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A pesquisa

• 2012 – grupos de apoio para pessoas com
demência e para cuidadoras/es oferecidos
por um Centro especializado em demência –
SUS/DF.

• 2016 – observação de consultas médicas,
prontuários e entrevistas com cuidadoras
familiares e profissionais/conversas
informais com cuidadoras e pessoas com
demência.

Apresentador
Notas de apresentação
Vou basear essa apresentação em dados produzidos em dois momentos e com estratégias de campo diferentes, mas com um mesmo tema de pesquisa. Primeiro, em 2012, quando fiz minha pesquisa de mestrado em grupos de apoio para pessoas com demência e para responsáveis pelo cuidado. Ambos oferecidos por um Centro de saúde especializado em demências. O Outro, em 2016, quando voltei a esse mesmo centro e passei a observar consultas médicas, prontuários e fiz algumas entrevistas e conversas informais com cuidadoras familiares e profissionais e com pessoas com demência. Tratam-se de pesquisas com viés etnográfico, com as quais venho observando como o uso do tempo dedicado ao cuidado de pessoas com demência se dá e quais desigualdades se evidenciam com ele. 



Cuidado e tempo

• Cuidado: trabalho compartilhado, envolvendo
pessoas, substâncias, lugares e políticas de
assistência que melhoram e possibilitam a vida
na demência e partilham dos seus processos
de morte.

• Organização relacional do cuidado – o que as
desigualdades de tempo no engajamento com
cuidado e na possibilidade de contar com
cuidados geram em termos de gênero, raça,
classe e geração.

Apresentador
Notas de apresentação
Vale dizer, primeiro, tudo que tenho entendido como cuidado. Por meio de um diálogo com a antropologia das práticas do care e com estudos sobre deficiência e capacitismo, tenho entendido o cuidado como um trabalho compartilhado, não enquanto uma relação entre duas pessoas na qual uma, ativa, dá cuidados e outra, passiva, os recebe. Mas sim como uma articulação complexa entre pessoas, substâncias, lugares e políticas de assistência que possibilitam, ou melhoram vidas com demência e também partilham de seus processos de morte.Existem desigualdades no modo como se dão as articulações, e olhar para o uso do tempo é uma forma potente de vê-las. O interesse, mais do que falar em éticas do cuidado, ou nas especificidades desse trabalho é compreender, na prática de organização relacional dos cuidados, quais são as sobrecargas e como elas materializam cotidianamente desigualdades de gênero e raça, assim como de geração e classe.



Tempo para quê – quais são os 
tempos envolvidos

• Conseguir medicamentos – consultas periódicas/ farmácias/ farmácia de alto 
custo/farmácia popular/posto de saúde;

• Administrar medicamentos, conhecer e observar interações medicamentosas;
• Saber-cuidar – o que essa pessoa precisa;
• Alimentação – condições paralelas como diabetes e hipertensão;
• Modular entendimentos, diálogos e cooperação;
• Mediar diálogos com pessoas distantes;
• Processo de tutela; 
• Não deixar só;
• Frustração e tristezas do processo;
• Revoluções e dilemas entre parentes e posições familiares;
• Gerenciar cuidado  e casa;
• Limpeza da casa;
• Banho – verificar banho;
• Aprender a conviver com esquecimentos, delírios, tristezas, vontades de fuga;
• Pré-ocupações;
• Aquisição de produtos: fraldas, medidores de pressão, camas especiais.

Apresentador
Notas de apresentação
Só para dimensionar um pouco com o que o tempo é gasto, trouxe algumas das atividades desse cuidado.Não é só que o tempo necessário para dar conta de todas elas é grande e exige habilidades complexas e diferenciadas, mas o tempo gasto com cada uma delas varia muito dependendo da quantidade de pessoas envolvidas, da facilidade ou dificuldade para acessar as instituições e conseguir os elementos necessários para exercer o cuidado, da renda familiar e de como ela diminui ou aumenta o tempo com cada uma dessas atividades.



Políticas sociais
• Aposentadoria e Benefício de Prestação 

Continuada. 
• Farmácia popular/Farmácias de alto 

custo/atendimento especializado SUS/grupos 
terapêuticos e de apoio/Atenção domiciliar.

• Instituições de longa permanência públicas.

• PL 2029/2015 - Política Nacional de cuidados
• Centros-dia – CREAS.

Apresentador
Notas de apresentação
Destacar algumas redes importantes. Acompanhar o PL. O pl – deputada cristiane brasilEm tramitação Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO)/ faltam três comissõesSó existem 18 desses centros em funcionamento no Brasil



Tempos e organizações do cuidado 
chamadas de crônicas

• Sobrecarga da cuidadora
As funções de cuidado estão centradas em
uma pessoa só, ou mal divididas e causam
sofrimento, doença, falta de tempo.

• Insuficiência familiar 
Não há membros e/ou capacidade de
contratar pessoas para cuidar.

