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O QUE É A VIDA? 

A vida é um oceano.

A tristeza e a felicidade são os ventos.

Os pensamentos são as pontas das montanhas, que se erguem como ilhas.

A vida de uma pessoa é o seu veleiro.

Uma pessoa em harmonia

é aquela que sabe usar os ventos.

como força para se impulsionar.

Usar as ilhas para seu descanso na sua jornada.

Apreciar o balanço das ondas, como elas devem ser.

E ao final da jornada,

Abrir um sorriso e dizer: a viagem valeu!

Uma pessoa em desarmonia

é aquela que sempre transforma os ventos numa tempestade,

Que ignorou as ilhas, e as vêem como obstáculos das suas jornadas,

Que acha que as ondas só podem estar no topo,

Que no fim da jornada apenas conta quantas vezes as ondas desceram e

quantas vezes o barco virou.

Arthur de Medeiros Queiroz 

(portador da Síndrome de Berardinelli) 
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RESUMO

A Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia Generalizada Congênita, conhecida 
popularmente no Seridó como “Os Magos”, é considerada no mundo como uma 
síndrome rara e de poucos estudos. No Rio Grande do Norte, especificamente, na 
Região do Seridó, constatou-se uma incidência relevante de portadores. Face à 
presente questão, este trabalho descreve em princípio a origem e evolução da 
referida síndrome, destacando-se a genealogia das famílias dos portadores no 
recorte temporal que data do início do século XIX até os dias atuais e, 
posteriormente, tem como propósito justificar as territorialidades e o imaginário da 
Síndrome e Berardinelli a partir das experiências vividas, do cotidiano e das 
práticas sociais. Isso implica verificar como essas pessoas fragmentavam 
determinados lugares, como elas se percebiam e eram percebidas pela 
sociedade. A abordagem metodológica para a realização dessa pesquisa é de 
ordem qualitativa em uma perspectiva fenomenológica, etnográfica e histórica, 
uma vez que a análise não se pauta apenas no produto, mas leva em 
consideração a história de vida. A análise apresenta o modo como os 
depoimentos fazem sentido no contexto do estudo da genealogia, da percepção 
imagética da sociedade diante deles e a imagem constituída por eles, de si 
mesmo e do outro. Os dados, ainda, demonstram que a existência de muitas 
pessoas com a Síndrome no Seridó ocorre devido à consangüinidade entre as 
famílias. 

Palavras-chave: Síndrome de Berardinelli, Imaginário, Territorialidade, Cotidiano. 
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ABSTRACT

The Syndrome of Berardinelli or Congenital Generalized Lipodystrophy, known 
popularly in Seridó as "The Magicians", it is considered in the world as a rare 
syndrome and of few studies. In Rio Grande do Norte, specifically, in the Area of 
Seridó, an important incidence of bearers was verified. Face to present subject, 
this work describes in beginning the origin and evolution of the referred syndrome, 
standing out the genealogy of the families of the bearers in the temporary cutting 
that dates of the beginning of the century XIX to the current days and, later, it’s 
has as purpose to justify the territorialities and the imaginary of the Syndrome and 
Berardinelli starting from the lived experiences, of the conidian and of the social 
practices. That implicates to verify as those people they fragmented certain 
places, like them they noticed her and they were noticed by the society. The 
methodological approach for the accomplishment of that research is of qualitative 
order in a perspective phenomenological, ethnography and historical, once the 
analysis is not just ruled in the product, but it takes in consideration the life history. 
The analysis presents the way as the depositions they make sense in the context 
of the study of the genealogy, of the perception imagery of the society before them 
and the image constituted by them, of himself and of the other. The data, still, 
demonstrate that the a lot of people's existence with to Syndrome in Seridó 
happens due to the consanguinities among the families. 

Key words: Syndrome of Berardinelli, Imaginary, Territorialities, Conidian. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia generalizada congênita é 

considerada uma desordem rara no metabolismo, haja vista que consiste na falta 

do tecido adiposo, apresentando um físico diferente para quem nasce com ela. 

Considerando a falta de conhecimento, bem como registro documental no Estado 

do Rio Grande do Norte e, especificamente, na Região do Seridó, Dantas (2000) 

desenvolveu uma pesquisa e descobriu que pessoas portadoras da síndrome 

passaram a existir na referida região desde o início do século XIX. 

O estudo da genealogia permitiu encontrar uma consangüinidade entre as 

famílias dos portadores, pois a maior parte descende de um tronco comum: o 

português, vindo na época da colonização para esse território. Nesse período, as 

pessoas não sabiam por que elas nasciam assim, desencadeando no imaginário 

da sociedade o preconceito e a discriminação e, conseqüentemente, o sofrimento 

dos portadores. 

Entendemos que é necessário estudos sobre a Síndrome de Berardinelli 

para que possamos encontrar um acervo maior de pesquisas que venham 

contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas. Para tanto, esta dissertação 

torna-se relevante, uma vez que é através do estudo do imaginário que são 

explicadas as relações estabelecidas da imagem do físico de uma pessoa dita 

normal para o físico do portador da Síndrome de Berardinelli, associando aos 

acontecimentos que são vivenciados na sociedade. Citamos entre os 

pesquisadores que têm se preocupado com o fenômeno do imaginário autores 

como Durand (1997), Bachelard (2001), Bourdieu (1989), Merleau-Ponty (1992, 

1997), Trindade (1997) e Dubois (1995). 

Conhecer as territorialidades, o cotidiano e as práticas sociais das pessoas 

da Síndrome de Berardinelli nos encanta, porque passamos a conhecer o 

potencial humano delas, que lutam para sobreviver numa sociedade 

preconceituosa. Assim, nos apoiamos nos estudos de Tuan (1983), Carlos (1996), 

Holzer (1997), Christofoletti (1982), Machado (1997) e Certeau (1994). 
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Tais estudos instigam discussões acerca das imagens construídas pela 

sociedade a respeito dessas pessoas, como é o seu cotidiano, quais são suas 

territorialidades nos lugares onde residem e que práticas sociais desenvolvem na 

sociedade. 

1.2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Podemos dizer que as pesquisas relacionadas à Síndrome de Berardinelli 

no estado do Rio Grande do Norte são escassas. Certos trabalhos apontam para 

questões de distribuição geográfica, genealógica e outros para a área da 

medicina. 

A dificuldade da inclusão dos portadores da síndrome na sociedade é 

histórica, uma vez que a história os rotulava como pessoas dos Magos e não 

portadores da Síndrome de Berardinelli. Isso ocorria por uma questão cultural, em 

que não se tinha a curiosidade de descobrir o porquê dessas pessoas nascerem 

assim e como elas viviam. 

Partindo desse pressuposto, este estudo se justifica pela necessidade de 

um olhar mais atento com os portadores da Síndrome de Berardinelli enquanto 

seres humanos dotados de conhecimento que precisam desenvolver suas 

habilidades na sociedade. Para isso, o estudo do imaginário vem contribuir no 

sentido de desmistificar essa imagem contraditória a respeito da aparência física 

dessas pessoas, como também conhecer o cotidiano, as territorialidades e suas 

práticas sociais. 

De certa forma, é justificado, também, através do interesse particular, 

enquanto pesquisadora, residindo no nascimento de minha filha, Veruska Karla, 

portadora da Síndrome, deixando-me curiosa para estudar o porquê dela ter 

nascido assim. 

1.3 QUESTÕES DA PESQUISA 

Diante da problemática que os portadores da Síndrome de Berardinelli 

enfrentam com a discriminação, por representar imagens diferenciadas para 

aqueles que os olham e, por conseguirem desempenhar, no seu cotidiano, suas 
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territorialidades e suas práticas sociais, elegemos as seguintes questões que

nortearam esta investigação:

Qual a relação entre o processo de organização e ocupação do Seridó

Potiguar e a existência da Síndrome de Berardinelli nesta região?

Qual é a percepção imagética da sociedade diante do portador da

Síndrome de Berardinelli?

Que imagens os portadores da Síndrome constroem de si e do outro?

Como é o cotidiano e as práticas sociais dos portadores da Síndrome de

Berardinelli?

De que forma as práticas sociais, o cotidiano e as experiências vividas

favorecem o estudo da territorialidade dos portadores da Síndrome de

Berardinelli?

De que maneira se dá o cotidiano e as territorialidades dos portadores da

Síndrome de Berardinelli?

Como é o cotidiano e as práticas sociais dos portadores da Síndrome de

Berardinelli?

Que contribuição trará a construção dessa pesquisa para a ciência?

1.4 OBJETIVOS

Estabelecemos como objetivo geral a intenção de justificar as

territorialidades e o imaginário da Síndrome de Berardinelli a partir das

experiências vividas, do cotidiano e das práticas sociais. Implica verificar como

essas pessoas fragmentavam determinados lugares, como elas se percebiam e

eram percebidas pela sociedade. Em decorrência, surgiram os objetivos

específicos em que propomos:

a) resgatar através da história oral o imaginário construído pela sociedade

diante dos portadores da Síndrome de Berardinelli, de si mesmo e do

outro;

b) identificar, a partir dos espaços vividos, as territorialidades dos portadores

da Síndrome de Berardinelli.
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação encontra-se organizada em 5 (cinco) capítulos,

distribuídos da seguinte maneira: a Introdução apresenta as considerações

iniciais, a justificativa do estudo proposto, as questões de pesquisa e os seus

respectivos objetivos. Ainda, neste capítulo, contextualizamos a pesquisa,

descrevemos o paradigma metodológico adotado, inserindo-o numa perspectiva

de base qualitativa e de ordem fenomenológica, histórica e etnográfica. Nessa

etapa, caracterizamos os sujeitos colaboradores da pesquisa e os lugares em que

foi desenvolvida a coleta dos dados. Finalizamos descrevendo o procedimento de

análise e discussão dos dados.

No segundo capítulo, Origem e evolução da Síndrome de Berardinelli,

explicamos através da história de ocupação e povoamento do Seridó como esses

portadores passaram a existir nesses lugares.

No terceiro capítulo, intitulado de Pressupostos teóricos, apresentamos a

teoria que fundamentou essa pesquisa. Inicialmente, situamos as concepções

acerca da Lipodistrofia, relatando sua classificação e a parte histórica. Foi

destinado um tópico a respeito da territorialidade e lugar, no qual destacamos os

espaços vividos por essas pessoas. Em seguida, analisamos o imaginário,

verificando-se as abordagens teóricas.

No capítulo quarto, A imagem do outro, analisamos como a sociedade

percebia e percebe os portadores da Síndrome de Berardinelli, como eles se

percebiam e se percebem, e como percebem o outro.

No capítulo quinto, As territorialidades e o cotidiano dos portadores da

Síndrome de Berardinelli, investiga o cotidiano, suas territorialidades e práticas

sociais.

Em seguida, são feitas as Considerações Finais, as quais se constituíram

em nossas reflexões a respeito das questões levantadas, tentando elucidar de

maneira sucinta tópicos que possam vir para o aprimoramento para as indicações

sobre as questões do trabalho.

Concluímos nossa dissertação com as Referências utilizadas para a

fundamentação teórica do trabalho, além dos Apêndices que documentaram

nosso corpus.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



1.6 METODOLOGIA

1.6.1 Abordagem da Pesquisa

Caracterizamos nosso estudo como uma investigação de caráter descritivo-

qualitativo e interpretativo, que se inscreve dentro dos parâmetros da pesquisa

qualitativa, com alguns princípios etnográficos (MATTOS, 2001), uma vez que

esse estudo compreendeu, por um período de tempo, as formas costumeiras de

viver de um grupo particular de pessoas onde o contato direto do pesquisador

com a situação pesquisada permitiu reconstruir os processos e as relações que

configuram a pesquisa.

Referindo-se ao que postula Husserl (1990), a fenomenologia também deu

sua contribuição para nossos objetivos, haja vista que constitui-se como uma

sólida base para a descrição e análise. Ainda, nessa perspectiva, é permitido

sentir o objeto e vê-lo diante dos olhos, expressando significações, bem como ir

além da percepção, penetrando em suas propriedades, aprendendo sua essência,

e caminhando na direção do significado articulado.

Nesse contexto, a recorrência à história contribuiu para entender que as

atuais formas de vida social, as instituições têm origem no passado. É importante

pesquisar suas raízes, para compreender sua natureza e função. Assim, essa

forma de abordagem consiste em investigar acontecimentos, processos e

instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje

(LAKATOS, 1991).

No que se refere à pesquisa bibliográfica, esta serviu de suporte teórico

indispensável, pois através de dados históricos, geográficos, assim como os

pressupostos do imaginário e suas territorialidades contribuíram para o

entendimento da problemática em estudo.

1.6.2 O Contexto da Pesquisa

A pesquisa foi realizada nas cidades onde residiam os portadores antigos

e, hoje, residem os que estão vivos. Isto significa dizer que as cidades priorizadas
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para a pesquisa foram: Natal, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas,

Jucurutu, Caicó, Jardim do Seridó, Jardim de Piranhas, São Bento e Paulista.

A escolha partiu da importância de serem os lugares de vivência do

cotidiano dessas pessoas, onde elas desenvolvem suas práticas sociais e

constroem suas territorialidades. Desta forma, também, é nesses lugares que se

encontram pessoas que conviveram com os portadores, seja nas escolas, nas

fazendas, nos sítios como na própria cidade, observando assim, o modo de vida,

como se relacionaram com sua família e com os outros; já que no início da

ocupação e povoamento dessas cidades nada se sabia a respeito da Síndrome

de Berardinelli, e sim dos Magos.

1.6.3 Sujeitos Colaboradores

Participaram dessa pesquisa 17 (dezessete) sujeitos colaboradores

(portadores). Todos são filhos de pais que não são portadores da Síndrome, mas

que carregam em seu sangue os genes que tem anomalia, pois a doença é

ocasionada por genes recessivos.

A faixa etária deles era de 5 a 45 anos. A situação dos pais era

heterogênea quanto à condição sócio-econômica e ao nível de escolaridade.

Dentre esse grupo estudado, 10 (dez) sujeitos colaboradores estão

freqüentando a escola e 7 (sete) deixaram de estudar por vários motivos: falta de

incentivo, não aprendiam nada, eram discriminados. Não se sabe realmente se a

Síndrome afetou o desenvolvimento intelectual dessas pessoas, porque na

literatura, geralmente, indica que a maioria dos casos nasce com retardo mental.

Em relação ao conhecimento sobre a Síndrome de Berardinelli, hoje as

famílias já sabem o nome científico e como devem cuidar de seus filhos, porque

antes os próprios médicos, principalmente na Região do Serido, desconheciam o

problema a ponto de causar absurdos com essas pessoas.

A seguir será feita uma exposição sucinta das características de cada

sujeito, com indicações dos níveis socioeconômico e educacional das famílias.

1 . Isaac (5 anos), 2. Iache (7 anos) e 3. Iasmim (11 anos) - fazem parte de uma

família de 5 filhos, sendo eles os afetados pela Síndrome. Essas crianças

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



estudam na escolar regular e uma delas faz curso de computação. Seus pais

sempre os levam à praia, no sentido de incluí-los na sociedade, pois ainda assim,

eles sofreram muito preconceito. Seus pais não são primos.

4. Roberto Wagner (19 anos) - é um dos portadores que se destaca na

sociedade. Quando criança sofreu muito preconceito por ser diferente, mas com o

passar dos anos, adquiriu massa muscular e melhorou bastante seu aspecto

físico. Ele tem uma irmã, mas não é afetada pela Síndrome. Seus pais tiveram o

diagnóstico com poucos meses de nascido. Hoje, ele faz faculdade de

Administração Financeira em Natal.e é poeta – seus pais não são primos

5. Veruska Karla C. Dantas (18 anos) - reside em Currais Novos, está

concluindo o Ensino Médio. Na sua família de 3 irmãs, somente ela foi afetada.

Seus pais são primos muito distantes e tiveram que enfrentar junto com Veruska

essa sociedade preconceituosa. Dentre outros portadores, ela se destaca

enquanto pessoa que se aceita e está inclusa na sociedade.

6. Mª das Vitórias (29 anos), 7. Mª de Fátima (38 anos) - são irmãs e portadoras

da Síndrome, residindo em Carnaúba dos Dantas. Na sua família de 5 irmãs, 3

foram afetadas. As duas abandonaram a escola muito cedo, pois não gostavam

de estudar. Elas sofrem muita discriminação porque as pessoas perguntam se

elas são homens. Diante disso, nunca trabalharam, a não ser na sua casa e em

casa de conhecidos. Os pais são primos distantes.

8. Joélio Dantas de Medeiros (34 anos) - reside em Carnaúba dos Dantas, em

uma família de 4 irmãos, 3 foram afetados e, dentre eles, só existe, hoje, ele com

a Síndrome. Quando criança foi muito discriminado, mas sempre estudou e

concluiu a faculdade de Economia. Atualmente, é funcionário dos Correios da

cidade, desenvolve também seu talento de músico. Seus pais são parentes

distantes e tiveram pessoas na família com a Síndrome.

9. Mª das Graças (16 anos), 10. Graciele (20 anos) - são irmãs e portadores da

Síndrome de Berardinelli. Elas residem em Jardim do Seridó, no Sítio Angicos. De

4 irmãs, duas foram afetadas. Uma estuda a 5ª série e outra o 3º ano do Ensino

Médio. Elas sofreram muita discriminação, por serem confundidas com homens.

Seus pais são primos legítimos. Seu pai teve três irmãs com a Síndrome.

11. Arthur de Medeiros Queiroz (14 anos) - reside em Caicó, faz a 8ª série. É

filho único e se considera uma pessoa inclusa na sociedade, porque, além da
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escola, é poeta e pratica vôlei. Sua mãe teve algum parentesco com seu pai.

Existem pessoas na família com a Síndrome.

12. Fábio Eloi de Araújo (22 anos) - reside no Sítio Salgado, município de

Caicó/RN. Não gosta de estudar, o que lhe dá prazer é trabalhar na agricultura,

mas não se socializa bem com as pessoas, pois se acha muito diferente. Seus

pais são parentes muito distantes e existiram pessoas na família com a Síndrome.

Na sua família de três irmãos, ele, e uma irmã que já faleceu, foram afetados.

13. Idelvan Araújo (45 anos) - reside em Caicó/RN, nunca estudou, na sua

família foram afetados ele e sua irmã Irismar, que já faleceu. Convive na

sociedade, mas observa-se que a sua idade mental não acompanha a idade

cronológica. Seus pais são primos distantes. Existem muitas pessoas na família

com a Síndrome.

14. Jonas de Araújo (17 anos) - reside na cidade de Jardim de Piranhas/RN, na

sua família de 3 irmãos, dois foram afetados e só existe ele. Estudou só a 3ª

série, também sofreu muita discriminação. Seus pais são primos próximos e teve

dois tios com a Síndrome.

15. Sandrineide de Araújo Ramalho (23 anos) - reside em Paulista/PB. Estudou

até a 1ª série, já sofreu muita discriminação por ser confundida com homossexual.

Na sua família de três irmãs, nasceram dois com a Síndrome. Seus pais são

parentes distantes e existem pessoas com a Síndrome na família.

16. Maria do Rosário (12 anos) - reside em Paulista/PB, estuda, faz a 6ª série.

Já sofreu discriminação porque as pessoas não conheceram o seu problema. Na

família de dois filhos, só ela foi afetada. Os pais são primos legítimos e existiu e

existem pessoas na família.

17. Naide Batista de Araújo (24 anos) - reside em Jucurutu/RN. Em uma família

de quatro irmãos, só ela foi afetada. Quanto à sua escolaridade, estudou até a 1ª

série, pois um dos motivos que fez a deixar foi a discriminação dos colegas que

lhe apelidavam muito. Mesmo assim, hoje ela se socializa muito com as pessoas

de sua cidade. Seus pais são parentes distantes.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



1.6.4 Coleta de Dados

Tendo em vista tratar-se de uma pesquisa, cujo comportamento

desenvolve um caráter multimetodológico, utilizamos simultâneos e ou

consecutivos, os seguintes instrumentos de investigação e de coleta de dados:

pesquisas bibliográficas sobre a Síndrome de Berardinelli, genealogia, história do

Rio Grande do Norte, cotidiano, territorialidade e práticas sociais, como também

entrevistas semi-estruturadas com a finalidade de obter todas as informações

possíveis acerca da pesquisa realizada.

Para o desenvolvimento das tarefas previstas na coleta de dados,

dedicamos consideravelmente parte de tempo, concomitantemente, às atividades

de leitura e produção do conhecimento, principalmente com a elaboração dos

instrumentos estabelecidos: instruções e roteiros para o preenchimento das fichas

genealógicas e para o desenvolvimento de entrevistas.

Neste ínterim, tivemos um contato prévio com os pais, portadores e a

comunidade que ia ser entrevistada, expondo nosso propósito de estudo, as

linhas gerais do trabalho e, nesse sentido, sondando sobre a perspectiva de

elaboração que poderiam nos prestar.

A propósito, um fato que muito nos estimulou e nos deu mais ânimo para

prosseguir foi o grau de aceitação imediato dos pais, portadores e a comunidade,

resultando no agendamento dos encontros durante os quais exporíamos nossa

proposta de estudo e sondaríamos sobre a disposição, ou não, desse grupo em

colaborar conosco.

Em contato com os entrevistados, após a explanação e discussão sobre o

trabalho e a tarefa que deveriam desempenhar, nesse caso, preenchimento da

ficha genealógica ascendética e realização de entrevistas, todos os sujeitos

mencionados se mostravam dispostos/as a colaborar.

Nesse sentido, os sujeitos foram instados a responderem a ficha

genealógica, bem como a utilização de entrevistas, fichas e elaboração da árvore

genealógica, tabelas, mapas e fotografias, tornando os dados fidedignos.
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1.6.4.1 Sobre as entrevistas

Um ponto seguinte constituiu no agendamento de datas e locais para as

entrevistas e entregas de fichas genealógicas ascendéticas. Assim, para cada

entrevista havia uma conversa prévia com cada sujeito colaborador, na qual

tínhamos sempre o cuidado de deixar bem claro o tipo de estudo e sua finalidade,

então, só após essas preliminares é que passávamos a realizar a entrevista.

Inclusive, procurávamos mostrar bem claro nesta negociação, o caráter de

liberdade que permeia esse tipo de registro, sendo facultado ao interlocutor/a a

opção de aceitar ou não que se fizesse registro: gravação em fita magnética. Não

foi registrado nenhum tipo de recusa, desconfiança ou atitude similar.

Para efetivação das entrevistas, que foram gravadas em fita magnética,

contamos com a prévia aquiescência do grupo entrevistado. Posteriormente,

todas as entrevistas foram transcritas e digitadas com a ajuda de uma voluntária

da Associação dos Pais e Portadores da Síndrome de Berardinelli do Rio Grande

do Norte - ASPOSBERN, na condição de colaboradora espontânea. Esse material

de leituras e releituras apreciativas, nas quais destacamos momentos/passagens

significativos/as dos depoimentos, com base nos objetivos definidos para o

estudo, aspecto que será mais detalhado no próximo item.

Realizamos ao todo 100 (cem) entrevistas entre pais, portadores e a

comunidade. É bem verdade que realizar as entrevistas, pelas características e

peculiaridades inerentes a esse tipo de atividade, não se revelou tarefa

trabalhosa, pois dependia de um estabelecimento de um cronograma, e assim foi

feito, com a participação dos sujeitos colaboradores. Com relação às entrevistas

utilizadas na pesquisa, do tipo semi-estruturada (MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDJER, 1994), foram direcionadas perguntas específicas, mas

também oportunizou ao entrevistado que respondesse com seus próprios termos.

Ainda, conforme os autores citados, a entrevista semi-estruturada

caracteriza-se por conter uma série de questões abertas, dirigidas oralmente ao/a

interlocutor/a, obedecendo a uma dada seqüência, na qual o entrevistador, caso

julgue necessário, pode adicionar perguntas de esclarecimento.

Seu emprego como meio de recolha de dados colabora com o

aprimoramento das questões, bem como ajuda no esclarecimento dessas
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questões e de problemas observados, já que as entrevistas foram realizadas com

os portadores que estão vivos, com os pais e parentes dos portadores falecidos e

vivos e com pessoas da comunidade que conviveram e não conviveram com os

portadores.

1.6.4.2 Ficha, heredograma e árvore genealógica

Para desempenhar a etapa dessa pesquisa, marcou-se com antecedência

um contato com os pais o preenchimento da ficha genealógica ascendética (ver

modelo no Apêndice “A”), na qual foram examinados muitos documentos, tais

como registros de nascimento e certidões de casamento dos pais, avôs, bisavôs,

trisavôs, até as gerações que nos fosse permitido pesquisar. Após o

preenchimento dessa ficha e pesquisa bibliográfica a respeito das famílias,

partimos para a montagem da árvore genealógica e o heredograma (ver Apêndice

“B”) das famílias dos portadores, falecidos e vivos, no recorte temporal do início

do século XIX até hoje. Para isso, precisamos do auxílio de três genealogistas1,

que nos possibilitaram informações para que fosse construída a árvore

genealógica, chegando a um tronco comum.

1.6.4.3 Quadros e mapas

Para efetivação dos quadros, usamos conversas orais com os pais,

familiares e a comunidade, além da pesquisa bibliográfica que enriqueceu e nos

deu subsídio para entender o contexto histórico ao qual estava sendo investigado,

já que a pesquisa permeia do século XIX até hoje.

O mapeamento geográfico dos casos surgiu à medida que fomos

identificando os portadores em outros lugares e com isso observou-se que não

era só em um lugar que existia portadores no estado do RN, mas em outros

lugares e que a incidência era maior no Seridó devido consangüinidade das

famílias. Então, diante disso, a construção dos mapas foi de muita importância

1 Fernando Antônio Bezerra Galvão, Helder Alexandre de Macedo e Pedro Arbués Dantas –
genealogistas seridoenses que colaboraram significativamente com dados referentes ao estudo
das famílias dos portadores da Síndrome de Berardinelli.
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para a pesquisa, pois através disso podemos localizar onde estão os portadores

nos estados do Brasil.

