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Cuidado e dependência são considerados conceitos bastante contestados, sendo

alvo de controvérsias inclusive dentre os pesquisadores do campo dos estudos sobre

deficiência. Os autores do  modelo social da deficiência  compreendem a experiência da

desigualdade enquanto imposta por barreiras sociais e não pelo corpo com lesão. Esses

pesquisadores e ativistas tendem a rejeitar o uso dos conceitos de dependência e cuidado

por  carregarem conotações negativas  da pessoa com deficiência  enquanto  passiva  e

incapaz de  tomar  as  suas próprias  decisões.  Já  as  autoras  da  segunda geração  do

modelo  social,  ao  agregaram  a  dimensão  do  corpo  com  sofrimento  a  este  debate,

trouxeram para o centro da discussão questões referentes justamente ao  cuidado  e a

dependência.. O presente trabalho propõe refletir, a partir da descrição da trajetória de

uma mãe e sua filha com “problemas de cabeça”, sobre as relações de cuidado e de

dependência que se conformam na vida cotidiana desses atores. O esforço será, assim,

em pensar sobre as noções de cuidado e dependência em paralelo e a partir de uma

experiência de doença em que o pertencimento a certa coletividade é mantido. Com isso
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espera-se chamar atenção para o cuidado e a dependência enquanto parte integrantes de

relações onde tanto cuidador quanto aquele que recebe os cuidados podem desenvolver

suas capacidades. 

Palavras-chave: Deficiência – cuidado –dependência – relações familiares.

Introdução

Conheci Claudete1 em março de 2014, quando, dando início a minha pesquisa de

mestrado, passei a frequentar a Associação comunitária de um bairro de classe popular

de Porto Alegre. Fui até lá para conhecer Jurema, vice-presidente da Associação, e que

lida com o filho diagnosticado com esquizofrenia e bipolaridade,  o qual  vive hoje em

situação de rua. Desde então, passei a conviver não só com Jurema, mas também com

outras mulheres que ali trabalham em especial com Dona Edna, a presidente, e sua filha

Claudete.  Claudete, hoje com 48 anos, sofreu de meningite aos 4 meses de idade e seria

essa, segundo Dona Edna, a causa de seu “problema de cabeça”. 
Dete está sempre na Associação, pois sua mãe não gosta de deixá-la sozinha por

muito tempo, o que faz com que conversemos bastante. Em todas as ocasiões ela relata

o que tem feito nos últimos dias. Isso, invariavelmente, significa contar o quanto ela está

emagrecendo,  pois  vai  na  academia  duas  vezes  por  semana,  faz  aulas  de  zumba,

caminhadas orientadas no posto  de saúde e ginástica  no parque da redenção.  Além

disso,  ela  diz  que  agora  está  se  cuidando,  comendo  menos,  que  deixou  de  tomar

refrigerantes e, com isso, sua mãe e a nutricionista do posto de saúde lhe dizem que ela

está indo muito bem, que está muito bonita. Depois de falar sobre os exercícios e a dieta,

me conta como passou o café para alguma reunião ou evento que ocorreu na Associação

naquele período, que limpou os banheiros e lavou a louça, pois precisa ajudar sua mãe

que tem tido muito trabalho e já está bastante cansada por causa da idade avançada.

Continuamos tendo estas conversas todas as vezes que nós vemos e temos a chance de

conversar por maior tempo.
Dona Edna e Claudete são uma das três famílias que acompanho em um bairro de

classe popular na zona Leste da cidade de Porto Alegre. Este percurso etnográfico faz

parte  de  minha  pesquisa  de  mestrado,  na  qual  busco  refletir  sobre  os  modos  como

famílias em situação de pobreza urbana, lidam, em seu cotidiano, com a “incapacidade”2

1 Ainda que não seja o objetivo deste paper refletir sobre as questões éticas que permeiam a etnografia
realizada, parece necessário destacar que, a fim de preservar o sigilo de meus interlocutores, optei por
omitir  algumas  informações  quanto  ao  local  de  minha  pesquisa,  bem  como  alterar  o  nome  dos
participantes. 

