatória .. Nos casos 

em que a farnilia não quer, ou n~o pode receber esse 

defidiente, em virtude de· sua situação sõcio-econ6rnica, ele\ 

é encaminhado para a. FEBEM, que recebe também aqueles 

deficientes que, com 18 anos, ainda nãó apresentam con~iç6es 

para retornar à comunidade. Nestes casos, a FEBEM·os 

encaminha para outro ti.po de Insti tuiç~o. 

\ 

Por tratar-se de urna populaç~o de internos, sao organizadas 
. i' 

visitas mensais dos familiares, aspecto do trabaiho considerado 

relevante pela Instituiç~o. Durante estas visitas os 

familiares, além do contato direto com ~ criança, recebem 

inforrnaç6es sobre o trabalho que está ~endo desenvolvido 

com a criança, bem como orientaç~o sobre a maneira de agir 

e interagir com essa criança quando no momento de seu retorno 

i casa. Todo esse trabalho de orientaç~o é desenvolvido 

.Pelo Setor de Serviço Social. No caso de intercorrências 

especificas de comportamento, ou mesmo de distúrbios 

clinicas mais graves, a familia é colocada em contato com os 

demais membros da equipe para esclarecimentos, informaç6es 

e orientaç~o. 

Equipe Técnica 

Existe uma Assessoria Médico-Executiva que responde pela 

coordenaç~o e execuç~o do planejamento e pelo cumprimento dos 

programas propostos por cada um dos Modelos descritos acima. 

Esta Assessoria funciona com um elemento preposto daDiretoria 
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da Instituição e um profis~ional Midico,que dirige uma 

Equipe. técnica assim consti tuíd·a Médico-ClÍnico (3), . 

Neuropediatra. (1), Psiquiatra (1), Pediatra (3), Diretor 

Clínico (1), Plantonistas Médico~- plantão de 24.horas 

(6), Enf~rmeira-Padrão (2), Auxiliares de Enfermagem (2), 

Atendentes de Enfermagem (42), Médico responsável pelo 

Serviço de Documentação CientÍfica (2), Psicól~gos (2), 

Assistentes Sociais (2), FonoaudiÓlogos {2)_, Auxiliares de 
. . . 

Fonoaudiologia (1), Fisioterapeutas (2), Auxiliares de 

Fisioterapia (7), Professores (2), Educadores Fisicos (2), 

Nutricioni~ta (1), Serviço de Cuidado Direto ao Interno-

Pagens (tris turnos) (341), Terapia Ocupacional (2), 

Farmaciutico (1), Auxiliares de Farm?.cia (6), Auxiliares de 

·Reabilitação ·(8). 

Observação- Os Serviços do Modelo Psicopedagógico·contam 

com a colab9ração de estagiárias , em súa maioria, has 

areas de Assistincia Social e Psicologia. 

COMENTANDO AS ORGANIZAÇÕES . 

. . 

O que se pretende, ao comentar as organizações nas quais os 

profissionais, objeto da pesquisa, trabalham, é ressaltar 

algumas variáveis que podem ou devem ter imprimido alguma 

direção à .trajetória profissional desses agentes. Assim, 

\ / 
\, 
~ 

I 
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variãveis corno localizaçâo, clienteli assistida, n!vel 

s6cici-econ6rnico da cliéntela, regime de atendimento, etc. 

podem ter-se constitu!do em elementos decisivos em algum 

ponto da trajetória desses profissionais, do ponto de vista 

da escolha do local onde iriam exercer suas atividades 

profissionais. 

Apesar de nao se poder afirmar se existiu, ou não,influência 

dessas variáveis na orientação das trajetórias, percebe-:se, 

através dos depoimentos colhidos, que tiveram um peso 

relativq na definição dos motivos que levaram estes agentes 

a·escolher urna ou outra Instituição corno local de trabalho. 

Em virtude da semelhança aparente entre as duas Entidades 

no que se refere ao tipo de atividade que desenvolvem 

atendimento ao excepc~onal deficiente mental é importante 

que se ressaltem algumas caracter!sticas especificas de 

cada urna delas, que constituem aspectos relevantes quando 

se aprofunda a anãlise de se~s agentes. 

Urna diferença básica entre as duas organizaç6es diz respeito 

à clientela que é assistida. Enquanto em urna delas 6 critério 

de eligibilidade para ingresso na Instituição e a presença 

de deficiência mental em nével moderado ou leve, e a 

ausência de deficiências múltiplas; na outra, esse critério 

determina que o assistido, al~rn de apresentar situação:sócio

econ6rnica precária, apresente deficiência mental profunda 

associada a outras deficiências. Com relação a esse aspecto, 
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cada entidade vai apresentar um tipo de atendimento 

especifico em função da especificidade de sua clientela. 

Outro aspecto a ser levantado ~ o que se refere â 

localização das Instituiç6es : uma localiza-se a 

aproximadamente 55 km da Capital, num bairro distante do 

centro do Municlpio da qual faz parte, sendo diflcil o 

acesso, ao passo que a outra tem sua sede ~ocalizada num 

bairro central de são Paulo, o que constitui um aspecto 

facili tador. , tanto do ponto de. vista do recrutamento de 

pessoal como para a atividade de voluntariado, presente em 

uma e ausente na outra Instituição. Outra diferença que se 

percebeu, quando da visita âs Instituiç6es e atrav~s-·dos 

depoimentos dos agentes, diz respeito ao 'habitus' 

apresentado por esses agentes em uma e outra organização. 

A procura de dados objetivos que expliquem este fenômeno, 

pode-se sugerir que esses determinantes enc6ntram-se no 

conjunto das.cara6terlsticas especificas ~e cada uma das 

organizaç6es estudadas, citadas acima. 

Outro elemento a ser observado ~ o que se refere ao 

caráter religioso (Esplrita) presente em uma das entidades.· 

Essa variável reveste-se de grande importância, na.medida 

em que constituiu em elemento de influincia na direção 

imprimida â"trajet6ria de alguns dos agentes desta 

Instituição, pois constituiu um fator ilnportante na definição 

do local o~de iriam exercer suas atividades profissionais, 

. ' 
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sendo um dado presente em quase todos os depoimentos '' 

colhidos dos agentes da referida Instituição. 

Percebe-se .também, em alguns profissionais, um certo 

sentimento de 'superioridade' decorrente dofato .de lidarem 

com um tipo de clientela mais 'infeliz' e 'sofrida' do que 

os outros de outras Instituições. Esse sentimento transparece 

em alguns comentãrios, tais como : "E fãcil c~idar de 

crianças limpinhas, bonitinhas, arrumadinhas ... Queria ver 

ter que_enfrentar a barra de cuidar de crianças feias e com 

deficiincia profunda, ai sim que eu queria ver ... " Apesar 

de não Ser um comentãrio dirigido explicitamente aos 

~rofissiona~s de outras Instituições, ou da outra Instituição 

cuja clientela difere essencialmente daquela atendida· por 

esses agentes, simbolicamente e um -comentãrio ~ndereçado a 

outra entidade, constituindo, de certa forma, uma categoria 

de acusa9ão na medida em que, desvalorizando o trabalho do ,, 
outro, atribui ao que desempenha maior valor e relevância, 

o que funciona como uma justificativa simbólica plàusivel 

e coerente'ao fato de ter 'escolhido' trabalhar nesta e nao 

na outra Instituição. 

A anãlise do campo da Deficiincia Mental e seus objetos de 

luta não constitui o objeto desse trabalho, entretanto e 

importante que se comente alguns elementos desse campo que 

podem, de certa forma, configurar uma disputa, se não, uma 

rivalidade 'muda' entre as duas Instituições estudadas. 
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Atravis de algumas colocaç~es dos agentes nos depoimentos que 

forneceram pode-se perceber vestígios dessa disputa : quando 

i solicitado ao agente que faça urna avaliação do tipo de 

trabalho desenvolvido por outras Instituiç~es na área da 

Deficiincia Mental,· se existe alguma resposta, esta n~nca e 

clara, sendo pontuada por reticincias, declaração de 

desconhecimento dd trabalho dos outro&, quando não se 

estabelece um silincio que denuncia uma certa apreensão e 

mal~estar frente à questão proposta. Este. tipo de reação 

parece significativo pois, corno foi mencionado no início do 

presente trabalho, tornou-se corno objeto de estudo as duas 

Insti tuiç~es mais significativas no campo do· atendirnen.to ao 

Deficiente ~1_ental, o que não justifica um 'desconhecimento' 

da existincia nem de.uma, nem de outra. Acredita-se que nao 

e~ista esse descorthecirnento, mas o que se percebe atravis 

dos depoimentos dos agentes, e urna falta de informação total 

a respeito do trabalho desenvolvido por estas Instituiç~es 

por parte daqueles que trabalham em urna e outra entidade. 

Esta. falta de informação (que pode não ser 'desconhecimento' , 

o que torna significativo-o 'não mencionar'), esta falta de 

interesse em.comentar ou conhecer o que está sendo 

desenvolvido em termos de pesquisa, de ticnicas terapiuticas 

ou de reabilitação, etc. nas outras Instituiç~es dedicadas 

a esse tipo de atendimento , sugerem urna questão que parece 

ser pertinente, e que poderia constituir o objeto de estudo 

de pesquisas ulteriores qual o lugar ocupado pelo 

excepcional dentro do campo da Deficiincia Mental ? Ele 
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realmente constitui o foco de atenç~o, estudo, assist~ncia 

no sentido de ser o motivo e a raz~o concreta de todo o ~· • 

desenvolvimento e arnpliaç~o das organizações que o tornam 

aos seus cuidados, ou constitui apenas um '&libit para 

aqueles que disputam, dentro desse campo, o monopólio da 

viol~ncia legitima atrav~s do ~apitai especifico (saber 

t~cnico) que conferir& ao dominante o poder e a autoridade 

legitima dentro do campo ? Esta parece constituir urna 

quest~o relevante merecendo urna irivestigaç~o especifica e 

urna an&lise ~refunda. 



LONGA JORNADA 



"Aquele que frequentemente escolhe 

seu destino porque se sente diferente, 

chega rapidamente a aprender gue não 

será possivel alimentar sua diferença 

a não ser adrni tindo que. ele se parece 

com todos". 

Albert Cann.ls 

A história de M é importante por mostrar a maneira como foi 

construido seu projeto de mobilidade social, que 

implicou na aquisiç~o de capital cultural via curso superior 

e posterior atividade profissional. Através d~ análise de 

sua biografia percebe~se que a escolha desse curso nao se 

deti em virtude de qualquer envolvimento anterior com a 

profissão em si, ou mesmo com a atividade relacionada ao 

atendimento de excepcionais, mas sim como uma possibilidade de 

aquisição d~ conhecimento em nivel superior, asp~cto 

indispensável para a efetivação de seu projeto: era 

importante a realizaç~o de uma faculdade, qualquer que fosse 

o curso. Assim, dentro do ~ampo de possib~lidades definido 

por sua situação biográfica, M escolhe um curso que, de 

alguma forma, viabilize seu projeto de ascençao e , pela 

aquisição desse capital simbólico procura alterar sua posiçao 

de classe, cuja condiç~o estava definida pelo baixo capital 

econômico da·familia. Entretanto, segundo Berger; ·" a 

pessoa age em sociedade dentro de sistemas cuidadosamente 

definidos de poder e prestigio, e depois que aprende sua 

localização, passa também a sáber que não pode fazer muita 

. ' 
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coisa para mudar a situaç~o". (Berger,l980)~Embota M 

\ ' 

I . ' 

tenha se diferenciado e atingido um patamar superior a6 de 

sua familia em termos culturaisj sua localizaç~o na 

estrutura social ri~o se altera pois a convers~o desse 

capital cultural em outro tipo de capital n~o se d~ 

automaticamente, dependendo de v~rios outros fatores cruciais 

corno, por exemplo, o·'habitus', ou sej~ um determinado 

capital social. 

Em virtude da constante exposiç~o a outros c_írculos e ambientes 

institucionais corno trabalho, escola, grupo de amigos, etc., 

foram sendo alterados alguns valores transmitidos a M-durante 

o seu proces$0 de socialização prirn~ria. Foram-se aumentando 

as oporiunidades ~ foi-s~ alterando o seu nivel de aspiraç~o 

com relação- i vida, o que fez com que se 'desviasse' das 

expectativas relativas ao ambiente social e cultural no qual 

foi criada. E, recusando-se a seguir as regras que definiam 

e lirni tavarn seu campo de ação enquanto mulher, d~ pro sseguirnento 

-a seu projeto, etapa por eta:pa, ao mesmo tempo que co~segue 

legitirnaç~o social para esse 'desvio'. A realidade da vida 

cotidiana começa a ser encarada desde um ponto .de vista que 

contrasta de maneira profunda com a vis~o de mundo de sua 

farnilia,-ou seja: a mulher também tem o direito a se realizar, 

a tr~balh~r fora para obter sucesso econ6rnico, cab~ndo ao 

marido e mulher, juntos, as decis5es a respeito de problemas 

familiares. Pelas criticas que faz à posiç~o do pai e a 

situaç~o da mãe~ a quem se refere corno nada mais do que urna 
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"empregada dom~stica'', estã claro queM procura alterar este 

tipo d~ visio no que diz r~speito ~ sua pessoa; começa por 

tentar "educar" os pais q~anto ~ questio da "liberdade" que 

quer alcançar, no serttido de romper com aé expectativas e 

nor~as "injustas" que lhe eram impostas por eles, devido·~ 

su~ condiçio de mulher e de ter que adotar um comportamento 

adequado a esta condiçio. Ao assumir Um comportamento 

"rebelde" do ponto de vista dos pais, M constr6i o seu 

mundo, valorizando esse esforço principlamente pelas 

"dificulda~es'' e "sacriflcios" por que teve que passar. O 

mundo agora faz mais sentido para ela, na medida em que 

acredita ter conseguido o que se havia proposto: valorizar-se 

enquanto individuo e realizar-se profissionalmente. E 

importante salientar que todo seu projeto foi elaborado tendo 

como pontb de ·refer~ncia o tipo de vida ~ os valores de sua 

famllia de origem. Ou seja, o nlvel de expectativa e as 

mudanças·que deveriam ser alcançadas nio significavam uma 

ruptura total com o modelo anti9o , na medida em que o 

'habitus' define inclusive os limites das possibilidades de 

ascençao. Entretanto, do ponto de vista pessoal, atrav~s 

d6 significado simb6lico dos atos concretos que reali~ou, M 

considera atingidos, em parte, seus objetivos, e continua a 

persegul~los, ~gora em_ termos ~e sua carreira profissional .. 

Es~e capital cultural, obtido atrav~s do curso superior, 

adquire muito valor, tanto do ponto de vista de sua fam,llia 

' de origem, quanto do ponto de vista de seu marido,o que~ lhe 

permite continuar caminhando na direçio traçada para a .. i 
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realização de seu projeto. Nada _a impede de continuar, pois,. 

"tantos anos investidos no curso e na atividade que. exerce" · .• 

constitUem justificativa suficiente para que a sua realização 

pesso~l seja buscada antes mesmo da realização do marido. 

Percebe-se que a posse desse capital lhe rendeu muitos 

1 lucros 1 na· medida em que sua vida, sua experiência profissional, 

sua construção de identidade, enfim, tudo o que se refere ã· 

sua realiza~ão enquanto agente no mundo; pa~sa a ocupar o 

centro das preocupaç6es, tanto da parte de M, quanto da parte 

do marido. O valor atribuido por M a fatores tais como 

"reali~ação no trabalho'', "sacrificio de muitos anos de 

estudo", "carreira profissional", etc. justifica plenamente 

o sentido que dá ã sua trajetória,. não importando as limitações 

que-esteja impondo ao projeto de vida do marido.~ que ela 

acha que· "ainda tem tempo para se acertar"· -, ou mesmo os 

sac~ificios impostos ã sua familia nuclear. 