1.6.4.4 Fotografias

As fotografias demonstraram de maneira concreta as características

fisiológicas da Síndrome, objetivando a identificação de um ser humano sem o

tecido adiposo e, por sua vez, portador da Síndrome da Berardinelli, como

também essas pessoas estão inclusas na sociedade exercendo suas práticas

sociais.

1.6.5 Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados

Para desenvolver esta etapa da pesquisa, a análise de dados, procuramos

trabalhar com um número razoável de materiais, fichas genealógicas

ascendéticas e conversas orais com os pais, familiares, comunidade e três

genealogistas para a construção da árvore genealógica da Síndrome de

Berardinelli.

Para chegarmos aos dados do imaginário, territorialidade, cotidiano e

práticas sociais, usamos do instrumento das entrevistas semi-estruturadas, as

quais nos possibilitou o conhecimento da história da vida desses sujeitos, como

se dá o seu dia-a-dia, quais são os seus espaços vividos dentro dos lugares onde

eles moram e como eles exercem coletivamente suas práticas sociais.

Desse modo, ao traçarmos o perfil dos sujeitos colaboradores, tivemos

condições de analisar que o estudo da genealogia possibilitou o entendimento de

que os portadores antigos e muitos dos vivos no Estado do RN vêm de um tronco

comum que foi Tomaz de Araújo Pereira, uma das pessoas que colonizou a

cidade de Acari, verificando-se que essa incidência no estado dá-se pela

consangüinidade das famílias que habitaram esses lugares na época da

colonização, e, ainda, pela constatação de que a maioria dessas famílias são

primos, parentes próximos ou distantes, com uma maior concentração de casos

nas famílias Dantas e Araújo.
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Nesse sentido, os dados coletados a partir do imaginário retratam a

discriminação que os portadores enfrentam na sociedade, por a mesma

desconhecer a Síndrome a Berardinelli, fazendo assim, com que muitas imagens

sejam construídas a seu respeito, como é o caso do sexo feminino que é

confundido com um homossexual porque o aspecto físico apresenta uma

aparência masculinizada.

A análise do cotidiano e as territorialidades dos portadores da Síndrome de

Berardinelli nos revela que os antigos gostavam muito de viver nas fazendas e

trabalhavam na agricultura, pois eram pessoas que não sabiam porque tinham

nascido assim, eram conhecidos por Magos, devido ao seu aspecto físico, pouco

estudaram e tiveram um convívio social, pois se achavam muito diferentes a

ponto de alguns se isolarem, enquanto outros, mesmo sem ter um diagnóstico,

conseguiram descobrir seus talentos e se tornaram importantes para os outros, se

destacando na dança, nas apresentações de queda de Braço (testando a força),

contanto histórias e também fazendo poesias. Os lugares mais freqüentados eram

as fazendas, suas casas, a igreja, as festas da padroeira, e as casa dos parentes.

Desse modo, os portadores que estão vivos são pessoas que convivem na

sociedade, ainda com um certo preconceito, mas bem diferente dos antigos, pois

hoje já sabem o nome científico e como cuidar de sua saúde para prolongar a

vida. Dentre esse grupo, alguns estão na escola, enquanto outros por serem

discriminados e por não ter o incentivo abandonaram cedo a escola. Os lugares

mais freqüentados por eles são a casa, a igreja, a sede da Banda de música, a

casa dos amigos, a praça, a rodoviária, a barbearia e a casa dos familiares. Esses

lugares são territorialidades demarcadas por eles, por serem lugares intuídos de

grande significado.

Posto isso, as práticas sociais, avaliadas, possibilitou-nos entender que

eles exercem coletivamente com os outros a capoeira, o teatro, o grupo de

jovens, as atividades da sala de aula, a natação, o trabalho, dentre outras

atividades que se fazem inclusas no meio social. É perceptível também, que

enquanto alguns exercem coletivamente suas práticas sociais, outros ainda por

serem discriminados sentem-se incapazes de desenvolver seus trabalhos na

sociedade.
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CAPÍTULO II – ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SÍNDROME DE

BERARDINELLI

De acordo com o que diz a história, a doação de terras devolutas no Rio

Grande do Norte expandiu durante o século XVIII. Esta doação era de interesse

da Coroa Portuguesa, que após vencer e expulsar os holandeses tinha como

meta colonizar a faixa litorânea, mas também conquistar as áreas interioranas.

Neste contexto, Monteiro (2000, p. 58) explícita:

Para as frentes de ocupação do interior foram designados capitães de
infantaria das ordenanças que se encarregavam de estabelecer postos
avançados de ocupação de terras mediante guerras a serem movidas
contra os indígenas que resistissem à ocupação.

Em se tratando da ocupação do interior, observa-se que o homem branco

enfrentou muita dificuldade para ocupar essas terras. Nessa época, o Sertão

Potiguar era habitado por tribos indígenas, tais como: Tarairiús, Janduís, Pegas e

Canindés. Devido ao grande número de indígenas nesta área o contato dos índios

com o elemento branco ocorreu de forma violenta, uma vez que os colonos

intencionavam escravizar os nativos. Inconformados com tal situação, foi

declarada uma guerra que durou dez anos (1687-1697). Este movimento de

revolta e auto-preservação ficou mais conhecido como guerra dos Bárbaros e

desenvolveu-se nos vales dos rios Açu, Apodi e no Rio Seridó, concentrando-se

na área da Ribeira do Acauã. No que se refere aos estudos de Monteiro (2000, p.

58):

Esses homens em armas realizavam, na prética, o objetivo último da
colonização portuguesa e a eles caberia não apenas guerrear, mas
também estabelecer as bases de núcleos de povoamento europeu, pois
tratava-se de combater ao indígenas e fixar-se em suas terras, por isso
junto com as armas seguiam o gado e o necessário a lavoura.

Desta forma, os primeiros sesmeiros seridoenses, com algumas exceções,

não vieram só dirigir as fazendas, mas sim, tomar posse das terras obtidas e

disputar a posse das terras indígenas. Como as condições naturais não permitiam

o cultivo da cana-de-açúcar e as terras se tornavam a principal atividade

econômica, a pecuária, passou a ser desenvolvida em grande escala.
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A resistência indígena perdeu a sua força no início do século XVIII, dessa

forma a concessão de sesmaria no Sertão passou a ser modificada. Aquele que

recebesse a sesmaria seria obrigado a fazer a terra produzir em um ano, caso

contrário, sua terra seria repartida entre os moradores da capitania.

Nesse caso, sesmeiros e grandes posseiros, tendo acesso à fonte de

riqueza fundamental - a terra - formaram a base da elite econômica, social e

política da colônia (MONTEIRO, 2000, p. 79).

A capitania do Rio Grande do Norte na primeira metade do século XVIII

destacava-se pela formação das grandes fazendas que pertenciam aos senhores

de engenhos da Zona da Mata açucareira. Para ser dono de uma fazenda era

necessário ser rico para poder manter os custos da fazenda. Por volta de 1750

muitos sesmeiros e posseiros passaram a habitar o Sertão com suas famílias.

As primeiras fazendas de criar gado, instalando-se nas margens dos rios
e lagoas existentes, levaram ao surgimento de disputas por fontes de
abastecimento de água, sobretudo em áreas sujeitas a secas freqüentes
como o Sertão (MONTEIRO, 2000, p. 81).

Devido à necessidade de criar o gado próximo a lugares que tivessem

água por motivo das condições naturais, surgiu os chamados caminhos de gado

que ligavam as zonas criadoras aos distantes mercados de Pernambuco e Bahia,

fazendo uma ponte entre o interior do RN e as capitanias vizinhas. Por volta de

1775 no Rio Grande do Norte surgiram 308 fazendas de gado nas ribeiras,

contabilizando assim onze freguesias.

Como resultado da expansão do povoamento e do aumento populacional
que ocorreram, o século XVII foi aquele da criação das dez primeiras
freguesias e sete primeiras vilas da capitania do Rio Grande. As
freguesias, que em quase todos os casos foram criadas antes das vilas,
correspondiam ás áreas de assistência religiosa, implicando na presença
de padres, igrejas e capelas, e abrangiam grandes áreas onde a
população vivia dispersa em diferentes fazendas, apesar de existirem
pequenos povoados. Nas áreas onde o povoamento era mais denso e
concentrado, foram criadas as primeiras vilas (MONTEIRO, 2000, p. 93).
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MAPA 01 – RIO GRANDE DO NORTE–DIVISÃO DO ESPAÇO EM RIBEIRAS E FREGUESIAS
FONTE: CARVALHO, Edílson Alves; FELIPE, José Lacerda Alves.
Economia – RN. Estudo Geo-Histórico e Econômico. Edit. Grafset. João Pessoa, 2003.

Partindo desse pressuposto, pode-se compreender que na Região do

Seridó as fazendas foram o marco inicial da colonização pelo elemento branco

português. Elas surgiram como o centro da atividade pastórica da capitania do Rio

Grande, desbravando o território interiorano potiguar.

O gado foi fixado e também, na própria execução do serviço de campo,
um alargado das áreas geográficas. Procurando reses tresmalhadas,
pesquisando águas ou pastos duradouros, caçando pontos para as
invernadas, os vaqueiros surpreendiam paisagens novas, serras que
pareciam pedir morada e alpendre de casa grande fazendeira
(CASCUDO, 1984, p. 52).

Dessa maneira, como afirma Medeiros (1954, p. 24): “Entretanto, na

maioria das vezes os mesmos não vinham pessoalmente ocupar a terra, enviaram

vaqueiros e procuradores para tomar e posse das terras e administrar as

fazendas que iam se instalando”. As datas de terras, posteriormente fazendas,
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eram doadas a antigos combatentes na luta contra os indígenas, a funcionários

do Reino ou a pessoa recém-chegadas da Metrópole.

Durante os séculos XVIII e XIX, as fazendas desempenharam um

importante papel na história seridoense, como também no surgimento e

desenvolvimento dos núcleos urbanos, que deram origem as cidades atuais.

Segundo o que evidencia Monteiro (2000, p. 83):

Á margem dos caminhos de gado, principalmente naqueles pontos em
que diferentes estradas se cruzavam, foram se estabelecendo
moradores que acolhiam os condutores de boiadas, depois de suas
longas viagens. Fornecendo-lhes pousada, produtos de suas lavouras e
criações domésticas e os ofícios necessários ao trato com os animais-
como ferrar e selar os cavalos – esses núcleos de moradores deram
origem, em muitos casos, a feiras e povoados, que se tornariam vilas.
Esta foi, provavelmente, a origem de algumas cidades do RN, como
Caicó, Mossoró e Currais Novos.

Desse modo, os interesses econômicos a respeito desse espaço passaram

a ser cada vez maior, fazendo assim com que muitas famílias de melhor estirpe

FIGURA 01 – Casa de Fazenda – Saco dos Pereira - Acari/RN
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passassem a se instalar nessas terras. Nesse contexto social iniciou-se o

povoamento do Seridó, conforme afirma Cascudo (1994, p. 5):

O processo de povoamento do Seridó norte-rio-grandense se dá a partir
de várias frentes de ocupação. Uma delas sendo originária do Norte da
Bahia, através do Rio São Francisco e seus afluentes atingiu o rio
Piranhas-Açu e chegou ao Seridó através da Borborema. A outra,
originária no Ceará, chegou ao Rio Grande do Norte vindo pela Chapada
do Apodi, em direção a região do oeste. A terceira frente formada por
povos que partiam do litoral em direção ao Sertão, percorrendo os vales
e várzeas dos rios.

MAPA 02 – RIO GRANDE DO NORTE – OCUPAÇÃO E POVOAMENTO
FONTE: CARVALHO, Edílson Alves; FELIPE, José Lacerda Alves.
Economia – RN. Estudo Geo-Histórico e Econômico. Edit. Grafset. João Pessoa, 2003.

As margens dos rios foram de importância no povoamento e instalação das

fazendas, pois o colonizador ao chegar em uma determinada região procurava um

curso d´gua para introduzir seu gado, originando assim um sítio. Dessa forma, era
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através dos rios que as pessoas descobriam os seus lugares de morada. A esse

respeito, afirma Cascudo (1984, p. 520):

Descendo os rios Sabugi, Espinharas e Piranhas, pisando as areias dos
leitos ressequidos, os fazendeiros paraibanos traziam gado, escravos
sitiando fazendas, abrindo picadas, ganhando as abas das serras, as
rechãs úmidas, farejando as ‘águas represadas nos poços que eram
explicadas como milagres. De Pernambuco os sesmeiros ou
simplesmente os homens desejosos de vida construtiva, vinham para o
Seridó e voltavam, anos depois, para trazer a família, obter licença
episcopal para ereção da capela.

Percebe-se, então, que os primeiros povoadores do Território do Seridó

Potiguar foram, a sua maior parte, famílias de descendências portuguesas, que

vieram para o Seridó em 1720. Além de pessoas das capitanias do Rio Grande,

Paraíba e Pernambuco, vieram ao Seridó elementos advindos do reino, os quais

se tornaram os fundadores de estirpes, que viriam a se constituir na elite social,

econômica e política da região. A partir dos documentos paroquiais pesquisados

por Medeiros Filho (1981), podemos ter um idéia da procedência dos portugueses

que vieram para o Seridó. É possível compreender que os reinos migravam

basicamente no Norte de Portugal e Açores. Nestes documentos estão anotados

os ''naturais do Minho'', naturais de Açores, naturais de Douro, naturais da

Estremadura, natural do ''Trás-os-Montes'' (cf. CASCUDO, op. cit, p. 49-50 -

MEDEIROS FILHO, 1981, p. 4-5). Portanto, como afirma Cascudo (1984, p.117):

Na mesma Ribeira estendia-se quase sempre uma família, espalhando
os parentes, prontos para uma mobilização imediata. Nas vilas o regime
era mais ou menos o mesmo. As famílias, aglutinadas pelo casamento,
constituíam uma clã, maciço completo, sensível aos apelos do chefe,
filho do Capitão – Mor, pai do chefe político no império.

Para tanto, dentre elas estavam os troncos das tradicionais famílias que

ainda hoje vivem na região. Thomaz de Araújo Pereira, Caetano Dantas Correia e

Cipriano Lopes Galvão (AUGUSTO, 1940, p. 14).

Tomaz de Araújo Pereira, natural de Viena no Minho, chega ao Sertão do

Seridó por volta da terceira década do século XVIII. Era um grande fazendeiro, do

sítio de Picos de Baixo, à margem do rio Acauã. Ele casou com Maria da
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Conceição Mendonça. Ela, natural da freguesia da Paraíba e filha legítima de

Portugueses. Segundo Medeiros Filho (1981, p. 111):

Conta a tradição que Tomaz de Araújo teria sido um homem de elevada
estatura corpulento, de muita força física, características essas que
teriam se transmitido a muitos dos seus descendentes , pois, não é
exagero afirmar que raro será o seridoense que não tenha sangue de
Araújo.

Desse entrelaçamento nasceram 8 filhos: Tomaz de Araújo Pereira,

Cosme Soares Pereira, João Damasceno Pereira, José de Araújo Pereira, Joana

de Araújo Pereira, Josefa de Araújo Pereira, Helena de Araújo Pereira e Ana de

Araújo Pereira.

Em 1727, veio para a ribeira do Piranhas Caetano Dantas Corrêa, filho de

José Dantas Corrêa e Isabel da Rocha Meireles, ela paraibana e ele português,

Senhor do engenho ‘’ Fragoso”, nas proximidades do Recife. De lá mudou-se para

Acari, instalando-se definitivamente em 1752 uma fazenda de criação de gado em

Picos de Cima. Caetano fundou a cidade de Carnaúba dos Dantas e casou-se

em 1753 com a filha de Tomaz de Araújo Pereira, Josefa de Araújo Pereira.

Segundo Dantas, (1977, p.10), o filho de Caetano Dantas, Manoel Antonio Dantas

Correia traçou uma síntese biográfica a seu respeito:

Um velho de 79 anos natural da freguesia do Seridó, província do Rio
Grande, é descendente do Coronel Caetano Dantas Correa, natural da
cidade da Parahyba do Norte, que nasceu na era de 1710, e na edade
de 17 annos, não existindo já seus paes, subiu em companhia de seu
irmão mais velho chamado Antonio Dantas Correa, para o sertão de
Piranhas; e ahi ficou sendo seu vaqueiro de gado pelo espaço de 25
anos; e depois deste se transportou para o Seridó, conduzindo já bom
principio de bens; e na edade de 43 annos, aqui se casou com uma
mulher de edade de 16 annos.

Desse matrimônio nasceram 17 filhos: Micaela Dantas Pereira, Francisca

Xavier Dantas, Caetano Dantas Corrêa, SImplício Francisco Dantas Corrêa, Maria

Joaquina dos Santos Dantas, Ana Dantas Pereira, Izabel Rocha Meireles, Manoel

Antônio Dantas Corrêa, Maximiniana Dantas Pereira, Silvestre José Dantas

Corrêa, Alexandre José Dantas Corrêa, Félix Dantas Corrêa, Gregório José
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Dantas Corrêa, Antônio Dantas Corrêa, Josefa de Araújo Pereira, Clemência

Dantas Pereira, José Antônio Dantas Corrêa.

Como povoador do município de Currais Novos, temos Cipriano Lopes

Galvão, natural de Goianinha, que casou com Dª Adriana de Holanda

Vasconcelos, descendente de famílias portuguesas , eles vieram para o Totoró,

hoje município de Currais Novos.

Entre o rio da Cobra e o rio Seridó, constituiu fazenda Antônio de Azevedo

Maia, português, nascido em 1706 e que muito moço seguiu para a zona do Acari.

Seu filho, Antônio de Azevedo Maia Júnior, erigiu uma capela (1790-1804) e

fundou o aglomerado urbano que foi chamado Conceição do Azevedo e hoje a

cidade de Jardim do Seridó. Antônio de Azevedo Maia casou-se com Micaela

Dantas Pereira, ela filha de Caetano Dantas Corrêa com Josefa de Araújo

Pereira. Desse matrimônio nasceram 13 filhos: Joana Maria do Carmo, João

Dantas de Azevedo, Maria Marcelina da Conceição, Francisca Maria da

Conceição, José de Azevedo Maia, Ana Rosa da Conceição, Antonia Maria da

Conceição, Antônio de Azevedo Maia, Josefa Maria, Francisco de Azevedo Maia

Izabel Maria da Conceição, Joaquim José de Azevedo, Caetano Dantas de

Azevedo,

Na cidade de Caicó apresentam-se como primeiros povoadores da região o

Tenente José Gomes Pereira, Manoel de Souza Fortes e o Capitão Inácio Gomes

da Câmara, em que há muitas versões a respeito de seu povoamento e fundação

da cidade.

Em Jardim de Piranhas, destaca-se a primeira proprietária de terreno na

localidade Dona Margarida Cardoso Cavalcante, uma das primeiras pessoas a

doar terreno para a construção da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos.

Ilustra-se no quadro a seguir a evolução histórica de algumas cidades do

Seridó:
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FAZENDA POVOADOR FUNDADOR CIDADE
PRIMEIRAS
REFERÊN-

CIAS

VILA,
DISTRITO OU

MUNICÍPIO

DATA DE
ELEVAÇÃO
DA CIDADE

Totoró Cipriano
Lopes
Galvão

Capitão –
Môr Cipriano

Lopes
Galvão

Currais
Novos

1755 1890 1920

Saco dos
Pereiros

Nicolau
Mendes da

Cruz

Manoel
Esteves de

Andrade

Acari
1737 1835 1898

Carnaúba
Tenente

Francisco
Fernandes
de Souza

Caetano
Dantas
Corrêa

Carnaú-
ba dos
Dantas

1740 1938 1953

Conceição
Antônio de
Azevedo

Maia

Antônio de
Azevedo

Maia

Jardim do
Seridó 1770 1858 1874

Casa do
Cúo (Sítio
Penedo)

Manoel
Fernandes

Jorge

Manoel de
Souza Forte

Caicó
1700 1766 1890

Jardim
Dona

Margarida
Cardoso

Cavalcanti

Jardim de
Piranhas 1874 1935 1948

QUADRO 01 - Evolução histórica de algumas cidades do Seridó.
Fonte: Livro: Terras Potiguares. Natal Edit. Dinâmica, 1999.

Entre as famílias que povoaram o Seridó e se fixaram, a família Araújo é

considerada a mais antiga e a que mais proliferou, sendo a mais numerosa.

O fundador da família no Seridó, há mais de dois séculos, foi Tomaz de

Araújo Pereira, casado com Maria da Conceição Mendonça. Desse matrimônio

nasceram 8 filhos, dos quais encontra-se a maior incidência dos portadores nos

casamentos de seus três filhos: Ana de Araújo (14/121741-04/11/1801) cc/

Antonio Pais de Bulhões (07/09/1718-08/06/1788); Tomaz de Araújo Pereira (2º)

(14/04/1735 – 01/02/1802) cc/ Tereza de Jesus Maria (19/01/1744-04/07/1820);

Josefa de Araújo Pereira (22/08/1739 – 18/06/1876) cc/ Caetano Dantas Corrêa

(05/08/1710 – 19/07/1797); surgindo assim, os primeiros casos na geração dos

casamentos de seus netos: Clara Maria doa Reis, cc/ Cap. Manoel de Medeiros

Rocha, Manoel de Medeiros Rocha cc/ Rita Maria da Conceição, Gregório José

Dantas cc/ Teresa de Jesus Maria, Caetano Dantas (2º) cc/ Luzia Maria do

Espírito Santo, Maria Joaquina doa Santos Dantas cc/ Francisco Gomes da Silva

e Micaela Dantas Pereira cc/ Antonio de Azevedo Maia.
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Segundo Dantas (2000), ao realizar o estudo da genealogia dos portadores

da Síndrome de Berardinelli no Estado do RN, foram encontrados na árvore

genealógica 49 portadores, sendo: 9 vivos e 40 mortos entre a 5ª e a 14ª geração

de Tomaz de Araújo. No casamento de seus filhos: Ana de Araújo c/c Antonio de

Bulhões nasceu 1 portador na 10ª geração e em Tomaz de Araújo Pereira (2º) c/c

Tereza de Jesus Maria nasceu 1 portador na 9ª geração.

Da união de Josefa de Araújo com Caetano Dantas, encontra-se a maior

concentração da Síndrome nos casamentos de seus netos: Gregório com Teresa

de Jesus Maria, nasceram 26 portadores entre a 3ª e a 7ª geração. De seu filho

Caetano Dantas (2º), casado com Luzia Maria do Espírito Santo nasceram 4

portadores entre a 6ª e a 8ª geração, de Maria Joaquina com Francisco Gomes

nasceu 1 portador na 7ª geração e, em Micaela Dantas, casada com Antonio de

Azevedo Maia, nasceram 19 portadores da 6ª até a 11ª geração.

O 1º portador da referida Síndrome no Seridó surgiu na 5ª geração de

Tomaz de Araújo, na 2ª geração de Caetano Dantas e na 3ª geração de Gregório

José Dantas, sendo assim, bisneto de Caetano e trineto de Tomaz de Araújo. O

mesmo chamava-se Manoel da Anunciação Dantas, era filho do casal José da

Anunciação Dantas e Ana Francisca de Jesus, moradores da Fazenda Ermo

(Carnaúba dos Dantas-RN). Conhecido popularmente como Manoel Mago do

Botão, por ser ‘’Magro”; além disso, era poeta – talvez uma forma de se refugiar

da discriminação que sofria por causa da Síndrome.

Segundo Dantas (2000), Manoel Mago do Botão foi um dos portadores

que, dentre os falecidos, viveu mais tempo, 72 anos. Gostava de dançar e deixou

muitas poesias escritas e sempre dizia que nunca ia se casar. Segundo a tradição

oral, são de autoria de Manoel Mago do Botão os seguintes versos:

Tatu Peba do Baixio
Taboca José Cancão
Antônio Cara de Broa
Manoel Mago do Botão
Alguém pensa que sou louco
Faço versos na distração
Gosto muito de dançar
Casar? ... Não quero não.
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Essa era uma estrofe de versos em que Manoel Mago do Botão

apelidava seu cunhado Manoel Avelino Dantas (casado com sua irmã, Biluca) de

tatu peba do baixio, seu irmão José Batista da Anunciação de Taboca e José

Cancão, seu outro irmão, Antônio Lucas da Anunciação de Antônio Cara de Broa e

ele próprio de Manoel Mago do Botão (MACEDO, 1999).

Segundo Dantas (2000), há indícios de que esta grande concentração dos

portadores da Síndrome de Berardinelli no Estado do RN deu-se pelo fator da

consangüinidade das famílias portuguesas que colonizaram o Seridó Potiguar,

pois era comum naquela época casar-se com pessoas da mesma família, no

sentido de garantir as riquezas das mesmas.

A maior incidência dos casos no Seridó Potiguar encontra-se nas famílias

Araújo e Dantas, as quais descendentes são naturais do Minho, Arcebispado de

Braga, Portugal. O tronco comum das famílias a serem estudadas no RN ou

Seridó Potiguar é a família Araújo, pois, segundo Dantas (2000), dos 107 casos

cadastrados no RN, no estado da Paraíba e Ceará, entre mortos e vivos,

encontra-se na árvore genealógica 49 portadores que descendem do tronco de

Tomaz de Araújo Pereira, casado com Maria da Conceição Mendonça, os outros

57 casos tem descendência dessas famílias, mas não foram ainda encaixados na

árvore genealógica, isto compreendendo o recorte temporal do início do século

XIX ao século XXI (ver explicitação no QUADRO 02 abaixo):

PORTADORES DA SÍNDR9ME DE BERARDINELLI
SÉCULO XIX ATÉ O SÉCULO XXI

Esta-
do

Cidade Séc
XIX

Séc.
XX

Séc.
XXI

Faleci-
dos

Vivos Masc. Fem.