2 Meu interesse inicial de pesquisa estava voltado para a Interdição Civil, instituto do Direito Civil brasileiro
onde, após um processo judicial do qual participam diferentes atores do poder judiciário, do campo
biomédico e das famílias envolvidas, o sujeito é declarado (ou não) “incapaz para os atos da vida civil”
(Zarias,  2007).Utilizo-me  da  noção  de  “incapacidade”  aproximando-a  da  categoria  jurídica  de



de um de seus membros para viver uma vida independente de seus cuidados, em razão

daquilo que reconhecem como sendo  “problemas de cabeça”3.  Prestando atenção nas

relações emaranhadas em que estes “problemas” em si residem, optei por abordagem

que  considera  o  sujeito  dos  “problemas  de  cabeça”  enquanto  uma  composição  de

relações, sem, é claro, perder de vista a experiência do sujeito (Das, 2015).  
E  esses  “problemas de  cabeça”,  ainda  que  contendo  em si  o  potencial  de  se

tornarem eventos  críticos  capazes  de  provocar  rupturas  nessas  relações,  podem,  da

mesma forma, estar inseridos nas rotinas do cotidiano (idem). É esse o objetivo dessa

comunicação: refletir, a partir da trajetória de Claudete e Dona Edna, sobre como se dá

esta inserção em redes de cuidado e redes de dependência que se conformam na vida

cotidiana desses atores. O esforço será, assim, em refletir sobre as noções de cuidado e

dependência  em  paralelo,  e  a  partir  de  uma  experiência  de  doença  em  que  o

pertencimento a certa coletividade é mantido.

Os conceitos de cuidado e dependência são permeados por debates nada simples

(Fine  and  Glendinning,  2005),  sendo  alvo  de  controvérsias  inclusive  dentre  os

pesquisadores  do  campo  dos  estudos  sobre  deficiência  (Kröger,  2005;  Shakespeare,

2000). Proponho pensar, aqui, o cuidado enquanto ambos uma prática e um valor moral

(Guimarães, 2010). Nesse sentido, se está trabalhando dentro daquilo que Annamarie Mol

(2008) chamou de “lógica do cuidado”, onde o cuidado, enquanto uma atividade, uma

prática, que é moral em si, deve ser pensando em termos de interação. A dependência,

por sua vez, será pensada enquanto um aspecto comum da vida humana, uma vez que

em algum momento de nossas vidas, todos passamos por situações de dependência, seja

ela passageira ou contínua (Kittay, 1999).

Logo,  através  da  descrição  destas  redes  de  cuidado,  busco  problematizar  as

próprias  relações  de  cuidado  enquanto  relações  assimétricas  de  poder,  mas  não

necessariamente opressoras (Kittay, 1999). Com isso, proponho uma reflexão sobre as

noções de cuidado e  dependência que leve em conta as intersecções entre aquele que

cuida e o que recebe o cuidado, na qual ambos possam ser vistos enquanto atores aptos

a  desenvolverem  suas  capacidades  (Fine  and  Glendinning,  2005).  Desta  forma,  irei

pensar os “problemas de cabeça” enquanto uma realidade em que o que está em jogo é a

perda de um modo de estar no mundo, partindo de uma descrição que buscará pensar a

pessoa enquanto localizada “não dentro do corpo, mas em uma rede de relações, afetos,

“incapacidade para os atos da vida civil” e “incapacidade para a vida independente”.
3 “Problema de cabeça” é o termo comum usado por minhas interlocutoras para falar sobre a causa da

necessidade que acreditam que têm seus parentes de cuidados contínuos. Por essa razão, escolhi essa
categoria  a  ser  utilizada  em  detrimento  de  “deficiência  intelectual”,  termo  que  vêm  sendo  mais
comumente utilizado pelos estudos sobre deficiência, as políticas públicas e, até mesmo, a legislação
nacional (Lopes, 2015; Aydos, 2014). 



afetos, encontros (...)” (Das, 2015:87).

Cuidado e os estudos sobre a deficiência: uma breve apresentação

Como já mencionado, os termos cuidado e dependência, são complexos e bastante

controversos,  inclusive  dentro  do  campo  dos  estudos  sobre  a  deficiência  (disability

studies).  Os  estudos  sobre  o  cuidado  emergiram  nas  décadas  de  1970  e  1980,

principalmente  no  Reino  Unido,  onde  estudiosas  feministas  realizaram  pesquisas

objetivando  dar  visibilidade  para  o  trabalho,  realizado  na  maior  parte  das  vezes  por

mulheres, de cuidar de pessoas dependentes. Trabalho este que não era reconhecido

enquanto tal e, por conseguinte, não remunerado. Estas pesquisadoras estavam focadas

no  ‘fardo’  que  o  cuidado  representava  por  aqueles  responsáveis  por  exercê-lo,  nas

diferenças de gênero e nas políticas públicas voltadas para as cuidadoras e o cuidado. Já

nos EUA, foi dado início a uma outra corrente, a qual preferiu trabalhar com o discurso da

‘ética do cuidado’, chamando atenção para os aspectos positivos do cuidar e baseada

principalmente na noção de responsabilidade. (Fine and Glendinning, 2005).  