Para que se possa perceber com maior clareza a análise dessa 

trajetória será feita uma descrição de alguns elementós da 

biografia do agente. 

M pertence a uma familia de origem humilde. Seus pais sao 

nordestinos. A mae é analfabeta e o pai fez somente o 

curso primário, por falta de condiç6es para contiriua~ os 

estudos, pois teve que trabalhar quando ainda muito jovem. 

Depois de casarem, o pai vem para são Paulo, sem a esposa, 
! 

I' 
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"para tentar fazer uma vida melhor". Ao chegar, faz um 

curso de eletro-mecênica e consegue um ~mprego, o que lhe 

possibilita trazer a esposa~ A primeira filha nasce na 

cidade de origem dos pais, durante uma das várias viagen~ 

do casal para o Nordeste. Em são Paulo; instalam-se numa 

cidade do interior, onde nasce M Retornam a Alagoas, 

onde nasce a terceira filha do casal, apos .o que resolvem 

estabelecer-se definitivamente em São Paulo, instalando-se 

num Município da Grande são Paulo. · Permanecem durante 

alguns anos neste local, mudando-se depois para uma casa . . . 

na zona Leste da cidade de são Paulo. Trabalha como 

mecânico-eletricista durante aproximadamente 20 anos, "mas 

não ~ra aquilo o que ele realmente queria." Ap6s esses 

anos nessa profissão, presta concurso rio Estado, quando 

passa a atuar como motorista policial. Hoje é detetive 

do DEIC, profissão na qual se realizou. 

Com excessão do filho mais moço (com 18 anos) todos estão 

casados. "1:: 16gico que nem todos estão como ele ·queria ·: 

que tivessem conseguido uma vida estável com o casamento." 

O filho mais velho casou-se, separou-se e agora vive com 

uma moça com quem. tem uma filha. Entre os irmãos, M é a 

única. com curso superior. 

"~u curso ·foi feito com muito sacrifício e por 

vontade pr6pria; meus pais, pelo nível cultural 

de minha mãe, tinham um interesse mui to pequeno 
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pelo estudo dos filhos·. e _isso dificu;L tou a 

educação dos filhos, a escolha da. profissão, tudo 
• 11 o_ rna1s ••• 

M fez o curso de Serviço Social, apesar do pai ter sempre 

mostrado preferência pela Medicina, sendo que os outros 

irmãos fi~eram apen?s o. curso primário. 

"Fazer o que, né ? O que ele queria para ele e não 

a:mseguiu, então transpos para alguém. Quem- sabe .. 

alguém vai fazer • . . ·Ele não conseguiu realizar o 

sonho dele que era ter um filho médico.Atualmeríte 

o meu irmão caçul_a, de 18 anos, . re5ol veu voltar a · 

estudar, resolveu fazer Madureza e mais alguma 

coisa. Quem sabe ele vai atingir aquilo, né ? Não 

é Medicina que ele gosta, mas tal vez alguma outra 

·coisa. Pela influência de meu pai, talvez ele seja 

até detetive, não sei. Pode assim levá-lo para 

esse caminho. Se está certo, se· es:tá errado também . 

não sei, eu não vou criticar. " 

-Me os irmãos.sempre estudaram.em· Colégios Estaduais. Os 

cursos primãrio e ~inasial faz no periodo diurno, indo 

para o· noturno quando começa a trabalh_ar. M começa a 

trabalhar ao~ 18 anos de idade,.fato que contraria muito 

seu pai. 

"Na época do Colegial passei para: o . per Iodo da 

no i te porque foi quando eu correcei a trabalhar 

fora, depois de muita briga can rreu pai _que nao 
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queria que eu trabalhasse fora, porque achava 

que mulher rlão tinha que trabalhar fora e também 

porque dizia que não precisava. " 

M é empregada como escriturária numa firma de eletro-dorrésticos 

onde permanece por 8 anos, passando por várias funções, 

chegando ao cargo de digitadora IBM. 

"Era uma luta assim terrível, né? mas acho que 

isso só valorizou o rreu trabalho, sabe? Se eu 

tivesse que voltar no tempo e fazer tudo 
'· 

aquilo que eu fazia, não era fácil ... " 

Para conseguir um dinheiro extra M trabalha aos sábados e 

domingos, nio.lhe sobrando tempo para passeios ou·~escanso. 

Quanto a esse aspecto ela critica a posiçio .dos pais. 

"Agora você veja: pela educaçio dos rreus pais, que 

eles tiveram, pelo n.í.vel.cultural, trabalhar e 

estudar, ainda vai. Agora, e a parte do 

divertirrento, né? Onde ficou? Entio eu senti que 

durante toda a minha vida, até eu declarar 

minha independência foi assim, sabe? Era importante 

trabalhar. Você podia sair e ficar a hora que 

tivesse que ficar, sabe? mas para divertimento 

não. Eu estava cx:m 26 anos, no 49 ano da 

faculdade, eu achava um absurdo porque eu não 

tinha condiçio de sair, de passear, de ir numa 

boate. Com a turma da FacUldade, você tinha que 

sair e voltar às 11 horas da noite. Entio, prá 
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ir até um baile e voltar de madruga<:Ia, as ·minhas 

amigas tinham que ir em casa e pedir para o rreu 

. abe? Eu ch - 'to N- dã.- abe-?" pa1., s . a ava ITlUl. ···- ao_ , s _. 

Desde que começa a trabalhar M nao mais depende economiéarrenté 

do pai, pagando seu curso, os livros, sua roupa, etc. Um 

dado importante a saliehtar é que qua~do M entra na 

faculdade ganha um carro do pai, apesar do.nível econômico 

baixo da família. Esse ato reveste-se de um significado 

simbólico bastante relevante, pois denota a importância 

atribuída ao_pai pelo fato da filha estar 

frequentando um curso superior ... Ter uma filha na 

faculdade significava para ele um símbolo de 'status', na 

medida em que redimia toda a famllia da situação de baixo 

capital cultural, visto nenhum outro filho ter estudado. 

Apesar de não ter sido responsável pela decisão da.filha de 

·continuar os estudos além do ponto onde os irmãos pararam, 

_o fato em si reveste-se de grande importância, pois sempre 

fora seu desejo "ter um fi1ho Médico". Embora-não sendo 

Medicina, era um curso superior, _alguma coisa com que 

apena-s sonhava:· "Meu pai sempre sonhou ter um filho Meaico". 

Assim seu sonho, significando um -desejo de alteração de 

'status', sendo a Medicina uma profissão muito valorizada 

socialmente, é realizado na medida em que ocorre um aumento 

significativo de capital simbólico com a entrada da filha 

na faculdade. 
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De certa forma, toda a visão de mundo transmitida a M 

durante o processo de sua socialização começa a ser 

gradativamente alterado à medida em que ela vai se 

libertando do jugo e da vontade paterna. Ou seja, para 

6 pai de M a mulher tinha que casar, cuidar do marido, 

da casa, dos filhos, cabendo ao homem o sustento da 

família. Ao querer continuar os estudos, de alguma 

forma M rompe com esse tipo de visão onde os valores 

são rígidos e delimitam com muita nitidez o que i certo 

ou errado. Isso i percebido quando M 
., 

comenta que para 

seus pais, contanto que fosse para trabalhar e estudar, 

tudo era permitido, ati ficar fora de casa o tempo 

necessário, à hora que fosse; mas quando se tratava de 

divertimento as regras e horári6s eram bem precisos e 

definidos. O projeto ~e libertação desse jugo, considerado 

errado e injusto por M, começa a esboçar-se no momento em 

que ela resolve diferenciar-se atravis do capital cultural, 

e vai-se tornando real a partir do momento em que ela 

resolve passar os fins-de-semana fora de casa, dando para 

isso uma justificativa pla'!-ISÍvel para o pai: tinha que 

fazer estágio no Gurujá todos os fins-de-semana, sem o que 

não poderia concluir seu curso universitário. Usou desse 

argumento conscientemente, isto i, 'inventou' esse.estágio 

no Guarujá, que poderia ter sido realizado em são Paulo 

mesmo, para poder dar seu 'grito de independência' e romper 

com o controle. imposto à sua vida. 
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"E o meu divertimento sempre ia ficando, até que 

eu resolvi fazer ... Não havia necessidade :pJique 

eu poderia fazer meu trabalho de oonclusão de 

curso dentro do próprio grupo onde eu estaVa 

fazendo estágio aqui, mas eu queria fazer outro 
. . 

estágio diferente, então eu resolvi fazer na 

Instituição da ~' no Guarujá. Tive então que 

mentir para o meu pai,· tive que dizer prá ele ·que 

eu tinha que fazer, que era obrigatório, que senao 

~u não podia tenninar o curso. Cano ele nao sabia 

né, então eu fui fazer e ai eu corr~dei a chegar de 

madrugada, a passar tres dias fora ... porque eu 

tinha que educá-los (os pais) para uma. ·nova vida, 

né? "-. 

Numa dessas viagens ao Guarujá M conhece aquele que seria 

seu -futuro marido, no ônibus onde viajava com seu grupo de 

escola. Começaram então a namorar, e ela quando viajava para 

fazer o estágio, já não ficava mais no alojamento com o 

restante do grupo, mas na casa do namoiado~ 

"()ler dizer, foi uma guetra tretnenda até eles se 

aoostumarem que todo final de semana eu ia 

viajar, eu ia para a casa do narrorado. De:pJis o 

narrorado vinha para minha casa e tudo bem. Eu 

acho que -eu oonsegUi fazer, :pJrque de outro jeito 

não podia ser. • . e dois, quase tres anos que a 

gente narrorou, foi desse jeito. Eu impus, então 

eu dizia:-"Olha, vai ser desse jeito, assim, assim, 

eu quero que seja assim e o senhor vai ter que 

aceitar." 

Percebe-se que, aos poucos, M vai conferindo i sua v~da 
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um ritmo diferente do que havia sido imposto à vida de 

suas irmãs. Essas incorporaram os valores passados pelos· 

pais e seguiram as regras, aceitando-as e cumprindo as 

expectativas do papel que deveriam desempenhar - mães e 

esposas dentro do lar -, pois, segundo o relato de M 

suas irmãs "não quiseram estudar, s6 pensavam em casar ~ 

ficar dentro de casa ctiidando dos filhos". Outro. dado que 

denota a falta de sintonia entre as vis5es de mundo, cada 

vez mais diferenciadas, de M e do pai eram as constantes 

discussões entre os dois decorrentes da maneira que seu 

pai pensava a respeito das coisas que M classificava de 
.I 

errada. Ela não se conformava, di~cutia e, segundo ela, 

elé acabava aceitando seu ponto de_ vista. A figura do pai 

foi sempr~ a mais forte e de maior influincia s6bre M e os 

irmãos, o que ela também critica, mostrando, através de suas 

observações, urna maneira diferente· ·de epcãrar. o -papel- de mulher. 

"Ele é durão. Ele é ele, e acabou~ Ele sempré está 

. certo, e a minha mãe sempre i Amélia 1 
, em casa, 

aquela mulher-dependent~ - ela nunca trabalhou fora, 

a não ser quando ainda mrava cem seus pais em Alagoas, 

quando ainda era solteira -, mas sempre mui to 
1 Amélia 1 , muito amém, arnémi ela não tinha condição 

de rei vindicar nada. Então eu acho que ela foi 

muito assim empregada doméstica, é o que mamãe 

foi. Porque hoje em dia empregada danéstica é 

diferente, mas a minha mãe continua sendo a 

empregada dcméstica de muitos aros atrás. Aquela 

que faz tudo, não reclama nada. A governanta, a 
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empregada doméstica. Eu não sei, mas eu acho que 

mui ta coisa deve estar faltando prá · ela. Eu digo 

do lado arocional, do lado afetivo ... " 

M reprova esse tipo de vida e busca para si mesma uma 

existincia nada parecida com a de sua mãei Direciona sua 

vida de uma maneira claramente diferente, pois faz parte 

de seu projeto uma vida onde a mulher é um ser independente, 

que participa, que-trabalha, e cujo trabalho e valorizado 

socialmente. 

1
No caso de M a valoriz~ção de sua profissão e do 'status' 

cuitural que adqui~e atrav~s do ~urso superior são 

co~partilhádos por seu marido que abre mão de· seu trabalho 

(empresa fo~a da Capital)para que M possa continuar 

exercendo s~a profissão •. Essa atitude do marido é em parte 

justificada por 'não ter conseguido continuar seus estudos 

além do curso ginasial. Ou seja, a posição ~dquirida por 

·sua esposa, que fez um curso universitário, reveste-se de 

grande impdrt~ncia e valor, em contrapos~ção ãs suas 

próprias limitações. 

Analisando-se á história de M percebe-se que, antes .de 

tudo, o que ela faz é que é importante, relevante, quanto 

mais não seja, pel6 aspecto econSmico, poisj embora não 

tenha sido de6larado explicitamente por.ela, parece que 
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o seu trabalho é mais lucrativo do que o do marido. M 

justifica_ essa posição assu.mida pelo marido, a quem se 

refere como uma "pessoa 6tima e muito compreensiva'', de 

diversas formas. 

"Ele trabalhava, antes de se casar, numa 

indústria química no. Guarujá e ele teve que 

mudar de trabalho porque ·a firma. não dispunha de 

Ônibus, tá, para ir de São Paulo a Guarujá. E 

cxmo eu já estava trabalhando aqui, a gente pesou, 

·sabe? entre parar o meu trabalho que eu gostava, 

que eu adorava, que danoroi.l tanto _prá mim 

conseguir, ou ele deixar o dele. Então foi uma 

or:ção que ele teve, né, então ele parou de 

trabalhar _lá e veio para cá. Ele era 

encarregado do al.rtoxarifado lá, oom um salário 

.6timJ na ocasião e ele veio para cá e caneçou 

tudo de novo. Então ele foi ser al.rroxa:i:"ife, ~le 

trabalhou numa firma. aqui. em C. porque n6s 

tivanos que mudar aqui para G., porque ficava ma.is 

próxirro do meu trabalho; elé trabalhou ein C. e 

ficou detenninado tanpo. ·Depois.· surgiu uma vaga 

aqui na Instituição e a gente tentou ver. Ele 

gastava gasolina e éu gastavà gasolina, então 

vanos tentar unir e ver. -"Então eu vou sair de 

lá e vou para a (. • • ) cX:m você"-· E ele trabalhou 

quase dois anos aqui canigo. Depois, foi quando 

nasceu o primeiro nenê~ ele foi chama.àç> prá uma 

firma. e ele cameçou a trabalhar lá - insatisfeito, 

porque prometeram mil ·coisas e não deu certo .~ .. 

corro chefe de setor. Ele ficou determinado terrpJ 

e ele pediu demissão. Depois n5s tiverros um 
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acidente com o carro, ele quebrou ·o braço, ficou 

detenninado temp::> parado. Dep::>is que ele retornou 

da licença-ele pediu demissão. Agora ele está para 

entrar numa outra finna, também corro alrroxarife. 

Não é assim o que ele gostaria de faz~r, mas ele 

está ••• ele vai ganhando t.m1 bocadinho, porque veja 
- -? -que. • • tem que ser uma o:r;:çao, ne. Alguem · tem que 

ser sacrificado prá que o outro tente de alguma 

fonna. Ele dá mui to valor ao rreu traba.Tho, sabe? 