RN Natal - 8 2 - 10 5 5

RN Jaçanã - 1 - - 1 - 1
RN Currais Novos - 4 - 2 2 1 3

RN Acari - 1 - - 1 1 -
RN Cruzeta - 4 - 4 - 1 3
RN Carnaúba dos

Dantas
1 36 34 3 16 21

RN Jardim do Seridó - 5 - 3 2 - 5
RN Caicó - 5 - 2 3 3 2
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RN Jardim de Piranhas - 4 - 3 1 3 1
RN São José do Seridó - 1 - 1 - 1 -
RN Timbaúba dos

Batista
- 5 - 5 - 2 3

RN Jucurutu - 1 - - 1 - 1
RN Marcelino Vieira - 2 - 2 - 2 -
RN Florânia - 3 - 3 - - 3
RN São Vicente - 3 - 3 - - 3
RN Apodi - 1 - - 1 1 -
RN Janduís - 1 - 1 - 1 -
PB Frei Martinho - 4 - 4 - 2 2
PB Paulista - 1 - - 1 - 1
PB São Bento - 2 - - 2 1 1
PB Nova Palmeira - 1 - - 1 1 -
PB Picuí - 3 - - 3 1 2
PB São José do

Sabugi
3 3 - 6 - 5 1

CE Fortaleza - 1 - 1 - 1
Total 4 99 3 73 33 47 59

QUADRO 02 – Incidência dos portadores da Síndrome de Berardinelli nos estados do Rio Grande
do Norte, Paraíba e Ceará, no recorte temporal do início do séc. XIX ao séc. XXI.
Fonte: Vírginia Kelly de Sousa Cândido Dantas (2005).

As famílias desses portadores são originárias dos estados da Paraíba, Rio

Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais e Pernambuco (DANTAS, 2000).

De acordo com Pardini (1998), a Síndrome de Berardinelli é considerada

como o gene de magreza e vem de famílias com descendências de Portugal e

Mediterrâneo. Ele considera que o Brasil é o maior reservatório dessa Síndrome.

Esses portadores possuem sobrenome Português e ancestral português. No

Brasil, durante 1977-1997, foram detectados 73 casos em 47 famílias, totalizando

6 estados (Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará

e Paraíba).

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



0º

10º

60º70º 50º 40º

10º

0º

10º

20º

30º

60º70º 50º 40º 30º

10º

20º

30º

AM

AC

RO

PA

MT

RR
AP

MA

BA

PI

TO

GO

MS

SP

PR

SC

RS

400Km2000200

ESCALA

RJ

ES

SE
AL

MG

CE
RN

PB

PE

O c e a n o
n

A l ât t i c o

O
c e
a n
o
A
t l
â
n
t i
c
o

O
e
c
a
n

f i
o

í
P
a
c

c
o

Origem das famílias
portadoras da Síndrome
de Berardinelli

Incidência da Síndrome
de Berardinelli

S U

R
IN

A
M

E

G
U

IA

NA

G. FRANCESA

VENEZUELA

C

OLÔMBIA

PERÚ

BOL VÍ IA

A

I

R G E N T
N

A

URUGUAI

PARAGUAI

C
H

IL
E

DF

MAPA 03 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA SÍNDROME DE BERARDINELLI NO BRASIL
FONTE: Virginia Kelly de Sousa Cândido Dantas, 2003
ELABORAÇAO: Josué Alencar Bezerra, 2003

Atualmente, os 34 portadores estão localizados nos municípios de: Natal,

Jaçanã, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Caicó,

Jardim de Piranhas, Jucurutu, Apodi, São Bento, Paulista, Picuí , Nova Palmeira e

Fortaleza. Esses portadores foram cadastrados entre os anos de 1987 até o ano

de 2005 e têm idades entre 2 a 45 anos. São pessoas que, por portarem essa

Síndrome tão rara e por não ser conhecida pela sociedade onde eles residem,

muitas vezes são rejeitados, fazendo assim com que muitos não tenham o apoio
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da família e da própria comunidade, levando a muitos abandonarem a escola por

falta de incentivo da própria sociedade. (ver explicitação no Mapa 04 abaixo):
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De acordo com esse recorte temporal, constata-se que o estudo do

povoamento e ocupação do Território do Seridó Potiguar tornou-se importante

para a pesquisa, no sentido de descobrir que através dessas famílias que

povoaram e fundaram algumas dessas cidades é que veio aparecer no Seridó o

primeiro portador da Síndrome de Berardinelli. Sendo assim, a imagem percebida

dessa população, retratava o medo de contaminação dessa doença, como algo

que pudesse ser transmitido através do próprio contato. Entretanto, como coloca

Jodelet (2001, p. 20), baseando-se nas palavras de Delacampagne (1983), "sua

força advém de seu valor simbólico: desde a Antigüidade, o perigo do contato

corporal é um tema recorrente do discurso racista, que utiliza a referência

biológica para fundamentar a exclusão da alteridade".

Devido à incerteza da existência de um diagnóstico preciso desde o início

do século XIX até 1987, no Seridó, a população passou a criar muitas imagens a

respeito das pessoas que são portadoras da referida síndrome, o que vai ser

explicitado nos capítulos seguintes.
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CAPÍTULO III – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

3.1 CONCEPÇÕES ACERCA DA LIPODISTROFIA

A lipodistrofia generalizada congênita (Síndrome de Lawrence – Seip –

Berardinelli – Diabetes lipoatrófico congênito) representa raro distúrbio metabólico

com repercussões sistêmicas caracterizadas principalmente por alterações na

distribuição do tecido adiposo no organismo (REIS, 1994, p. 51).

É uma doença de caráter autossômico recessivo, diretamente associada à

consangüinidade, podendo, a lipoatrofia, ser evidenciada desde o nascimento ou

ter o seu desenvolvimento na infância, precedendo o início do diabetes Mellitus.

Acomete ambos os sexos, praticamente na mesma proporção, o grau de

envolvimento varia em cada paciente, geralmente observa-se ausência do tecido

adiposo na face, dorso, tronco, extremidades superiores, regiões intra-abdominal

e perirrenal, desenvolvimento somático e esquelético acelerados, flebomegalia,

hepatomegalia com infiltração gordurosa, macrogenitossomia precoce, hirsutismo,

hiperpigmentação cutânea com ou sem acanthosis nigricanes, hiperlipidemia,

hiperinsulinismo, hiperglicemia insulino – resistente e hipermetabolismo sem

hipertireodismo (BARACHO, 1998, p. 88-90).

Segundo Sztajnberg (1987, p. 68), pode existir acometimento do sistema

nervoso central com retardamento mental, epilepsia, pneumoencefalogramas

anormais e a nefropatia.

A lipodistrofia tem-se associado a diversas síndromes clinicas. A variedade

de formas com que ela se apresenta nestas síndromes tem originado

denominações das mais diversas entidades clínicas com alguns pontos em

comum – entre elas, a lipodistrofia e outros distintos entre si, caracterizando por

vezes patologias bem diferentes e raras. Assim, a lipodistrofia nas suas formas

parcial ou total, congênita ou adquirida, quando associada a outros sinais clínicos

tem recebido denominações diferentes por vários autores, dificultando muitas

vezes a compreensão e delimitação do assunto (ALMEIDA, 1977, p. 159).
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3.1.1 Classificação

3.1.1.1 Lipodistrofia Parcial Adquirida (Síndrome de Barraquer – Simmons)

Inicialmente estudada por Weir Mitchel em 1985, essa síndrome afeta três

vezes mais as mulheres do que os homens. É comum na infância, na

adolescência ou na vida adulta. Existe a falta de tecido adiposo na face, parte

superior do tronco, contrastando com a deposição normal ou aumentada de tecido

adiposo na pélvis e cocas, dando ao paciente uma aparência característica. Estas

incluem anormalidades neurológicas, diabetes e hiperlipidemia (ALMEIDA, 1977,

p. 159).

3.1.1.2 Lipodistrofia Generalizada Adquirida (Síndrome de Lawrence)

Essa lipodistrofia é total, atingindo face, tronco e membros. O início pode

ocorrer na infância, na adolescência ou no início da vida adulta. A primeira

descrição dessa condição parece ser a de Liegler em 1928, e só em 1946 foi

claramente definida por Lawrence. As mulheres são atingidas duas ou três vezes

mais que os homens (ALMEIDA, 1977, p. 160).

O aparecimento da lipodistrofia precede em anos o diabetes clínico e

acelera a aterosclerose, contribuindo para a doença arterial coronariana

prematura, além de induzir a hepatomegalia, podendo ter a cirrose como causa

mortis (GOLDSTEIN, 1994; KANE e MALLOY, 1997 apud SANTOS, 2001).

3.1.1.3 Lipodistrofia Congênita de Membros e Tronco (Síndrome de Kollerling –

Duningan)

Essa síndrome é conhecida como uma lipoatrofia que envolve tronco e

membros, mas respeita a face, aparece na puberdade. É transmitida como que de

herança autossômica dominante e expressividade variável.

A pessoa com essa síndrome apresenta cantomas lúberos – eruptivos,

acantose nigricans, hipertensão arterial moderada, hipertrofia clitoriana moderada.

(ALMEIDA, 1977, p. 160).
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3.1.1.4 Lipodistrofia Generalizada Congênita (Síndrome de Seip – Berardinelli)

A forma generalizada congênita descrita por Berardinelli em 1954 e,

posteriormente, por Seip em 1959, apresenta na maioria dos casos uma herança

autossômica recessiva e freqüentemente, pais consangüíneos. O diabetes

mellitus surge, em geral, ainda na infância ou adolescência. Chama a atenção a

falta de cetose na presença, às vezes, de níveis muito elevados de glicemia,

embora, recentemente, tenha sido descrito cetoacidose em uma paciente

portadora da forma adquirida. A resistência à insulina é progressiva e,

freqüentemente, o paciente necessita de altas doses do medicamento para um

controle satisfatório. Além da ausência ou pobreza de tecido adiposo, outras

alterações são relatadas: crescimento rápido com maturação óssea acelerada,

hipermetabolismo com eutiroidismo, hipertrofia muscular, deficiência mental,

abdome protruso, hepatomegalia, cardiomegalia, aumento do clítoris ou do pênis,

FIGURA 02 - WALDEMAR
BERARDINELLI

FIGURA 02 – Waldemar Berardinelli – Cientista
que descobriu a Síndrome no Brasil
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hirsutismo, acantosis negricans e hipertrigliceridemia importante. A cirrose

hepática pode complicar o quadro clínico (JORGE, 1988, p. 55).

A Lipodistrofia Generalizada Congênita é de etiologia desconhecida, sua

origem segundo achados clínicos é uma disfunção endócrina, incluindo o excesso

de fatores liberados hipotalâmicos, alterações derivadas do hormônio

somatotróficos – hormônio ativador do eixo hipotalâmica e níveis aumentados de

fatores mobilizadores de gorduras (ALCARAZ QUIÑONERO, 1992; JAFRI e

ZAIDI, 1992; SZTAJNBERG et al, 1987 apud SANTOS, 2001).

3.1.2 Histórico

De acordo com os dados

históricos, observa-se que o

surgimento das Lipodistrofias datam

do final do século XIX e início do

século XX (SANTOS, 2001, p. 3).

Segundo Sztajnberg (1987, p.

74), em 1985 Weir Mitchell já havia

relatado uma síndrome que

denominara “lipodistrofia parcial”

(LP). Fez estudos antropológicos que

FIGURA 03 – Portador do sexo
masculino aos 19 anos, residente
em Natal/RN

FIGURA 04 – Portador do sexo
masculino aos quatro anos, residente
em Natal/RN

FIGURA 05 – Portador do sexo feminino
aos 3 meses, residente em Currais
Novos/RN

FIGURA 06 – Portadora do sexo feminino
18 anos, residente em Currais Novos/RN
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revelaram em uma múmia aspecto físico compatível com esta síndrome. Supôs

que o faraó da 18ª dinastia, Amenophis IV (1372 – 1355 ac), apresentasse

alterações metabólicas significativas.

A forma generalizada adquirida da Lipodistrofia foi descrita primeiramente

por Ziegler (1928), (JORGE, 1988, p. 55). Porém, em 1940 Hansen e Mc Quarie

parece ter feito a 1ª descrição da Lipodistrofia Generalizada Congênita

(ALMEIDA, 1977, p. 59). Posteriormente, em 1946 Lawrence nos Estados Unidos,

Berardinelli no Brasil em 1956 e Seip na Noruega em 1959. Dessa forma, foi

aprofundado o conhecimento das Lipodistrofias associadas a certas

manifestações clínicas, permitindo a caracterização objetiva de síndromes que

embora diferindo em alguns aspectos clínicos – laboratoriais, podendo ser

globalmente denominadas Síndrome de Lawrence Berardinelli – Seip (ALMEIDA,

1977, p. 59).

Em se tratando da Lipodistrofia Generalizada Congênita, encontra-se em

(1960) Schwartz, relatando um caso dessa síndrome associada a acanthosis

nigricans e diabetes mellitus. (SCHWARTZ, 1960 apud SANTOS, 2001). Há

indícios, ainda, em 1963 da descrição de dois casos feita por Seip e Trygstad e

em 1971 um sexto paciente descrito por Seip, sendo estabelecido um padrão de

herança autossômica recessiva (SEIP e TRYGSTAD, 1996 apud SANTOS, 2001,

p. 4).

No início da década de 1970 existia cerca de 42 casos bem definidos na

literatura e, em 1982 aproximadamente uma centena deles eram conhecidos

(LETOVA/1982, SEIP, 1975 apud SANTOS, 2001, p. 4).

No Rio Grande do Norte, o primeiro trabalho sobre a síndrome de

Berardinelli iniciado a respeito da Lipodistrofia Generalizada Congênita deu-se em

1987, quando duas mães de dois portadores, um do sexo feminino e outro do

sexo masculino, se encontraram através do médico pediatra Ney Fonseca e, por

idéia do mesmo, convidou-as a procurar os casos no Estado e fundar uma

associação para prolongar a vida dessas pessoas. A partir daí, foram 11(onze)

anos em que as referidas mães passaram cadastrando os casos junto às famílias,

o que viabilizou a realização do 1º (primeiro) encontro dos pais e portadores da

Síndrome de Berardinelli na cidade de Currais Novos – RN, no dia 13 de julho de

1998. Participaram desse evento 16 portadores e 12 famílias, como também as
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médicas Dra. Gorette Nascimento e Dra. Fátima Baracho. A partir daí, ocorreu o

primeiro estudo desses portadores no Estado do Rio Grande do Norte, que

objetivou avaliar os níveis de insulina e leptina nos 16 pacientes, relacionando-os

com sexo, faixa etária, níveis glicêmicos e idade de início do diabetes Mellitus,

além da correlação entre si.

Posteriormente, em 1999, foi desenvolvido um projeto de pesquisa e

extensão da UFRN/CERES/CAICO – RN pela mãe e pesquisadora Virginia Kelly

de Souza C. Dantas, que teve como tema: Síndrome de Berardinelli – distribuição

geográfica, com o propósito de estudar a consangüinidade entre as famílias

desses portadores. A pesquisa finalizou-se em 2000.

No ano de 2001, a síndrome foi tema de dissertação de mestrado na

UFRN, realizada pela Dra. Maria Goretti Nascimento Santos, intitulada de

Lipodistrofia Generalizada Congênita: Aspectos clínicos, Bioquímicos e

Hematológicos.

3.2 IMAGINÁRIO

A imaginação atua na vida do ser humano como algo de muita

importância, haja vista que é através dela que podemos construir muitas

representações e perceber que o mundo moderno passou a fazer reflexões mais

profundas a respeito da racionalidade. Constatou-se, assim, que nem tudo neste

mundo é explicado pela razão, uma vez que a ciência não abrange todos os

conhecimentos, como os estranhos costumes, as invenções e as representações

imaginárias das sociedades precedentes.

Segundo Claval (1997, p. 94 apud FELIPE, 2001, p. 144) ‘’Os homens

não agem em função do real, mas em razão da imagem que fazem dele’’. Dessa

forma, qualquer ser humano usa do seu imaginário para tomar as decisões

propostas em sua vida, seja ela no campo profissional, econômico ou social. De

acordo com o que explicita Bourdieu (1989, p. 112), “O mundo social é também

representação e vontade; existir socialmente é também ser percebido como

distinto”.
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Nesse sentido, quando percebemos algo, podemos criar diversas

representações que, no entanto, podem ser realidade ou fantasia, isso não

importa se temos na hora uma representação desta percepção ou se passamos a

fazer a imagem a partir do que só ouvimos falar. Para isso, é preciso conhecer o

outro.

A imagem que fazemos do outro quase nunca é a real, precisamos

conviver com o outro para realmente construir uma imagem real desse outro que

tantas vezes é considerado o diferente. Segundo Trindade (1997, p. 79), “O

imaginário é um processo cognitivo no qual a afetividade está contida, traduzindo

uma maneira especifica de perceber o mundo, de alterar a ordem da realidade”. A

maneira como vemos o outro, depende do grau de conhecimento e carinho que

temos por essa pessoa, se você conhece o interior do outro a imagem que você

tem dessa pessoa é totalmente diferente daquela que você não conhece.

Para Bourdieu (1999, p. 50), “A força simbólica é uma forma de poder

que exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer

coação física; mas essa magia só atua com o apoio de predisposição colocada,

como molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos”. O poder simbólico

desenvolve uma grande dominação sobre os corpos, no sentido de muitas vezes

se aceitar os limites impostos pela sociedade da qual fazemos parte, é nesse

sentido que a imaginação faz com que diferenciemos as nações umas das outras,

através dela somos capazes de retratar objetos percebidos ou que nunca foram

percebidos.

De acordo com Trindade (1997, p. 56), “Para André Breton, que

denuncia“ o olhar gelado do etnólogo”, a beleza deve ser, convulsiva: deve atingir

o imaginário e transtornar todo o ser humano’’. Nesse caso, a beleza do ser

humano passa a ser muito individual de quem a admira, porque na medida que a

imagem de alguém é feia para mim para o outro passa a ser bela. Nesse aspecto,

Linch (1960, p. 160) enfatiza: “O próprio observador deveria desempenhar um

papel ativo na percepção do mundo e participar no desenvolvimento da sua

imagem’’.

Através da observação podemos descobrir inúmeras percepções do que

está em nossa volta. Para Christofoletti (1982, p.141) “Cada imagem e idéia sobre

o mundo é composta, então, de experiência pessoal, aprendizado, imaginação e
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memória”. No momento em que estamos percebendo o outro, passamos a

construir imagens diferentes a seu respeito, isso não importa se temos na hora

uma compreensão desta percepção ou se passamos a fazer a imagem a partir do

que só ouvimos falar.

Sendo assim, torna-se fácil conhecer o outro ao qual associamos os

defeitos e as virtudes, tentando fazer a relação de que muitas coisas que

encontramos no outro não temos. Isso é um exercício para que nos consideremos

seres diferentes em muitas circunstâncias da vida. Delimitamos, muitas vezes, o

conhecimento do outro, achando que o outro não é capaz de desenvolver

determinadas atividades. Conforme se refere Hall (2001, p.40) “Eu sei quem “eu’’

sou em relação com “o outro” que eu não posso ser”. Assim, conhecer a si

mesmo é considerado algo muito difícil em nossa sociedade.

Nesse sentido, “é necessário reencontrar o corpo operante e atual,

aquele que não é um pedaço de espaço, um feixe de funções, que é um

entrançado de visão e movimento” (MERLEAU-PONTY, 1997, p. 19). O corpo não

é coisa, nem idéia, o corpo é movimento, sensibilidade e expressão criadora. Este

é, de um modo geral, a concepção de corpo de Merleau-Ponty. Para ele, o

movimento do corpo provoca uma imagem criadora nas pessoas que observam,

fazendo assim com que tenha um sentido abstrato enorme pelo observador:

Meu corpo não percebe, mas está como que construído em torno da
percepção que se patenteia através dele: Por todo seu arranjo interno,
por seus circuitos sensórios-motores, pelas vias de retorno que
controlam e relançam os movimentos, ele se prepara, por assim dizer,
para uma percepção de si,mesma se nunca é ele que ele próprio
percebe ou ele quem o percebe. Antes da ciência do corpo que implica
a relação com outrem, a experiência de minha carne como ganga de
minha percepção ensinou-me que a percepção não nasce em qualquer
outro lugar, mas emerge no recesso de um corpo (MERLEAU-PONTY,
1992, p. 20-21).

Diante disso, a percepção torna-se um veículo para a elaboração das

imagens percebidas em qualquer temporalidade, independente de qualquer

cultura, fazendo assim, com que seja mais importante perguntar se nós

percebemos realmente o mundo, do que afirmar que o mundo é aquilo que nós

percebemos.

Dessa forma, “Seria melhor escrever que a consciência dispõe de

diferentes graus de imagem’’ (DURAND, 1993, p. 8). Essas imagens segundo a
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nossa percepção são distorcidas, no sentido de sermos capazes de imaginar

coisas absolutamente que não são verdadeiras, incapazes de existir. Ainda

conforme Durand (1993, p. 55), “Para a consciência humana, nada é

simplesmente apresentado, mas tudo é representado”. A representação que

organizamos em nossa consciência é fruto do que vemos, pois através da

imagem é que podemos abstrair as representações. Segundo Bachelar (2001, p.

2):

A percepção das imagens é quem determina os processo da
imaginação. Para ele, vemos as coisas primeiro, imaginamo-las depois;
combinamos, pela imaginação, fragmentos do real percebido,
lembranças do real vivido, mas não poderíamos atingir o domínio de
uma imaginação fundamentalmente criadora.

Pode-se dizer, então, que a imaginação é capaz de nos fazer criar aquilo

que percebemos porque a imagem e a imaginação são essenciais em nossa

relação com o mundo.

Em se tratando do imaginário, “denominam este fim de milênio como o

tempo das imagens, e que estamos todos afetados por imagens, percepções,

ação e toda materialidade do mundo real e imagético” (BERGSON, 1974 apud

FELIPE p. 32). Entretanto, o ser humano passa muitas vezes a ser afetado por

esse tempo, em que a estética corporal passa a ter uma grande importância no

sentido do corpo significar muito para a vida contemporânea e assim aqueles que

não possuem esse padrão de beleza são muitas vezes considerados os

diferentes.

Para Jodelet (2001, p. 39), “a estrutura imagética da representação se

torna guia de leitura e, por generalização funcional, teoria de referência para

compreender a realidade’’. Nesse contexto, a representação torna-se um guia de

leitura, porque através dela podemos fazer a leitura do mundo que nos cerca e

formular as representações possíveis à nossa percepção”.

Nessa perspectiva, Cosgrove (2000, p. 48) enfatiza que “tanto o passado

como o futuro são espaços da imaginação: nenhum deles existe como um dado

proveniente dos sentidos”. Assim, os espaços da imaginação não discriminam seu

tempo, seja ele passado, presente ou futuro, o que diferencia, no entanto, é o

grau de imaginação das pessoas que estão vivenciando essa época. Mesmo

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



diante dessas questões “A vida não se reduz àquilo que se vê” (CERTEAU, 1994,

p. 77), é preciso conhecer, vivenciar para interiorizar aquilo que não conhecemos.

O mundo o qual vivemos nos reserva diversos olhares diferentes, para isso, “a

representação caracteriza como uma forma’’ (ROCHA, 2003, p.182) que se

diferencia de acordo com “cada imagem e idéia composta de experiência,

pessoal, aprendizado, imaginação e memória” (CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 141).

Desse ponto de vista, “chamaremos de imaginário” o resultado visível de

uma energia psíquica formalizada individual e coletivamente“ (DUBOIS, 1995, p.

22). Nesse sentido, segundo o autor a nossa imaginação está no inconsciente, e

será formalizada de acordo com o que foi captado no meio onde estamos

vivenciando essa imagem. Sendo assim, “o imaginário não se pode separar da

noção de imagem’’ (DUBOIS, 1995, p. 23). A imagem será a primeira idéia para a

formação da representação. O autor ainda discute sobre a questão da imagem,

no sentido de que “O mundo é a imagem do homem – é o universo corpo, o

universo habitat” (DUBOIS, 1995, p. 82). Assim sendo, o mundo torna-se a

imagem do homem porque da maneira que o percebemos é que o construímos na

nossa mente seja ele em qualquer lugar, de qualquer forma, numa profusão de

imagens, valores, ideários, numa verdadeira convulsão de padrões culturais,

inclusive comportamentais que só o ser humano o possui.

Segundo Durand (1997, p. 406),

Só há intuição de imagens no seio do espaço, lugar da nossa
imaginação. É por essa razão profunda que a imaginação humana é
modelada pelo desenvolvimento da visão, depois pela da audição e da
linguagem, todos meios de apreensão e de assimilação à distância.

Nesse contexto, o lugar e o espaço contribuem para a representação das

imagens, pois eles fazem fluir a imaginação, contribuindo assim, para reconstituir

livremente e imediatamente o horizonte e a esperança do ser na sua perenidade.

Também não podemos esquecer que “a imaginação mascara tudo que não a

serve” (DURAND, 1997, p. 70). Percebe-se então que a subjetividade contribui

para o estudo do imaginário no sentido de que através dele o homem pode

mergulhar em um mundo de imaginação que auxilia a compreensão da vida.