Estudiosas feministas como Joan Tronto (1993) em clara oposição aos conceitos

de autonomia e individualismo, inauguraram o “paradigma universalista”, onde o cuidado,

a vulnerabilidade e a dependência mútua aparecem como questões centrais de toda a

vida humana e não somente de alguns grupos específicos (Kröger, 2009). Foi em uma

clara aproximação com a corrente oriunda dos Estados Unidos, que, na década de 1990,

inaugurou-se aquela  chamada de “segunda geração do modelo  social  da  deficiência”

(Diniz, 2012; Guimarães, 2010). O modelo social da deficiência teve sua gênese nos anos

1970, iniciado por ativistas e pesquisadores britânicos, em sua maioria homens e com

lesão  medular.  Buscando  trazer  a  deficiência  para  o  campo de estudos  das  ciências

sociais,  em  oposição  ao  até  então  exclusivo  discurso  biomédico,  esses  autores

compreendiam a deficiência enquanto a consequência de barreiras sociais que não eram

sensíveis  aos  impedimentos  corporais  (Guimarães,  2010).  Nesse sentido,  a  diferença

entre lesão – vivida no corpo – e deficiência – decorrente das estruturas sociais – era

fundamental.   Para  eles,  uma  vez  removidas  essas  barreiras,  responsáveis  pela

segregação  das  pessoas  com  deficiência,  se  estaria  removendo  a  experiência  de

opressão (Diniz, 2012). 

Já para as autoras da segunda geração deste modelo, em sua maioria mulheres

deficientes ou cuidadoras de pessoas com deficiência,  era necessário  complexificar  a

ideia  de  igualdade  pela  independência,  uma  vez  que  há  casos  em  que,  ainda  que

removidas todas as barreiras sociais, ainda estão presentes as relações de dependência



e a necessidade de cuidado. E a partir de uma “compreensão de que a dependência e o

cuidado são constituintes da condição humana” (Guimarães, 2010:204), fizeram emergir o

corpo com impedimento,  e  trouxeram para  o  centro  da  discussão as  teorias  sobre  o

cuidado (Diniz, 2012). Para essas autoras, os teóricos do modelo social não rompiam com

o ideal  liberal  de um cidadão independente e autônomo,  uma ideia que acabava por

legitimar relações de poder de determinados grupos sobre outros. 

Evidente  que  estamos  falando  de  modelos  que  coexistem  e  possuem  grande

importância  para  essa  área  do  conhecimento.  Logo,  ainda  hoje,  importantes

pesquisadores deste campo, advogam para que o conceito de cuidado seja abandonado,

por conter em si conotações negativas de um sujeito a ser cuidado que seria dependente

e  sem capacidade  de  tomar  decisões.  Argumentam,  ainda,  que  pesquisas  baseadas

nesse  conceito,  tendem a infantilizar  aqueles  que  necessitam de  auxílio.  Igualmente,

colocam que essas estudiosas, ao focarem sua análise, na maior parte das vezes, na

experiência  das cuidadoras,  estariam colocando o poder  nesses sujeitos  e retratando

aqueles que recebem o cuidado enquanto um fardo. (Kröger, 2009; Shakespeare, 2000).

Por isso, alguns autores propõem conceitos alternativos ao de cuidado, como o de help

(Shakespeare, 2000), supportou assistance como alternativas (Kröger, 2009). 

O que busco nessa comunicação é,  filiando-me a segunda geração do modelo

social da deficiência, problematizar as noções de cuidado e dependência a partir do relato

da trajetória de Claudete e Dona Edna, que, há 48 anos convivem com os “problemas de

cabeça”  da  primeira.  A  partir  da  descrição  das  redes  de  cuidado  e  das  redes  de

dependência nas quais estão circunscritas, buscarei pensar esses termos para além das

conotações trazidas pelo modelo social da deficiência. Isso implica na realização de uma

análise que parta  das práticas de cuidado,  o  qual  deve ser  pensando enquanto uma

interação (Mol, 2008), ou seja, em termos de relações. 