Ele sempre colocbu isso caro uma ·importância prá 

mim fazer. Ele pode fazer aquilo que ele não gosta 

no trabalho, mas acha que se eu estudei, se eu 

fiquei tantos anos rre dedicando a isso, e que 

depois de 5 . anos eu não vou deixar de trabalhar 

prá que ele se realize. Eu acho que ele tem muito 

tempo ainda prá tentar se achar, " 

M vai·direcionando sua vida, primeiro no seió de sua 
. . . 

familia de origem, depOis com a familia que constitui, 

visando apenas a efetivação de seu projeto que, de .certa 

forma, assemelha-se ao do pa~, que sai do Nordeste para 

tentar melhorar de vida • Esse 'melhorar de vida' assume 

. para M um significado mais definido, visto que, além de 

tentar melhorar de vida economicamente, ela almeja melhorar 

de vida através da aquisição de outros capitais simbólicos, 

quais sejam, um curso superior e uma profissão-valorizada 

pelo seu grupo de referência. Conduz tal processo sempre 

atribuindo muito valor à sua atuação~ ao seu sacrificio, ao 

seu trabalho, que coloca como fundamental, tanto para ela, 
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em termos de realizaçio pessoal,-quanto para a sua familia, 

em termos econSmicos. 

Segundo o depoimento de M a escolhá do curso superior se 

dá enquanto enquanto ainda cursava o 29 colegial, quando uma 

professora de Estudos Sociais, ãs perguntas dos alunos sobre 

inform,ações a respeito dos cm;sos que poderiam fazer em nivel 

universitário, sugere o curso de Serviço Social e pDJpÕe a um 

grupo de alunos do qual M fazia parte; a visita a uma 

Instituiçio para Deficientes Mentais, a fim de tomarem 

conhecimento do trabalho desenvolvido por esta Instituição. 
. . -

Dessa- forma tem o primc:l.ro cont-ato e recebe as primeiras 

informações sobre o que seria o curso de Serviço Social. 

Nessa mesma 'época-, um colega de trabalho que cursava a 

faculdade de Serviço Social, dá informações positivas a 

respeito do curso. Segundo M é a partir dessas 

informações que ela decide fazer o curso de Serviço Social, 

mas nunca pensando em trabalhar com excepcionais, 

principalmente porque a experiincia da visita ã Instituição 

para Deficientes Mentais que empreendeu nio foi uma 

experiincia agradável para ela, chegando mesmo a afirmar: 

-" Eu vou fazer Serviço Social, vou trabalhar em qualquer 

lugar, ~as nunca mais eu quero voltar ãquela Instituiçio". 

Assim, a escolha do curso superior e da consequente carreira 

profissional nio ocorrem em função de uma preocupaçao 
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anterior relacionada com algmn tiJ;XJ de atividade que desperta·s.se 

o interesse de M ~ uma escolha circunstancial, em 

função de informações que tem à mão, sem nenhuma relação 

·com algum projeto específico quanto à atividade profissional 

que deseje exercer. De acordo com seu projeto de vida, 

M tinha que fazer um curso superior, qualquer que fosse o 

curso; assim, sua preocupação, no momento da escolha desse 

curso, i es6olher uma profissão que esteja dentro do campo 

de possibilidades desse projeto o que, a seu ver, 

aconteceria com a carreira de Assistente So.cial.· Fica claro 

que,.em vista: da sua situação biográfica, esse parecia ser 

um curso viável e a profissão, uma profissãoadequada as 

suas pretenções, ou seja, ao seu 'habitus'. 

Dessa maneira, M faz uma escolha possível, na medida em 

que essa escolha i determinada por suas circunstâncias 

exist~nciais e pelas condições s6cio-culturais da sua 

situação biográfica. 

A trajet6ria profissional de. M, como Assistente Social, 

inicia-se numa empresa que presta Assistência Midica a 

conveniados de duas companhias estatais. Sua função era 

contatar os midicos que trabalhavam para o convênio e 

verificar se estavam satisfeitos, ou não, com as condições 

de trabalho, salário, etc. Esse emprego não lhe agrada, 

pois,· segundo seu depoimento, ela não estava fazendo 

Assistência Social, mas sim Relações PÚblicas. 
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''Trabalhei o que ? 15, · 20 dias, mas meu Deus · do ·· 

céu . . • eu saí da faculdade com mil sonhos, tudo 

aquilo para ·fazer, mudanças, nâo sei 6 que ... 

de repente me deparo cx::m um . trabalho que eu chego, · 

fico sem fazer nada . o dia inteiro, burocrático, · 

·esperamo que surgisse alguma coisa, e você vai 

fazendo Relações Públicas com médico; porque eles 

mantinham Convênio cx::m Telesp e Sabesp, então 

você ia para cidades do interior conversar can .os 

médicos que .. atendiam funcionários dessas duas 

empresas; e eu ia perguntar para eles se eles 

estavam satisfeitos o0m o salário que eles 

estavam ganhando, se eles queriam al.llrento, se eles 

tinham alguma rei vindi'Cação para fazer, ou .quase 

nada .. Você não conseguia ... "Meu Deus do Céu, eu · 

estou fazendo ·Relações Públicas", eu dizia para a 

menina que era chefe, "estou fazendo Relações 

PúblicaS 1 iSSO ~ Relações PÚblicas il • Aí ITe enchi 

o saco e dentro de 15 dias :pedi denú.ssãq." 

Após essa pri:rreira experiência c6rro Assistente Social M · fica algUm 

tempo desempregada (aproximadamente~ meses), mas sempre 

procurando alguma colocação até que, finalmente, consegue· 

um lugar corno Assistente Social. na Insti tu.ição que havia 

visitado à época em que estava fazendo o Colegial. M 

relata corno se deu ida para a Ins·tituição e o que sentiu 

quando a chamaram: 

" Então, eu tinha uma amiga que me levou a uma 

reunião da APASP- Associação Profissional dos 

Assistentes Sociais do Estado de são Paulo I que 

estava sendo reati vada por alguns profissionais · 

.f"-·'\ 
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da área. E a gente foi. E ai, sabe, o pessoal 

pergunta quem está empregado, quem não· está. Prá 

você ter urra idéia, tinha o que?, acho que uns 

80 participantes, por ai, desempregados, e ai 

rorreçou: - "Quem está desempregado ?" , então 

· amtavam o endereço e telefone · . • • e alguém 

amtou o rreu nome, não é? e alguém ficbu sabendo 

que a Instituição • . . necessitava de Assistente 

Social, porque a outra Assistente Social 

trabalhava somente meio período. Aí eu realmente 

recebi o telefonema (na casa de urna amiga porque 

eu nao tinha telefone)_ . . . Vlin prá cá ·de manhã. A 

Instituição não era naquele lugar que eu tinha 

ido da prlineira vez. E eu pensei canigo ·:-"Quem 

sabe é uma outra Casa, com atendimento diferente" 

Mas não era não. Era a rresrna Instituição, so que 

era aqui no outro prédio. Então eu fiquei 

naquela an5iedade, porque eu cheguei na porta 

e falei . : - "M: Deus do céu, se eu ti ver que 

desenvolver bem o trabalho, se ti ver que ser 

aquilo que eu quero fazer mesrro, que seja pelo 

menos aqui. " 

Como salientamos acima, o ingresso de M na Instituição 

dá-se sem que ela estivesse procurando este local para 

exercer sua atividade profissional, ou que tivesse 

planejado trabalhar com excepcionais. Pelo contrário, M 

fica muito apreensiva quando tomà conhecimento de que a 

haviam chamado para trabalhar nessa Instituição e nao e 

sem dificuldades que resolve trabalhar nesta área. Quando 

questionada a respeito dessa ·decisão M relata um epi~o 

que tomou como 'sinal' de que iria se dar bem com o trabalho 
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o que, de certa forma, funcionou como uma 'explicaçio' 

para si mesma, do fato de ter conseguido e ~ceitado o 

trabalho. 

"Quando eu cheguei na Instituição, eu procurei a 

pessoa que tinha telefonado e essa pessoa mo 

estava; eu tive que ficar na porta aguardando. Ai, 

tinha uma menina na porta ... ai eu falei:-"Meu 

Deus do céu, se eu ti ver que trabalhal:: aqui, rre 

dá coragem para mim ir até lá e conversar com 

aquela rrenina. " Ela estava ali na rarrpa, na en 

trada do Po~o 4 ~ "Me dá coragem para mim ir 

até lá e conversar. " Não sei o.:m::> • • • sabe? caro 

uma. força assim te leva. Eu não senti. andar, m;; 
senti nada. só sei que eu estava na frente da 

menina conversando com ela, perguntando o nome 

dela. Ela me falou. Ai, de repente, eu não conh~ 
cia ninguém, nem o presidente ainda. Ele veio,· 

conversou com a menina e· correçou a conversar 

ccmigo. E eu ali conversando, também brincando 

com ela, e ai eu me toquei que ele poderia ser o 

presidente. Começarros. a conversar, quer dizer, 

não é que eu tinha uma certeza de que eu vinha 

para ca, mas eu senti que podia, estava cx:m o pé 

aqui dentro, né? Nio sei. • . porque eu estava 

conversando com a rrenina ... " 

M é admitida o.:m::> Assistente Social, acabando por ficar como 

a finica Assistente Social da Instituiçio. Nio tem nênhurna 

noç~o do que deve fazer, "porque de excepcional nio 

entendia realmente nada." e do contato e através de 

informações que foi recebendo dos outros elementos da 
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equipe qué M organiza o Setor de Se~yiço Social. Hoje, 

hã cinco anos da.Instituiçio, sente-se realizadà com o 

trabalho que executa. Atravis do relato ~é seu dia~a-dia 

de trabalho, percebe-se que M considera-se perfeitamente 

adequada ao papel que desempenha, dedicando-se de "corpo 

e alma" a esse papel, o qual considera de extrema 

importância para o atendimento do interno. Apesar do 

grande envolvimento de tempo que exige invariavelmente 

trabalha tambim aos sãbados M sente-se recompensada 

simbolicamente, pela atividade que exerce, tendo-se 

adaptado perfeitamente ao tipo de realidade com a qual se 

depara diariamente. Apesar de todas as_dificuldades que 

erifrenta para trabalhar fora deixar as crianças com a 

empregada, nio ter conduçio pr6pria, distância entre a 

casa e o trabalho, etc. M coloca esse trabalho corno o 

centro de suas preocupaç6es e investimento, ~ois i 

atravis dele que se realiza enquanto individuo no mundo, 

constituindo~se em elemento indispensãvel para que seu 

projeto seja efetivado. M acredita que "quando- se faz o 

que se gosta, todo sacrificio i vãlido, pois a recompensa 

sempre aparece." Mesmo que nio tenha conhecimento desse 

fato, i a busca dessa recompensa que constitui motor· de 

seu projeto, dai a importância que confere a todo o 

sacrificio por que passou para chegar onde estã. E essa 

sua realizaçio independe do fato de estar trabalhando com 

excepcionais, o que aparece como um fato circunstancial 

em seu trabalho. O que realmente importa i que "está 
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podendo por em prática o que aprendeu na escola", mesmo que 

para isso tenha que fazer um esforço adicional, devido ao 

caráter do trabalho que executa. E essa adequação entre o 

que aprendeu na escola e a atividade que desempenha i 

essencial,pois confere sentido à trajetória que traçou e 

que se lhe aparece como plausível, dando-lhe elementos 

para justificar todo o esforço realizado nesta direção. 

Apesar de ter-se desviado do caminho que deveria ter 

seguido, segundo as expectativas do p~pel de mulher 

transmitido atravês do processo de socialização-a que foi 

submetida M , de certa forma, cumpre também essa 

expectativa, casando~se, constituindo um lar com filhos e 

"vivendo bem com a família", o que foi sempre o desejo de 

seu pai. Por outro lado, não admite levár.uma vida em 

segundo plano, a exemplo do que aconteceu com sua mae. Nesse 

sentido, consegue galgar alguns degraus acima da posição 

ocupada ·pela mulher, do ponto de vista do referencial 

dentro do qual foi criada .. Para isso, "batalhou muito, mas 

valeu o sacrifício." Atualmente, através da atividade 

que exerce ela sente que é um indivíduo "respeitado e 

valorizado pelo trabalho que realiza" dentro da Instituição 

o que, juntamente-com as recompensas simbólicas decorrentes 

da posição a que chegou, contribui para a contínua construção 

de sua identidade, fator essencial para a determinação de 

aeu lugar no mundo em que vive. Como consequência do 
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contato com outros indivíduos que habitam o seu mundo, M 

vai alterando , não só sua situação biográfica, como o 

estoque de conhecimentos do qual lança mão para interpretar· 

esse mundo que se amplia. Assim, seu projeto de vida vai 

sendo reformulado, elevando-se continuamente o nível de 

expectativa com relação ao seu fazer-se no mundo. Isso 

se verifica quando M demonstra o desejo de continuar a 

estudar, apesar das limitaç6es impostas pelos papãis que 

desempenha - profissional, mãe, esposa, etc. E, tais 

planos, embora sem condiç6es de serem viabilizados no 

momento, denotam a existência de outros objetivos a serem 

ainda alcançados dentro de seu projeto de vida. 



B é Hédica Cirurgiã. 

"Naquele 1 nada nais 1 
, naquele 

silencioso nada mais havia muitas 

coisas subtendidas, tal VeZ um 

reconhecinento, tal vez uma 

identidade de sonhos. " 

Pablo Neruda 

Nasceu e~ São Paulo, numa farnilia de 

cla~se média, sendo seu pai neto de italianos e espanh6is, 

e sua rnae nascida ern·Portugal. Tem apenas urna irmã, ·oito 

anos mais jovem, também concluindo o Curso de Hedicina. O 

pai, hoje aposentado, foi represent~nte de urna madereira 

do Par~n~, cuja filial paulista gerenciou dur~nte 25 anos. 

Tendo ficado 6rfã6 de mae aos 5 an9s de idade, e de pai, 

aos 13 anos, o pai de B nao pode estudar, começando a 

trabalhar ainda bastante jovem. 

" E o que ele conseguiu, ele consegt11.u mais ou menos 

na raça e de teirrosia tarnbém, né. Na medida ·em que 

ele coloca alguma coisa que ele quer, ele seinpre 

vai em frente, né. Então, papai chegou a tudo 

isso, mais ou menos na raça, tendo que aprender 

sozinho, tendo que estudar e levar as coisas prá 

frente."· 

A mae de B. tem o curso prim~rio e nunca trabalhou fora, 

fato de que se arrepende atualmente . 