Conforme ainda Durand (1997, p. 432), “O imaginário não só se manifestou

como atividade que transforma o mundo, como imaginação criadora, mas
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sobretudo como transformação eufêmica do mundo”.Para Durand (op. cit.), a

imaginação fantasia constrói e destrói as coisas, no sentido de ver no real algo

abstrato que muitas vezes só você consegue perceber. O autor defende a tese de

que é através do imaginário que podemos buscar muitas explicações do que não

conseguimos entender, pois, o objeto imaginário é dado imediatamente e o saber

perceptivo se forma lentamente. Ainda nessa discussão sobre o imaginário, o

outro o qual não temos muita afeição tem sempre uma imagem interior

desconhecida algo de espanto que não a conhecemos.

Desse modo, para Durand (1997, p. 29), “O pensamento não tem outro

conteúdo que não seja a ordem das imagens”. Segundo o autor, as imagens

estão intimamente ligadas ao nosso pensamento no sentido de que ao pensar em

algo, imediatamente construímos uma imagem a respeito do que pensamos.

Segundo Durand (1997, p. 413), “O espaço é a forma do imaginário. O

espaço representativo aparece com a função simbólica. Este espaço estaria

ligado à ação, porque a representação espacial é uma ação interiorizada”. Haja

vista que é no espaço que as ações se desenvolvem. O espaço é lugar das

criações imaginárias onde o ser humano é capaz de perceber o outro em sua

interiorização.

A esse respeito, Durand (1997, p. 126) enfatiza que “Existe assim, no

homem uma constante ortogonal que ordena a percepção visual”. Neste sentido,

o homem através de sua visão é capaz de descobrir as diferenças existentes

entre os outros construindo assim, imagens abstratas das representações

percebidas.

Nessa linha de pensamento, Durand (1997, p. 39) define que “A

imaginação é pelo contrário, origem de uma libertação”. Para tanto, o autor

enfatiza que é relevante admitir a libertação como fruto da imaginação no sentido

de que é através dela que podemos nos libertar de coisas que são impossíveis na

nossa vida, mesmo que seja só por alguns instantes.

Para Durand (1997, p. 434), “o imaginário longe de ser paixão vã, é ação

eufêmica e transforma o mundo segundo o homem de desejo”. Partindo desse

pressuposto, entende-se que o mundo será transformado pela imaginação dos

homens que têm o desejo de imaginá-lo.
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3.3 TERRITORIALIDADE

A experiência vivida de um ser humano está contida no seu cotidiano e

nas suas práticas sociais. Para construir tudo isso, é necessário compreender a

territorialidade que está localizada em um determinado lugar. Nesse sentido, “A

territorialidade corresponde às ações desenvolvidas por vários agentes sociais em

uma determinada área geográfica e em um dado momento histórico” (MACHADO,

1997, p. 5). Assim sendo, esse espaço será modificado de acordo com o

momento histórico vivenciado, seja ele qual for em qualquer circunstancia social.

Para Carlos (1999, p. 28):

O lugar é o espaço que o homem habita dentro da cidade que diz
respeito ao seu cotidiano e ao seu modo de vida. São as ruas, as
praças, o bairro-espaço vivido, apropriados através do corpo-espaço
públicos divididos entre zonas de veículos e a calçada de pedestres.

Esse ser tem um grande significado, pois é com ele que interagimos com

os outros, no sentido de conversar, contar histórias, é um lugar que permite

pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando

no nível do cotidiano os conflitos do mundo moderno.

Segundo Tuan (1983, p. 151), ‘’O espaço transforma-se em lugar à

medida que adquire definição e significado’’. Dessa forma, o espaço onde

vivemos há muito tempo passa a ter um sentido diferente em nossa vida de

acordo com o sentimento que vamos construindo nesse lugar, seja ele de alegria,

tristeza, amizade [...] Ainda citando Tuan (1983, p. 151), ‘’Os lugares íntimos são

lugares onde encontramos carinho, onde nossas necessidades fundamentais são

consideradas e merecem atenção sem espalhafato”. São esses lugares que nos

sentimos bem, pois mesmo com nossas diferenças somos acolhidos e

respeitados diante dessa grande diversidade.’’ O lugar este sim é um conceito

essencial para a formulação de um mundo pessoal ou intersubjetivo’’(HOLZER,

1997, p. 83).

Os lugares também são momentâneos, rápidos, depende do tempo que

você está passando nele. Segundo Certeau (1994, p. 202) “O espaço é um lugar

praticado”, ele precisa ser vivido para adquirir permanência, é nele que também
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os relatos afetam, portanto, um trabalho que, incessantemente transforma lugares

em espaços ou espaços em lugares.

Esses relatos estão relacionados ao nosso cotidiano que nos acompanha

a cada momento de nossa vida fazendo essa transformação de acordo com a

situação que estamos vivendo. Para Certeau (1994, p.207), ‘’Os relatos cotidianos

contam aquilo que apesar de tudo, se pode aí fabricar e fazer. São feituras de

espaço”.

Desta forma, é importante ressaltar o que diz Chistofoletti (1982, p. 178):

Cada pessoa está rodeada por camadas concêntricas de espaço vivido,
da sala para o lar, para a vizinhança, cidade, região e para a nação.
Além disso, pode haver lugares privilegiados, qualitativamente diferentes
de todos os outros tais como o lugar de nascimento do homem, ou as
cenas do seu primeiro amor, ou certos lugares da primeira cidade
estrangeira que visitou quando jovem.

É nessa perspectiva que percebemos que os espaços vividos estão

relacionados com nossa história de vida, seja ela brilhante ou não, construída em

lugares que muitas vezes não lembramos mais, mas a nossa experiência de vida

se faz presente a cada instante. Todavia, segundo, ainda, Christofoletti (1982,

p.156), “A história exerce um papel essencial no sentido humano de territorialidade

e lugar”. Pois, a história esta ligada à construção de um conhecimento advindo de

muito tempo seja ele no passado, presente ou futuro, fazendo assim, com que

muitas vezes esses lugares vividos sejam como presenças de ausências.

Nesse contexto, a construção dos lugares acontece de várias formas,

seja ela através dos signos no seu universo cotidiano e nas relações sociais.

Desta forma, ‘’O espaço é um lugar, que contém significado, as imagens da vida

cotidiana, um “mundo vivido” que é perpassado por fluxos, hierarquias, distância

que não são medidos numericamente, mas apreendidos através dos sentidos”

(FELIPE, 1996, p. 23).

O cotidiano dos lugares é construído através do mundo vivido, das

experiências de seus habitantes. Essas experiências são formas concretas do seu

dia a dia, é a vivencia real do que esta se passando no seu interior. “É o espaço

passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido através do corpo. É através

de seu corpo, de seus sentidos que o homem constrói e se apropria do espaço e

do mundo” (CARLOS, 1996, p. 20). O corpo nos dá aceso ao mundo, é através
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dele que analisamos o vivido e se apropriamos do espaço. Para Milton Santos

(1995 apud CARLOS, 1996, p. 38):

O lugar permite ao mundo realizar-se, a oportunidade de uma história
que ao se realizar muda, transforma, determina a ação, é onde os
homens estão juntos vivendo, sentindo, pulsando, e que tem a força da
presença do homem.

Portanto, o lugar evolui e se transforma por necessidade, determinada

pelas transformações do mundo. É nessa diversidade mundial que sobrevivemos,

que encontramos o outro, aquele que muitas vezes para nós é o diferente. Nesse

contexto, a territorialidade passa a fazer parte desses lugares no sentido de que,

neles passamos a ter os sentimentos de pertencimentos. Segundo Holzer (1997,

p. 84):

A territorialidade não pode ser reduzida ao estudo do sistema territorial, ela é a
expressão dos comportamentos vividos, ou se preferirmos, da constituição dos
mundos pessoal e intersubjetivo, englobando a relação do território com o
desconhecido-o espaço estrangeiro”.

Assim sendo, a territorialidade esta na vida cotidiana de cada um, pois,

ela esta presente no diagnóstico da história de vida das pessoas, remetendo,

seus lugares, afazeres e sentimentos. Sendo assim, Felipe (1996, p. 23) explícita

que: ‘’O território, é entendido como uma base um sustentáculo de experiências

vividas, que ganha importância se apropriado por um sentimento’’. Esse

sentimento pode estar muitas vezes relacionado com as pessoas que habitam

esses lugares, mesmo sendo lugares que para você não tenha o menor

significado para o outro passa a ter um grande significado, pois foi lá que você

construiu ou começou a construir a sua história de vida, onde os primeiros laços

de amizade se firmaram.

Em se tratando da territorialidade, podemos observar que ela é melhor

compreendida através das relações sociais e culturais que o grupo mantém com

esta trama de lugares e itinerários que constituem o seu território, onde os

conceitos de apropriação biológica e o de fronteira tem validade, no mínimo,

limitada (HOLZER,1997).

Dada a complexidade do assunto, Sack (1983, p. 56 apud HOLZER, 1997,

p. 82) ao se referir à territorialidade, chama a atenção:
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A territorialidade baseia-se no principio da ação pelo contato e todas as
relações territoriais devem ser definidas no contexto social de um acesso
diferenciado As coisas e as pessoas. A territorialidade é “a tentativa de
um indivíduo ou grupo (x) de influenciar, afetar ou controlar objetos,
pessoas e relacionamentos (y) pela delimitação e pela afirmação de seu
controle sobre uma área geográfica.

Percebe-se então que, a territorialidade esta relacionada a área

geográfica no sentido das relações sociais e culturais que ali existem, pois torna-

se lugares de construções do conhecimento da vida das pessoas, porque é ao

longo do tempo que fazemos a nossa história. Nesse sentido, o cotidiano dos

lugares passa a ser vivido e experienciado por seus habitantes. Segundo Soja

(1971 apud MACHADO, 1997, p. 5) :

A territorialidade é um fenômeno de comportamento associado a
organização do espaço em esferas de influência ou em territórios
nitidamente delimitados, que assumem características distintas e podem
ser considerados como exclusivos de quem os ocupa e de quem os
define.

Nesse caso, a territorialidade de cada um passa a ser definida através da

ocupação desse espaço, pois ela afeta o comportamento humano em todos os

níveis da atividade social. È com ela que convivemos no nosso dia-a-dia e

passamos a participar da sociedade em que estamos inserida. Assim, ”A história

exerce um papel essencial no sentido humano de territorialidade e lugar”

(CHRISTOFOLETTI, 1982, p.156), pois ela define a territorialidade das pessoas e

contribui para a formação dos lugares no sentido de descrever o vivido de uma

região. Ainda conforme Christofoletti (1982, p. 178) ‘’Cada pessoa é vista como

tendo um lugar ”natural” que é considerado o ponto zero do sistema pessoal de

referência”. Esse lugar natural é considerado o ponto de partida para a vivencia

do ser humano na terra seja ele considerado o diferente ou não perante a

sociedade.

Movido até certo ponto, por uma ingenuidade acerca dos
fatos do lugar, percebe-se que “A permanência é um
elemento importante na idéia de lugar (TUAN, 1983, p.155).
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Nesse sentido, ao permanecer em um lugar por muito tempo, passamos a

dar significado e valor a esse lugar dependendo da intimidade das relações

humanas existentes, porque o lugar em si não oferece além das relações

humanas. Ainda conforme Tuan (1983, p.156), “Os lugares íntimos são tantos

quantos as ocasiões em que as pessoas verdadeiramente estabelecem

contato“.Portanto, para conhecer a intimidade do outro não é preciso unicamente

conhecimento detalhado da sua vida, mas sim de trocas intimas nos lugares

onde acontecem os encontros. Esses lugares muitas vezes estão ligados à nossa

territorialidade, como a nossa casa, lugar este em que os laços afetivos com a

família são evidentes. Também pode ser a escola, onde construímos o

conhecimento para a vida. Nessa perspectiva, segundo Carlos (1996, p. 29),

No lugar emerge a vida, pois é aí que se dá a unidade da vida social.
Cada sujeito se situa num espaço concreto e real onde se reconhece ou
se perde, usufrui e modifica, posto que o lugar tem usos e sentidos em
si.

O autor relata que as relações sociais que emergem no plano do vivido são

conhecidas como a morada dos homens, uma vez que é onde ele se reconhece

como pertencente ao lugar e este a ele, pois é o lugar da vida, das discórdias, dos

conflitos, das diferenças, dos amigos, também da alegria, do sofrimento e da

própria discriminação entre as pessoas.

Assim, a análise do lugar envolve a idéia de uma construção, tecida por relações
sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a constituição de uma
rede de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizatória
que produz a identidade homem-lugar, que no plano do vivido se vincula ao
conhecido-reconhecido (CARLOS, 1996, p. 30).

Dessa forma, os lugares possuem no seu interior seus significados, que

muitas vezes estão na sua própria imaginação. Para isso, usamos sempre as

representações de algo que nos traz a recordação desses lugares. Essas

representações, na maioria das vezes, se tornam diferentes à medida que

conseguimos percebê-la. Ainda conforme Carlos (1996, p. 26):
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O lugar é o mundo vivido, é onde se formulam os problemas
da produção no sentido amplo, isto é, o modo como é
produzida a existência social dos seres humanos.

Nesse contexto, esse mundo vivido está no plano da vida cotidiana das

pessoas, tornando-se assim o lugar da superação, das necessidades, sendo o

lugar do novo. Santos (1995 apud CARLOS, 1996, p. 19) ao se referir ao lugar,

chama a atenção:

O lugar visto de fora a partir de sua definição, resultado do acontecer
histórico e o lugar visto de dentro o que implicaria a necessidade de
redefinir seu sentido.

O autor aponta para a questão de que a definição do lugar depende de
como ele é visto e vivido, pois é nele que se desenvolve a vida em todas as suas
dimensões, é onde encontramos resposta para o significado da nossa existência.

CAPÍTULO IV – A IMAGEM DO OUTRO
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4.1 A PERCEPÇÃO IMAGÉTICA DA SOCIEDADE DIANTE DOS PORTADORES

DA SÍNDROME DE BERARDINELLI

A imaginação torna-se explicação para muitas coisas que não

conseguimos decifrar no nosso cotidiano. A percepção imagética da sociedade

perante a Síndrome de Berardinelli no Seridó data do início do século XIX, onde

essas pessoas começaram habitar esses lugares. Nessa época, nascer uma

pessoa diferente tornava-se motivo de muita discriminação, pois não existia

explicação científica para o porquê dessa diferença, no entanto o que ocorriam

eram explicações imaginárias.

Segundo D. Maria do Socorro Dantas, mãe de uma portadora, uma criança

ao nascer era conhecida como dos Magos porque

FIGURA 07 – Família de duas portadoras, residentes em Carnaúba dos Dantas/RN
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“não tinha as bochechas do bumbum, face profunda,
apresenta muita veia, carne seca, come muito mas não
engorda e tem o corpo diferente porque as veias são
puladas”.

Já para a Sra. Maria Odete de Araújo, mãe e avó de portadores residentes
em Jardim de Piranhas:

“Quando o meu primeiro filho dos Magos nasceu eu só
sentia osso saindo de mim, eu nunca tive filho para nascer
com tanto osso. Quando eles nascem, às vezes são
inchadinhos e com o tempo vão murchando”.

Segundo a mãe de um portador, Márcia Maria Guedes Vasconcelos

Fernandes, residente em Natal, quando seu filho nasceu o médico lhe disse:

FIGURA 08 – Portador do sexo masculino com sua mãe,
residente em Natal/RN
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“Meu filho não acumula gorduras, pois não tinha o tecido
adiposo e é portador de uma rara síndrome”.

Segundo Sônia Maria de Medeiros, mãe de um portador, residente em

Caicó/RN:

“Quando meu filho nasceu, foi muito difícil, pois achavam
que ele não era meu filho, por ser diferente das outras
crianças, mas com o passar do tempo eles foram se
acostumando”.

Diante disso, a sociedade por não ter o conhecimento, associava essas

características a muitas imagens a respeito dessas pessoas. Os próprios médicos

por não conhecerem a síndrome achavam que eles ficavam assim como crianças

desnutridas porque os pais não cuidavam de sua alimentação.

Em outros depoimentos de pais, encontrei absurdos cometidos a respeito

da Síndrome: “um médico disse à mãe de uma portadora que a barriga de sua

filha era grande porque estava cheia de vermes” e, em outro caso, um médico,

por pura ignorância e desconhecimento, chegou a falar que portadora era

homossexual.

FIGURA 09 - Família de duas portadoras, residente em Jardim do

Seridó/RN
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Nesses depoimentos são perceptíveis as ações previstas por Merleau-Ponty

(1997), visto que o corpo tem a capacidade de provocar nas pessoas que o

observam uma imagem criadora a seu respeito. Fazendo assim, com que o

desconhecimento dos pais, da sociedade, dos médicos, a respeito do que é a

Síndrome de Berardinelli associe a essas pessoas imagens que elas não

possuem no seu corpo. Nessa época, pouco se sabia cuidar dessas pessoas.

Muitos erros foram cometidos com os portadores da Síndrome e o próprio

diagnóstico era obscuro. Segundo a mãe Joselita Batista de Azevedo, residente

em Jardim do Seridó/RN,

“O médico me disse que eu vivia maltratando minha filha, por
isso ela era tão magra”.

Em se tratando da mesma, que também teve três cunhadas com a

Síndrome, nos diz:

“Das minhas três cunhadas, só estudou a mais nova, porque
as pessoas mangavam muito delas e por isso elas não
gostavam de sair de casa. Eles chamavam elas de ‘macaca’
e elas tinham muita raiva”. Quando íamos para o açude, elas
tomavam banho de roupa para que ninguém visse seu
corpo”.

Segundo Edilma Baracho de Moura, mãe três portadores, residente em

Natal/RN:

“O diagnóstico de minha primeira filha eu tive quando ela
tinha sete meses. No hospital, as pessoas diziam que ela
era uma menina com o sexo de um menino. Ainda hoje são
discriminados, pois as pessoas acham eles parecidos com
um macaco e dizem que é um menino vestido de menina”.

A família também contribui muito na vida dessas pessoas, uma vez que

não tinham nenhum conhecimento do que seria o problema, e as crianças

nasciam, cresciam e morriam dos Magos, só se sabia do seu nome popular, era

como se fosse uma questão cultural e, assim, viviam sem ter nenhuma
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explicação. De acordo com Lenice Batista e Silva, residente em Caicó/RN, que

teve duas irmãs com essa Síndrome,

“Minha mãe sempre levava a minha irmã para se consultar
com os médicos que chegavam em Caicó. Ela sempre
buscava uma solução para explicar o problema de Cecília.
Às vezes, ela levava para os rezadores que apareciam e
muitas vezes quando não podia ir, mandava um
mensageiro”.

De acordo com Irmã Fátima que teve 4 irmãos com a Síndrome e hoje

reside em Recife

“Eu percebia a reação de toda a família e a expectativa
cada vez que nascia uma criança com o problema; lembro
que mamãe, vovó e outras pessoas fizeram promessas pra
ver se nascia uma criança sadia, mas era em vão [...]

FIGURA 10 – Portadora (já falecida) com sua

família, residiam em Carnaúba dos Dantas/RN
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Mesmo assim, eram conformados e diziam: Deus quis
assim!”.

Nesse sentido, o imaginário das pessoas nessa época retratava a

explicação para a existência dos Magos. A busca dos pais pelo significado da

doença era muito grande e não existiam estudos para responder a essas

questões. Segundo Selma Tavares dos Santos Lopes, residente em Currais

Novos/RN,

“Muitas vezes as pessoas que conviviam com os Magos
achavam que esse problema pegava e por isso tinham medo
de ficar perto deles”.

Muitos pais, também por pura ignorância, não deixavam seus filhos

participarem do convívio social, muitas vezes achando-os incapazes devido à sua

aparência física. Assim sendo, Ana Maria de Azevedo Souza explicita que:

“Em Florânia, existia uma família que não deixava seus filhos
saírem de casa, viviam quase presos dentro do sítio porque
os pais achavam que eles eram doidos”.

Enquanto que para a mãe Marleide Guilherme de Medeiros Dantas, mãe

de um portador, residente em Acari/RN,

“Gustavo começou a estudar em Salvador. Lá ele não era
discriminado pelas crianças, mas era discriminado pelos
adultos que falavam que ele era diferente das outras
crianças”.

Segundo Guilherme Giovanni Medeiros Dantas, residente em Carnaúba

dos Dantas,

Antigamente eles eram excluídos da sociedade e hoje têm
direito a tudo. Hoje, tem pessoas que criticam por não
saberem o que é a Síndrome, eles sabem o que é a doença
dos Magos e não a Síndrome de Berardinelli”.
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Dona Ana Lucas Dantas, que teve seis irmãos dos Magos, residente em

Carnaúba dos Dantas, diz:

“Meus irmãos eram inteligentes, mas nunca aprenderam a
assinar o nome. Depois do jantar, minha mãe abria o
santuário para rezar, mas elas não aprendiam a ler nem
rezar”.

Desse ponto de vista, dentre os Magos dessa época, percebe-se que

muitos não conseguiram aprender os conhecimentos, enquanto que outros foram

alfabetizados. Mesmo com as diversas imagens construídas a respeito dos

Magos, a vida social dos mais antigos tornou-se motivo para alguns conseguirem

se sobressair utilizando seus talentos. De acordo com Rita de Cássia Dantas,

irmã de duas portadores e residente em Carnaúba dos Dantas/RN:

“As pessoas acham diferente e criticam, antes conheciam
por Magos (macaco) e hoje muitos ainda não aceitam o
nome cientifico. Uma de minhas irmãs gosta de se divertir e
fazer amigos, é uma maneira de se libertar dos problemas”.

De acordo com seu Pedro Arbués Dantas, residente hoje em Currais

Novos/RN, que teve tio e irmãos,

FIGURA 11 – Genealogista
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“Do casamento de seus pais, José Henrique Dantas e Josefa
Maria da Conceição, nasceram 17 filhos dos quais seis eram
dos Magos. Severino Simão Dantas, nascido em 29-10-1902
tinha a barriga muito elevada e tinha muita força. Faleceu no
dia 25-01-1915, de tétano, com 13 anos. Pisou em um prego
enferrujado e durou apenas poucas horas depois. Em 1905,
nasceu outra irmã que durou pouco tempo. José Mizael
Dantas nasceu em 03-04-1909 e em poucas horas morreu.
Maria Segunda Dantas nasceu e com três meses faleceu,
além de ser dos Magos, tinha uma deficiência física muito
acentuada”.

De acordo com a convivência do Senhor Pedro Arbúes com as pessoas

dos Magos, percebe-se que naquela época e sem nenhum conhecimento que

possibilitasse uma qualidade de vida para essas pessoas, mesmo assim, eles

conseguiam sobreviver dentro dos seus limites. Algumas famílias tentavam

entender o problema muitas vezes através da religiosidade.

Segundo Odete Oliveira de Souza Dantas, residente em Natal/RN, avó de

uma portadora:

“Meu pai dizia que minha neta tinha nascido dos Magos
porque há muito tempo atrás colocaram na sua porta uma
criança dos Magos e ele não tinha adotado, então, por isso,
ele tinha uma bisneta com esse problema”.

Diante da análise desse depoimento, conclui-se que o imaginário em

relação ao nascimento de uma pessoa dos Magos é tão forte, a ponto de se achar

que é um castigo de Deus, pelo fato do mesmo não ter feito a adoção da criança.

Em se tratando disso, a mãe teve um filho dos Magos e, depois que esse

veio a falecer, ela teve outro com o mesmo problema. Nessa época, essa família

não sabia o que os seus filhos tinham, apenas quando nasceu o primeiro, o

médico disse que seu filho não tinha carne no seu corpo. Após o falecimento do

seu segundo filho, ela tinha certeza que teria o terceiro filho com o mesmo

problema, pois como a mesma é devota de Nossa Senhora, tinha sonhado que

nasceria outro filho nas mesmas condições e que criaria do mesmo jeito da outra.

Refletir, portanto, sobre a forma como essa mãe associava o problema de

seus filhos à religiosidade requer um imaginário construído pela mãe, a partir de

um desconhecimento do problema, onde o fator que determina a existência

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



desses portadores é a consangüinidade entre as famílias e não somente a

vontade de Deus.

Sendo assim, Cosgrove (2000) nos diz que não importa o tempo que

estamos vivendo, pode ser passado ou futuro, todos estão ligados pela

imaginação. É nesse sentido que ao estudar os depoimentos encontramos

momentos vividos no passado, presente e futuro e com isso a imaginação passa

a fluir de acordo com a época a qual estamos presenciando.

Para a mãe de dois portadores, Joana Célis Fernandes, residente em

Jardim de Piranhas/RN:

“Minha filha Mariana faleceu no dia 09/10/02, ela adorava
estudar, era muito inteligente, na escola os meninos não
queria dançar com ela, na própria formatura eles não
queriam entrar com ela, já meu filho Jonas só estudou até a
4ª série, ele era muito discriminado na escola, porque
durante as festas os colegas não queriam dançar com ele”.

De acordo com Maria Odete de Araújo, mãe e avó de portadores, residente

em Jardim de Piranhas/RN,

“Meus filhos tinham muitos amigos, alguns discriminavam a
ponto de jogar litros de mijo em suas cabeças. Eles eram
apelidados de Jabuti’”.

Portanto, os talentos foram se descobrindo no decorrer de suas vidas.

Diante de tantos talentos os Magos, como eram conhecidos popularmente,

também sofriam muito tipo de discriminação pois, devido à sua aparência física,

as pessoas utilizam sua imaginação para confundi-los com outras coisas. Para

Iria Martins de Souza, residente em Currais Novos/RN,

“Eu conheci quatro pessoas em Frei Martinho dos Magos,
das quais estudei com duas. Eles eram chamados de
Magos e não conheciam o nome científico. As pessoas
achavam eles diferentes, mas mesmo assim eles
participavam de tudo. Zé casou-se mas não teve filhos.
Quando eu vi Veruska eu achei um pouco parecida com
eles e tinha muita vontade de conhecê-la. Eu vim conhecê-
la em um aniversário de 15 anos e achei que ela foi atração
da festa por ser uma pessoa muito feliz”.
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Segundo esse depoimento de Iria, que convivem com os Magos de outra

época, é percebível que existe uma mudança na imagem do Mago de sua época

para o de agora, pois ela encontrou depois de muito tempo com uma pessoa que

tem o mesmo problema em sociedades diferentes, onde a mesma se aceita e é

inclusa no meio social. Enquanto que outros portadores por se acharem diferentes

não freqüentam os locais públicos, fazendo com que não consigam se

desenvolverem na sociedade.