Conhecendo Claudete

Claudete é a uma de 6 filhos de Dona Edna, dos quais somente 3 estão vivos.

Esse parece ser um assunto delicado, e toda vez que a questionei sobre quantos filhos

teria, Dona Edna resignou-se a falar que tivera 6, mas somente três ficaram vivos e então

mudava de assunto. Destes, os dois primeiros são fruto de seu relacionamento com o



antigo companheiro, que a deixou viúva com os filhos ainda pequenos. A filha mais velha

foi  criada pela avó paterna, por ter sido esse, segundo Edna, o último pedido de seu

companheiro. Ainda assim, a relação das duas, me afirmou, é bastante próxima e ela fala

muito das netas e bisnetas. Já o filho havia sido criado por outra família que o registrou e,

por isso, o contato com ele é mais restrito, ainda que exista.  Dete, por sua vez, é filha de

outro pai, cujo nome Edna já não mais lembra. 

Essa  história,  que  me  havia  sido  contada  antes,  foi  repetida  quando  duas

assistentes sociais foram até sua casa para realizar a perícia sócio técnica do processo

judicial que está movendo. Intrigadas pelo fato de que seus outros dois filhos não haviam

sido criados por ela, perguntaram se Dete havia morado sempre com Edna. Dona Edna,

que estava de pé em um lado da sala, olhou para filha que, seguindo as instruções do

advogado, permanecia quieta do outro lado do cômodo, e disse que “sim, né, porque ela

sempre foi  doente. ”  Essa “doença”,  esse “problema de cabeça”,  fez com que, desde

então, Claudete ficasse aos cuidados de sua mãe, ao contrário de seus irmãos.  Hoje, já

adulta, segue dependente da atenção de Dona Edna e, por essa razão, está sempre junto

da mãe

Dona  Edna,  com  72  anos  e  já  aposentada,  trabalhou  sua  vida  toda  como

empregada doméstica em casas de família. Além disso, desde muito jovem se envolveu

com a política por meio da participação em reuniões do partido ao qual é até hoje filiada e,

a partir de então, foi consolidando-se enquanto líder comunitária do bairro em que vive.

Por essa razão, sua participação em reuniões, comitês e eventos é constante. Quando

não está envolvida nessas atividades, passa seus dias na Associação, juntamente com

Jurema e Claudete. O local, segundo seus relatos, costumava ser frequentando por um

grande número de pessoas na época em que haviam cestas básicas a serem entregues

para a população, mas desde que essas deixaram de ser encaminhadas pelo governo

federal, houve um esvaziamento significativo. 

De fato, desde março de 2014, época em que comecei a frequentar o local, é raro

vê-lo com muito movimento. Ainda assim, é uma referência para os moradores que vão

até lá para buscar comprovantes de residência, buscar alimentos, participar de cursos de

informática, entre outras atividades. Parece sempre haver trabalho a ser feito por ali, ou

pelo  menos  é  essa  reclamação  que  escuto  de  Dona  Edna  e  Jurema  com  bastante

frequência.  As duas queixam-se do tempo que dedicam ao trabalho na Associação, o

qual,  ao  contrário  do  que  segundo  elas  pensam  muitos  moradores  do  local,  não  é

remunerado.

 Além das duas, outras mulheres que são membro da diretoria também costumam



frequentar a Associação, ainda que em menor frequência. É importante que as portas

estejam abertas e, por isso, Jurema e Dona Edna passam a maior parte do tempo ali, indo

para casa somente a noite para dormir. Além da presidente e da vice, também Claudete,

apesar de não ter nenhum cargo administrativo na Associação, está sempre por lá com

sua mãe, além de a acompanhara  na maioria das reuniões e eventos que Dona Edna

participa fora dali. Com 48 anos de idade, é bastante vaidosa e usa um anel diferente em

cada dedo da mão, além de estar sempre com o cabelo preso com passador e usar

brincos grandes e muito bonitos. 