"Foi terrivel para ela, principal.nente agora, ela 

está sentindo isso mais terri vel, porque ela vê 

a atividade dás suas filhas, né, e ela sente assim 
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mui to distanciada da gente, por<11:1e a gente não tem 

tem oondições de dar atenção que ela se acha 

merecedora, e inclusive ela fica colocando o fato 

de que se ela tivesse menos idade , ela sairi~ 

agora para fazer alguma coisa; então a g~1te sente 

assim, que ela se frustrou pelo fato de ter se 

habituado carn aquela vida pacífica de dona-de-casa 

e ter ficado nisso, né. ·" 

Tanto B quanto a irmã sao solteiras:- "As mulheres da minha-· 

familia todas se casam muito tarde". A familia professa a 

religião Espírita; os pais sempre foram frequentadores 

assíduos de sessões, tendo educado as filhas dentro das· 

normas e regras dessa doutrina: Apesar de se considerar atéia, 

e de, ~tualmente, não se ~redispor a frequentar reuniões e 

a conviver com pessoas espíritas,. ".um pouco por falta de 

tempo, um pouco por falta de credibilidade nos homens", B 

incorpora os valores e a visão de mundo dentro dos quais 

foi educada que decorrem dessa doutrina e que 

foram~lhe transmitidos pelos pais, aceitando as explicações 

que propõem como as mais coérentes para a compreensão do 

mundo da vida. Incorpora os valores morais e as regras de 

conduta transmitidos a ela, considerarido-os v~lidos e 

conferindo-lhes importância como regras e. guia de ação do 

dia-a-dia do indivíduo em sociedade. Aceita a doutrina 

Espírita como um código de interpretação lÓgico dos fatos do 

mundo, assumindo o-princípio da reencarnação como uma 

explicação definitiva das "injustiças' da realidade com a 

qual.se depara. 
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"A leitura e a .filosofia Espírita, cx::mo leitura, 

é assim uma coisa mui to linda e você fica. . . voce 

chega num ponto da vida em que você fica se· 

pergUntando o p.:;r quê de tudo, né? . Por que a gente 

tá aqui? prá onde a gente vai? O que vai acontecer? 

e, real.rrente para mim, diante de tudo o que eu já · 

aprendi da doutrina Espírita, sobretudo da filosofia 

Espírita em si, não dá pará -aceitar muito bem que a 

gente não tenha uma outra encarnação, enfim, não

seria lÓgico diante das diferenças raciais, das 

diferenças de saúde, das diferenças sociais, até; 

é um nível de explicação prá mim. t; muito rmis 

lÕgico do que b fatO de eu ter nascido corro eu nasci 

sabe? . t: mais lÓgico pensar que há uma 

reencarnação." 

B assume a Religião "mais corno uma moral de vida do que 

qualquer outra coisa", e acha que é muito importante que 

assim seja, pois sem essa regra, sem essa orientação moral, 

sem essa norma de conduta, segundo ela, o mundo seria o 

caos: 

"t': realmente uma · rroral de conduta. Então eu acho que 

o espírito deva ser santo, né: que tcx:los ·os indivíduos 

teimam em profundidade algUma coisa que vai se revelar 

m dia-a-dia. Eu acho que é :inportante, então isso 

que eu acho muito l.rrportante da filosofia: é urna moral 

de conduta. Se você simplesmente se coloca na posição 

de que você só tem urna vida prá viver, né? JX)rque 
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-olha, se eu nao fizer tudo o que puder, sabe? 

então a gente. se transforma num devasso, porque 

tudo é possi vel" . 

Convicta de que essa é a maneira correta de ver o mundo, B 

valoriza a atitude do pai por ter-lhe tr~nsrnitido essas 

normas de moral e regras de conduta, corno um guia de corrp::>rtamento, 

"dando-nos a liberdade para aprendermos a viver pelos 

nossds próprios pes; e essa fo~ mais ou menos a filosofia 

que norteou nossa educação". Esses principies morais e 

religiosos e as normas e regras de conduta incorporados por 

B, através do.processo de socialização, constitui~se no 

código do.qual.lança mão para interpretar e aceitar a 

realidade da vida cotidiana, servindo-lhe de referencial 

para suas açoes e exprriências nesse mundo; o 'senso de 

responsabilidade', um dos valores incorporados, esteve 

sempre presente, de maneira marcante, em toda a sua biografia, 

consistindo em um elemento crucial para a definição e 

direção de sua trajetória: desde o fato de ·ter tornado 

viável, dó ponto de vista financeiro, o curso de Medicina 

da irmã - compromisso assumido com o pai, o qual não admitia 

romper -, corno em todas as decis6es e definiç6es que deu ao 
I 

seu agir no mundo , . justificados por essa norma de conduta 

.A preocupação com a irmã é um dado relevante a ser observado. 

pois, em certa medida, é urna justificativa que dá a si 

mesma de algumas direç6es que imprime à sua trajetória de 

vida, na medida em que deixa de realizar algumas experiências 

importantes relativas a sua carreira profissional, em 

vista de ter assumido essa responsabilidade. 
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"Depois que eu ten:ninei meu curso e a residência, 

me inscrevi cano candidata num curso de Pós

-Graduação em Gastroenterologia, que me interessava 

mui to fazer; fui aceita, mas resolvi não cursá-lo 

e decidi cair na vida: tinha que trabalhar porque 

eu já tinha ficado muito terrtp:) parada estudando -

6 anos no curso de Medicina e 3 na residência. E 

também porque minha innã estava na fase de entrar na 

faculdade de Medicina e eu sabia que seria total 

responsabilidade minha o curso dela de Medicina". 

Apesar dos pais ainda vivos, coloca-se numa posição de 

'tutora' ~, portanto, responsável pela carreira e sticesso 

da irmã, dei~ando para segundo plano a sua_própria 

realização. t um fator de preocupação para B o fato de 

sua irmã ter decidido fazer o Curso de Medicina. 

" .•. então eu nao sei se e realrrente dela, eu firo 

sempre em dúvida se isso é realmente dela; eu acho 

que ela tem todo o discerni.roonto de esrolha, de 

tudo isso, que ninguém influiu, ou se é um reflexo 

da gente também, o que me preocupa muito, para 

que ela não se sinta depois. • . e de repente dizer: 

-"Eu segui seus passos e não seu certo, né. 11 

Verifica-se através da análise de sua biografia, que a 

preocupaçao de B com a possibilidade de não realização 

da irmã através do curso que escolheu, é significativ~, 

pois é o sentimento que ela experimenta com relação a sua 

própria trajetória: fez urna escolha 'escolhida' com respeito 

ao curso que realizou e não encontra ju~tificativa plausivel 

para essa escolha, nem do ponto de vista pessoal, nem do 

ponto de vista profissional.. Sente-se responsável pelas 
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decisões tomadas pela irmã, temendo que experimente a 

mesma sensação de falta de sentido na profissão que escolheu , 

experimentada por B. 

Toda sua trajetória escolar desenvolveu-se em escolas 

particulares, tendo cursado o Ginasial e Colegial em 

estabelecimentos de freiras, as quais classificava de"total 

quadradismo". A de~isão tomada pelo pai de cólocã-la em 

Colégio de Freiras é justificada por B como um "principio 

de educação" utilizado por ele, no sentido de fazi-la 

conhecer as diferentes maneiras de in~~tpre~ar o mundo, para 

que tivesse ~erteza da coerincia dos valores que haviam sido 

incorporados através de sua educação dentro da doutrina 

Esplrità. 

"Meu pai me mandou pro Colégio de Freiras, porque 

no 49 ano primário apareceu uma freira prã dar aula 

de Religião e na hora que ela· entr<Ju na sala eu sai, 

· e o Diretor da Escola me charrou. prã . saber por qui· 

noti vo eu não queria assistir aula de Religião; 

porque a freira me perguntou e eu disse ·a ela :-" 

eu não vou assistir a sua aula, eu sou espirita; 

por que eu vou assistir a sua aula de Religião se 

a senhora vai falar ai de céu e Inferno?". Aí meu 

pai disse que prã eu aprender, prã eu saber o que· 

realmente eu queria da vida, e não simplesmente. me 

base~ em fatos dados prã mim, de colher, eu 

tiriha que ir pro Colégio de Freiras. E eu passei 8 

·anos em Colégio de Freiras" ~ 
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Enquanto cursa o 39 Colegial, B frequenta, à noite, 

o cursinho preparatório para o Vestibular~ Não tendo sido 

bem sucedida no primeiro exame, faz outro ano de Cursinho, 

e consegue colocação na Faculdade de Medicina de Taubat~. 

No 39 ano, pede transferência para a Faculdade.de Medicina 

de Santos, onde permanece at~ a conclusão do curso~ Faz 

residência em Clinica CirGrgica, expiicando essa opçao como 

decorrerite de ~ua "própria agressividade". 

"Era irremediável prá mim o fato de que eu não 

iria, nunca na minhà vida, ficar controlando 

diabético. Nunca. Fazer glicemia de duas. em duas 

ho~as não .. fazia o meu gênero i eu preferia mui to 

mais ficar na rresa, sabe? e tentar resolver o 

problema do que ficar dando insulina e fazer 

glicemia de duas em duas horas; não era o meU: tiro 

realrrente~ Clinica Médica também não fazia o meu 

gênero i insuficiência cardiaca era uma coisa que 

eu não que;-ia nem ouvir falar, então fui prá 

Cirurgia.: era mui to nais vibrànte, a gente vi~ as 

coisas, sabe? as coisas aconteciam na tua· frente, 

você estava vendo, você não estava su:bjetivando 

· mui to as coisas, você estava apostando na vida de 

alguém, mas apostando dentro do que você está 

fazendo concretamente ... " 

B especializa-se em Proctologia, cuja escolha se dá por. 

praticidade. 

"Bem por praticidade, viu ? Proctologia, p:>rque a 

gente tem que pensar de maneira prática, né ? Se a 
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gente for fazer alguma coisa na vida, essa coisa 

tem que ser de alguma forma util, bilateralmente. 

Eu ainda vi vi a época em que mulher fazendo 

residéncia. em Cirurgia era uma piada, né, e o 

paciente que via uma mulher diante dele prá 

fazer uma Cirurgia, não aceitava. Então eu tinha 

que me decidir por coisas que fossem aceitas, e 

Proctologia era excelente, minha ql1erida, porque 

todas as mulheres vão procurar proctologistas 

mullheres .•. " 

A escolha do Curso de Medicina, segundo B , nao tem urna 

explicação muito 16gi~a: 

"Eu não tenho mui to rroti vo prá te apresentar sobre 

a .escolha do meu curso superior, porque can 4 anos 

de idade eu dizia que ia ser médica; era urrá coisa 

que eu queria e nunca mudei essa minha decisão. " 

Analisando-se seu relato a respeito da escolha do curso e 

sua posterior realização, percebe-se que B não desenvolve 

muito esforço para levá-lo a sério. Ap6s ter prestado o 

exame Vestibular pela segunda vez, e não .tendo ainda sido 

chamada pela Faculdade, decide esquecer-se do desejo de 

fazer Medicina e tenta definir-se pela escolha de qualquer 

outro curso. Era inevitável que viesse a cursar urna 

Faculdade, qualquer que fosse , para cumprir, não so sua 

pr6pri'a expectativa, corno também a expectativa de seu grupo 

de referência, para o qual a realização de um curso superior 

era o destino 'natural' dos que compartilhavam desse grupo. 
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.Apesar de nao possuir qualquer tipo de informação a respeito 

do curso de Medicina, B resolve encaminhar sua experiência 

para este campo de atuação profissional, pois dai adviria, 

não só um lucro simbólico por ser muito valorizado 

socialmente, corno também iria ao encontro de seu desejo de 

ser médica, sonho que acalentava desde·a infâ~cia. Entretanto 

B jã.sabia ; de antemão, que nao conseguiria entrar nas 

faculdades classificadas corno as melhores de sua época. 

"Sabe, eu tinha três opçoes na vida: ou entrar na 

Pinheiros, ou -na Paulista, ou na Santa Casa. Então 

eu disse claramente prã minha mãe: - "a senhora 

pode ficar despreocupada porque eu não vou entrar, 

porque eu .não sei Matemática, e eu vou fazer 

Faculdade de Mediciria, e não quero também aprender 

Matemática, sabe ? preciso aprender o suficiente 

prã entrar na Faculdade. " 

Jã dentro do ~urso e tendo que optar por urna especialidade, 

o faz pelo critério de eliminação, excluindo as que nao via 

possibilidade alguma de desenvolver e utilizando-se· do 

critério da praticidade para efetuar a escolha daquela 

através da qual pudesse sobreviver enquanto profissional 

médico do sexo feminino: faz, portantó, urna escolha em 

função das limitações impostas pela sua condição de mulher 

que ingressava num campo tradicionalmente habitado por 

homens. Quanto a esse aspecto, B relata algumas 

experiências vividas dentro de urna sala de óirurgia, na 

época em que era plantonista na Clínica, em cuja situação 
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nao ·lhe era. permitido emiti r qualquer som, enquant? executava 

a cirurgia, a fim de que o paciente não percebesse que estava 

sendo-operado por uma mulher. Experi~ncias como essa 

limitaram, em certa medida, o campo de atuação profissional 

de B que, na impossibilidade de exercer a prática médica 

através da atividade que havia escolhido para ser sua 

profissã6 por excel~ncia a Cirurgia -, direciona sua 

atividade para uma área onde o ~ato de ser mulher, não s6 

não constitue um fator limitativo, mas, pelo contrário, 

apresenta-se como um elemento positivo, do ponto de vista da 

clientela do sexo fem~ni~o. 

Essa aparente inconsist~ncia ~presentada pela trajet6ria de 

B, relativa a escolha da carreira profissional, encobre uma 

estratégia de ascençao social elaborada por sua família que, 

no desejo .de alterar o nível s6cio-cultural baixo que 

apresenta, incorpora os valores sociais relativos à aquisição 

de 'status' via realização de um curso universitário. ~ 

decidido, então, o caminho a ser trilhado pelas filhas para 

a aquisição desse capital: devem fazer o Curso de Medicina, 

cuja cotação era alta no mercado de bens simb6licos. Assim, 

todo um projeto é construido para que B faça uma escolha 

que corresponda. às expectativas do papel que lhe cabe 

desempenhar .:"aos 4 anos de idade já sabia que queria ser 

médica." Ademais, em função do baixo capital ·econômico da ·, 

família, fora imposta a B a responsabilidade de garantir 

que a irmã também pUdesse trilhar o mesmo caminho, 
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viabilizando, dessa forma, o projeto de mobilidade social 

elaborado pela farnilia. Deve-se observar, entreta~to, que 

a situação biográfica· de B - sua experiência sócio

cultural, seus condicionamentos existenciais, os valores e 

normas incorporados atravês do processo de socialização, o 

código atravês do qual vivencia e interpreta sua realidade 

e o estoque de conhecimentos acumulado atravês de sua 

experiência no mundo definiu e delimitou o campo de 

possibilidades dentro do qual estava inscrito este projeto. 

Ou seja, B faz o Curso de Medicina, mas o faz em urna 

escola sem tradição no campo, consequenternente sem o devido 

valor simbÓlico. E, de certa forma, toda sua trajetória. 

posterior ê definida e determinada por essas condições 

sociais objetivas e por seu 'habitus~. 

O que se observa nessa trajetória ê urna total inadequação 

entre a atividade profissional que, de fato, exerce, e a 

carreira que escolheu dentro do curso de Medicina; é tarnbêrn 

significativo nunca ter efetivamente investido esforços no 

sentido de exercer a profissão para a qual foi formada. 

Adernais, ao relatar suas experiêricias profissionais~ B 

não demonstra nenhuma intenção,nern em desenvolver-se ern.sua 

atual área de atividade, nem de aprofundar-se no campo de 

sua especialidade rnêdica. Ao contrário, quando questionada 

a respeito de algum curso que, porventura, desejasse fazer, 

aponta Direito ou Sociologia corno alternativas viáveis, o 
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que denota um total distanciamento de sua formação. 

"Eu estou me. preocupando com o fato de que eu 

quero fazer outra faculdade. Eu não sei se vou 

fazer Direito ou se vou fazer Sociologia, mas 

t.Irnàdessas duas coisas eu vou acabar fazendo." 

Estes fa_tos , sem dúvida, vêm confirmar a pr~posição 

ante~ior de que o irnportarite era fazer o curso de Medicina, 

mesmo que nao fosse para ex~rcer , de fató, a profissão. 