Conforme Tarcísio Dantas de Medeiros, tio de portadores, residente em

Natal/RN,

“Joélio trabalha nos Correios, trabalha direto com a
população, então eu acho que ninguém tem discriminação
ou uma rejeição por ele ser portador da Síndrome, até
porque ele fez o concurso normal”.

De acordo com D. Creuza Deuza de Araújo, mãe de um portador, residente

em Caicó/RN,

FIGURA 12 – Portador do sexo masculino trabalhando no correio de
Carnaúba dos Dantas/RN
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“Idelvan não tem inteligência, nunca foi à escola. Ele
conversa sozinho até tarde e dança no banheiro”.

Segundo Suelha, irmã do portador Abdon Batista Pereira que residia em

Timbaúba dos Batistas, que faleceu no dia 05/10/69.

“Ele era um jovem que vivia muito em casa, era querido por
todos, não namorava, gostava de dançar, mas se dissesse
para dar um recado, não sabia dar”.

Segundo as pessoas mais antigas que conviveram no final do século XIX e

início do século XX, os Magos eram conhecidos como pessoas diferentes dos

outros, devido ao seu físico muito musculoso sem carne, muitas vezes, assim,

tornando-se pessoas sem o maior incentivo de freqüentar os locais públicos.

Poucos foram os que se casaram e conseguiram desenvolver-se no meio social.

Segundo Lisane Geisa Araújo Azevedo, residente em São José do Sabugi:

“Do casamento de Virgílio Alfredo Batista com Rita
Belarmina de Azevedo nasceram 12 filhos e, dentre eles,
somente Adonias nasceu dos Magos. Ele casou-se e teve 3
filhos normais.

Para mãe, Creuza Deuza de Araújo, residente em Caicó/RN,

“Minha filha Irismar viveu 24 anos, era muito vaidosa,
sapeca. Ao passar uns tempos com sua irmã, em Minas
Gerais, as pessoas lá a discriminavam dizendo lá vai a
magra macaca”.

Enquanto que para Nascisa Oliveira Costa, residente em Currais

Novos/RN:

“Eu conheço duas moças com a Síndrome: Veruska, em
Currais Novos, e Naide, em Jucurutu. Elas têm as mesmas
características e muitos amigos não sabem ainda o que
realmente elas têm, principalmente em Jucurutu. Naide tem
um amigo que ela gosta muito e ela não fica com ele porque
o mesmo acha que ela é um homem”.
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Essa observação se insere dentro da percepção das imagens que Bachelar

(2001) explicita, ou seja, o autor enfatiza ser o que determina o processo da

imaginação. Pois, percebemos as coisas primeiro para fazer a análise final. Nesse

caso, a percepção imagética da sociedade perante esses portadores era de

pessoas que por serem dos Magos muitas vezes se tornavam incapazes de se

desenvolverem no contexto social, fazendo, assim, com que seus talentos

ficassem escondidos no seu interior.

O que observamos com relação à construção dos enunciados está ligado

ao que Certeau (1994) diz, isto é, que tudo não se resume só ao que vemos, pois

o contexto dos depoimentos mostra-nos que é preciso vivenciar para conhecer o

desconhecido.

Segundo Lorena Marielle Bezerra de Medeiros, prima de portadores,

residente em Natal/RN,

“Muitas pessoas acham que os portadores são mais velhos
do que outras pessoas de sua idade, por serem mais fortes,
como também imaginam que sua cabeça é diferente de seu
corpo. São pessoas muito afetivas”.

Para Virgínia Kelly, mãe de uma portadora e residente em Currais

Novos/RN:

“Quando a minha filha nasceu, com a Síndrome, as negras
do riacho passavam na minha casa e diziam: ‘minha filha, vá
para o hospital, que sua filha foi trocada”.

No que diz respeito ao imaginário, apresenta-se claramente nesses

depoimentos que a imagem que as pessoas fazem dos portadores é por puro

desconhecimento, pois só ao ver o portador com seu aspecto físico diferenciado

de sua família, a negra do riacho fez logo a associação de que ela não era filha

dessa família.

Para a mãe Márcia Maria Guedes Vasconcelos Fernandes, residente em

Natal/RN,

“Ele pequenininho, as pessoas chamavam o menino
‘macaco’, isso eles diziam abertamente, sem pensar na mãe
que estava ali, com a criança. Hoje, as pessoas chamam de
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bombado, por ele ter os músculos definidos, e associam o
abdômen definido a tanque. Como também, é apelidado de
caverinha, o exterminados do futuro, por ser muito grande e
musculoso.

Com relação a esse depoimento, a imagem relacionada a esse portador

está de acordo com os acontecimentos do momento, pois nesse caso o

conhecimento do que está na televisão de repente é transferido para essas

pessoas , que não usam anabolizantes nem são atores da TV. Segundo D.

Naninha Lucas, residente em Carnaúba dos Dantas,José Dantas de Medeiros

Filho era portador e faleceu no dia 09/07/1998, residia em Carnaúba dos Dantas.

“Júnior era um jovem de muitos amigos, estudou e concluiu
o Ensino Médio, um de seus sonhos. Tocava na banda de
música e tinha vontade de namorar”.

Segundo Maria do Desterro Gonçalves dos Santos, residente em Carnaúba

dos Dantas,

“Eu estudei com Dativa na 1ª série, ela era muito estranha,
eu particularmente nunca tinha visto alguém daquela forma
e achava ela parecida com uma mulher grávida porque
tinha uma barriga enorme”.

“Eu conheci também mais duas portadoras que sofrem
muito preconceito, pois as pessoas acham que elas são
homossexuais ou hermafroditas”.

De acordo com esses depoimentos, constatamos como o preconceito é

presente na vida dessas pessoas, que são confundidas com coisas que eles não

são, para alguns é uma doença não esclarecida que há cada momento passa a

ser atribuída imagens diferentes a seu respeito. Para aqueles que estão mais

expostos à sociedade esses sim, sentem na pele a dificuldade de serem inclusos

em um meio social que deturpa as imagens. Para Bachelard (1991, p. 8) “a

imaginação criadora busca um futuro um ‘devir psíquico’[...] ela é imprudente e

inquieta”. Isto quer dizer que nela se esconde o motor do novo, da capacidade re-

invenção ou re-criação. Para Célia Maria de Medeiros, residente em Currais

Novos,
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“Inicialmente, eu achei que ela era deficiente mental, tive
essa impressão e fiquei curiosa para saber que problema
era esse pela aparência dela ser diferente”.

Segundo Maria Gorete de Araújo Silva, residente em Currais Novos,

“Eu conheci duas pessoas em São Vicente, naquela época
eles eram conhecidos por Magos, eram pessoas muito
musculosas e de uma barriga muito grande. Em Currais
Novos tem pessoas que acham eles parecidos com um
macaco”.

Já para Abraão Cesário Vieira e Cláudia Alice Macedo de Araújo,

residentes em Currais Novos e que estudam hoje com uma portadora da

Síndrome, a impressão que tiveram ao ver uma pessoa da Síndrome foi associar

a sua aparência a de um macaco devido ao seu rosto, formato e o corpo

musculoso quase sem gordura. Segundo Cláudia,

“Eu tinha até mudado minhas teses em relação a dizer que
a gente vem do macaco”.

Para ela, por não saber o que era, se perguntou diversas vezes porque ela

tinha nascido assim.

“Eu achava que ela tinha algo diferente de todo mundo que
é aquela alegria”.

De acordo com Maria da Conceição de Azevedo Dantas,

“Eu estava no Hospital Onofre Lopes com duas portadoras
e as pessoas quando olhavam para elas diziam ‘olha ali
aquele macho, aquilo é um veado”.

Desta forma, percebe-se que o imaginário a respeito dessas pessoas é

muito diversificado, depende do olhar e da convivência de quem está no

momento.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Sendo assim, Bachelard (1991), “busca nos gestos a força do trajeto

antropológico do imaginário. Pois todos esses rostos que encaram um futuro

devem nos ajudar a compreender que o futuro é essencialmente um rosto [...]

para um olhar sincero e grave, tudo é profundeza”. Desta forma, o imaginário

constitui a alvorada de toda a criação do espírito humano.

4.2 A IMAGEM CONSTRUÍDA PELOS PORTADORES DA SÍNDROME, DE SI

MESMO E DO OUTRO

Quando nascemos, nossos pais nos olham e sempre se perguntam “com

quem esse parece?” Que imagem é criado a respeito, nessa hora? Somos seres

humanos e por que não somos iguais? Que diferenças temos? Por que nos

tornamos diferentes?

Com os portadores da Síndrome de Berardinelli não foi diferente, também

aconteceu essa mesma história. Nasceram e, ao nascer, por falta de um

diagnóstico, foram reconhecidos como dos Magos pela sociedade ou criança em

alto grau de desnutrição pelos médicos. Foram crescendo e à medida que iam

crescendo seu corpo passou de um aspecto de desnutrição para um físico

musculoso, onde muitas vezes não se entendia como um ser humano poderia

possuir tantos músculos e veias salientes. Com isso, a cada fase de sua vida a

sociedade ia construindo uma imagem diferente a seu respeito.

Essa análise revela o que Claval (1997), citado por Felipe (2001), diz, que

muitas vezes os homens não agem em função do real, mas da imagem que

fazem dele, ou seja, por nascer uma criança que é diferente das outras por

algumas características, incomuns, passamos a conhecê-la pela primeira imagem

que temos ao vê-la, sem conhecermos a essência do que é esse ser.

A pessoa portadora da Síndrome de Berardinelli, ao nascer, não se torna

aos nossos olhos externamente um bebê gordinho, bonito dentro dos padrões de

beleza em que vivemos, mas a cada momento de seu crescimento físico, o seu

interior torna-se uma plenitude, pois são pessoas dóceis, de um espírito de luz,

amor, carinho e força para enfrentar a sociedade, que o espera muitas vezes de

braços abertos ou até fechados. São pessoas incompreendidas por serem

diferentes e por não terem a atenção que lhes é merecida.
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Nesse sentido, conforme explicita Trindade (1997), o imaginário é recheado

de afetividade onde podemos, através dele, modificar a ordem da realidade,

encontrando no interior dessas pessoas o diferencial para a sua existência como

seres humanos.

Diante disso, os antigos foram os que mais sofreram com a discriminação,

porque a própria família não entendia o porquê deles terem nascido assim, então,

por isso, acabava gerando uma grande confusão na família, na sociedade e com

os próprios médicos, pois não sabiam dar o diagnóstico dessas pessoas. Com

isso, muitos portadores não tiveram os cuidados que lhe eram de direito, por falta

de interesse da classe médica de se fazer uma pesquisa para ampliar o

conhecimento sobre a Síndrome, já que o Estado do Rio Grande do Norte e em

especial o Seridó foi e é o maior reservatório dessa Síndrome.

Os portadores que viveram do final do século XIX até a metade do século

XX foram os que mais sofreram pela falta de conhecimento e discriminação,

enquanto os que vieram a nascer no final do século XX até o XXI, esses já foram

privilegiados, pois o nível de conhecimento começou a mudar a partir de 1987,

quando o trabalho de conscientização feito pelas duas mães inciou-se e a classe

médica passou a se interessar pelo caso e a estudá-lo.

Segundo D. Maria Viúva, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Ao chegar na médica e dizer que sua filha era portadora da
Síndrome de Berardinelli, o médico desconheceu o que ela
estava dizendo, em seguida a mesma entregou-lhe um
jornal que tinha uma reportagem explicando o problema, o
mesmo pediu-lhe para tirar xérox, pois não sabia do que se
tratava”.

Hoje mesmo, com um nível de conhecimento já um pouco aprofundado a

respeito da Síndrome, eles ainda sofrem a discriminação. Segundo Gracielle

Batista, portadora da Síndrome, residente em Jardim do Seridó/RN,

“Muitas pessoas perguntam se eu sou homem ou mulher”.
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A portadora Veruska Karla, residente na cidade de Currais Novos, durante

a feirinha de Sant’Ana foi indagada por um rapaz se ela era homem ou mulher e a

mesma o respondeu:

“Sou portadora da Síndrome de Berardinelli”.

Em outra ocasião, a portadora Maria das Vitórias, residente em Carnaúba

dos Dantas, ao se consultar com o médico, o mesmo a discriminou dizendo-lhe

que ela era um homossexual.

Em uma consulta em Natal/RN, a portadora Maria de Fátima foi confundida

por um homem, dizendo que a mesma não era mulher e sim um homem, a ponto

da mesma ter que mostrar sua identidade para certificá-lo que ela era do sexo

feminino. Convém ressaltar que, dentre os portadores da Síndrome de

Berardinelli, os que sofrem mais discriminação são as mulheres, por terem o

corpo musculoso, são confundidas com homens, devido estarmos vivendo uma

época onde o homossexualismo está em evidência na sociedade.

Essa observação se inscreve dentro do que explicita Dubois (1995), a

respeito do imaginário, que a imagem sempre será a primeira idéia para

construirmos a nossa representação de algo. E a respeito disso, temos nessas

FIGURA 13 – Portador do sexo
feminino, residente em Carnaúba dos
Dantas/RN e outro do sexo masculino,
residente em Acari/RN
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pessoas a construção de imagens totalmente errôneas sobre suas vidas, pois são

humanos, dotados de uma vida normal. Segundo a portadora Maria de Fátima

Dantas, residente em Carnaúba dos Dantas/RN,

“Acham meu rosto muito acabado”.

Maria de Fátima é uma das portadoras que devido à sua aparência física

muitas vezes foi confundida com um homem, não só na sua cidade de Carnaúba

dos Dantas, mas em outros lugares.

No que se refere à questão de experiência de vida, Maria das Vitórias

Dantas, como é muito festeira, tem um círculo de amizade grande em Carnaúba

dos Dantas. Ao observar um rapaz em sua cidade, foi confundida com um

homossexual, a ponto do mesmo pastorá-la para marcar um encontro. Diante

desse episódio, uma pessoa se aproximou e sabendo que Maria das Vitórias não

era um homossexual, indagou ao rapaz, perguntando se ele sabia que ela era

uma jovem e o mesmo teimou dizendo que não acreditava. Com isso, Maria das

Vitórias soube do acontecido e entendeu que ele a observava não com a intenção

de namorá-la, mas de marcar um encontro para uma saída com um homossexual.

FIGURA 14 – Portadora do sexo
feminino, residente Carnaúba dos
Dantas/RN
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Esse dado vem revelar o porquê de tanta discriminação com o sexo feminino

portador da Síndrome de Berardinelli, a ponto de a imaginação construída por

esse rapaz causar um transtorno na vida dessa jovem. A portadora Iasmim

Rayana Germano de Moura, residente em Natal/RN, nos diz:

“Sei que sou portadora da Síndrome, bem, é importante.
Perguntam por que eu nasci assim e eu digo que eu tenho a
Síndrome herdada de alguém da minha família. Mesmo
assim, eu me considero uma pessoa feliz”.

Sua irmã Iache Ravena Germano de Moura, portadora da Síndrome,

residente em Natal/RN, afirma:

“Eu sou feliz, gosto de brincar e estudar. Eu gosto da
ASPORBERN, porque eu conheci outras pessoas como eu”.

De acordo com Maria das Graças Batista de Azevedo, portadora, residente

em Jardim do Seridó/RN,

“Antes eu não sabia o que eu tinha, mas nunca perguntei a
minha mãe. Eu sou feliz porque eu posso andar e estudar,
gosto dos encontros porque tem banho de piscina, mas não
tomo banho de piscina por que minha não deixa”.

Segundo sua irmã, Gracielle Batista de Azevedo, portadora, residente em
Jardim do Seridó/RN,

“Eu me sinto muito importante. Muitas pessoas perguntam
se eu sou homem ou mulher, eu explico que sou assim
porque tenho uma síndrome, mas sou mulher”.

Esses depoimentos retratam o quanto o sexo feminino, ainda hoje, é

discriminado, por falta de conhecimento do que seja a Síndrome de Berardinelli,

levando assim as próprias famílias a estudarem para transmitir à sociedade o

significado correto e respeitá-las como seres humanos que não estão ali

mascarando o seu sexo como fazem os homossexuais, mas que por não

possuírem o tecido adiposo passam a imagem de um homossexual.
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Tomando por base o estudo feito por Christofoletti (1982), é possível

interpretar melhor esses depoimentos, pois a imagem é composta também de

experiências, pessoas de quem aprendemos no dia a dia. Isto está bem claro

quando percebemos que algumas famílias e portadores conseguem construir

imagens diferentes a respeito dos portadores da Síndrome de Berardinelli, no

sentido de aceitar a diferença como uma forma de não ser um empecilho para

uma qualidade de vida normal, enquanto que outras famílias, por terem nascido

portadores com a Síndrome em outra época, em que eles não tinham o

conhecimento,ainda têm travado dentro delas alguns preconceitos.

Para Maria das Vitórias Dantas, portadora, residente em Carnaúba dos

Dantas/RN,

“Minha amiga Veruska é uma menina de sorte, porque já
ficou com os meninos, e eu nunca namorei ninguém”.

Segundo D. Maria Odete de Araújo, mãe de portadores, residente em

Jardim de Piranhas/RN,

“Meus filhos se apaixonavam, guardavam os retratos e
conversavam com as fotos, mas não namoravam porque as
mulheres não queriam eles”.

Conforme Veruska Karla C. Dantas, portadora, residente em Currais
Novos/RN,

“Nós temos que viver todos os minutos de nossa vida, só
não tem jeito para a morte”.

Com relação a esses depoimentos, percebe-se que a discriminação por

parte da sociedade interfere na vida pessoal desses portadores, dificultando

assim, muitas vezes, o relacionamento com o outro de quem necessitam para

suprirem suas carências afetivas.

Já para Maria das Vitórias, portadora, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Eu não tenho coragem de trocar de roupa na frente de
ninguém, porque eu acho meu corpo feio”.
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De acordo com Irmã Fátima, residente em Recife,

”Minha irmã Guia tinha muitos complexos, pois se achava
feia,diferente e tinha a auto-estima baixa; com o passar do
tempo, ela foi se socializando, fazendo novas amizades, o
que muito ajudou”.

Desta forma, os depoimentos suscitam a falta de aceitação do seu próprio

corpo, por se tornar diferente dos outros, enquanto que para a portadora Veruska

Karla, residente em Currais Novos, isso não se torna um obstáculo para a sua

vida, pois a mesma pratica esporte (voleibol, natação e faz aeróbica), ganhando

muitas medalhas. E não se preocupa em usar as roupas adequadas para esses

eventos, sendo também respeitada por todos nesses lugares.

Com relação à imagem, Dubois (1995) nos diz que o homem é capaz de

criar a imagem do mundo. Desta forma, para os portadores da Síndrome de

Berardinelli, essa imagem que é formatada a seu respeito muitas vezes é

distorcida pelo próprio observador, fazendo com que o sexo masculino também

seja discriminado.

Segundo o portador Roberto Wagner,

“Quando eu era pequeno, era muito magro e musculoso e
aparentava uma pessoa diferente das outras, então eu era
muito apelidado de Hulk, caveira, exterminador do futuro”.

Para Joélio Dantas de Medeiros, portador, residente em Carnaúba dos
Dantas/RN,

FIGURA 15 – Três irmãos, quando crianças, residentes
em Carnaúba dos Dantas/RN. Os dois do sexo masculino
são portadores da Síndrome
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“Eu me sinto normal, não tenho nenhum preconceito, eu vivo
uma vida normal, estudei, tenho o 3º grau completo e desejo
fazer uma especialização, em Economia Aplicada. Quando
eu era menor, dos meus 10 a 15 anos, eu tinha uma certa
fisionomia diferente e era discriminado, mas logo eu tentei
levar isso na maior naturalidade e não me sinto discriminado.
As pessoas me chamam de Hulk, por ter a barriga saliente;
me chamavam de barriga de soro. Mas quando eu fui
crescendo, a barriga foi diminuindo e o corpo passou a ficar
definido e as pessoas deixaram de ficar falando. As pessoas
falavam mais na escola. Eu nasci em Uberlândia e vim para
Carnaúba dos Dantas com 4 anos. Eu sou completamente
feliz em todos os sentidos”.

Conforme refere-se Gustavo de Medeiros Dantas, portador, residente na

cidade de Acari/RN,

“Eu me sinto uma pessoa normal. Eu achava o meu corpo
diferente dos outros. Depois eu passei a entender o que é a
Síndrome. Na Bahia eu era conhecido como rato de esgoto.
Em Acari, as pessoas me acham parecido com o Máscara,
devido ao fato de eu ter o rosto chupado. O Máscara é um
desenho de televisão, mas eu não ligo para isso, o Máscara
se transforma em outras coisas. Muita gente diz que eu sou
dos Magos e perguntam se eu sou irmão de Joélio. Eu sou
uma pessoa normal porque faço tudo”.

Nos depoimentos, nota-se que esses portadores, por mais que seja difícil

enfrentar o preconceito diante das situações da vida, eles estão conseguindo de

uma forma ou de outra inteirar-se ao mundo que os cerca e tornar-se pessoas

úteis, dotadas de habilidades que são inerentes à sociedade em que vivem. Para

Jonas Araújo, portador, residente na cidade de Jardim de Piranhas,
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“É importante ter a Síndrome de Berardinelli. Eu tenho
muitos amigos. Estudei até a 4ª série, mas depois abandonei
porque dormia na sala de aula. Na escola, as meninas não
queriam dançar comigo no São João e eu ia dançar com
minha professora. Eu sou feliz por enquanto. Eu acho que
não deviam apelidar a gente, eles me chamam de ‘capuchu”.

Segundo Arthur de Medeiros Queiroz, portador, residente em Caicó//RN,

“Eu me sinto como uma pessoa normal, só que com
algumas limitações que não posso ultrapassar. Tenho que
obedecer a várias regras para cada coisa, pois sempre não
conseguimos cumprir todas de uma certa forma. Eu já fui
confundido com pessoas que usam ‘bomba’. Na escola meu
apelido é bomba, mas eu já expliquei meu problema no
colégio. Eu sou feliz porque posso fazer tudo. Os portadores
são discriminados, principalmente as mulheres. Minha
família explica o significado da Síndrome a mim e a outras
pessoas”.

Assim também, temos residindo no Sítio Salgado, Município de Caicó/RN,

o portador Fábio Elói de Araújo, que por ter a Síndrome não se socializa bem com

o grupo porque se sente discriminado diante das outras pessoas.

FIGURA16 – Dois portadores do sexo masculino. Um reside em
Jardim de Piranhas/RN e o outro em Natal/RN
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Desta forma, como seres humanos, fazemos parte de um grupo social,

primeiro é a nossa família onde com ela aprendemos os nossos primeiros passos,

quer sejam bons ou ruins, passamos com ela a sermos introduzidos, a conviver

com os outros grupos, e em outros lugares. Se temos uma família equilibrada, no

sentido de possibilitar uma educação para o futuro, que não discrimine as

potencialidades de seus filhos, certamente estes conseguirão vencer

independentemente das barreiras que encontrarem no caminho. Assim como

todas as famílias, os portadores da Síndrome de Berardinelli também têm a sua e,

que muitas vezes, por não terem conhecimento do problema, discriminam a ponto

de não aceitarem que seu filho conviva em um grupo social, achando que o

mesmo é incapaz de desenvolver-se em determinadas atividades. Isso contribui

para que essas pessoas não desenvolvam suas habilidades e sejam sempre

“aquelas coitadinhas incapazes”, sem nenhuma perspectiva de vida.

Entretanto, também existem famílias de portadores, que por terem um nível

de conhecimento bem mais aprofundado no tocante à Síndrome, encaminham

seus filhos para desenvolver todo o seu potencial, introduzindo-os na escola e em

todos os lugares desde o seu nascimento, enfrentando todos os preconceitos em

que a sociedade os espera, sendo assim, com o passar do tempo, a própria

sociedade adapta-se a esse outro, que é considerado o diferente, descobrindo

nele habilidades que muitas vezes o dito normal não tem para com o seu

semelhante.

Segundo a portadora Maria de Fátima Dantas, residente na cidade de

Carnaúba dos Dantas/RN,

“A sociedade deveria fazer mais atenção com as pessoas da
Síndrome e não ficar chateando, porque é uma baixaria”.

Para a sua irmã, Maria das Vitórias Dantas, portadora, residente em

Carnaúba dos Dantas/RN,

“A sociedade deveria respeitar, entender e orientar as
pessoas. Tenho muitos amigos, mas só quem faz
crítica é quem não conhece”.
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Maria das Vitórias é uma pessoa muito extrovertida, gosta muito de dançar,

é fã nº um do cantor Adônis Antônio, de Parelhas/RN, o qual juntamente a seus

familiares, a respeita e tem muito carinho. Conforme explicita Bourdieu (1999), a

força simbólica exerce uma grande dominação sobre as pessoas a ponto de fazer

com que a própria sociedade, que tem a consciência de estudar principalmente o

que é diferente, muitas vezes seja ignorante a respeito da Síndrome de

Berardinelli, no sentido de não procurar o conhecimento, gerando assim conflito

entre eles.

Para Iasmim Rayena Germano de Moura, portadora, residente em

Natal/RN,

“A sociedade deveria deixar de perguntar besteiras e deixar
de ficar apelidando. Eu acho que as pessoas deveriam
estudar”.