Frequenta  a  academia,  que  fica  na  rua  debaixo,  pelo  menos  duas  vezes  por

semana, além de fazer aulas de Zumba, caminhadas no posto de saúde e ginástica na

redenção todas as sextas-feiras pela manhã. Orgulhosa, conta como emagreceu bastante

nos últimos meses e mostra os papéis que o médico lhe deu no posto de saúde, onde

está escrito seu nome, o novo peso e a data daquela avaliação. E, pelos papéis que me

foram mostrados neste último ano, pude perceber que ela realmente emagreceu cinco

quilos desde que nos conhecemos. Dete, como é chamada, gosta de conversar sobre a

ginástica,  de  contar  como  ajuda  a  mãe  na  Associação  fazendo  café  e  limpando  os

banheiros, além de deixar claro que “reza por nós” todos os dias.

Relações de Cuidado e Relações de Dependência 

O convívio com Dete e Dona Edna surgiu como uma pista para refletir sobre as

dinâmicas envolvidas em relações de cuidado e relações de dependência.  Com isso,

pretendo pensar sobre essas relações onde a figura do cuidador e daquele a ser cuidado

são conformados, ao mesmo tempo em que são justamente estas figuras que conformam

essas relações. Por essa razão, essas posições se apresentam como contingenciais. 

Em um local  que pode ser considerado de maior vulnerabilidade em razão das

características  socioeconômicas  da  região,  Dete  é  vista  pelas  demais  mulheres  da

Associação enquanto mais vulnerável, de um modo que suas atitudes são muitas vezes

infantilizadas. Ainda assim, ela se faz presente em todas as situações importantes que ali

ocorrem. E para além disso, frequenta conferências, seminários e eventos para além dos

muros da Associação enquanto participante inscrita na mesma condição do que sua mãe

e Jurema. Sua “doença” é creditada a uma meningite que teve quando tinha apenas 4

meses de idade. Por isso, teria ficado “meio louca”. Essa “loucura”, me disse Dona Edna,

fez com que ela deixasse de estudar quando tinha oito ou nove anos de idade por falta de

uma  escola  em  que  fosse  aceita.  Ao  mesmo  tempo,  quando  assistentes  sociais



perguntaram se Claudete havia morado a vida toda com Dona Edna, ao contrário dos

outros dois filhos que não havia criado, a mãe respondeu que sim, “porque ela sempre foi

doente, né? ”.

Mas seria  injusto pensar  Dete,  ainda que em uma situação de vulnerabilidade,

enquanto um sujeito passivo e desprovida de um papel de força dentro desta rede na qual

está inserida. É preciso, para tanto, prestar atenção em todas as práticas de cuidado

envolvidas nessas relações da vida cotidiana. Como preconiza Annemarie Mol (2008), ao

pensarmos sobre as práticas de cuidado, estamos diante de uma interação. Ou seja, não

é uma questão apenas de escolha individual, mas de um processo coletivo de trabalho

em direção a um resultado. Assim, pode-se dizer que negar as relações de dependência

que fazem parte da vida social seria negar o cuidado enquanto este processo, enquanto

uma interação contínua, específica e adaptável. 

Nesse sentido, parece interessante pensar, também, em termos de “relações de

cuidado”,  enquanto  aquelas  onde  estão  presentes  a  atenção  pessoal  contínua  e/ou

intensiva para com outra pessoa (Zelizer, 2011). Ainda que o objetivo desta relação de

cuidado seja, em última instância, o bem-estar daquele que o recebe, é importante estar

atento  não  para  o  resultado,  mas  sim para  o  processo.  Isso  porque,  as  práticas  de

cuidado possuem um modo especifico de lidar com o bom, onde ao invés de se buscar

princípios estáticos, se busca soluções locais para problemas específicos que precisam

de solução naquele momento,  naquele espaço,  por  aquelas pessoas.  É justamente a

partir desta perspectiva que penso ser possível analisar o cuidado na prática (Mol, Moser

e Pols, 2010). 

Dete  está  inserida  na  vida  cotidiano  daquele  espaço  e  das  pessoas  que  o

frequentam. Sua ausência é sentida por quem chega ao local e prontamente explicada

por Dona Edna que afirma que a filha está na ginástica ou no posto de saúde. Há uma

grande preocupação de que ela não fique sozinha na Associação, pois Jurema e Edna

temem que ela vá brigar com os meninos que passam as tardes ali fora e que eles, em

troca, podem “fazer algum mau para ela”, em uma alusão a algum tipo de abuso físico e

sexual. Ainda assim, quando Jurema tem que ir a algum local e precisa de companhia,

muitas vezes chama Dete para ir com ela e, quando chega em casa em algum horário

que sua vizinha  não  esteja  em casa,  pede que ela  a  acompanhe  por  ter  medo dos

cachorros. 