B inicia sua trajet6ria profiss~onal numa Clinica de · 

Atendimento Geral onde atua no Arnbulat6rio e corno Plantonista, 

atividades que começa a exercer desde o primeiro ano de 

residêricia rnãdica. Nesta mesma ãpoca e admitida corno 

p1antonis·ta numa Instituição para Deficientes .Hentais, onde 

dá um plantão de 24 horas nos fins de semana, continuando 

com sua atividade na Clinica. Esse ã o relato de B sobre 

seu ingresso na Instituição: 

"Eu entrei aqui por mera coincidência, por mera 

briga, porque eu não tinha nada a ver com isso aqui, 

nã?, eu ja .tinha ouvido falar muito disso aqui. Una 

menina que trabalhava c:xxnigo na Clinica rne convidou 

prá eu vir prá cá. Ela ã espirita, conhecia, 

trabalhava aqui e disse prá mim que ia vagar um 

plantão, que seria excelente, e eu digo: -"Eu não 

quero nao. Não, eu não quero, porque eu não .tenho 

nada a ver com aquilo. Se eu gostasse de criança 
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eu ia _fazer pediatria, mas eu adoro crianças e eu 

acho que vou sofrer demais fazendo isso; não 

adianta que eu não vou conseguir. " Daí, urna outra 

. colega me àisse: -"B, varros para a C. fazer 

plantão ?" e eu disse:-"Nâo, eu não quero, 

obrigada. " Aí o chefe do PS do Hospital de H. foi 

convidado para vir prá cá corno Diretor ClÍnico. 

Ele era chefe do grupJ com quem eu estava em 

contato durante. a residência, e ele não me 

perguntou se eu queria vir; ele disse: - "Você 

oomeça sábado. 11 E· eu respondi:- "Tudo bem, mas eu 

não quero." -"Não estou te perguntando, você 

começa sábado. " - -"Eu vou sofrer prá burro naquilo 

lá, eu não quero saber , ~ deixa fora disso. " 

Então foi assim que eu vim prá cá, né, de 

pára-quedas. " 

Depois de um certo tempo como plantonista, nessa epoca com 

quatro plant6es semanais, B é convidada oara assumir a - -

Diretoria Clínica da_Instituição, em vista do pedido de 

demissão do antigo Diretor. Aceita o cargo e é contratada 

pela Instituição, onde passa a trabalhar regularmen~e. Já. 

tendo estado em contato com o tino de atendimento realizado . . ; . . ·'- - . 

pela Instituição, B dá prosseguimento ao trabalho de 

organização do Setor. Segundo seu depoimento, afé o ingresso 

do antigo Diretor, não havia nenhum trabaiho sistematizado 

ou um plano.interno de atendimento do interno. Os poucos 

profissionais que trabalhavam na Entidade desenvolviam 

individualmente o seu trabalho, sem qualquer integração, o 

que tornava o atendimento pouco eficaz. Não havia uma 

diretriz a ser seguida, um plano de a ti v idades que funcionasse 

integradamente e que produzisse algum resultado relevante. 
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Para ordenar ~ssa situaç~o B eLabora um plano de 

organizaç~O e implantaçào de um Serviço para o que contrata 

toda uma equipe multidisciplinar composta por profissionais 

midicos e pãra-midicos para atuar junto ao excepcional de 

forma integrada, eficiente e eficaz, do ponto de vista dos 

resultados a serem alcançados. Dedica-se durante três 

anos à execuç~o desse projeto, cujas barreiras e difuldades 

consegue transpor atravis de esforço e trabalho, e cujo 

campo de possibilidades vai-se ampliando à ~edida em que ela 

consegue relativa autonomia dentro da ãrea. Dedica-se de 

maneira intensa à aquisiç~o dos conhecimentos especificas 

de que riecessita para o_ desenvolvimento de seu trabalho, 

utilizando~se de todos os meios disponiveis : bibliografia 

especializada, seminários, congressos~ etc. Enfim, assume a 

tarefa de organizaç~o e implantaç~o do Serviço de atendimentO. 

do interno como o projeto de sua vidá, relegando para 

segundo plano sua.vida pessoal e social. Afasta-se do mundo 

'lã de fora' para entregar-se totalmente a essa'batalha'. 

O mergulho radical nessa experiência totalizadora, onde s6 

o que importa é o seu trabalho e a dedicaç~o irrestrita ao 

desenvolvimento desse projeto, pode ser explicado pela 

diversidade de dominios e áreas com as quais B se deparou 

no decorrer de sua traj·etõria profissional, processo que 

se inicia quando ainda fazia residência midica. Isto é, 

frente a todos os papii~ que concomitanfemente ·desempenh~va 

como estudante, como plantonista, eventualmente como 
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.Cirurgiã, quando fazia Ambulatório, como plantonista de uma 

instituição cuja clientela era difer~nciada e desconhecida 

para ela esse mergulho numa atividade ã qual dedica-se 

por inteiro, talvez tenha sido a solução encontrada para 

resolver essa fragmentação de pap~is. A heterogeneidade 

de experiências pelas quais passou e essa fragment~ção de 

pap~is criaram~lhe uma situação particular em termos 

existenciais, lev~ndo-a a restringir gradualmente sua rede 

de relaç6es sociais a circules cada vez mais fechados de 

atuação. Como consequência, começa a perceber-se como uma 

individ~alidade singular, o que, sem dfividat facilita a 

elaboração do projeto qu~ tenta desenvolver. 

O conjunto de experiências de B , anteriores ao seu 

ingresso como Diretora Cl!nica na referida Instituição, . . 
ofereceram-lhe poucas possibilidades de.alcançar sucesso 

ou obter satisfação. Toda essa trajetória foi pontilhada 

por indefiniç6es, incertezas, f~ustraç6es e escolhas 

direcionadas por fatores sociais objetivos, cuja determinação 

foi sentida em t~da experiência biogrifica de B opta 

por um curso universitirio, cuj~ escolha ~ definida 

socialmente; tendo que se decidir por uma especialidade, 

o faz pelo cr~t~rio da eliminação, escolhendo a que lhe 

oferecia maiores condições de sobrevivência; em oonsequência, 

dirige sua carreira profissional, sem qualquer definição 

quanto ao tipo de atuação, optando por ser plantonista 
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numa clínica de atendimento geral onde desenvolve .a prática 

rn~dica sem estimulo ou esfo~çb~ Sua vida transcorre ao 

sabor das determinações circunstanciais não lhe proporcionando 

possibilidades de atingir um 'status', urna posiçio que l~e 

confira honra ou prestígio sociais condizentes corn·as 

expectativas culturalmente elaboradas. Dai a alternativa 

do afastamento, do rompimento e da ·renúncia a um mundo que 

se torna opressivo e indesejável, levando-a ao deslocamento 

no ~espaço, a procura de condições favoráveis ã reconstrução 

de sua identidade. Desviando-se do seu grupo original, 

onde obtinha pouc~ gr~tificação, frustração e escasso 

prestígio, B sai em procura de novo esraço físico e social 

onde consiga alcançar sucesso e obter satisfação. ~ nessa 

Instituição que encontra condições de conseguir o que 

almeja, o que a motiva e a impulsiona a dedicar-se de forma 

total a essa nova experi~ncia. 

B nao so rompe com o mundo anterior, corno se afasta do 

grupo de pessoas que constituíam seu circulo de amizades, 

ligando-se a pessoas que habitam esse novo mundo, que 

valorizam sua atividade e onde consegur atingir· urna realização 

pessoal não alcançada anteriormente. 

Importa observar, ainda urna vez, que as normas de ·conduta 

e os valores que B internalizou atrav~s da socialização 

primária, fazem-se presentes no comportamento que a?resenta 

no desempenho de sua atividade. Aoesar dessa atividade não 
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nao se relacionar especificamente com sua formaçâo 

profissional, e de seu ingresso na Instituiçâo nâo ter sido 

motivada por alguma intençâo anterior de dedicar-se a este 

tipo de atividade, B desenvolve todÓ o seu trabalho 

pautando-se por princípios rígidos de responsabilidade, da 

execuçâo perfeita, da dedicaçâo total. 

"Eu acho que quando um indivíduo se prop3e a fazer 

algmna coisa na vida, essa coisa tem que ser bem, 

feita." 

Embora nao.tenha planejado suá inserçio no campo da 

Deficiincia Mental e nem m~smo direcionado sua trajet6ria 

para essa ãrea de atuaçâo, a partir do momento em que 

vislumbra a possibilidade de agir no mundo, oodendo 

modificar a realidade com a ·qual se de.para, B assume a 

causa dá excepcionalidade com toda~ as suas forças e toma 

como desafio o perfeito desempenho desse papel. 

A ~peca da entre~ista B estava desligando-se da Instituiçâo 

nâo tendo sido explicitadas nem as raz6es nem as condiç6es 

desse desligamento. O que se observou, no entanto, a 

partir do seu depoimento, foi um sentimento de 

desconteniamento com o fato de ter que interromper um 

trabalho ao qual havia se dedicado por inteiro e pelo qual 

nâo havia recebido airida todo o reconhecimento que esoerava. 

O dado relevante a ser notado e que, apesar de seu 
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completo envolvirnerito na ~rea, da total dedicaç~o de tr~s 

anos de vidai estudo e trabalho, visando um aperfeiçoamento 

no campo de conhecimentos específicos relativos a essa 

atividade,. B abandona esse campo ao sair da·rnstituiç~o. 

Interpreta o trabalho realizado corno significativo e de 

mui to valor para a Entidade,. mas coloca-se à parte, retirando

se e deslocando-se para outro. campo de atividade, sem a 

preocupaç~o em dar continuidade, ou mésmo, em utilizar, em 

outro tino de instituiç~o semelhante, todo o investiménto 

que realizou;· embora colocando como v~lida e gratificante a 

experi~ncia que desenvolveu, considera-a acabada. 

Fazendo urna retrospectiva de toda a análise da biografia e 

da traj etária profissional de B, . tornam-s.e pos~íveis 

algumas colocações que podem ser tomadas como uma tentativa 

d~ cornpreens~o do caráter assuMido oor essa trajetória. 

Em princípio, nao se percebe em nenhum momento de sua 

trajetória no mundo da vida cotiqiana, a exist~ncia de 

algrim projeto de vida que tenha determinado ou definido sua 

direç~o. O que se oPserva é que, se de um lado B tenta 

nortear sua conduta por princípios·que incorporou através 

.de ~ma socializaç~o, de outro, v~-se impelida a subjugar 

e adaptar esses princÍ9i6s à realidade do mundo da vida. 

De um lado, através dos .fundamentos filosóficos e religiosos 

da doutrina que adota , B acéita o princípio da 
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reencarnaçao como um fato 16gido e ~lausivel para expli~ar 

a realidade com a qual se depara~ E, aceitando esse 

principio, B nio pode deixar de admitir a efemeridade de 

sua pr6p~ia exist~ncia. A esse nivel pode-se expticar 

o fenômeno da descontinuidade entre as experi~ncias que 

realiza, pela maneira como vivencia e interpreta seu agir 

no mundo~ Ou seja, por maior que seja~ o empenho e a 

dedicaçio que confira a essas experi~ncias, B nao lhes 

atribui import~ncia particular, pois parece ter sempre 

presente que a continuidade delas nio vai deoender de suà 

atuação direta. 

De outro lado, em vista de suas condiç6es objetivas de· 

exist~ncia B apresenta uma tr~jet6ria que vem ao encontro 

·de expectativas que deve cumprir enquanto individuo membro 

da sociedade, ainda que, para realizâ-las tenha sido 

sucessivamente compelida às experi~ncias de sua vida, entre 

outras: cursar Medicina, escolha socialmente determinada; 

decidir por uma ãrea· de especializaçio apenàs 'por praticidade"; 

atuar na ãrea de Defici~nci·a Hental, atividade que a 

incomodava realizar. 

O que leva um.individuo a aceitar situaç6es 

de exist~ncia ? 

coercitivas 

A resposta a esta questio encontra-se e~atamente nas raz6es 

que motivam sua atuação. Ou seja~ a atividade de um 
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individuo no mundo, ao invés de ser motivada por 

sentimentos ou cren~as subjetivas~ e, ante~ de tudo 

direcionada e determinada pelo ser no mundo e suas 

circunstâncias 

importa observar. 

é a construção social da realidade que 



"So:rrente com paciência ardente 

podererros oorx;ruistar a cidade 

esplendorosa que dará luz, justiça 

e dignidade a todos os ho:rrens. " 

Rimbaud, .o Vidente 

No caso dessa entrevista, pela ausência de dados referentes 

i biografia anterior do agente, a análise ·desenvolvida 

circunscreve-s~ is inforrnaç6es obtidas com ielação i sua 

trajetória profissional, período que se-inicia a partir da 

conclusão do curso médio que realizou. ?ara urna melhor 

compreensão das condiç6es objetivas de trabalho no campo de 

atividade ~ue K decide desenvolver, serão f~itas algumas 

colocaç6es relativas a esses aspectos. 

K começa a trabalhar aos 17 anos de idade corno professora 

primária, após ter concluído o Curso de Formação de 

Professores Primários Curso Normal. t importante 

mencionar-se que i época em que se deu a escolha por este 

curso, há aproximadamente 40. anos, praticamente não havia 

outra opção para a mulher que desejasse continuar a carreira 

escolar, que não fosse o Curso Normal. Esse constituía o 

caminho natural a ser seguido, sendo raras as opç6es é~ 

outras direç6es. O campo de possibilidaqes de qualquer 

projeto de profissionalização da mulher era muito limitado, 

pois as expectativas sociais com relação ao papel que 

deveria desempenhar na sociedade definiam o caminho a ser 

seguido. Legitimado socialmente, o Curso de Formação de 
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Professores Primários era o destino possível daquelas 

mulheres que pretendessem profissionalizar-se. Sem dúvida 

havia excessões, o que, certamente, era classificado como 

'desvio' da norma estabelecida pela $Ociedade. 

Outro dad6 a ser mencionado ã que ã ãpoca da inserçio de K 

no campo de trabalho, como professora primária, a maioria das 

escolas existentes eram estabelecimentos de ensino 

pertencentes ã ·rede oficial (Municipal e Estadual), havendo 

poucas escolas particulares, sendo muito valorizado, nesta 

epoca, o ingressó no magistãrio púbLi~o oficial. Esse 

ingresso no magistãrio pÚblico era feito atravãs de concurso 

e, em funçio da classificaçio obtida, os candidatos eram 

alocados nas diversas escolas da rede oficial de ensino do 

Estado. As oportunidades de escolha do local de trabalho 

Capital ou interior dependiam da classificaçio obtida 

no concurso prestado. A alteraçio dessa situaçio ia sendo 

viável ã medida em que o profissional ia adquirindó títulos 

e acumulando tempo de serviço no magistãrio. 

Há que se notar a ampliaçio gradual do campo de atendimento 

a crianças excepcionais, .a partir da instalaçio de classes 

especiais _em alguns estabelecimentos da rede oficial de 

ensino. Esse dado ã relevante, na medida em que se percebe 

um aumento significativo de pessoal que adquire saber 

específico para atuar nesse campo. A part"ir de 1950 

inicia-se o processo de instalaçio de classes especiais nos 
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estabelecimentos regulares de ensino; havia nesta época 

somente quatro classes especiais na rede oficial de en~ino 

do Estado. Esse trabalho era afeto ao Serviço de Safide 

Escolar, Seçio de Higiene Mental Escolar, que havia 

inaugurado um setor pedagógico especializado para o 

atendimento do excepcional deficiente mental .. Existia 'na 

seçio de Higiene Mental Escolar um corpo técnico especializado 

composto porprofissionais das diversas áreas da Medicina e . . 

de áreas pára-médicàs, cuja funçio era fazer a triagem da_ 

clientela que iria frequentar essas classes especiais e 

orientar os professores que iriam trabalhar com essa 

clientela. 