Para a sua irmã Iache,

“A sociedade deveria deixar de ficar olhando tanto para
gente quando passamos na rua”.

FIGURA 17 – Três irmãos portadores, duas do
sexo feminino e uma do sexo masculino,
residentes em Natal/RN
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Iasmim, Iache e Isaac são três irmãos portadores da Síndrome de

Berardinelli. Na sua família de cinco filhos, três foram afetados. São crianças

inteligentes que estudam e se desenvolveram como pessoas normais, embora

ainda exista preconceito por parte daqueles que não sabem o significado da

Síndrome, dizendo que eles são “menino ou menina macaco”.

De acordo com Gracielle Batista de Azevedo, portadora da Síndrome de

Berardinelli, residente em Jardim do Seridó/RN,

“A sociedade deveria saber das coisas, ter o conhecimento
para não cometer certos absurdos. Meus pais já me deram
um pouco de explicação”.

Enquanto que para sua irmã, Maria das Graças Batista de Azevedo,

portadora, residente em Jardim do Seridó/RN,

“A sociedade deveria promover encontros para estudar
sobre a Síndrome e não discriminar os portadores”.

As duas portadoras são irmãs e residem no Sítio Angicos, município de

Jardim do Seridó/RN. Elas tiveram três tias do lado paterno que foram

discriminadas ao ponto de se isolarem da sociedade por se envergonharem de

seu corpo. Em relação às tias, Graça e Gracielle têm uma convivência bem

diferente delas, estudam e freqüentam eventos de sua cidade.

Trindade (1997) explica que a beleza atinge o imaginário e transtorna todo

o ser humano. É nessa perspectiva que observamos que o belo para mim é

diferente para o outro, isso depende de minha imaginação em relação ao que eu

estou vendo e conhecendo.

Segundo Veruska Karla Cândido Dantas, portadora, residente na cidade de

Currais Novos/RN,

“Eu me sinto uma pessoa normal porque a sociedade de
Currais Novos já conhece a síndrome e me trata super bem.
Antes, eu era conhecida como dos Magos e hoje como
portadora da Síndrome de Berardinelli”.
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“Já fui discriminada, principalmente em outras cidades,
onde me perguntaram se eu era um travesti e também se
eu usava bomba”.

Já para Naide, residente em Jucuturu/RN,

“Muitas vezes, as pessoas me acham parecida com um
macaco”.

Segundo Maria do Rosário, residente em Paulista/PB,

“Quando eu saio de casa, as pessoas ficam me apelidando
de macaca”.

Nesse contexto, Durand (1997) enfatiza que a imaginação humana é

adquirida através de todos os meios de apreensão e de assimilação a distância.

Pois é através dela que conseguimos modificar as coisas que muitas vezes são

FIGURA 18 – Portadora do sexo feminino
com sua família, residente em
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impossíveis aos nossos olhos. Como no caso de Veruska, onde ela é capaz de

tornar a sua deficiência uma situação em que as pessoas a respeitam,

considerando-a uma cidadã que convive em todos os lugares e transmite uma

mensagem de vida muito bonita para aqueles que só valorizam a aparência. Para

ela o que importa é ser feliz e viver todos os momentos de sua vida. Esse ano de

2005, Veruska termina o Ensino Médio e já está se qualificando para enfrentar o

mercado de trabalho, o que torna-se outro obstáculo para quem tem alguma

deficiência, que tenta, de uma forma ou de outra, conquistar o seu espaço dentro

desse mercado tão competitivo.

Enquanto que, para Sandrineide, portadora, residente em São Bento /PB,

“A sociedade deveria estudar para não ficar duvidando que
as mulheres são homens”.

Desta forma, Joélio Dantas de Medeiros, portador, residente em

Carnaúba dos Dantas, nos diz que:

FIGURA 19 – Portadora do sexo feminino residente em São
Bento/PB
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“Eu acho que a sociedade deveria, de uma certa forma, no
lugar de discriminar, deveria ajudar procurando saber o que
é a doença, os sintomas, como ela pode trazer
desvantagens para a gente. Hoje eu já sei que ela não
mata, preciso ter cuidado com a dieta e fazer os exames
periódicos.”

Joélio é um dos portadores, entre os outros, que se destaca por ser

consciente do que tem e ser incluso no meio social, sendo exemplo para os

outros. Enquanto Joélio vê a sociedade dessa forma existem alguns que não

conseguiram obter esse nível de compreensão de que é um direito seu que a

sociedade estude e lhe inclua na sociedade, pois novas leis surgiram e estão

sendo colocadas em prática, onde a inclusão social deve existir numa perspectiva

que valorize a diversidade.

De acordo com Gustavo de Medeiros Dantas, portador, residente em

Acari/RN,

“A sociedade deveria se informar sobre a Síndrome e os
portadores deveriam se envolver no esporte como maneira
de não se isolarem da sociedade”.

Para Jonas de Araújo, residente em Jardim de Piranhas/RN,

“A sociedade não devia apelidar a gente, pois eu não gosto
de ser apelidado, tenho meu nome”.

Jonas tinha uma irmã que era portadora da Síndrome, os dois sofreram o

preconceito de terem nascido assim, embora Jonas sejam uma pessoa bem

sociável no lugar onde mora.

Nesse caso, conforme Arthur de Medeiros Queiroz, portador residente em

Caicó/RN,

“A sociedade deveria estudar sobre o assunto para ter o
conhecimento, pois os portadores são muito discriminados,
principalmente as mulheres”.

Conforme se refere Roberto Wagner Guedes Fernandes, portador

residente em Natal/RN,
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“Ainda hoje, a sociedade desconhece a Síndrome, no sexo
masculino eu não percebo nada porque como eu sou
homem é muito normal ser musculoso, muito forte, já as
mulheres tem preconceitos porque são fortes, aparentam
uma fisionomia de homem e isso faz com que elas sofram a
discriminação”.

Considerando as palavras de Durand (1997), quando enfatiza que o

imaginário é capaz de transformar o mundo de acordo com as pessoas que têm o

desejo de imaginá-lo, podemos associar isto aos depoimentos propostos, onde

encontramos nesses portadores pessoas de um conhecimento vasto a respeito do

que têm e a simplicidade de transmitir ao outro o seu problema no sentido de

passar a ressignificação da Síndrome, vendo o lado humano da vida.

Para Veruska Karla C. Dantas, residente em Currais Novos,

“A sociedade deveria se conscientizar mais sobre a doença
e também assistir palestras sobre a síndrome”.

Conforme Naide, residente em Jucurutu/RN,

“A sociedade deveria conhecer as pessoas dos Magos para
não confundi-las com pessoas que têm dois sexos”.

De acordo com Maria do Rosário, residente em Paulista/PB,

“A sociedade precisa estudar muito sobre a Síndrome, para
cuidar dessas pessoas”.

Nesse contexto, Larossa e Perez (1998, p. 9), nos diz que:

“O outro, ao olhar-nos, põe-nos em questão, tanto que nós
somos como todas essas imagens que construímos para
classificá-lo, para excluí-los, para proteger-nos de sua
presença incomôda [...] finalmente, para fazê-lo como nós,
isto é, para reduzir o que pode ter de inquietante e de
ameaçador”.

Diante das análises dos depoimentos, concluímos que a grande maioria

dos portadores da Síndrome de Berardinelli sofrem discriminações a respeito da
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imagem, que é construída por aqueles que só através da aparência os

consideram diferentes a ponto de se perguntarem se são homens ou mulheres,

pois o mais interessante é que as mulheres reproduzem a imagem de homens e

são realmente mulheres, enquanto que os homossexuais são homens e se

vestem de mulheres e isto causa uma grande interrogação para a sociedade.
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CAPÍTULO V – AS TERRITORIALIDADES E OS ESPAÇOS VIVIDOS DOS

PORTADORES DA SÍNDROME DE BERARDINELLI

5.1 O COTIDIANO E AS PRÁTICAS SOCIAIS

O nosso cotidiano nos possibilita diversas maneiras de conviver com o

outro que nem conhecemos muitas vezes. Através dessa convivência,

começamos a descobrir as nossas habilidades enquanto seres humanos, que até

então estavam desconhecidas, e vamos construindo assim as nossas práticas

sociais. Com os portadores da Síndrome de Berardinelli não foi diferente, pois,

mesmo as pessoas achando-os diferentes eles também exercem suas práticas

sociais.

Segundo o senhor Pedro Arbués, um dos portadores de sua família,
chamado Severino Simão Dantas,

“Gostava de reunir as pessoas para apresentar sua força. O
mesmo levantava objetos com sua barba que era muito
grande e isso para ele causava um grande orgulho, pois
através dessa apresentação, ele se sobressaía diante dos
outros”.

Conforme Certeau (1994, p. 110), “toda sociedade mostra sempre em

algum lugar as formalidades a que suas práticas obedecem”.

No que diz respeito às práticas sociais, é perceptível que essas práticas
sempre estão se desenvolvendo na coletividade com o outro. Para D. Maria da

Conceição Dantas de Azevedo, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Júnior era uma pessoa da igreja, era um missionário,
gostava muito de fazer oração e de evangelizar, sabia ouvir
as pessoas e aquilo foi um grande ensinamento para mim”.

Júnior era um portador que residia em Carnaúba dos Dantas e faleceu em

09/07/98. Era uma pessoa que conseguia se comunicar com os outros, através da

igreja e da banda de música, na qual tocou muitos anos, em Carnaúba.

Maria Daguia Dantas também foi outra portadora que se socializava muito

bem através da igreja, pois a mesma fazia todos os dias a voz do Anjo, às 18
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horas e ajudava em tudo que era preciso. Era apaixonada por rádio e sempre

estava participando dos programas, por isso tinha muito conhecimento com

locutores de diversas cidades. Seu sonho era trabalhar em uma rádio. A mesma

participou muitas vezes da encenação da Paixão de Cristo, no Monte do Galo,

durante a Semana Santa. Daguia faleceu no dia 13 de maio de 2005 e nos deixou

muita saudade.

No que se refere às relações sociais, Carlos (1996) nos diz que ela

acontece no plano do vivido e que está relacionada ao conhecido-reconhecido,

fazendo assim com que seja produzida a identidade homem-lugar. É nesse

sentido que as festas de padroeiro se tornam também atrativos para se

desenvolver as práticas sociais. Era nesses lugares que os Magos desenvolviam

seus talentos.

Segundo o Sr. Pedro Arbués Dantas, residente em Currais Novos,

“Antônio Lucas Dantas teve dois filhos dos magos, Idalina
Dantas e Francisco. Eles eram muito magros, mas vestiam-
se elegantemente e dançavam muito bem”.

FIGURA 20 - Portadora e suas colegas na cavalgada
de Sant’Ana em Currais Novos/RN
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Era nessas festas que eles exibiam o que tinham de mais importante para

se destacarem diante dos outros. Hoje, nas festas de padroeiros, ainda existem

novenários, pavilhão e procissão. Em Currais Novos, existe a Festa de Sant’ana,

considerada por muitos devotos como uma grande festa. Durante essa festa,

temos a vaquejada e geralmente sua abertura se dá com a Cavalgada de

Sant’ana.

A portadora Veruska Karla com suas amigas do colégio é uma participante

atuante, pois esse grupo todo ano se reúne e aluga uma carroça de burro e faz

todo o trajeto da cavalgada que termina no Parque de Vaquejada “Sílvio Bezerra

de Melo”. O portador Roberto Wagner, que reside em Natal, também não perde

essa festa, o mesmo é devoto de Sant’Ana e vem há muitos anos pagar

promessa, onde acompanha a procissão com sua imagem e participa do pavilhão

de Sant’Ana com sua amiga Veruska Karla, se divertindo muito nos festejos

durante a noite. Conforme Certeau (1994, p. 166), “o amante do mito é em certo

sentido um amante da sabedoria, pois o mito se compõe de admirações”.

Segundo D. Naninha Lucas, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Meu tio dos Magos, Tomaz de Aquino Dantas (Gororoba)
ele tinha dotes de mentir para as crianças contando
histórias”.

FIGURA 21 - Portador pagando
promessa na procissão de Sant’Ana
em Currais Novos/RN
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De acordo com Lenice, residente em Caicó/RN,

“A tarde minha irmã tinha a ocupação de fiar e a noite ela
contava história para mim”.

Nesse depoimento, nota-se que mesmo Gororoba sendo dos Magos, usava

de sua inteligência para distrair as crianças que ali viviam, fazendo com que as

pessoas lhe valorizassem pelo seu talento de contar estórias. Naquela época, era

comum as pessoas sentarem ao redor dos contadores de histórias no sentido de

exercitarem sua imaginação, já que não tinha muito o que fazer, principalmente, à

noite nas fazendas.

Percebe-se, assim, que o preconceito em relação a essas pessoas

começava na sua própria família, onde muitas vezes essas pessoas não eram

estimuladas a estudarem e se sentirem úteis dentro da própria sociedade, até

porque na época não existia escola pública, as pessoas estudavam em casa com

uma professora particular e nem todas as pessoas tinham acesso a essa

educação.

FIGURA 22 – Dois Irmãos portadores (falecidos),
residiam em Carnaúba dos Dantas/RN
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Conforme Irmã Fátima , seus irmãos:

‘’Anselmo era extrovertido, brincalhão; freqüentou a escola,
mas não aprendia nada e passava todo o tempo a mexer com
os colegas. Já Francisco era mais calmo, um pouco mais
interessado em aprender, inclusive aprendeu a dirigir o carro
e fazia bem. Guia teve dificuldade na escola, sobretudo com
a parte do raciocínio, na matemática, embora na leitura fosse
bem e na compreensão das coisas; também aprendeu a
dirigir”.

A escola como um grupo social muito importante na construção do

conhecimento, naquela época se tornava um empecilho para muitos, pois não

existia escola e só estudava quem tinha condições de contratar um professor

particular. De acordo com Lenice Batista e Silva, residente em Caicó/RN,

“Minha irmã dos magos foi alfabetizada porque na minha
casa tinha uma professora particular”..

Já para D. Severina Dantas, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Meus irmãos Antônio Edmundo Dantas e Francisco Paulo
Dantas, dos Magos, estudavam, mas nunca aprenderam a
ler escrever”.

Segundo D. Maria Odete de Araújo, residente em Jardim de Piranhas/RN,

“Meus dois filhos dos magos estudavam à força, só que
Joseli tinha uma inteligência estupenda para somar, ele
somava por coluna, enquanto que o outro não queria
estudar”.

De acordo com esses depoimentos, observa-se que nessa época, como a

escola muitas vezes não existia e a aprendizagem se dava nas próprias casas, os

pais por não saberem o diagnóstico de seus filhos, não entendiam o porquê dessa

aprendizagem ser diferente dos outros e, às vezes, até castigavam, não sabendo

assim que tais atitudes aconteciam devido aos problemas ocasionados pela

própria Síndrome.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Nesse sentido, conforme explicita Felipe (1996), o espaço torna-se lugar à

medida que passa a ser um mundo vivido através dos sentidos. Desta forma, o

mundo vivido dos portadores da Síndrome de Berardinelli são esses lugares

apropriados por eles em qualquer instância de sua vida.

Veruska nasceu na cidade de Currais Novos/RN. Quando era recém-

nascida causou grande impacto para a sociedade, pois na sua cidade nunca tinha

nascido ninguém com esse problema e, devido à falta de conhecimento, sua

família sofreu muito para enfrentar essa sociedade preconceituosa. Depois de sua

casa, o segundo grupo a ser freqüentado foi a escola, para a qual passou um ano

indo deixar a sua irmã, Vanessa. Sua primeira escola foi o Centro Municipal de

Reabilitação, onde estudou 5 anos e, paralelamente ao Centro, um ano depois,

passou a estudar no Educandário Jesus Menino.

Quando começou a estudar, dentre os colegas da sala de aula, só uma

criança tinha medo dela, mas com o passar dos dias tudo se normalizou. Sempre

foi inclusa em todas as atividades da escola. Hoje, Veruska tem 18 anos e

durante esses anos fez muita amizade, participando, assim, de muitos grupos

sociais, como teatros, dança, sendo atleta de natação, onde ganhou várias

medalhas.

Assim, a inclusão social de Veruska é um diferencial em relação a alguns

portadores da Síndrome, que sentem-se inferior aos outros. Ela apresenta

liderança nos grupos onde atua. Enquanto que a sociedade discrimina o diferente

por achar que é incapaz, Veruska aceita o problema que tem, sendo exemplo de

vida para aqueles que no seu imaginário tranforma-se em um verdadeiro

deficiente, inútil de conviver na sociedade.
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Dessa maneira, pode-se observar que, hoje, essa escola mudou para os

portadores da Síndrome, pois participam do processo educacional, sendo

respeitados em todos os aspectos, desde o seu desempenho na sala de aula até

atividades extra-sala de aula. Exemplo disso é o caso das portadoras Iasmin e

Iache, residentes em Natal, as quais estudam em uma escola e fazem curso de

computação.

Ainda, nesse contexto educacional, Veruska Karla estuda no Educandário

Jesus menino e sempre participa de todos os eventos da escola. Na feira da

cultura, destacou-se por se apresentar em um grupo que trabalhou as fobias, e

ela representou uma defunta o que, para quem a conhecia, ficou muito

assombrado achando que era de verdade. Outra vez também participou de um

teatro na sala onde o tema era “a mudança implicante”, sendo ela a personagem

da adolescente rebelde. Na festa do São João 2005, na quadrilha de sua turma,

foi a noiva. Sempre atuou também nos jogos escolares (JERN’S), na modalidade

de natação, representando o colégio onde ganhou muitas medalhas, como

também no JOMEC, jogos escolares do Município, além de ter participado

FIGURA 23 – Portadora participando do Teatro, no Educandário Jesus
Menino, em Currais Novos/RN
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também dos jogos inter-classes, na modalidade de jogadora de vôlei, recebendo o

titulo de animadora da torcida dos JERN’S do ano de 2005.

Para Certeau (1994, p. 147), “essa combinação transitória, que nela oscila

de uma ‘crítica do gosto’ para uma metafísica dos costumes’, fornece uma

referência moderna fundadora para analisar a natureza estética, ética e prática do

saber e fazer cotidiano”.

A EXCLUSÃO

Vivemos numa sociedade preconceito
Onde os preconceitos não têm limites
Jovens idosos, deficientes e pobres cidadãos.
Sofrem com tudo isso.

Vivemos em uma sociedade de exclusões
Chegou a hora de nos darmos as mãos
Temos que juntar forças
Para destruir a exclusão.

Devemos amar o próximo
Sem amor ao próximo, não somos nada
Somos apenas pobres cidadaõs
À margem de uma sociedade preconceituosa

Autor: Roberto Wagner (portador, residente em Natal/RN)

FIGURA 24 – Portador, residente em
Caicó/RN escrevendo suas poesias

FIGURA 25 – Portador , residente
em Natal/RN, escrevendo suas
poesias
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É na vivência desse cotidiano que a escola também tem uma grande

contribuição para aqueles que nela estão vencendo. Outro exemplo é do portador

Arthur de Medeiros Queiroz, que faz a oitava série no Educandário Santa

Terezinha, em Caicó/RN. Ele é um aluno que se destaca pela sua liderança e

criatividade dentro da sala de aula, também é atleta de vôlei e participa de muitos

campeonatos. Escreve poesias profundas a respeito da vida.

O portador Joélio Dantas de Medeiros, residente em Carnaúba dos Dantas

é um exemplo de vida, é graduado em Economia, trabalha nos Correios e é

componente da Banda de Música e Orquestra Anos Durados.

Para Roberto Wagner, residente em Natal/RN, não importa a razão de ser

portador da Síndrome, a participação é o que conta para se ter uma vida útil. Ele

já terminou o Ensino Médio no Colégio Imaculada Conceição. Hoje, faz o curso de

Administração Financeira na Faculdade Católica e também é poeta.

Gustavo de Medeiros, portador da Síndrome, reside em Acari/RN, trabalha,

estuda na escola regular e faz parte do grupo de capoeira de Acari/RN, e de

outras cidades circunvizinhas, sendo considerado o professor do grupo.

FIGURA 26 - Portador com seu grupo de capoeira, em Acari/RN
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Diante disso, constata-se que a escola que era oferecida não tinha o

conhecimento que se tem hoje, pois mesmo sem todos estarem inclusos na

escola, demonstram um grande avanço no desenvolvimento de suas práticas

sociais, pois estão exercendo junto com os outros sua cidadania no meio social,

mesmo, na maioria das vezes, sofrendo algum tipo de preconceito por ser

diferente. Isso pode ser contextualizado com o que Romão (apud PINSKY, 2004,

p. 158) enfatiza: “o ser humano é um ser utópico e educável, porque está sempre

a procura de seu acabamento”.

Segundo Maria do Desterro Gonçalves dos Santos, residente em
Carnaúba dos Dantas,

“Nós tínhamos uma bandinha de sucata na escola e Dativa
participava dessa bandinha, como também de outras coisas
propostas em sala de aula”.

Desta forma, para Maria dos Desterro, Dativa era uma pessoa diferente na

sala de aula, não só pelo seu físico, mas também por seu comportamento, pois

era sempre aquela pessoa muito obediente e sem muita determinação. Todavia, a

professora procurava inclui-la em todas as atividades. Nessa perspectiva, vale

ressaltar o que coloca Vilela e Cruz (apud PINSKY, 2004, p. 202): “A sociedade

deveria assumir a sua parte de responsabilidade social, abrindo espaço e

condições para que cada vez mais pessoas pudessem de fato exercer sua

cidadania plena”.

Para que esses portadores sejam seres atuantes dentro da sociedade, o

amor também precisa fazer parte de sua vida. Uma coisa bem interessante foi

quando houve o I Encontro dos Pais e Portadores da Síndrome de Berardinelli, na

cidade de Currais Novos. O portador Arthur, da cidade de Caicó, se apaixonou

pela portadora Maria das Dores, da cidade de Currais Novos, e, durante um bom

tempo, ficaram se correspondendo. Nessa época, eles eram crianças. Já para

Gustavo, Roberto, Joélio e Veruska essa prática é natural também no seu

cotidiano, de conhecer pessoas, se apaixonar e até “ficar” (forma atual de se

referir ao namoro temporário entre os jovens). Enquanto que para outros isso

nunca aconteceu em suas vidas. Conforme o Srº Pedro Arbúes, residente em

Currais Novos/RN,
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“Antônio Edmundo Dantas (Titonho) nasceu em 16-11-1911,
passou vários anos na escola, não aprendeu a ler nem
escrever. Era muito trabalhador, com grande apetite, teve
romance com mulheres livres e faleceu tuberculoso em 28-
07-1966, com 55 anos de vida. Francisco Paulo Dantas
(Tita) nasceu em 07-13-1914, tendo falecido em 29-10-
1942. Muito trabalhador, mas nunca aprendeu a ler e
escrever. Tinha romances com mulheres casadas, mas não
pensava em casar”.

Segundo D. Maria Odete de Araújo, residente em Jardim de Piranhas/RN,

“Meus filhos dos Magos, Joseli e Jomário, gostavam muito
de de se divertirem e ire a festa, eles não namoravam
porque as mulheres não queriam. Eles se apaixonavam,
guardavam os retratos e conversavam com as fotos”.

Segundo Claúdia Alice Macedo de Araújo, residente em Currais Novos,

“Veruska sempre acha que todos os meninos estão
apaixonados por ela e ai rolam todos os babados, qualquer
que sejam os meninos”

É dessa forma que alguns passaram e passam pela vida sem vivenciar a

fase do namoro, pelo motivo da discriminação. Assim sendo, Freud apud Certeau

(1994, p. 53) nos afirma que “quando não se tem o que se ama, é preciso amar o

que se tem”.

Nesse contexto, esses portadores também exercem suas práticas sociais

desenvolvendo seus trabalhos dentro da ASPOSBERN (Associação dos Pais e

Portadores da Síndrome de Berardinelli do Estado do Rio Grande do Norte),

fazendo parte da diretoria 5 (cinco) portadores que se doam para lutar pelos seus

colegas, que também têm o seu problema e precisam do exemplo de vida para

conseguirem vencer as dificuldades.

Um dos trabalhos desenvolvidos na ASPOSBERN são as palestras

ministradas nas instituições, como também os stands que são colocados nas

férias, no sentido de divulgar o que á a síndrome e como cuidar dessas pessoas.

Outra participação importante acontece nos programas de rádio e

televisão.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Uma das práticas relevantes é a convivência deles nos grupos de jovens,

onde além de serem exemplos para os ditos normais, são pessoas que têm uma

espiritualidade enorme. Veruska participa em Currais Novos de grupo “Chamas

de amor”, no qual é querida por todos que ali se encontram. No seu aniversário,

no dia 16 de setembro de 2005, esse grupo veio parabenizá-la com uma serenata

religiosa, a qual deixou muito feliz. Como ser espirituosa também é diferente,

nesse mundo cheio de muita atribulação, Veruska, muitas vezes, torna-se a

psicóloga dos seu próprios amigos, em virtude deles terem muitos problemas e

procurá-la para desabafar e receber conselhos no que for preciso.

Para Jonas Araújo, residente em Jardim de Piranhas, o comércio sempre

fez parte de sua vida, logo que se entendeu de gente vem acompanhado seu avó

e seu pai trabalhando com esse ramo. E como um de seus desejos era também

ser comerciante, seu pai colocou uma venda para ele.

“Eu era comerciante no quartinho, uns pagavam e outros não
pagavam. Meus tios me davam dinheiro e eu comprava as
roupas”.

Figura 27 – Portadora com seu grupo de jovens Chamas de
Amor, na Matriz de Sant’Ana, em Currais Novos/RN

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Tomando por base esses depoimentos, analisamos que o cotidiano dessas

pessoas é permeado de muita vivência, alegrias, tristezas, desabafos, e, mesmo

diante dos obstáculos, eles estão conseguindo desenvolver suas práticas sociais

dentro da sociedade e passando a ser reconhecidos como pessoas que têm um

potencial, e para que suas habilidades aflorem é necessário apenas o incentivo

da família e da própria sociedade como um todo.