Dona Edna cuidou da filha durante toda sua vida e para tanto contou com uma rede

familiar mais extensa, da qual participam, além de Jurema, sua irmã, suas afilhadas, além

de, hoje em dia, sua filha mais velha. Dete frequenta a casa de todas e sabe, inclusive,



chegar sozinha até a casa de sua tia. Sua relação com os demais parentes é sempre

comentada e  ela  fala  com alegria  sobre  as  festas  das quais  participa.  Ela,  inclusive,

circula por lugares específicos sem a mãe, mas isso, é claro, pode também causar grande

preocupação. Dona Edna me contou, por exemplo, de um episodio em que Dete fora

visitar uma amiga que mora perto de sua casa. No entanto, já tarde da noite, ainda não

havia retornado o que fez com que a mãe ficasse com “coração na mão” e sem saber

para quem ligar já que Jurema desliga o celular a noite e sua irmã “se entope de remédio”

e dorme. Depois de muita aflição, Claudete apareceu “toda faceira”, o que a teria deixado

bastante braba. A justificativa da filha foi de que o ônibus demorou para chegar, o que

Dona Edna considerou uma resposta plausível em decorrência da falta de ônibus àquela

hora da noite. Na ocasião, comentei que talvez Dete não tenha se dado conta do quão

tarde era, ao que Dona Edna respondeu que “ela até não sabia, mas lá onde ela tava

sabiam, né? Deveriam ter ajudado.”

Evidente  que a  questão  econômica também está  presente  nessas relações  de

cuidado (Zelizer, 2010). Dete nunca trabalhou e é aposentadoria da mãe, que ganha um

salário mínimo por mês, que sustenta as duas. Por essa razão, Dona Edna, em agosto de

2014, por intermédio de uma advogada que presta serviços aos moradores do bairro a

partir  da Associação, deu início a um processo judicial  para requerer a concessão do

Benefício de Prestação Continuada4 para Claudete. Após ter tido diversas negativas pela

via administrativa, onde pleiteia o benefício desde o ano de 2009, vê esta como sendo a

sua última tentativa. Com a possibilidade de ter um aumento considerável da renda, Dona

Edna me disse que, assim que “sair o dinheiro” irá dar um pouco para que a filha entre em

uma loja e fique o tempo que quiser escolhendo e comprando acessórios de beleza de

que tanto gosta. Isso, segundo ela, vai deixar Dete muito contente. Além disso, com esse

valor  ela  poderá  terminar  a  casa  em  que  moram  e  pagar,  com  menos  sacrífico,  a

academia de Dete. No entanto, Jurema e outras amigas delas, temem que, com esse

dinheiro, as netas de Dona Edna passem a lhe pedir ainda mais dinheiro emprestado.
A ligação entre dependência e cuidado foi trabalhada por Michel Fine e Caroline

Glendinning (2005),  que trazem como desafios desta abordagem o fato de que que o

cuidado muitas vezes é uma resposta a dependência, a qual, por sua vez, se caracteriza

4  O Benefício  de Prestação Continuada (BPC)  é  um benefício  assistencial,  individual  e intrasferível,
instituído constitucionalmente e regulamentado no ano de 1993 pela LOAS (art. 20 da Lei Federal n.
8742), fazendo parte da Política de Assistência Social do Brasil.  Ele garante a concessão de um salário
mínimo para o idoso ou deficiente que não possua meio para prover para sua manutenção ou tê-la
provida por sua família. Segundo o paragrafo 2 da Lei, é considerada pessoa com deficiência aquela
incapacitada para a vida independente e, rege o parágrafo 3, que faz jus ao benefício somente aqueles
deficientes ou idosos cuja renda mensal familiar  per capita não seja maior que ¼ do salário mínimo
vigente. (Penalva, Diniz e Medeiros, 2010).  Além disso, a concessão pela via administrativa depende de
perícia realizada pelo INSS. 