K tem 52 anos de idade, é casada e nio tem filhos. Inicia 

sua carreira profi~sional numa escola primária particular 

- "aliás, uma escola muito boa - Escola Experimental Irmi 

Catarina- onde trabalhávamos com_crianças de nivel sócio

econômico-cultural ele·vado, e exercer o mag-istério lá foi 

muito fácil" -por não ter:atingido ainda a idade exigida 

para ingresso no magistério pfiblico. Aos 18 anos, ingressa 

na carreira de ensino oficial. 

"Olegou a OI?Ortunidade de ingressanros no 

magistério pGblico e, ao ingressanros no magistério 

piiblico nós escolhenos cadeira no carnpÓ, e não 

era urna escola rural, era um gruf?O escolar na 

cidade de B. Era um Municipio mui to f?Obre e mui to 

distante aqui de São Paulo". 
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Quando de suas primeiras férias escolares (julho de 1950), 

cujo período passava em são Paulo, K torna conhecimento 

da existincia de um setor especializado pedag6gico para o 

tratamento do excepcional deficiente mental, recém-inauguradO 

na Seção de Higiene Mental escolar, que estava implantando 

um programa para seleção de professores para lecionar em 

classes especiais em alguns estabelecimerttos da rede oficial 

de Ensino. 

"Não houve dúvida, me enfronhei, rre atirei de 

co.rpo e alma dentro desse. tip::> de programa novo 

que se apresentou; estudárros o rrês de julho todo; 

forros, naquela ocasião, auto-didatas, porque não 

havia nenhuma escola que forrrasse professores 

para o ensirio de excepcionais.. E prestárros um 

'concurso de ti tulos e provas. Mas,·· imagine, que. 

ti tulos que nós haviarros de ter com tão pouca 

idade e can tão pouco t~ de trabalho! Então, 

na SHME já havia um corpo técnico especializado -

uma equipe multidisciplinar ccmposta por 

pediatras, neurologistas, psiquiatras, psia5logos, 

assistentes sociais - e então nós forros 

instruídas. Recebelros uma bibliografia, toda ela 

em língua estrangeira, porque não havia nada em 

Português ... e o exame. foi marcado. 12:-arros 30 

caÍldidatas e foram aprovadas 10; das ·lo candidatas 

aprovadas ficaram duas: X.B. e eu. X.B. 

trabalhava em B. comigo, mas corro ela tinha força 

política, ela veio transferida de B. para São 

Paulo numa classe canum - ela optou pelo ensino 

canum. E eu,então, ingressei no magistério 

especializado em dezembro de 1950." 

.· 
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Ao relatar as experiências do início de sua carreira 

profissional, K reinterpreta esse passado, dando como 

justificativa de sua inserç~o no campo da Deficiência Mental, 

seu Ç!spírito "buliçoso e nada acomodativo", assim como o 

fato de ser uma pessoa "que gosta muito de estudar", 

sempre ~e interessando por experiências novas que 

constituíssem em algum desafio~ O que se depreende através 

de uma análise mais·cuidadosa da direç~o que imprime a sua 

trajetória,. é que a·única maneira de K conseguir uma 

colocaç~o de trabalho na Capital seria, naquele momento, 

através desse espaço novo que estava sendo criado pelo 

ensino oficial. Percebe~se esta intenç~o quando comenta que 

fora através de "força política" que sua colega, que também 

lecionava no interior, conseguira uma colocaç~o na Capital, 

para lecionar em classe comum. Al~~ di~so, deVe-se levar 

em conta que a esta época K era ainda muito jovem, e o 

fato de estar lecionando numa cidade do interior, "muito 

distante d~ Capital'', ~orno coloca, deve ~er-se constituído 

num fator de preocupaç~o para a família, e de insatisfação 

para ela própria que, à primeir~ oportunidade que se lhe 

apresenta, atirou-se "de corpo e alma" visando alterar esta 

situaç~o. K interpreta suas experiências biográficas como 

produtos exclusivos de sua capacidade pessoal, atribuindo-lhes 

. muito valor; mostra uma preocupaç~o muito grande em justificar 

a posiç~o a que chegou, com todos os títulos e cursos que 

realizou, como decorrentes de sua "extrema força de vontade 

e capacidade extraordinária de trabalho." t: hoje uma 
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profissional respeitada no campo, tida como profunda 

conhecedori dos problemas relativos i Deficiinc~a Mental e 

possuidora de um saber técnico especializado amplo, o que 

lhe confere autoridade nesse campo. 

Quando assume a classe especial, num Grupo Escolar, situado 

em um bairro da zona leste da cidade, concomitantemente i 

sua atuação profissional, recebe orientação teór:i:ca a 

respeito_das carac~eristicas da clientela com a qual 

trabalha. Essa orientação é recebida através de cursos 

promovidos pela SHME, cujo conteúdo_consiste em aulas sobre 

psiquiatria infantil, neu~o-psiquiatria; fisiologia, 

psicologia do excepcional, pedagogia terapiutica e 

metodologia. 

"Então nós tramlhávarros de segunda a sexta feira 

oo Grupo Escolar e aos sábaàos nós tinharrios 

saninários das 8 às 12 horas.E assim foi caneçando 

a minha fo~ção na área de excePcionais. " 

A partir dai, K foi se envolvendo cada vez mais na area, 

realizando·todos os .cursos de especialização dos quais 

tomava conhecimento, "toda a bagagem necessária para melhor 

atuarmos junto aos excepcionais que estavam sob nossa 

responsabilidade." 

Nesie Grupo Escolar existe uma Clinica de Orientação Infantil 
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da SHME. Assim, al~m da responsabilidade da classe 

especial com a qual trabalha, K faz todos os exames 

pedag6gicos das crianças que passam pela triagem nessa 

Clinica. 

"Veja que o nosso trabalho exigia um esforço rmli tcí 
grande de nossa parte :pOrque envolvia conduzir unia 

classe especial e aindatestar crianças para os 

·exarres pedag6gicos. " . 

O serviço de implantaçâo. de classes especiais para 

excepcionais deficientes mentais era afeto à SHME do Serviço 

de Saúde Escolar da Secretaria de Educaçâo. A partir de 

1966 pássa para a competência do Serviço de Educação 

Especial do Estado. At~ esta data K e professora de classe 

corrum colocada à. disposiçâo da Seçâo de Higiene Mental Escolar 

para reger classe especial; algum tempo depois de estar 

~ 

at~ando como professora de classe especial K passa a 

funçâo d§! Orientadora Pedag6gica do Estado, cuja atividade 

~ ~ orien~açâo t~cnicà de educaçâo do Deficiente Mental 

(1956) . Em 1961, ~promovida para o cargo de Orientadora. 

Chefe do Serviço de Educaçâo Especial, em furiçâo da 

aposentadoria da antiga orientadora. 

Al~m dessa funçâo, K coordena os cursos de especializaçâo 

para a formaçâo de professores para a Educaçâo Especial do 

Deficiente Mental, promovido pelo Serviço de·safide Escolar, 

onde dá aula de Pedagogia Terapêutica. Em 1963, ap6s 
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condluir o Curso de Fonoaudiol6gia, K consegue uma Bolsa 

de Estudos da UNESCO para especializar-se nessa ãrea, cujo 
~ 

curso e realizado em Buenos Aires, Argentina, com duração 

de seis meses. Em 1969, atravis de uma Bolsa de Estudos da 

ONU, K viaja por doze países da Europa realizando cursos de 

especialização na ãrea da Deficiência Mental. Quando 

tetorna ao Brasil, ap6s 18 meses de permanência no exterior, 

ao retomar seu trabalho no Serviço de Educação Especial, seu 

cargo estã ocupado por outra pessoa: 

Em 1970 

" Quando eu rltornei, ,; neu lugar havi'! lJma 

Assistente sabial, e a Diretora do Serviço me 

colocou atrãsl de uma rriesa fazendo tradução, e 

· meu Inglês nãp era suficientemente bom para ser 

tradutora. Ehtão eu tive seis meses mui to 
I 

sacr~ficados,l quando ... voltei - foi de agosto a 
dezembro de 1(70. Ai eu pedi afastamento do 

Serviço de Educação Especial e cessaç~o do ato 
I -que me punha ~ disposiçao desse Serviço, e eles 
I . 

levaram 9 meses para despachar. o meu 

desligamento. Neste ínterim eu tive que ficar 

. em licença de saúde porque. lã eu não queria 

voltar .•. " 

K recebe 

I 

I um 
! 
' 

convite do presidente de uma Instituição 

para Deficientes Men
1
tais de. são Paulo para ocupar um cargo 
I . 

que havia sido criad!o Diretoria do Setor Educacional 

e, aceitando o convi[te, inicia o trabalho de organização do 

Setor que i inaugura:do em 1971. Nesta ipoca, K estã de 

licença do Serviço d~ Educação Escolar. 
i 
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"mas eu fiquli de licença de saúde pró-forma, 
I . . 

.(X>rque a . • . Jhavia criado um cargo neste Centro e 

me oonvidaraJ ( .•• ) E en~o, caro o Dr. C. havia me 

oonvidad<O.ra.Ja dirigir o Setor. de Educação na 

Insti tuicão, I nesse per iodo en que eu estava · · . ' . 

licenciada, ã espera da minha desti tuiç·ão da 

função de Or~entadora Chefe lá do S~ço, eu . fui 

organizando Jsse Setor. O Centro foi inaugurado . . I 
em maio e o Setor Educacional foi inaugurado em 

agosto de 71 ,I e. assim s~ deu. minha en~ada. ~ ... , 
e trabalhar aqm. para nos f01. extraordinar1amente 

bom porque eJ estava saindo muito arnargada, com 

tantas idéi~, oorn tantas ooisas vistas. . . me 

oontrariou Ji to, me decepcionou mui to ••• " 

. . . . . I . 

No inicio de 1972, Jtravés de urna Bolsa de Estudo da 

Ihitituiçio, vai pa~a os Estados Unidos para um curso de 

especialização na área de Educação de Excepcionais, onde 

permanece por 4 rnesJs. Além do cargo que ocupa corno 

Diretora do Setor E~ucacional, K coordena todos os 
! 

cursos de atualizac~o e especialização oferecidos por 

Instituição; lecio~j em alguns ctirsos relacionados ã 

esta 

are a 

da Deficlincia MentJl .na PUC e na USP, além de.ter 

coordenado tris curs!os de especialização sobre Educação 

Deficiente M.ental p+movidos pela PUC. Paralelamente a 

toda sua atividade ~rofissional K realizou váriás 

do 

viagens para várias cidades do Pais o~ganizando e ministrando 

cursos de especiali~ação. Participou d~ organização de 
I 

várias Instituiç6es para Deficientes Mentais no Interior do 

Estado, tendo sempre desenvolvido sua atividade profissional 

dentro do campo da d~ficiincia mental. 
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Fica claro, através ~a descriÇão da trajetória profissional 
i 
' 

de K que sua inser~ão e posterior desenvolvimento no campo 

- I ~ da Deficiencia Mental constitu1rarn-se em fatos ligados 
I 
I 

diretamente ao apare?irnento e reprodução desse campo. o seu 
- - I 

desenvolvimento na ifea, nds primeiros anos de carreira, 
' 

deveu-se à necessidade de conhecimentos relacionados à 

atividade que exercià, a fim de que conseguisse um desempenho 
! 

satisfatório hessa a~ividade o que, de certa forma, explica 

todo o esforço desenyolvido nesse sentido. Â medida em que 

vai-se ampliando o c~rnpo de atendimento ao Deficiente Mental, 

' 
através da instalaçã9 de novas unidades para esse atendimento 

na rede oficial de e~sino, torna-se necessiria a formação de 
i . 

pessoal 
I 

especializad6 para ocupar esses espaços; dai o 
i 
I 

surgimento dos curso~ de especialização na area,os quais K 

frequenta num prirneiio momento, e nos quais atua, 

posteriormente, corno;professora e coordenadora. 

Através da análise d~s experiências profissionais de K e da 

direção imprimida a ~ssa trajetória, verifica-se a existência 

de urna estratégia de :ascensão no campo da Deficiência Mental. 

Em virtude do número :restrito de pessoas com competência 

especifica para atua~ nesta área K, valendo-se desse dado 

objetivo, procura di~erenciar-se através do conhecimento 

especializado, que adquire por todos os meios que lhe são 

disponiveis. Investe o máximo que pode na aquisição desse 

saber técnico, visan~o os lucros reais e simbólicos que 

possam advir da posse: desse capital, ou seja, honra, 
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prestigio, gratificaçio pessoal e prqmoçao na carreira. 

As condiç~es para d~senvolvimento na area sao plenamente 

favoráveis e K con;tinua sua trajetória, ampliando-se cada 

vez rnais.o campo de possibilidades da realizaçio de seu

projeto, o que se vepifica pelas promoç~es conseguidas, 

reveladas pelos cargos que ocupa no decorrer de sua~iência 

profissional. Em vis~a do total envolvimento na area, seu 
! 

projeto de realizaçi~ profissional transforma-se em projeto 
;. 

de vida, na medida em que investe todo o tempo de que disp~e 

na realizaçio desse ~rojeto. 

Em funçio dos cursos ~que realiza e dos dontatos que 

estabelece no pais e'no exterior, K vai-se distanciando, do 

ponto de vista do saber adquirido, daqueles com os quais 
I 

trabalha, o que implica em uma disputa pelo poder dentro da 

área; K sai perdedora nesta disputa, na medida em que vê-se 
I 

obrigada a retirar-se de cena, apesar e em decorrência desse 

capital especifico q~~ acumula. 
: 

Ao construir o seu projeto 

' 

K nio leva em conta que o campo de possibilidades de um 

projeto é sempre limi!tado pelo projeto do outro e, neste ponto, 

faltou-lhe sensibilidade para perceber que, i medida em que 

consegue prestigio noj campo, ameaça o prestigio de algum 

daqueles que habitam ~ste mesmo campo; em consequência é 

alijada de sua posiçi6. Isso ocorre quando, ao retornar da 

Europa, após 18 meses de ausência, encontra urna outra pessoa 

ocupando o seu lugar. Nestai circunstâncias, e nio 
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admitindo perder todo o investimento de anos de trabalho na 

área da Deficiência ~ental e nem a posição adquirida no 

campo, K considera I o convi te para trabalhar numa Instituição 
' 

p~rticular com6 uma ~lternativa favorável, o que lhe 
I 

possibilita um novo espaço fisico e social f onde a continuidade 

do desenvolvimento dcl seu projeto estâ garantida e onde suas 

exp~riências e realiJaç6es no mundo da vida p~ssam a fazer 
' ' 

sentido novamente. ~ssume este novo espaço como um desafio 
I 

ã sua capacidade de irabalho~ onde atua colocando ·em prática 

. toda a experiência qu~ acumulou durante todos esses anos de 

atividade no campo. ~plia~se novamente o campo de 
1 

possibilidades ~e seu! projeto, ã medida em que são-lhe 

oferecid~s todas as oportunidades para a ·realização desse 

projeto. A crise de ~entido pela-qual passou, ao ver-se 
' 

obrigada a romper comi o antigo referencial, assume um caráter 

passageiro, na medida!em que neste novo espaço ocupa uma 
'. 

posição de destaque, ~nde adquire novamente o pr~stigio e a 
. . . . 