5.2 O COTIDIANO E SUAS TERRITORIALIDADES

A nossa vida está ancorada em um determinado lugar do espaço. Esse

lugar começa no próprio ventre de nossa mãe, onde estamos sendo constituídos,

é lá que iniciamos a nossa vida, estamos recebendo estímulos bons ou ruins para

a nossa formação e, ao mesmo tempo, criando laços de afetividade. Ao

nascermos em um determinado lugar, passarmos a conhecer tanto o espaço

como as pessoas que nos rodeiam, e, assim, vamos estabelecendo o nosso

cotidiano e constituindo as nossas territorialidades.

Territorialidade, segundo Holzer (1997), é a constituição dos mundos

pessoais e intersubjetivos de cada pessoa relacionada a um determinado lugar,

que muitas vezes tornam-se diferenciados de uma pessoa para outra, de acordo

com a sua vivência.

Segundo D. Severina Dantas, residente em Carnaúba dos Dantas,

“Meus irmãos dos Magos viviam mais no sítio e gostavam
de trabalhar na agricultura, pois eram homens fortes, que
tinham muita força”.

Naquela época, viver no sítio era um privilégio para aqueles que eram

proprietários de muitas terras, pois podiam plantar e colher para a sua

sobrevivência, adquirindo uma renda melhor para a sua família. Os Magos, como

eram conhecidos popularmente em Carnaúba dos Dantas, viviam mais no sítio

plantando, colhendo e cuidando do gado. Segundo D. Ana Lucas, residente em

Carnaúba dos Dantas,
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“Meus irmãos viviam mais no sítio, em casa. Às vezes, iam
para a rua. Eles gostavam muito de comer”.

Segundo Joselita Batista de Azevedo, residente em Jardim do Seridó/RN,

“Minhas três cunhadas dos Magos trabalhavam muito na
agricultura e em casa”.

De acordo com Iria Martins de Souza, residente em Currais Novos,

“Os Magos que eu conheci em Frei Martinho eram filhos de
fazendeiros e trabalhavam na agricultura”.

A casa, para essas pessoas, tornava-se uma territorialidade

incomparável, pois além de ser seu abrigo, muitas vezes era o lugar do

aconchego da família, sendo também um refúgio nas horas de discriminação por

aqueles que não tinham o conhecimento a respeito do problema.

Segundo Joselita Batista de Azevedo, residente em Jardim do Seridó/RN,

“Minhas cunhadas não gostavam de sair de casa”.

De acordo com D. Creuza Deuza de Araújo, residente em Caicó/RN,

“Minha filha Irismar, dos Magos, gostava de arrumar a casa
e fazer comidas”.

A casa, como um dos primeiros lugares a serem vivenciados por todos nós,

é também o lugar para os Magos de muita intimidade, pois é lá que se dá o

convívio com a família e com os outros. É também o lugar de trabalho. Muitos

portadores, por não trabalharem fora, fizeram de sua casa o lugar de trabalho, de

convivência com os amigos e familiares.

Segundo Lenice Batista e Silva, residente em Caicó/RN,

“Minha irmão, Cecília, que era dos Magos, sempre ficava
em casa com mamãe. Ela era muito de casa. A partir de
uma certa idade, ela passou a se assustar com tudo e cair;
e com a continuação, isso foi se agravando e passava o dia
debaixo das árvores para não escutar zoada de nada, a
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ponto de ter que sair de casa e morar em um quartinho fora
de casa”.

Diante desses depoimentos, nota-se, ainda, que a casa para os Magos

sempre foi esse lugar onde eles compartilhavam muita coisa, inclusive até as

suas angústias por terem nascido assim e não entenderem que a casa não era o

seu refúgio e, sim, o lugar de descanso, um complemento das suas atividades na

sociedade.

Neste sentido, Machado (1997) enfatiza que a territorialidade são essas

ações desenvolvidas pelas pessoas em uma área geográfica e um momento

histórico de sua vida. Portanto, a casa é uma territorialidade presente na vida dos

portadores da Síndrome de Berardinelli.

Faz parte do cotidiano dos seridoenses uma alimentação em abundância,

mesas fartas, onde pode-se saciar à vontade. Em meio a isso, as pessoas dos

Magos que conviveram e convivem com essa tradição foram os que não lucraram,

pois, mesmo sendo magros, não podem comer em exagero, devido a um distúrbio

no metabolismo. Contudo, o momento das refeições sempre foi prazeroso, antes

de se ter um diagnóstico do que é a Síndrome, essas pessoas eram convidadas a

se alimentarem muito. A família achava que comendo mais eles iam engordar,

mas isso não acontece, a única parte do corpo que aumenta é o abdômen,

porque os órgãos passam a acumular a gordura ingerida e crescem.

Hoje, com o diagnóstico e conhecimento mais acirrado a respeito da

Síndrome, ainda encontra-se dificuldade para o controle dessa alimentação,

principalmente porque não somos culturalmente conscientes.

Nesses depoimentos, são percebíveis as ações previstas por Tuan (1983),

visto que o lugar é aquele espaço onde encontramos definição e significado para

a nossa vida. Nesse caso, os sítios e as fazendas dessa época eram lugares

vividos por essas pessoas que exprimiam muito significado.

Faz parte do cotidiano das pessoas visitar os mais necessitados, por

motivo de uma doença, morte ou até de uma palavra.

Segundo Maria do Desterro, residente em Carnaúba dos Dantas/RN,
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“Em Carnaúba existe uma moça dos Magos que gosta
muito de visitar os defuntos e acompanhar os
sepultamentos”.

Diante disso, muitas vezes essa pessoa por conviver a maior parte do dia

em sua casa, ao sair para visitar alguém, está ampliando sua convivência nesse

lugar.

Certeau (1994) nos diz que para um lugar se transformar em espaço, ele

precisa ser vivido e adquirir permanência. É nesse sentido que Gustavo de

Medeiros Dantas, portador, residente em Carnaúba dos Dantas, nos diz:

“A praça do açude Gargalheiras, na cidade de Acari, é o
lugar onde eu reflito melhor sobre a vida, pois a água do
açude me proporciona esse momento”.

É com essa visita à praça do açude Gargalheiras que Gustavo se encontra

como pessoa onde tem condições de descobrir seus ideais para o seu futuro, a

praça é o lugar na sua vida que lhe transmite muita paz.

Para Idelvan Araújo, residente em Caicó/RN, a barbearia é o lugar de

encontro com os amigos, pois todos os acontecimentos são comentados com os

que ali se encontram, enquanto que para Jonas de Araújo, residente em Jardim

de Piranhas/RN,

“Eu almoço e janto todos os dias na casa de minha avó”.

Esse encontro para as refeições na casa dos avós de Jonas é motivo de

estar junto com a família para o reencontro do dia-a-dia, sua falta torna os

encontros sem vida. De acordo com Certeau (1994), são esses relatos cotidianos

que nos contam o que se faz se deixa de fazer.

Para Roberto Wagner, portador, residente em Natal/RN

“Eu vou sempre ao salão de meu avô Guedes Cabeleireiro,
pois lá eu converso com as pessoas, atendo o telefone e
faço mandados”.
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É freqüentando esse salão que Roberto Wagner constrói a sua

territorialidade enquanto pessoa que adquire conhecimento e afetividade com os

outros, que ali convivem. Neste salão, o cliente que vem uma vez retorna outras

vezes para cortar o seu cabelo, fazer a unha, a barba ou engraxar o seu sapato.

Já para Arthur de Medeiros Queiroz, residente em Caicó/RN, o lugar que
ele vai quase todos os dias é a casa de sua colega.

“Eu gosto de ir à casa de minha amiga porque lá nós
estudamos muito e conversamos a respeito de muitas
coisas”.

Essa ida de Arthur a esse lugar é freqüente por motivo de um objetivo:

adquirir novos conhecimentos com alguém que discute temas interessantes para

o futuro de suas vidas. Nesse sentido, conforme enfatiza Sack (1983, apud

HOLZER 1997), a territorialidade vai existir através da ação pelo contato e todas

as relações territoriais entre as coisas e as pessoas em uma área geográfica

delimitada.

“A casa do meu tio é o lugar onde eu sempre vou todos os
dias, pois tenho uma amiga que mora lá”.

Para Naide, essa casa, onde ela sempre visita sua prima, torna-se um

lugar de receptividade para a sua vida, pois é onde muitas vezes ela desabafa

suas alegrias, angustias e tristezas, que são vivenciadas no seu cotidiano.

Em se tratando de territorialidade, Joélio Dantas de Medeiros, portador,

residente em Carnaúba dos Dantas, nos diz:

“Eu sempre vou na Sede da Banda de Música, porque além
da música ser meu hobby, eu converso com os outros sobre
os acontecimentos e as viagens que nós fazemos quando
vamos tocar fora”.
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De acordo com o depoimento de Joélio, observamos que a sede constitui-

se em uma territorialidade, já que dentre os lugares freqüentados por ele, o que

lhe traz mais prazer é esse, onde encontra liberdade e satisfação na sua vida.

Assim sendo, Christofoletti (1982) nos diz que a história de vida de cada

um tem uma contribuição essencial para a territorialidade e o lugar.

Segundo a portadora Maria de Fátima, residente em Carnaúba dos Dantas,

“O lugar que eu gosto mais de ir é a Praça Monte Alegre,
pois lá eu converso com as minhas amigas”.

Mesmo Fátima sendo uma pessoa muito reservada na sociedade, a Praça

Monte Alegre é lugar que lhe transmite muita tranqüilidade, no sentido de

conversar com os amigos e até muitas vezes aconselhar os casais quando

brigam, tentando fazer uma reconciliação entre eles.

Para Maria das Vitórias, portadora residente em Carnaúba dos Dantas,

“Todos os dias eu vou à Rodoviária conversar com minha
colega e esperar o ônibus para ver as pessoas que
chegam”.

FIGURA 28 – Portador participando da Banda de Música
“Filarmônica 11 de Dezembro”, em Carnaúba dos Dantas/RN
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Desta forma, a rodoviária é o lugar para Vitorinha colocar os papos em dia

e sempre saber quem está chegando na cidade, é o lugar de espera de alguém.

Conforme Soja (1971 apud MACHADO, 1997), a territorialidade está relacionada

a um fenômeno de comportamento exclusivo de quem ocupa e define os espaços,

nitidamente delimitados.

Sandrineide Araújo Ramalho, portadora residente em São Bento/PB, nos

informa o seu lugar preferido:

“Para mim, a igreja do véu é o lugar que vou sempre e que
me sinto bem”.

Para Sandrineide, que mora em uma cidade onde poucas pessoas

conhecem a sua síndrome, a igreja é o lugar onde ela reza e consegue fazer

muita amizade, pois é lá que se sente livre de muitos preconceitos.

Segundo Maria do Rosário, portadora residente em Paulista/PB,

“A minha sala de aula é onde eu vou quase todos os dias e
me traz muito prazer, porque eu estudo”.

FIGURA 29 – Portadora na sala de
aula, em Paulista/PB
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Maria do Rosário mora em Paulista, cidade pequena, sendo a única

portadora da síndrome neste lugar. Muitas pessoas desconhecem o seu

problema. Para ela, a sala de aula é um dos melhores atrativos para a sua vida,

pois ela aprende, conversa e brinca com seus colegas. Conforme Tuan (1999),

esses lugares que estamos sempre em contato, devido a alguma afinidade, são

os lugares íntimos que delimitamos no decorrer de nossas vidas.

Para Veruska Karla, portadora residente em Currais Novos,

“O maior tempo da minha vida se resume ao colégio onde
eu estudo, pois lá eu construí a minha vida estudantil, tenho
muitos amigos e coloco os ‘babados’ em dia”.

Veruska estudou nesse colégio a partir de 3 anos de idade; da turma que

começou com ela, a maior parte este ano de 2005 está concluindo o ensino

médio. Então, o vinculo de amizade entre eles é muito grande, é por isso que

essa territorialidade se torna presente em sua vida, como uma forma de

construção de uma vivência.

Para Gracielle Batista de Azevedo e Maria das Graças Batista de Azevedo,

residentes em Jardim do Seridó,

‘’A igreja é um dos lugares que mais freqüentamos, por saber
que a oração nos fortalece enquanto seres humanos”.

De acordo com Carlos (1996), o mundo vivido de cada um é onde se

produz a existência social dos seres humanos. São esses lugares que

construímos, recriamos, refletimos, desabafamos, onde estão localizadas nossas

territorialidades. Diante disso, os depoimentos mencionados suscitam a vida

cotidiana desses portadores e suas territorialidades, de acordo com os lugares

onde eles residem e seu modo de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que ainda hoje existe um grande desconhecimento por parte

da sociedade a respeito do que é a Síndrome de Berardinelli, essa pesquisa

procurou focalizar o imaginário e a territorialidade das pessoas portadoras desta,

no sentido de informar o que é a Síndrome e como elas vivem na sociedade.

O portador da Síndrome de Berardinelli foi considerado nessa pesquisa

como objeto de estudo e, como parâmetro de seu desenvolvimento tivemos o

imaginário construído pela sociedade e também por eles a seu respeito, além de

como acontece as relações sociais no seu meio social.

No que diz respeito aos depoimentos, colhidos através das conversas

orais, os dados demonstram a importância que os portadores da Síndrome de

Berardinelli dão a sua vida, bem como são discriminados dentro do contexto

social.

Tendo como referencial os dados analisados, pudemos constatar o

seguinte: antigamente essas pessoas eram conhecidas por Magos,

principalmente no Seridó. Com essa nomenclatura, e sem ter o diagnóstico, elas

passaram mais de um século. A partir do século XX, por intermédio de duas mães

de dois portadores, Márcia e Virgínia, e seus filhos Roberto e Veruska, iniciando

um trabalho de busca aos casos existentes no estado em 1987. Nessa época, os

pais não tinham o diagnóstico de seus filhos, achavam somente que eram dos

Magos. Diante disso, se passaram 10 anos de busca e orientação a essas

famílias. Foi um trabalho muito difícil, por questões culturais, quem era

acostumado com os magos, não aceitava o nome científico. Então, em 1997,

essas duas mães conseguiram realizar o I Encontro dos Pais e Portadores da

Síndrome de Berardinelli e, no dia 29 de agosto de 1998, fundaram a

ASPOSBERN - Associação dos Pais e Portadores da Síndrome de Berardineli do

Estado do Rio Grande do Norte. Com esse trabalho, a sociedade passou a

conhecer o nome científico, o que é a síndrome e como cuidar dessas pessoas,

no entanto, isso ainda é um processo muito lento.
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Para contextualizar a relevância da criação da ASPOSBERN torna-se

oportuno mencionar o depoimento de Rita de Cássia Dantas, irmã de uma

portadora, residente em Carnaúba dos Dantas/RN:

ASPOSBERN veio para explicar o nome científico e através
dela já houve uma conscientização melhor a respeito do que
é a Síndrome, a ponto de eu ter explicado ao próprio médico
o que significa a doença”.

Isso mostra que a sociedade, hoje, já vê essas pessoas de outra forma,

mas que, mesmo assim, diante do que foi pesquisado a respeito do imaginário,

estando no século XXI, as pessoas ainda discriminam, principalmente, o sexo

feminino por associar o físico à imagem de um homossexual, como também à

imagem do macaco, pessoas hermafroditas e mulheres grávidas.

O sexo masculino também sofre a discriminação. Isso ocorre porque tem o

físico sem o tecido adiposo e é associado à imagem de quem usa anabolizantes

em último grau, como também a desenhos da televisão como O Máskara, Incrível

Hulk, além de diversos apelidos que são chamados freqüentemente.

FIGURA 30 – Portadores que participaram do primeiro encontro da
ASPOSBERN, em Currais Novos/RN
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Os dados indicam que esse imaginário construído a respeito dos

portadores se associa também ao momento que a sociedade está vivenciando,

como é o caso do homessexualismo e os anabolizantes.

Podemos observar que o cotidiano dessas pessoas é muito interessante.

Os antigos muitas vezes sentiam-se tão discriminados que mal saíam de casa,

enquanto que os de hoje têm uma agenda extensa e estão sendo inclusos na

sociedade. Assim, as suas territorialidades são as mais diversas possíveis,

dependendo do meio social a que pertencem.

Suas práticas sociais são exemplos de vida para aqueles que não possuem

nenhuma deficiência, pois mesmo com o preconceito de ser diferente, eles

conseguem exercer com os outros muitas atividades na sociedade, inclusive o

trabalho na ASPOSBERN. De acordo com Gustavo de Medeiros Dantas, portador

residente em Acari/RN,

“Para mim, a ASPOSBERN é como se eu tivesse ganhado
um coração novo, que estivesse mudando a minha vida,
tivesse nascendo de novo, porque se não fosse ela, a gente
não estaria se comunicando, pois tudo está mudando para
melhor e espero que cada vez mais, tudo possa melhorar”.

FIGURA 31 – III Diretoria da ASPOSBERN, empossada em
Dezembro de 2005 - Currais Novos/RN
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Para Veruska Karla, residente em Currais Novos e Roberto Wagner,

residente em Natal, ambos portadores da Síndrome,

“A nossa responsabilidade com relação ao trabalho na
ASPOSBERN aumentou, pois somos secretários da III
Diretoria”.

Todas essas evidências a respeito da importância de se conhecer um

portador da Síndrome de Beradinelli dimensionam a questão sobre “a do outro

não como imagem que olhamos, mas como a imagem que nos olha e que nos

interpela” (LAROSSA & PEREZ, 1998, p. 9).

Esperamos, assim, que esta pesquisa possa contribuir através do

imaginário e as territorialidades dos portadores da Síndrome de Berardinelli para

outras áreas afins que desejam estudar essa Síndrome tão rara e de grau de

incidência no Estado do Rio Grande do Norte.
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APÊNDICE A – Ficha genealógica ascendética

FICHA GENEALÓGICA ASCENDÉTICA
NOME DO PORTADOR DA SÍNDROME CIDADE

PAIS

AVÓS PATERNOS

AVÓS MATERNOS

BISAVÓS PATERNOS

BISAVÓS MATERNOS

TRISAVÓS PATERNOS

TRISAVÓS MATERNOS

IRMÃOS:
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APÊNDICE B – Àrvore genealógica e heredograma dos portadores da Síndrome

de Berardinelli – séculos XIX e XXI

Para acessar os arquivos no CD-ROM, abra o ícone do Meu Computador,

acesse a unidade de CD-ROM, em seguida dê dois cliques sobre os arquivos de

imagens contidos no CD.

HEREDOGRAMA DAS FAMÍLIAS DOSPORTADORES DA SÍNDROME DE BERARDINELLI
SÉCULOS : XIX - XXI

1ª Geração

2ª Geração
3ª Geração

4ª Geração

5ª Geração

6ª Geração

7ª Geração

8ª Geração

9ª Geração

10ª Geração
11ª Geração

12ª Geração

13ª Geração

14ª Geração

LEGENDA
HEDEROGRAMA DAS FAMÍLIAS DOS PORTADORES DA SINDROME DE BERARDINELLI

MASCULINO

FEMININO

INDIVÍDUO AFETADO

CASAMENTO

CASAMENTO COSANGUÍNEO

INDIVÍDUO AFETADOMORTO

LEGENDA DE CORES

Fonte: THOMPSON. NcINNES e WILLARD,1999 / apud Santos, 2001)
Fonte :VÍRGINIA KELLY DE S. CÂNDIDO DANTAS -2005

FAB IANA BAT ISTA PERE IRA

FRAN CIS CAE VILÁ SIAP EREIR A

ALC EUBA TIST APER EIRA

CASA DA COM

ABDO NB ATIST APE REIR A

IZA BEL SAB INAD EAR AÚJO

MA NO ELBA TISTA PER EIRA

CA SAD ACO M

DIN AM ARI ADE JESU S

AB DON BAT ISTA PERE IRA

CA SAD ACO M

EU STÁC IA BAT ISTAS ANTO S

AR THU RA BDO NSA NTOS BAT ISTA

CA SAD ACO M

JOS IAS ARA ÚJO

MA RIAO DET EDE ARA ÚJO

CAS ADO CO M

JO SELÍ DEA RAÚJ O JO ANA CE LISF .DE ARA ÚJO

J OÃO PAT RÍCI OPE REIR A

C REU ZAD EUS ADE ARA ÚJO

C ASA DOC OM

IDELV AN ARA ÚJO PERE IRA

MA NOE LBAT ISTA DEA RAÚ JO

RITA MA RIA DAC ONC EIÇÃ O

CAS ADO CO M

MA RIAP AUL INAD AC ONC EIÇÃ O

JOS ÉBA TIST ADE ARA ÚJO

CAS ADA CO M

MA RIAC ALD EIRA DA CON CEIÇ ÃO

MA NOE LHILÁ RIO BAT ISTA

CAS ADA CO M

JOM ÁRI ODE ARA UJO

CE CÍLIA AR AÚJO

(PO RTA DOR A)

FA LECE UA OS3 3AN OS

JEFE RSON PER EIRA

GUIL HER MINA BAT ISTA PERE IRA

CASA DO COM

JEFE RSO NAR THUR BA TISTA PER EIRAFABI ANA BAT ISTA PERE IRA

SEVE RINO BA TISTA PER EIRA

NÚB IABA TISTA PER EIRA

CASA DO COM

(POR TAD ORA )

FALE CEU AO S17A NOS

F RAN CISC OD EAS SISD ANTA S

FA LEC EUE M28 /07/ 1970

DELM IRA MAR IAD EAR AÚJO

JOA QUIM BA TISTA DE ARA ÚJOF ILHO

C ASA DA COM

EVILÁ SIA ARA UJO

ONO RBA TIST ADE ARA ÚJO

C ASA DA COM

ALCE UBA TISTA PER EIRA

FRAN CISC AE VILÁ SIAP EREIR A

C ASA DA COM

ABDO NP EREI RAB ATIST A

IZ ABEL MA RIA DEJE SUS

JO AQU IMB ATIS TAD EAR AÚJO

CA SAD AC OM

M ARI AJO SEFI NAD EAR AÚJO

JO SÉ PAUL INO DEA RAÚ JO

C ASAD AC OM

M ARIA LAU RA

N ICÁ SION ELS OND EAR AÚJO

C ASAD AC OM

JOÃ OPA TRIC IOP EREI RA

CRE UZA DEU ZAD EAR AÚJO

I DEV ANA RAÚ JOP EREIR A IR ISMA RAR AÚJ OPE REIRA

CAS ADO COM

JOSI ASA RAÚJ O

MAR IAO DETE DEA RAÚ JO

C ASA DO COM

JO MÁR IOD EAR AÚJOJO SELÍ DEA RAÚ JOJOA NA CÉL ISFE RNA NDES DEA RAÚ JO

CAS ADA CO M

JOE NES BAT ISTAD EAR AÚJ O

JO NAS FER NAN DES DEAR AÚJ O MAR IANA FER NAN DES DEA RAÚ JO

MAR IAV ENE RAN DAD EAR AÚJO

PAU LINO BA TISTA DEA RAÚ JO

CAS ADA CO M

COL ETA CRIS TINA DEA RAÚ JO

MA NOE LPA ULIN ODO SSA NTO S

CAS ADA CO M

L EAN DRO BAT ISTAP ERE IRA

B ERTI LDEC OLE TAD EAR AUJ O

C ASA DOC OM

G UILH ERM INA

J EFER SON BATI STAP EREI RA

C ASA DAC OM

S EVER INO BAT ISTA PERE IRA

N ÚBIA BAT ISTA PERE IRA

C ASA DOC OM

J EFER SON ART HUR B.PE REIRA FABI ANA BATI STAP ERE IRA

AR THUR AB DON SAN TOSB ATIST A

EUS TÁC IAB ATIS TADO SSA NTOS

CAS ADO CO M

NÚ BIAB ATIS TAPE REIR A

SEV ERIN OBA TIST APE REIRA

CA SADA CO M

FRA NCIS CAE VILÁ SIA PERE IRA

ALC EUB ATIST APE REIR A

CAS ADA COM

J EFER SON ARTH URB ATIS TAPE REIR A FAB IAN ABA TISTA PER EIRA A BDO NB ATIST APE REIRA

T OM AZB ATIST AD EARA ÚJO

V ENE RAN DAD AC ONC EIÇÃ O

C ASA DOC OM

JO ENE SBA TISTA DEA RAÚ JO

CA SAD ACO M

J ONA SFE RNA NDE SDEA RAÚ JO M ARIA NA FERN AND ESD EAR AÚJO

I RISM ARA RAÚ JOP EREIR A

GE NÊSIO QU EIRO ZDE LIM A

IZA BELA LICE DE ARA ÚJO

CA SADO CO M

LE AND ROB ATIS TAP EREIR A

BE RTILD EC OLET ADE ARA ÚJO

C ASAD OC OM

SE VERI NOB ATIS TAPE REIR A

G UILHE RMI NAIR IAD EAR AÚJO

SA LVIA NO BAT ISTAD EAR AÚJ O

CA SAD AC OM

J OSE FAFR EIRE

M AN OEL SALV IANO DE ARA ÚJO

C ASA DA COM

LUIZ FRA NCIS COD EAR AÚJO

M AR IAPA ULIN AD EAR AÚJO

C ASA DO COM

SÔ NIAM AR IADE MED EIRO S

ART HUR DEM EDE IROS QUE IROZ

G UILHE RMI NAB ATIST APE REIRA

CA SAD ACO M

GÊN ESIS LUIZ DE ARA ÚJOQ UEIR OZ

ANT ONI OEL OID EARA ÚJO

LILIA IZA BELD EAR AÚJO

CASA DO COM

MAR IAJ OSÈ DAS ILVA

F ÁBIO ELO IDE ARA ÚJO

CAS ADA CO M

E DUA RDO ELO IDE ARA ÚJO

MA NO ELPA ULIN OD OSS ANTO S

CO LETA CR ISTINA

CA SADO CO M

JE FERS ONB ATIS TAPE REIR A

C ASAD AC OM

N ÚBIA BATI STAP EREI RA

C ASAD OC OM

JEF ERSO NAR THU RBA TISTA PER EIRA F ABIA NAB ATIS TAPE REIR A

JEF FERS ON FERN AND ESD EARA ÚJO

SE VERI NAS EVE RINO

M ANO ELD EAR AÚJO PER EIRA

AN AM ARIA DA CON CEI ÇÃO

CA SAD OC OM

DO MIN GO SSA LUST IANO DA COST A

M ARIA MA RIAN ADE ARA ÚJO

CA SAD OC OM

JO SEFA MA RIA DAC ONC EIÇ ÃO

SE VERI NOD OM INGO S

CA SAD AC OM

AR THUR ABD ON BATI STA

EU STÁC IABA TIST ASA NTO S

CA SADO CO M

F RANC ISC AEV ILÁS IAPE REIRAN ÚBIA BATI STAP EREI RA

SE VER INO BATIS TAP EREIR A

C ASAD AC OM

A LCEU BAT ISTA PER EIRA

C ASAD AC OM

J EFER SON ART HUR BATIS TAP EREIR A FA BIAN ABA TISTA PER EIRA A BDO NBA TISTA PER EIRA

ANT ONIO CA NDID OD ANTA S

C ASAD OC OM

VIRG INIA KE LLYD ESO UZA C.DA NTA S

ANT ONIO CA NDID OD ANT AS

C ASAD OC OM

VIRG INI AKE LLYD ESO UZA C.DA NTA S

F o nt e :VÍ RGINIA KEL L YDES. CÂNDIDO DANT AS- 2 00 5

L EGENDA

GENEAL OGIADAS FAMÍ L IASDOSPORT ADORESDASI NDROM EDEBERARDI NELL I

I NDIVÍDUOS NÃO AF ET ADOS( F AMIL IARES)