por uma necessidade de algum apoio especial o qual pode vir na forma do cuidado. E, é

claro, o cuidado pode por si só criar ou aumentar a dependência. Mas pensando a partir

das ideias de “relações de cuidado” e “relações de dependência” é possível “identificar os

modos nos quais ambos os cuidadores e recebedores de cuidado podem desenvolver

suas  próprias  capacidades  –  de  produzir  efeitos  de  mudança  significativas  nas  suas

próprias  vidas  (...).  “  (Fine  and  Glendinning,  2005:616).  Isso  porque  essas  redes  se

mostram complexas. No caso de Dete, ainda que a relação mãe/cuidadora e filha/que

recebe o cuidado, seja central, a rede de cuidados parece se expandir para além das

duas. 
Quando repete todas as atividades que realiza em sua rotina, Claudete deixa claro

que  ela  também  está  expandindo  essa  rede,  ao  tornar  as  idas  a  academia,  as

participações no posto de saúde, as caminhadas e todas outras atividades em parte de

seu cotidiano. Ela também tem um papel  dentro da Associação, onde realiza atos de

cuidado como preparar o café para as reuniões, limpar os banheiros, atender o telefone e

lavar a louça depois das refeições. Dete se preocupa quando alguma das mulheres está

doente, deixa claro que é preciso ajudar sua mãe que está com muito trabalho e, além

disso, afirma que sempre “reza por nós”.  Logo, ainda que as desigualdades de poder

sejam intrínsecas a essas relações (Kittay, 1999), não significa que este seja um processo

de mão única. Além disso, a desigualdade de poder não significa – ou pelo menos não

deveria significar- uma relação de dominação por nenhuma das partes, uma vez que as

relações de dependência estão encaixadas, aninhadas umas nas outras, e devem ser

pensadas dessa forma (idem)5. 

Considerações finais

Não se pretendeu, em tão curto espaço, esgotar as discussões e controvérsias que

permeiam as noções de cuidado e dependência. O que se espera, com este texto, é

contribuir para esse debate a partir da experiência etnográfica e, com isso, lançar luz para

os aspectos mais positivos destes conceitos. 

Pensar as relações de cuidado e as relações de dependência que permeiam os

“problemas de cabeça” de Dete, permite pensar a vida cotidiana enquanto aquele espaço

em  que  “pequenos  nos  infortúnios  tomam  a  direção  do  hábito  tão  lentamente  sem

constituir  uma ruptura  completa  da  cotidianidade”  (Das,  2015:22).  E  foi  justamente  o

5  Eva Kittay (1999) utiliza o termo `nested dependencies’ para se referir a esta caractetistica das relações
de dependecia. Como exemplo, teríamos a relação clássica (e cada vez mais distante) de uma família
nuclear aonde o filho depende dos cuidados da mãe, enquanto os dois dependem  do pai (provedor), ao
passo que esse depende de um terceiro e assim por diante. 



cuidado enquanto uma prática que é moral em si (Mol, 2008), busquei chamar atenção

para a importância de se prestar atenção ao processo, ao modos como o bom e o mau

são negociados a partir da realidade em que aquele cuidado deve ser provido.  

Se  a  vulnerabilidade  de  Dete  pode  ser  encarada  como  uma  dependência  em

relação a sua mãe, o contexto social no qual está inserida, traz questionamentos reais

quanto a uma conotação negativa que estaria supostamente vinculada a essa ideia de ser

dependente.  Pensando sobre o cuidado, portanto, podemos questionar, de forma mais

ampla, a própria ideologia do sujeito liberal, uma vez que estamos diante de uma noção

que interpela a tensão que existe autonomia/dependência (Epele, 2012). A partir desse

olhar, parece interessante pensar a dependência, como argumenta Ferguson (2013), em

termos  de  pessoas  relacionais.  Isso  significa  ter  em  mente  que  essas  pessoas  não

precedem relações de dependência, mas são por elas constituídas. 

As redes de dependência são, assim, constituidoras daquela pessoa, uma vez que

o ser  está  diretamente  ligado ao pertencer.  Os “problemas de cabeça”  de  Dete,  sua

“doença”, foram absorvidos pela vida cotidiana da qual faz parte.  Ela pertence aquela

pequena coletividade na qual está inserida. Ao contar e repetir todas as vezes sua rotina e

seus hábitos, Dete parece falar justamente sobre o seu papel dentro destas redes, sobre

seu modo de estar no mundo e de pertencer aquela realidade da qual faz parte. 
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