.gratificação aos quais sempre atribuiu elevado valor. K 

perdera uma batalha, ~as considera ganha a guerra da qual se 
. . I . 

p~opusera a participat e, nesse sentido, continua sua 

trajetória profissional : , entregando-se por inteiro à tarefa que 

haveria de realizar. 

Em vi~.ta dessa anális~, pode-se observar que a inserção de K 

no campo de atividade~ relacionadas com a Deficiência Mental, 

longe de ter sido mov~da por um desejo consciente de se 

dedicar a esta atividade, em função do caráter de que se 

reveste, deve-se ante~ de tudo, a uma oportunidade de 
i 

resolução de um proble~a prático de sua vida profissional, 

' . i 
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para cuja soluçio empenha-se a fundo, nao medindo esforços 

para alcançá-la. 

' 
Pela ausincia de infbrmaç6es relativas i famllia de K e 

. I 
I 

suas condições objetivas de existincia, não se pode 

verificar de que maneira se processou sua socializaçio, quais 
: 

I 
as crenças e valoresjque lhe forma transmitidos, quais 

foram as condições otjetivas que, de certa forma, definiram 

sua biografia e conf~riram direçio i trajetória que 

apresenta. Além disso, em nenhum momento de seu depoimento·, 

. - I • K faz alguma referen~~a a sua vida particular e familiar e, 
I 

quando questionada a:respeito da import~ncia que confere a 

essa dimensio de sua existincia, refere-se a ela, atribuindo-

lhe pouca relev~hcia na escala de prioridades que estabelece 

como par~etro de seJ vivenciar o mundo. Â luz dos dados 
I 

que deixOu de mencio~ar, talve.z fosse posslvel encontrar-se 
. I . 

I 

alguns elementos impo:rtantes e decis.ivos para explicar o -

ritmo e envolvi~ento ~ue K apresenta no ~esempenho de seu 

papel, do ponto de vi~ta de su~ vida profissional. 
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'B minha poesia não terá sido 

·inútil:' 

Pablo Neruda 

P tem 26 anos, é ca~ado, e nao tem filhos. Pertence a uma 
i 

famllia de origem hu~ilde que apresenta um nivel s6cio-
; 

-econômico baixo. A mãe ·é filha de portugueses, tendo 

frequentado a escola!até o 49 ano·primário; o pai, filho 

de italianos , estudÓu até o 19 ano Colegial, quando teve 
' ' que abandonar os estudos para ajudar seu pai a financiar os 

estudos das irmãs~ l tem uma irmã mais nova, que· parou de 
! 

estudar ao concluir o curso ginasial. 

' 
"~tinha inrã parpu,· ela não quis saber de nada. 

casou, teve filpos, está na dela. Ela nunca teve 
' vontade de estuÇlar". 

O pai de P 
' 
' 

trabaliha num escri t6rio de Contabilidade há 
I 
' 

quatorze anos, como dhefe de seção. Trabalhou anteriormente 

como operário de uma indústria te~til, passando,algum tempo 

depois' para uma a ti v;idade no escri t6rio da indústria. Quando 

sai dessa indústria inici~ seu trabalho na firma de 

Contabilidade onde até hoje trabalha. 

"Meu pai oomeçolf a trabalhar em indústria textil 

caro operário; depois ele passou pro escri t6rio 

da indústtia t~til e, logo em seguida que ele 

saiu dessa indú~tria, lá em S.R. ele tem uns 
: . 

amigos que convidaram prá trabalhar no escri t6rio 
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' I 
de contabilidade. Faz uns quatorze anos já que ele 

está nesse escritório de contabilidade". 

Toda sua família é nascida e criada em S.R., Município de 

São Paulo, localizad~ a.aur9xirnadarnente 50 krn. da Capital, 

onde mora até hoje. P faz os cursos primário e ginasial 

em colégio de E·stado,i e o curso médio numa escola particular , 

I 
·onde consegue urna bol!sa de estÚdos. Justifica a escolha 

desse curso· corno deco~rrente do fato de ser urna atividade 

exercida por alguns membros de sua família, tornando-se 

já urna tradição. 

"Toda 'nha l.dad 1 f' S• a nu. a1p.v1. e esco ar eu 1.z em .R. num. 

colégio de Esta~. só o Técnico de Contabilidade 

que eu fiz num c!x::>légio particular, mas eu não pagava 

nada, porque eu tinha bolsa, porque meu pai trabalhava 
' . . 

exatamente no escritório desse pessoal que era dono 

dessa eScOla e 1 lalérn diSSO 1 também porque a escolha 

foi :r;orque a rni~ família não tinha :r;osses. Então 

eu estudava lá. i( ... ) Meu avô é contador formado, 

rnas·o que ele tem de prática assim é coisa fantástica. 

Meu pai trabalha. numa firma. de contabilidade e eu 

sou contador formado e não. entendo nada, nunca me 
I . , . . 

interessei. só 1

: fiz o Técnic;:o de Contabilidade 

porque era tradi9ão de família, assim". 

O ser "tradição na famÍlia" parece nao explicar as razoes 

concretas da realizaç~o desse curso. O que se percebe e 
I 

que essa profissão par~cia ser urna opção possível para P 

já que, além de ser co:nseguida via curso médio, possibilitando 
I 
I 

! 
ao individuo sua entrada no rner~ado de trabalho com pouca 
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i 
idade, do ponto de vista familiar era uma opçao plausivel 

! 

desde que tanto o pa~, quanto o avô, havia~ obtido um 

r~lativo 'sucesso' a~ravés dessa profissão - o pai, há 
I 

qu§itorze anos nessa Átividade, e o avô, contador formado, 
I 

cuja prática "é cois~ fantástica". Apesar de·nunca ter-se 
I 

interessado pela atividade, P realiza o curso por se. 

constituir em sua única oportunidade de continuar os 
I 

I 
estudos, visando a r~alização de um curso superior. 

P começa a trabalhar quando ainda estudante do· curso 
I 

ginasial. Trabalha p9r 5 anos como escrevente no Forum de 

S.R., interrompendo ~ssa atividade quando ingressa na 

f~culdadej que se loc~liza em outra cidade. Não ·fazia 

parte das expectativa~ da familia a continuidade dos 

i 
estudos por parte de ~eus filhbs, devido ãs suas tondiç6es . I 

financeiras. O ingr~sso de P na faculdade constitui, 
I 

então, um fato ao qual é atribuido grande valor, o que 

leva a alguns de seuS! parentes a oferecer-lhe ajuda 

financeira para viabilizar ess~ realização. 
! 

P faz o 

curso com certa dificyldade, pois, p~ralelamente ã escola, 
I 

começa a dar aulas pata prover ~eu sustento e o pagamento 

de seu curso~ Não aceita ajuda da familia por saber de sua 
I 

impossibilidade de aj~dá-lo. Enquanto cursa a faculdade, 
I , 

mora com uma tia dura*te um certo periodo de tempo, "onde 

não pagava nada". - Aceita esse tipo de ajuda; talvez, por 

achar.que está reagátando uma 'divida' da tia para com 
I 

seu pai que havia int~rrompido sua trajetória escolar para 
I 
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viabilizar o estudo ~as irmãs. 

- I . 
"Na epoca da faculdade, quando eu entrei na 

faculdade, meulavô se ofereceu prá pagar a 

faculdade prá mim, e uma tia, irmã de meu pai, 

também se oferkeu prá dar um dinheiro por mês · 

prá mim, né? I Eu acredito que eles fizeram isso. 

porque meu pai~· trabalhou para que ela pudesse 

estudar i então meu pai sempre ajudou as irmãs e 
. - L -meu avo. Entà.o, talvez por gratidéio can meu 

··pai, -meu avô sbre quis me ajudar nesse- sentido; 

mas assim mesmb eu já não gostava de pedir 

dinherio an ca~a, porque a faculdade era cara , 

. e eu não go~tata de pedir dinheiro an casa porque 

eu sabia. que Jru.a faltar, e também porque eu não 

gostava de de~der da familia. Então eu canecei 

a dar aulas em! C. Eu morei dois anos e meio na 

casa de uma tia an C. , irmã de meu pai; eu morei 

na casa dela dl graça, eu tinha tudo, dai eu r.,:,.solvi 

mudar prá I ·le morar em repÚblica. De c. eu ·ia 

prá I. prá f 
1 

culdade, de Ônibus, e. voltava à ' 

noite prá dar ~ula. são 35 km., mais ou menos 25 
• • I • I nunutos. · Ai eu passe1 a morar em . . , numa 

repÚblica, e oi dinheiro que entrava ali já ajudava 

prá pagar a faculdade e eu não precisava pedir 

dinheiro an caka" . 
I 
I 
I 

Percebe-se, através ~o relato de P que sua famili~-
1 

valorizava sua entra~a na faculdade, apesar de não se 

constituir num fato ~omUm em seu ambiente faffiiliar. Em 

vista dessas condiçõ~~s, não houve influência qu~nto ao curso 

que deveria fazer, embora achassem que P devesse continuar 
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os estudos. 

' 

"E 1. I. ~ f ' . ' · e es nunca .tnL.er erlrarn assllTI no que eu querla 

fazer. Sempre fchararn que eu deveria fazer algurnà 

ooisa, assim, tal, mas nuna interferiram na minha 

esà::>lha" • I 

P cursa a faculdadeL Psicologia, justificando essa escolha 

como decorrente de itteresse despertado por leitUras. relacioandas 

a essa área~ Psicologia foi sua segunda opçã9 quando 
I 

pretD exame vestibular, sendo Medicina sua primeira opçã6. 

Quando questionado a respeito da razão da escolha do curso 

de Medicina, justifiaa essa 

. I 
sendo ui curso 

escolha corno devida a influências 

do ambiente, valorizado quanto a 'prestigio' 

e 'status'~ 

"Eu sempre tive vontade de estudar e eu gostaria de 

fazer Medicina; i mas eu fiz duas opções quando eu fiz 

vestibular: Medli.cina e PsiCologia, porque eu lia muito 

principalmente 6isas relacionadas can Psicologia I e 
. . . 

eu sempre tive vontade de estudar Filosofia, essas 

coisas, ~u sernpte gostei mui to disso, en~o eu fiz 

duas opçoes, ~icina e Psicologia e, em qualquer 

urna que eu entr1sse eu ia seguir e eu Consegui. Eu · 

fiz Psicologia bas Faculdades F.. de I. , então. eu 
. I . 
fiz quatro meses de cursinhO : eu trabalhava e fazia 

cursinho à noi tê. ( ... ) Dentro da Medicina eu· não · 

tinha pensado J seguir uma área especifica. Eu 

queria fazer ~icina, ai eu não tinha in-tenção 
. I 

. nenhuma, talvez I levado a isso porque todo mundo 

queria fazer Medicina e eu simplesmente fui levado 
! 

a isso. Medicina era 'status', né?" 
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A esc6lha do curso sLperior de P nunca es~ve relacionada 

~ · · .. f. I . · d · 1 Por a urna area espec1 1cf em que qu1sesse esenvo ver~se. 

dizer-se uma pessoa que "sempre· gostou de estudar" eT tendo 

i 
decidido dar continuidade ã sua carreira escola~, escolhe 

dois. cursos q~e gostlria de realizar. Assim, num primeiro 

momento, pensa em fater Medicina, escolha influenciada por 

seu ambiente social, le opta, também, por Psicologia, em 

função de alguns connecirnentos adquiridos através de leituras 
- ~ 1 . . ~ . . 

relativas a area. Observa-se que, ate o momento da escolha 
! . 

do curso superior; não tinha ainda decidido o que cursar. 

Sabia que queria des~nvolver-se em alguma ãrea relacionada 

com Psi~ologia·ou Fi~osofia o que, de certa forma, fornece

-lhe uma 'pista' para! a definição do curso superior a fazer. 

I 

~ importante notar qje ~ inscreve-se corno candidato 

somente nessa escola bue, dentre aquelas que of~recern curso 
. I • 

de Psicologia, pode sbr considerada urna escola ~e 'segunda 

linha': não pertence ~o rol daquelas ãs q~ais é atribuido 

valor, em termos de c~rnpetêricia enquanto instâncias de 
I . 

vulgarização do saber! e:pec!fico q~e d~fundern. O que se 

verifica é que, em furçao da local1zaçao de P na estrutura 

sócio-cultural, e de suas circunstâncias existenciais, são-
i 

-lhe oferecidas condi~6es de re~lização de seu projeto, mas 

desde que inscritas dLntro dos limites impostos pelas suas 

deterrninaç6es biogrãflcas. Era-lhe possivel dar continuidade 

a seus estudos; era-lhe possivel realizar um curso superior; 
I 
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I 

e er~-1he possivel, rarnb~rn, a escolha desse curs~; mas 

tinha que realizar essas intenç6es dentro das lirnitaç6es 

sociais que lhe eram impostas. Dessa forma, P habilita-se 
I 

para realizar o curs~ que escolhe, mas numa escola possivel 

para ele, popsibilidkde definida pelas condiç6es determinadas 

por sua herança soci~l e cultural. Em virtude dessa 
-I 

circunstância, P direciona sua atividade profissional 
I 

.- i . - -para urna area em que esse aspecto nao e levado em conta. 

P cursa urna escola caracterizada corno Clinica, cujos 
! 

profissionais· ai for~ados receb~rn habilitaçio especifica 

para exercerem a pro~issio de Terapeutas, ou, Psicólogos 
I 

Clinicas. .Dentro dó curso P tem que fazer uma opçao 

quanto i ãrea na quai vai se desenVolver. Entre as opçoes 

oferecidas escolhe djas linhas bem distintas. de especia,l_ izaçio 
. . . I - . -

justificando essas escolhas corno decorrentes 
! 

de um-interesse 

pessoal: linha Clinida Anal i tica Rogeriana, e Psioorrotricidade, 

Hnha que lhe daria +nd.ições de trabalfiar também ccim 

excepcionais. .Faz ~sicologia Clinica nio por ser urna opçao 
i 

sua, mas devido i ca~acteristica da escola que cursa, sendo 
I . 

definida; dessa forrn~, a carreira profissional que deveria 

seguir. 

I 
"Eu queria fazet linhas distintas das que eu jã 

• I 

conhecia, r;or eferrplo, a linha freudiana. E eu fiz 

Psioologia Clin.tca r;orque a faculdade ~ Clinica. Na 

faculdade a gente fa:;:: o~io a partir do 79 semestre: 

você escolhe LÚ.doterapia, esoolhe Terapia centrada 

no Cliente, que j~ Rogeriana, analitica; encio, corro 

eu sempre esti vJ voltado para o ser htnnano, no 
I I 
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sentido assim do existencialiSITO, minha filosofia, 

eu quis, apesar que Roger é um analista, ne, mas 

pensando nele assim, a partir dos livros que eu 

tinha lido dele, tal, eu senti que ele era mais 

existencialista, então eu fiz a. liriha Rogeriana; 

eu fiz também Psicarotricidade visando já trabalhar 

cem excepcionais, ou não, né?" 

Apesar de ter colocado a preocupaçao com o excepcional como 

um dds motivos da escolha do curso - "quando eu entrei em 

Psicologia, eu já pensei em trabalhar com excepcioanis" -

assim que se forma vai trabalhar como Psic6log6 numa Clinica 

de Parapsicologia, cuja atividade não estava relacionada com 

a Deficiiricia Mental. 

"Bem, eu nao tinha me formado ainda e eu conhecia 

um Centro de Parapsicologia em são Paulo, chamado 

I.B.I.P. ·, e eu sempre gostei de Parapsicologia, e 

o cara falou prá rniiD que depois que eu me fonnasse 

ele ia precisar de Um Psic6logo,· porque tinha a área 

de Parapsicologia, a área Médica. e.. área de Psicologia. 