I NDIVÍDUOS AF ET ADOS

INDIVÍDUO AFET ADOM ORTO

C ECÍ LIAM ªDA NA TIVID ADE

J OSÉ RAF AEL BATIS TA

C ASA DAC OM

F CªF RANC ELIN AD EAR AÚJO

J OÃO DA MA CEN OBA TISTA

C ASA DAC OM

J OÃO BA TISTA DO SSAN TOS

M ªM ARC ELIN ADA CO NCE IÇÃO

C ASA DOC OM

J OSEF AFR EIRE DEM EDE IROS

J OSÉ BAT ISTA DOS SAN TOS

C ASA DAC OM

JO SEFA AR AÚJO CE CÍLIA ARA ÚJO

( VIVEU3 3ANOS )

J OSÉ BATI STAD AN ATIV IDAD E

M AR IAM AFAL DAD EA RAÚJ O

C ASA DO COM

J OSÉ RAF AEL BATIS TA

C EC ÍLIAM ARI ADA NA TIVID ADE

C ASA DO COM

F RAN CISC AFR ANC ELIN AD EAR AÚJO

J OÃO DA MAC ENA BAT ISTA

C ASA DA COM

JE FERS ON PERE IRA

G UILH ERM INAB ATIS TAPE REIR A

C ASAD OC OM

SE VER INO BATIS TAP EREIR A

N ÚBIA BAT ISTAP ERE IRA

C ASAD OC OM

F ABIA NAB ATIST APE REIR A J EFER SON ART HUR B.PE REIR A

NÚBI ABA TISTA PER EIRA

SEVE RINO BAT ISTA PERE IRA

C ASA DA COM

JEFE RSON AR THUR BAT ISTA PERE IRA

J OÉLIO DA NTA SDE MED EIRO S

M AN OEL DAA NUN CIA ÇÃO DAN TAS

( MAN OELM AGR ODO BOTÃ O)

N ASC EUNO INÍC IOD OSÉC ULOXIXE MO RREU NOSÉ CULO XX.

ANA FLO RENT INO DOA MO RDI VINO

PEDR OC IPRIA NO DAN TAS DEM ARIA

C ASAD AC OM

BEVE NUT AMA RIA DEM EDE IROS

ANT ONIO CLE MEN TED ANT AS

C ASAD AC OM

JOA NAM ARI ADA CO NCE IÇÃO

C ASAD OC OM

JOÃ OC RISÓ STO MOD EM EDEIR OS

AUR ORA FILO MEN ADE MIR AND A

GERT RUD ESM ªDA ENC ARN AÇÃ O

ADEL AID EMA RIA DAC ONC EIÇÃ O

CA SAD OC OM

TOM AZJ OSÉ DAN TAS

JOSÉ MA RTINS DEM ED EIRO S

CA SAD AC OM

MA RIAD AS DOR ESDA NTA S

MAR IALÚ CIA DAN TAS

CA SAD OC OM

FRAN CIS CO DEA SSISD ANT AS

JOSÉ MA RTIN SDA NTAS

C ASAD AC OM

JOS EFAM AR IADA ENC AR NAÇ ÃO

JOS EFA VEN ERA NDA DEJE SUS

C ASA DOC OM

JOS ÉVIE IRAD EM EDEI ROS

MAR CO SDE ARA ÚJO PERE IRA

C ASA DAC OM

JOS EFA MAR IAD OE SPIRIT OSA NTO

C ASA DOC OM

FELIP EDE ARA ÚJO PER EIRA

FELI NTA FRA NC ELINO DEJ ESUS

MAR IAD IVA DAN TAS

S AND OVA LDA NTA SDE MED EIRO S

CA SADA CO M

F RANC ISC AAD ELA IDED .DE MED EIRO S

JOS UÉG OM ESD EMED EIRO S

C ASAD AC OM

SÔN IAM ARIA DEM ED EIRO S

C ASAD OC OM

GÊN ESIS LUIZ DE ARA ÚJOQ UEIR OZ

MA RCO SAU GUS TOD EME DEIR OS

C ASA DAC OM

CA ETA NO DAN TAS( 2º)

C ASA DAC OM

LUZI AMA RIA DO ESPÍR ITOS ANT O

A RTHU RDE ME DEIR OSQ UEIR OZ

JO SEF AM ARIA DO ESPÍ RITO SANT O

JO AQU IMS ILVÉ RIO DAN TAS

CAS ADA CO M

IZA BEL BENI GNA DA NTAS

JO AQ UIM JOS ÉDAN TAS

CAS ADA CO M

M ARIA JOA QUIN AD AC ONC EIÇÃ O

CAS ADO CO M

M ANO ELHI PÓLI TOD OSA CRA MEN TO

V ERÔN ICA AUG UST ADE ARA ÚJO

O DETE OLIV EIRA DE SOUZ A

VE RUSK AKA RLA C.D ANT AS

RO LDÃ OD EAR AÚJO DA NTAS

CAS ADA COM

M ANO ELS ILVÉR IOD ANT AS

CAS ADA CO M

PAC ÍFIC OJO SÉD EME DEIR OS

JOS ÉVIE IRAD EM EDEI ROS

C ASA DAC OM

JOS EFA VEN ERA NDA DEJE SUS

FRA NCIS CAX AVI ERD ONA SCIM ENT O

C ASA DOC OM

MªJ OAQ UIN AD OSS ANTO SDA NTAS

C ASA DOC OM

FRA NCIS CO GO MESD ASIL VA

FELIN TA FRAN CEL INAD EJE SUS

MAR IAD IVA DAN TAS

JOS UÉG OM ESD EMED EIRO S

C ASAD AC OM

MA RCO SAU GUS TOD EME DEIR OS

C ASA DAC OM

GÊN ESIS LUIZ DEA RAÚ JOQ UEIR OZ

ARTH URD EM EDEI ROS QUEI ROZ

SÔN IAM ARIA DEM ED EIRO S

C ASAD OC OM

Fcª ADE LAID ED ANTA SDE MED EIRO S

SAN DOV ALD ANT ASD EME DEIR OS

C ASAD AC OM

AN AG ERTR UDE SDE JESUS

JO ÃO BATI STA DOS SANT OS

C ASA DA COM

MA RIA MAR CEL INAD AC ONC EIÇÃ O

C ASA DO COM

JO ÃO BATI STA DOS SANT OS

SEB AST IÃO SABI NOD ANTA S

JO SUÉ GOM ES DEM EDEIR OS

C ASA DA COM

MA RIA DIVA DA NTAS

FEL INTA FRA NCE LINA DEJ ESUS

CASA DO COM

MA NO ELLO PES DEA RAÚ JO

C ASA DA COM

JO SEFA MAR IAD AA NUNC IAÇ ÃO

Fc ªAD ELA IDE DAN TASD EME DEIR OS

GÊ NESI SLU IZDE ARA ÚJO QUE IROZ

SÔ NIAM AR IADE MED EIRO S

C ASA DO COM

SA NDO VAL DAN TAS DEM EDE IROS

CASA DA COM

AR THUR DEM ED EIRO SQU EIRO Z

SEBA STIA NAN ETA DEA RAU JO

M AN OEL PEDR ODE MA RIA

L UIZL OPE SDE ARA ÚJO

CA SAD ACO M

M AR IAPE REIR ADE JESU S

M AR IATO MAZ IAD ACO NC EIÇÃ O

CA SAD OCO M

M ARI AGE RTRU DES DEJ ESUS

CA SADO C OM

M AN OEL LOP ESPE QUEN O

J ACI NTA LOP ESDE ARA ÚJO

R AIM UND OL OPES DEA RAÚ JO

CA SAD ACO M

GENEALOGIA DAS FAMÍLIAS DOS PORTADORES DA SÍNDROME DE BERARDINELLI
SÉCULOS : XIX - XXI

D ATIV AD ANTA S MAR IAD ASD ORE SDA NTAS

MIC AEL ADA NTA SPE REIRA

C ASA DO COM

AN TON IOD EAZE VED OM AIA( 2º)

(14/0 1/1760 A01/0 5/1822)

(18/0 6/1765 A23/0 5/1799)

FRA NC ISCA MA RIAD EJE SUS

MA RTIN IAN OJO SÉD ANTA S

CASA DA COM

MA RIA MAD ALE NAD AC ONC EIÇÃ O

MA NOE LCL EME NTIN ODE ARA ÚJO

CASA DA COM

PED RO MAN OEL DAN TAS

C ASA DA COM

TER EZA DEM EDE IROS

JO SÉD EME DEI ROSD ANT AS

MA RIA AMB RÓS IADA NTA S

CASA DO COM

LU ZIAM AR IADO ESP ÍRITO SAN TO

M ANO ELA NTO NIO DEA ZÊVE DO

CAS ADA CO M

VER USKA KAR LAC .DA NTA S

IZ ABEL BEN IGNA DA NTA S

MAN OEL SILV ÉRIO DAN TAS

CA SAD ACO M

VER ÔNIC AA UGU STO DEA RAÚJ O

J OAQ UIM SILV ÉRIO DAN TAS

CAS ADA CO M

JO SEF AMA RIA DO ESPÍR ITOS ANTO

CA SAD OC OM

JO AQ UIM JOSÉ DAN TAS

O DETE OLIV EIRA DE SOUZ ADA NTA S

RO LDÃ OD EAR AÚJO DA NTAS

CA SAD AC OM

PA ULO DAN TAS

HIL DAD ANT ASD EME DEIR OS

CASA D0 COM

TO MA ZIAM ARI ADA CO NCEI ÇÃO

JO SÉD EA ZEVE DOM AIA

CAS ADA CO M

ANA FRA NCI SCA DAC ONC EIÇ ÃO

JO SEFA MA RIAD AC ONC EIÇ ÃO

C ASA DC OM

JO SÉD EAZ EVÊ DOM AIA (2ª)

CA LIXTO JOS ÉDA NTA S

C ASAD AC OM

JOSÉ DE AZE VÊDO DA NTAS

C ASA DA COM

M AR IARO SAL INA DAS ILVA

M AR IARI TAFI LHA

J OSÉ SIM ÃOD ANT AS

C ASA DA COM

MAR IAD EFÁT IMA DAN TASM AR IADA SVI TÓR IADA NTA S

J OSÉ DO PAT ROC ÍNIO DAN TAS

M AR IADO SO COR ROD ANT AS

C ASA DO COM

GER TRUD ESM ARIA DA ENC ARN AÇÃ O

M AR IAC LEME NTIN ADA NTA S

CAS ADO CO M

J OSÉ TOM AZC LEM ENTI NO

TOM AZC LEM ENT INOD AN TAS

CA SAD AC OM

JOSÉ CLE MEN TINO DAN TAS

C ASA DAC OM

M AR IACI DALI NAD EM EDEIR OS

JOSÉ BAZ ÍLIO DAN TAS

MAR IAC LEME NTIN AD ANTA S

C ASA DO COM

MAR IALU CIA DAN TAS

FRAN CIS CO DEA SSISD ANT AS

C ASA DA COM

LU ZIA MAR IAD OES PIRIT OSAN TOS

M ANO ELA NTON IOD EA ZEVE DO

CAS ADA COM

D IJAILA DA NTA S DAIL SON LUC EMÁ RIOD ANT AS

JOS EFA ARA ÚJO

(PO RTAD ORA )

FALE CEU AIN DAC RIAN ÇA

(FALE CIDO ):CO M13 ANOS

(29/1 1/190 2A25 /01/1 915)

J OÃO CÂ NDID ON ETO

CA SAD OCO M

S EVE RINA DAN TAS

MAR IAJO SÉD ANT AS

C ASAD AC OM

JOSÉ DA NTA SDE MED EIRO S

JO SÉD ANT ASD EME DEIR OSFI LHOJA NAIN AD ANTA SDE ME DEIR OS JOÉ LIOD ANT ASD EM EDEIR OS

(F ALEC IDO): 07/0 8/1998

JO SÉH ENR IQU EDAN TAS

CAS ADO CO M

JO SEFA MA RIA DAC ONC EIÇ ÃO ALTA MA RIA DEJE SUS

C ASAD OC OM

JOS ÉFLO RÊN CIO DAN TAS

F RAN CISC OD ANTA SMA RIA DAN TAS REC ÉM -NA SCID O R ECÉM -N ASC IDO REC ÉM- NAS CIDO

J OAN ASEN HO RINH ADA CO NCE IÇÃO

CA SADO CO M

A NTO NIO DAN TASD EM EDEI ROS

M ANO ELF ORTU NAT OD EME DEIR OS

CA SADO CO M

G UILH ERM INAM AR IAD EME DEIRO S

( SÉC .X IX)

G REG ÓRIO JO SÉDA NTA S

CAS ADA COM

TE RESA DEJ ESUS MA RIA

( SÉC .X VIII eXI X)

VIR GIN IAK ELLY DES OUZA C.D ANT AS

DIJA ILAD AN TAS DAI LSON LUC EMÁ RIO DAN TAS

A LDE CIA RAÚJ O RAIM UND OA RAÚ JO

SEV ERIN AD ANT ASD EME DEIR OS

C ASA DO COM

JO ÃOC ÂND IDO NET O

JO SÉD ANT ASD EME DEIR OS

C ASA DA COM

MA RIA JOSÉ DA NTAS

JA NAÍ NAD ANT ASD EME DEIR OSJO SÉD ANT ASD EM EDEI ROSF ILHOA NTO NIO CAN DID ODA NTA S

CA SAD OCO M

V IRG INIA KEL LYD ESO UZAC .DA NTAS

V ERU SKA KARL ACA ND IDOD AN TAS

R OLD ÃO DEA RAÚJ OD ANTA S

CA SAD ACO M

O DET EOL IVEIR ADE SOU ZAD ANT AS AN TON IOC ÂND IDO DAN TAS

C ASA DO COM

VE RUSK AKA RLA C.D ANTA S

MAN OE LSILV ÉRIO DA NTAS

C ASA DOC OM

VER ÔNIC AA UGU STA DEA RAÚ JO

ODE TEO LIVE IRAD ESO UZA DAN TAS

C ASA DAC OM

ROL DÃO DE ARA ÚJO DAN TAS

FRA NCIS CO RAIM UND OD EAR AÚJO

C ASA DAC OM

AMÉ RIC ASA MAR ITAN ADE ARA ÚJO

FÉLIX DE ARA ÚJO PERE IRA

C ASA DAC OM

SUSA NA DAA NUN CIA ÇÃO

RITA Mª DAC ONC EIÇ ÃO

C ASA DAC OM

MAN OE LDE MED EIRO SRO CHA

TOM AZ DEA RAÚ JOP EREI RA-( 2º)

(14/04 /1735 A01/02 /1802)

C ASA DAC OM

(19/01 /1744A 04/07/ 1820)TERE ZAD EJE SUSM ARI A

CÍC ERO DEM EDE IROS

C ASAD AC OM

PETR ONIL ADE ME DEIR OS

JOA NAM ARI ADA CO NCE IÇÃO

C ASAD OC OM

MAN OEL AD ELIN ODO SSA NTOS

MA RGA RETE MED EIRO S

MA NOE LAD ELINO NE TO

C ASA DAC OM

IZO LEIDE DEM ED EIRO S

A NTO NIO EDM UND ODA NTA S JOS ÉM IZAEL DAN TAS SE VER INO SIMÃ ODA NTA S

(FA LECI DAC OM1 5ANO S)

M AR IASE GUN DAD ANT AS FRA NC ISCO PA ULOD ANT AS

(F ALEC IDO):

( 07/01 /1914 A29/ 10/19 42) (16/ 11/19 11A2 8/07/ 1966)

(FALE CIDO ):C OM5 6ANO S (FA LECI DO): 03/04 /1909

J OÉLI ODA NTA SDE MED EIRO S

(08 /07/198 8)

JO SÉD AAN UNC IAÇ ÃO DAN TAS

CAS ADA COM

A NAF RAN CISC AD EJESU S

JOS EFA DEA RAÚ JOP EREIR A

C ASA DOC OM

CAE TAN ODA NTA SCO RRE IA

(22/0 8/1739 A18/0 6/1816)

(05/0 8/1710 A19/07 /1797)

MA RIA DA C ON CEI ÇÃ OM END ON ÇA

C AS AD OC OM
TO MA ZD EA RAÚ JO PER EIR A1º

(18 /08/17 18A 158/ 09/177 9)

(16 /07/17 00A 10/04 /1781 )

FRA NC ISCO DAN TAS

IZABE LPA ULIN ADA CO NCE IÇÃO

CA SAD OC OM

MAN OEL AVE LINO DAN TAS

MAN OEL AVE LINO DAN TAS

CA SAD AC OM

MAR IAN ONA TAD ANTA S

JOSÉ AV ELIN ODA NTAS

CA SAD AC OM

PAUL INA ARA ÚJO DAN TAS

SÔN IAM ARIA DAN TAS MAR IAD AGU IADA NTA SJOS ÉAN CE LMO DAN TASF RAN CISC OA VELIN OD ANTA S

A NTO NIO PAIS DEB ULHÕ ES(07 /09/17 18)A08 /06/178 8)

CAS ADO CO M

(14 /12/17 41)A04 /11/180 1)

A NAD EAR AÚJ OPE REIRA

C LARA MA RIA DOS REIS

CAS ADO CO M

C AP.M AN OEL DEM .RO CHA

M ARIA TER EZA DAS MERC ÊS

CAS ADA CO M

JO AQ UIM DESA NTA NAP ERE IRA

FÊ LIXD EAR AÚJ OPE REIR A

CAS ADO CO M

M ªSUZ ANA DA ANU NCIA ÇÃ O

(26 /02/18 18)A23 /06/190 5)

V ERÔ NICA AUG UST ADE ARA ÚJO

CAS ADO CO M

M ANO ELS ILVÉR IOD ANT AS

FR ANC ISC ORA IMU NDO DEA RAÚ JO

CAS ADA CO M

A MÉR ICA SAM ARITA NO DEA RAÚ JO

(1 914 A1 942 )(0 3/0 4/1 909 )( 190 2A 191 5)

REC ÉM -NAS CIDOR ECÉ M-N ASC IDO R ECÉM -N ASC IDO

JOA QU IMFÉ LIXD ANT AS

C ASA DAC OM

LUZ IAM ARIA DO ESPÍR ITO SANT O

JOS ÉGU ILHE RME DEM EDE IROS

C ASAD AC OM

ANA FRA NCI SCA DEM EDE IROS

FRA NCIS COM ED EIRO S

GER TRUD ESM ARI ADO ESP IRITO SAN TOS

C ASA DOC OM

FRA NCIS CO CASS IMIR OD ANTA S

TERE ZAD EM EDEI ROS DAN TAS

ANT ONIO CA NDI DOD ANT AS

C ASA DAC OM

VÍR GINI AKE LLY DES. C.DA NTA S

VER USKA KAR LAC .DA NTA S

(S ÉC. XIX )

MO DEST OE RNES TOD ANTA S

C ASA DAC OM

FRA NCIS CO DAN TASID ALIN ADA NTA S

AN TON IOLU CAS DA ANU NCIA ÇÃO

C ASA DA COM

TO MÁZ IAM ARIA DO ESPÍR ITO SANT O

MA RIA FRA NCIS CAD AC ONC EIÇÃ O

JO SÉLU CA SDA NTAS

CASA DA COM

JO SEFA MAR IAD ANT AS

MA NO ELFE RREI RAD ANTA S

CASA DA COM

AN TON IOL UCA SDA NTAS

CASA DA CO M

ILU MINA TAM AR IAD ACO NCE IÇÃO

MA RIA JOSÉ DA NTAS

CASA DO COM

JO SÉD ANT ASD EME DEIR OS

JA NAÍ RAD ANT ASD EME DEIR OSJO SÉD AN TAS DEM EDEIR OS

FLOR ÊNC IOD ANTA S

ALTA MA RIAD EJE SUS

CA SAD OC OM

J OSÉ HEN RIQU EDA NTAS

J OSEF AMA RIA DAC ON CEIÇ ÃO

CA SADO C OM

JO SÉM IGU ELDA NTAS FRA NC ISCO PAU LOD ANT ASSEVE RINO SIM ÃO DAN TASANT ONIO ED MUN DOD ANT AS M ARI ASEG UN DAD ANT ASP ETRO NILA DE MED EIRO S

M ANO ELA VEL INO NETO

CA SAD ACO M

IS OLE IDED EM EDEIR OS

C ÍCE ROD EM EDEIR OS

CA SAD ACO M

J OAN AM ARIA DA CON CEIÇ ÃO

CA SAD OC OM

M AN OEL ADE LINO DO SSAN TOS

M ARG ARE THE MED EIRO S

GU ILHE RMIN AM ARIA DA CO NCEI ÇÃO

CASA DO CO M

MA NO ELFO RTU NATO DE MED EIRO S

R ECÉM -N ASC IDO R ECÉM -N ASC IDOMA RIA DAN TASFR ANC ISCO DA NTAS RE CÉM -NA SCID O REC EM -NA SCID OR ECÉM NA SCID OREC ÉM- NAS CIDO

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



APÊNDICE C – Roteiro para as entrevistas com os portadores da síndrome

Data:_______________________Idade:_____________
Nome:____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________

1. Como você se sente como portador da Síndrome de Berardinelli?

2. Por que você acha que nasceu assim?

3. Você já sofreu algum tipo de discriminação perante à sociedade? Qual?
Em que lugar e por quê?

4. Você se considera uma pessoa feliz?

5. O que você gosta mais de fazer?

6. Como você acha que a sociedade vê o portador da Síndrome de
Berardinelli antes e hoje?

7. O que você faz no seu dia a dia?

8. Quais são os lugares que você freqüenta e dentre eles o que você vai
sempre?

9. O que você acha que a sociedade deveria fazer para não discriminar o
portador da Síndrome de Berardinelli?

10. Seus pais lhe dão alguma orientação a respeito da Síndrome?

11. Que sentido tem a ASPOSBERN em sua vida?
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APÊNDICE D – Roteiro para as entrevistas com os pais dos portadores da
síndrome

Data:_______________________Idade:___________________
Nome:__________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________

1. Antes de seu filho nascer você conheceu ou conhece algum portador da
Síndrome de Berardinelli?

2. Quando ele nasceu, qual foi sua reação? Você achou ele parecido com
quê?

3. Por que seu filho nasceu assim?

4. O que você acha mais interessante ou diferente nessa pessoa?

5. Como as pessoas o conhecia ou conhece hoje? Por quê?

6. Quais os lugares mais freqüentados por seu filho?

7. O que eles faziam ou fazem nesses lugares?

8. Como eles conviviam com as pessoas?

9. O que eles gostavam ou gostam de fazer?

10.Houve algum casamento? Como foi esse convívio?

11. Como as famílias cuidavam e cuidam dessas pessoas?

12.Você acha que o portador da Síndrome sofre algum tipo de discriminação?
Como foi ou é o convívio dessas pessoas na escola?

13.O que a sociedade deveria fazer para não discriminar os portadores?

14. Que sentido tem a ASPOSBERN na vida de sua família?
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APÊNDICE E – Roteiro para as entrevistas com a comunidade a respeito da
síndrome

Data:_______________________Idade:___________________
Nome:_________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________

1. Você conhece alguém com a Síndrome de Berardinelli?

2. Quando você viu essa pessoa pela primeira vez, você achou parecido com
quê? O que lhe chamou mais atençao?

3. Por que você acha que eles nascem assim?

4. Como era ou é o dia-a-dia dela?

5. Você acha que essas pessoas sofrem algum tipo de discriminação? De
que forma?

6. Quais são os lugares que elas mais freqüentam?

7. Você acha que elas são inclusas na sociedade?

8. O que a sociedade deveria fazer para não discriminà-los?

9. Que sentido tem a ASPOSBERN na vida dessas pessoas?
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