Quando eu me fonnei, uns dez dias depois que eu já 

estava fonnado, o cara telefonou em casa e me 

convidou prá eu ir trabalhar l.á. E lá eu fiquei 

trabalhando por uns quatro meses". 

Embora a preocupaçao com o excepcional tenha sido colocada 

como uma das razões da escolha do curso, quando questionado 

quanto à causa desse interesse, explica-a como decorrente 

de um "estalo" - "não sei, parece que foi um estalo" - não 
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conseguindo encontrar razoes·mais concretas para esplicar 

essa escolha. Se levarmos em conta que, ségundo colocou, 

o estágio para. os estudantes de Psicologia que haviam de 

especializar-se em Psicomotricidade, era realizado na 

A.P.A,E. -AssociaÇão de. Pais e Amigos dos .Excepcionis

de I. ; se considerarmos a característica da escola que 

frequentbu - Faculdade de Psicologia Clínica - e, se 

considerarmos, ainda, que não havia possibilidade de P 

desenvolver sua carreira profissional na área Clínica -

limitação decorrente de condiç6es sociais objetivas - ~

pode-se verificar que o interesse pelo excepcional pa$sa 

a ser um interesse "construído", na medida em que constituía 

uma saída possível para sua atuação profissional post~rior 

à escola. Uma vez que tinha plena consciência dos problemas 

relacibnados com o mercado de trabalho, cada .vez mais 

restrito para Psicólogos e, levando-se em conta que, 

atravis do curso de Psicomotricidade ele poderia direcionar 

sua atividade profissional para uma atuação onde havia falta 

de profissioriais especializados - campo da-Deficiência 

Mental -, observa-se que essa escolha deveu-se, antes de 

tudo, às possibilidade futuras de atuação profissional, 

aspecto práti~o 6onsiderado no momento da opção pela 

especialidade a seguir. O "estalo" de que fala parece 

poder ser explicado, entre outras, pelas consideraç6es 

expostas acima. 



132 

"A gente se preocupava <XliTl o mercado,· né? Já 

sabiarros que o campo da Psicologia depois . de 

7 ou lO anos ia caneçar a saturar e ia caneçar a 

abrir também em outras áreas. Então, nós sempre 

discutirros, na faculdade, o real da vida, não 

viver dentro de sonhos, ficar de pé no chão.Sernpre 

eu lutei muito por aquilo que eu quis, sabe? e se 

eu não tivesse certeza que eu ia conseguir eu não 

entraria". 

Além da Psicornotricidade P habilita-se, também, para 

exercer a profissão de Psicólogo Clinico, cuja atividade 

profissional pode ser direcionada a urna atuação nó campo 

da Terap.ia. Quanto a esse aspecto, importa verificar 

quais eram as reais possibilidades de direção de sua 

atividade para esse campo de atuação. ~o campo da Psicologia 

Clinica, ou melhor, no campo .de atuação desses profissionais,· 

não basta apenas a habilitação formal para o exercicio da 

profissão. Este constitui-se no aspecto formal e concreto 

da questão. A atuação nesse campo dependé, antes de tudo, 

das condições sociais objetivas que definem e especificam 

aqueles que podem atuar na área. Esse ~der atuar na área 

está estreitamente relacionado ao campo de possibilidades 

objetivas daqueles que pretendem adentrar esse campo. Esse 

campo de possibilidades implica, por sua vez, não só na posse 

de um capital específico que vai fornecer as condições de um 

bom desempenho do papel, corno também num determinado 'habitus' 

que vai determinar, além do desejo, ou não, de participar 
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desse campo, a possibilidade dessa participação. Considerando

-se o 'habitus'·um capital que o indivíduo possui e que se 

compõe de todos os condicionamentos, experiências e disposições 

adquiridas no decorrer de sua existência; e, levando-se em 

conta que a aquisição desse capital é definida pelas condições 

sócio-culturais de existência do agente que o possui, no 

caso de P percebe-se que no momento em que confere direção 

i sua trajetória profissional, seu 'habitus', ·sua herança 

social, não apresenta como uma possibilidade a direção para 

esse campo. Corno consequência, resta-lhe somente uma 

alternativa, qual seja, direcionar sua ação no mundo da vida 

cotidiana para urna atividade na qual terá condições de agir, 

imprimindo ~entido e coerência a essa atuação.·Em vista da 

situação acima descrita, pode-se relacionar o "estalo" de p 

à percepção de sua realidade, fato que, mesmo não consciente, 

imprimiu a única direção possível a sua trajetória. 

A entrada de P no campo de atividades relacionadas com a 
I 

Deficiência Mental dá-se circuntancialmente. Através de 

contato com um antigo colega de faculdade, é convidado a 

realizar um trabalho específico de aplicação de teste na 

Instituição em que seu amigo estava trabalhando. Nessa ocasião, 

estava sendo montada urna equipe ' composta por vários 

profissionais, de diversas especialidades, para atuar junto 

ao excepcional. Assim, ao término da realização do trabalho 

de aplicação de testes, que se estendeu por 4 meses, · P e 
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convidado a integrar essa equipe, q~e ainda estava incompleta. 

Aceita o convite e é contratado pela Instituição~ 

"AÍ o C. já estava aqui._ Ele entrou em IPaio de 80; 

ele já tinha sido contratado pela Instituição; ai 

ele entrou em contato comigo. Ele ia fazer uma 

aplicação do Gesell, um teste que você conhece; 

então corro nós conhecíarros o Gesell, e tínharros 

feito Psicorrotricidade juntos, ele me convidou 

prá vir ajudá-lo e fazer aplicação do Gesell; 

porque ele ia fazer aplicação .do teste e ninguém 

que estava aqui conhecia o Gesell. Então . eu vim 

aqui,., me apresentei à E. que era a Diretora 

Clínica , na época, em maio de 8~. E ~sei a 

fazer toda a avaliação junto cam ele, avaliação 

psicolÓgica segundo Gesell. Corro estava sendo 

rrontada uma equipe multidisciplinar e precisavam 

de IPais um Psicólogo prá trabalhar com o C. , 

então em setembro eles me contrataram." 

P desenvolve seu trabalho na Instituição envolvendo-se o 

necessário para ó bom desempenho de seu papel. Não se.percebe 

a partir de seu relato, que confira uma importância elevada 

ao que faz, encarando essa atividade como mais uma dentre 

as que realiza. ~-apenas um trabalho de que gosta, e através 

do qual consegue uma adeq~ação entre o que faz e o que 

aprendeu na escola, o que confere sentido à sua vida profissional. 

Está perfeitamente adaptado à atividade que re~liza. 

Paralelamente ao seu trabalho na Instituição; ao qual dedica 
.. 

5 horas diárias, P desenvolve outras atividades: dá aulas 

num curso Supletivo, no período noturno, cujo proprietário 

é um dos Diretores da Instituição. Leciona matérias sem 
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.nenhuma ligação com a area da Deficiência Nental. Demonstra 

muito interesse nessa atividade, por ser essa urna atividade 

que gosta muito de realizar. Pretende especializar-se na 

ãrea da Deficiência Mental, atravês de um curso de P6s

-Graduação, mas com o objetivo de. seg:uir a carreira acadêmica 

na ãrea de Psicologia. 

"Eu realmente gosto de dar aula; aliãs eu dou aula 

prã Supletivo. Aliãs eu dou aula pJrque um dos 

DiretOres da ID~t1tuição tem um colêgio ê o filho 

dele me convidou. Os cursos que eu dou são OSPB 

e D't:. Então, caro eu gosto de dar aula eles me 

convidaram, e tem a ver com :rx>litica. E, dentro da 

Educação, p:xle--se utilizar a Psicologia também, mas 

eu não dou aula de Psicologia. Mas ·o que eu 

gostaria de me especializar realmente ê sobre o 

excepeional rnesrro, nê, fazer um curso de P6s

Graduação,se não for prã trabalhar com o 

excepcional, prã poder dar aula em faculdade de 

Psicologia, este tipJ de coisa." 

Alêrn de seu interesse pelo rnagistêrio, P demonstra outros 

interesses. Quando perguntado a respeito da profissão que 

escolheria, caso não tivesse feito Psicologia, cita Teatro 

e Política, corno duas ãreas às quais gostaria muito de se 

dedicar 

"Olha, eu gosto muito de teatro. Aliãs, eu sempre 

gostei de teatro, sempre escrevi, não só prã teatro, 
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como poesia, sempre voltado prã este tipo de coisa . 

. Então; se eu não fosse PsiCÓlógo ou Medico, este 

tip::> de coisa, eu gostaria de ser ator ou .r;:olitico, 

né? Eu adoro Política. Quando eu entrei na 

faculdade eu fui presidente do DiretórioAcadêmico 

e Presidente do Diretório Central. Desde o inicio 

eu fui quatro vezes representante de classe. Eu 

participava do Colegiado da Faculdade e da 

Universidade por ser presidente do Diretório 

Acadêmico e ·central. " 

·A par das atividades profissionais que desempenha, P ?éll"ticipa 

de outras atividades extra-prof_issionais na sua comunidade. 

Observa-se que P atua intensamente nessa comunidade, 

dedicando todo o tempo disponivel a essa atuação. 

"Bem, eu dou aula, eu participo da A.P.A,E, de S.R., 

do asilo de Velhos de S.R .. Na A.P.A~E. eles vão 

rré contratar corro Psio5logo. Eu não sei aonde eu vou 

arrumar· ternr:o prá isso, mas eles querem que eu par

ticipe porque eu ajudei a fundar a A.P .A.P.; dei 

todas às diretrizes para eles, então ele~ se interessam, 

né? ( •.. ) Por exemplo, coisa de poli ti c a. Vai ter 

campanha politica em S.R. e já rre convidaram prá ser 

vereador. Então eu não sei se vou ou não. EstOu 

estudando, né. Porque_ eu vou apresentar um plano 

sobre Educação prá cidade. Inclusive eu já estou 

m::mtando este plano. Então, eu nao consigo ficar 

parado, quieto, eu tenho que estar sempre fazendo 

alguma coisa, agitando, então eu preencho todo o . 

rreu dia, chego no ido em casa, mas é um rroido 

gostoSOi tenho uns amigos lá, VOU bater uma J::::ola 

de vez em quando ... " 
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Como se pode observar, P apresenta ~ma biografia repleta 

de experiências variadas quanto aos interesses envolvidos. 

Esse 'ecletismo' que acracteriza sua atuação no mundo 

parece revelar que P continua i procura de alguma 

atividade que confira a ele a satisfação que buscava 

encontrar quando decidiu-se por crirsar uma faculdade. 

Apesar da gama variada de· interesses que demonstra, e da 

intensidade de sua atuação no mundo da vida cotidiana, 

observa~se que P ainda não encontrou seu caminho. ~illenta 

sua ... realidade modificando-a, mas de uma forma que não 

permite perceber-se qual o tema que valoriza e ao qual 

confere uma maior relevância. 

Por outro lado, fica claro que, atravês desse agir no mundo, 

vivenci~-lo, interpret~-lo, P elabora.vãrios projetos com 

objetivo~ aparentemente singulares, mas que fazem parte do 

seu projeto maior, de longo prazo, qual seja, encontrar um 

modo de· realizar-se plenamente atravês de uma atuação que 

lhe confira segurança, satisfação e gratificação pessoaL. 

Nesses termos, sua atividade profissional, por excelência, 

ou·seja, seu trabalho numa Instituição para Deficientes 

Mentais, constitui-se em mai~ um projeto de cqrto prazo 

que desenvolve, p~incipalmente porque ê atrav~s dessa 

atividade que consegue os meios materiais de sobrevivência. 
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N~o tendo consciincia da procura que empreende, nem das 

limitações aue lhe s~o impostas por sua situaç~o biográfica, 

quando tem que justificar o caminho assumido por essa 

trajetória, P o faz lançando mao de explicações que n~o 

fazem muito sentido a ele, mas que se lhe aparecem como· 

aceitáveis .. 

Experimenta a liberdade de escolha, sem ter consciincia de 

que , mesmo essa liberdade, assim como os 'estalos' que 

impulsionam e d~o direç~o i sua trajetóri~, s~o socialmente 

construidos. 



C O N C L U S Ã O 



" Pararros ali caro dentro de um · 

circulo mágico, hóspedes num recinto 

sagrado:. e mais sagrada ainda me 

pareceu· a ce:i:-ircônia de que toirei 

parte." 

Pablo Neruda 



Através da análise empreendida, pode-se nitidamente.obs~ 

que sao os determinantes sociais objetivos que conferem 

direçio e ritmo ã trajet6ria do individuo no mundo. Em 

funçio da situaçio biográfica do ator, as escolhas que 

realiza sio escolhas 'escolhidas', na med~da em.que sao 

definidas pelo campo de possibilidades que, por sua vez, é 

determinado por essa construçio do individuo em sociedade. 

A luz dos conceitos utilizados para 0 estudo dessas 

biografias, pode-se verificar a importância dessa perspectiva 

de anál~~e para. a compreensio das raz6es que movem o 

individuo no mundo, de como sio construidos seus projetos, 

cuj~s ~otivaç6es, sistemas de relevâncias; temas e 

paradigmas, estão intrinsecamente ligados ao social. 

~ a~ravés da investigação de como se dá o conhec~mento do 

homem no mundo, da maneira como interpreta e vivencia sua 

realidade e do c6digo utilizado para a interpretaçio e 

aceitação dessa realidade, que se chega ã compreensão dos 

tipos de comportamento e aç6es do individuo. ~ através 

do pressuposto da construção social da realidade que e 

possivel analisar e compreender essa realidade social - o 
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mundo habitado por indivíduos que, ao mesmo tempo em que 

são determinados por esse mundo, atuam sobre esse mundo 

modific~ndo-o. E! é através da análise dos agentes, de 

suas moiivaç6es, representaç6es, vis6es de mundo,que se 

pode chegar ã compreensão das Instituiç6es e Organizaç~es 

que habitam. 

Admitindo-se que as organizaç6es sejam produtos das açoes 

dos agentes.que as habitam, para que se possa chegar ã sua 

compreensao num sentido mais amplo, não basta investigá-las 

salientando apenas seus aspectos formais e estruturais. 

Antes, é necessário considerar que até mesmo essa forma e 

estrtitura ~ue apresentam decorrem da atuação desses agentes 

e que, uma análise das organizaç6es que não leve em conta 

esse aspecto, corre o risco de tornar-se superficial. Isto 

é, tende a distanciar-se do que importa conhecer: sua 

dinâmica, sua economia interna~ sua possibilidade de 

reprodução e desenvolvimento. Todos esses aspectos estão 

estreitamente ligados ãs atividades dos homens que as 

compoem e que lhes conferem o caráter que apresentam. 

Nãd se pretende~ no entanto, afirmar que é somente atravé~ 

desse tipo de análise que podemos aprofundar o conhecimento 

das organizaç6es, mas sugerir que sem esta dimensão 

estaremos deixando de lado aspectos cruciais para sua 

completa compreensão. 

Como mensionado na Parte Introdutória, o presente estudo 
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teve por objetivo ampliar o campo de discussão relativo 

ã Teoria e Comportamento das Organizaç~es, apreséntando 

uma abordagem que parte da análise de seus agentes. 

Entende-se que essa perspectiVa d~correnté da crença na 

construção social da realidade possa dar mais uma 

contribuição a todas aquelas utilizadas quando se pretende 

compreender o surgimento, desenvolvimento e reprodução 

ampliada das organizaç~es nas quais e com as quais 

convivemos dentro da nossa realidade do mundo da vida 

cotidiana. 
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