Apresentador
Notas de apresentação
O Centro especializado que conheci usa duas expressões com as quais vou tentar dialogar. Vale dizer que essas expressões vão para o prontuário, junto com condições como “osteoporose” ou pressão alta”. Cuidado, assim, não necessariamente causa transtornos e problemas, mas ele pode causar em algumas situações. Para o Centro, duas situações tornam a dinâmica de cuidado crônica, ou impossível de ser levada a cabo, são elas:A sobrecarga da cuidadora: categoria presente tanto em estudos da área, como na prática clínica. Quando o cuidado causa danos ou sobrecarrega, normalmente quando existe somente uma responsável, ou ao menos, uma responsável principal, que não consegue partilhar as tarefas de cuidado e que, por essa razão, começa a apresentar problemas de saúde, passa a acumular muitos sofrimentos e frustrações e reclama, constantemente, da falta de tempo. Aqui, normalmente são diagnosticadas, vamos dizer assim, mulheres.Já a insuficiência familiar é quando esse cuidado, pensado e avaliado a partir do que as instituições de saúde e, de maneira geral, o estado, entende por família, não pode ser realizado porque não existem pessoas ou renda para contratar pessoas e conseguir as substâncias e espaços adequados para realizar o cuidado. Aqui são diagnosticadas famílias.



Soluções gestadas

• Contratação de cuidadoras e empregadas
domésticas;

• Ampliação da participação ou das redes – partilhas
entre mais parentes, conhecidos ou lugares;

• Institucionalização.

‘Soluções’ podem marcar e destacar desigualdades
entre mulheres.
***Soluções se movimentam para uma ampla
partilha?

Apresentador
Notas de apresentação
Queria também pensar com as soluções gestadas por lá – e que também parecem se comunicar muito com os debates sobre partilha do cuidado que travamos.A primeira delas, é a contratação de cuidadoras e empregadas domesticas. Essas, eu mesma só conheci mulheres, entram como uma alternativa para lidar com a sobrecarga. Alternativa privada, que exige renda e auxilia na sobrecarga de algumas mulheres.Outra alternativa é a ampliação das redes e da participação de pessoas dentro da família ou fora dela, ou a busca por espaços que desafoguem o tempo, como grupos de música, arte, esportes... Ou ainda centros-dia, casa de parentes outros. Essa solução depende de pessoas disponíveis, lugares adequados, abertura para lidar com a senilidade. Essa alternativa tende a funcionar melhor quando existem redes mais amplas, com mais pessoas, ou, ainda, com renda para acessar lugares e envolver pessoas. Mas é raro que ela dê certo, porque as condições de partilha ampliada são raras.A institucionalização normalmente aparece para aquelas famílias que não conseguem partilhar cuidado ou ampliar rede de participação. Mas é uma alternativa difícil, tanto porque a decisão de internar pode não ser simples, como porque não são muitas as instituições que oferecem um serviço gratuito ou pagável e que aceitem pessoas com demência.Essas soluções – da forma como vi sendo praticadas a partir das possibilidades existentes – destacam e continuam a marcar desigualdades entre famílias e entre mulheres. Se a sobrecarga é uma categoria que atinge mulheres, ela pesa mais quando essas não podem contratar auxiliares, não contam com uma rede ampla de auxílio e gastam mais tempo com as atividades de cuidado. Ademais, na relação de mulheres que contratam outras mulheres para o cuidado, o abuso do tempo extra e o pagamento de um salário baixo para atividades complexas gestam desigualdades e não são incomuns.



Tempo materializa desigualdades de 
gênero e raça

• Fluxos desiguais entre as que cuidam e os que recebem
cuidados;

• Se tais fluxos marcam de partida gênero em famílias
nucleares brancas, outros marcadores de desigualdade
aparecem com o cuidado dessas famílias.

• Redes e famílias negras recebem menos tempo de
cuidado, as mulheres dentro dessas redes recebem
ainda menos cuidado;

• Renda e cuidado partilhado;
• A sobrecarga de algumas mulheres brancas com

gerenciamento e de mulheres negras com
gerenciamento, trabalho braçal, lidas com serviços de
saúde mais demoradas;

• Sobrecarga; insuficiência – organização relacional que
produz desigualdades?

Apresentador
Notas de apresentação
Com tudo isso que tenho dito, quero destacar fluxos muito desiguais de tempo, tanto para se engajar com o cuidado, como na possibilidade de um dia também receber cuidados.De partida e dentro de famílias nucleares brancas, o gênero é o principal marcador de diferença e aquele que pode deixar comum as sobrecargas. A partilha de cuidado com homens parece ainda muito precária. Em famílias não nucleares que se organizam de outras formas o gênero é um marcador, mas junto com outros. OyeronkeSe sairmos das relações entre membros das famílias e pensarmos nas relações entre diferentes famílias, notamos que os fluxos de cuidado vão na direção de atender famílias brancas, especialmente de elite.O que vi em campo, é que mulheres brancas, ao sofrerem de sobrecarga, conseguem contratar outras mulheres quando possuem renda e contar com a renda de maridos ou irmãos que circulam ou residem nas casas e tem empregos. As mulheres negras que conheci, quando também pobres, não conseguem contratar outras, quando não contam com uma família extensa que tenha outras mulheres as auxiliando – o que é comum no DF, não encontram formas possíveis de não se sobrecarregar; não raro ainda precisam suprir sozinhas a renda do núcleo doméstico o que faz com que tenham ainda menos tempo. Os homens, também, são mais raros nos núcleos domésticos – e isso tem relação direta com racismos estruturais que matam, promovem fracasso escolar e dificultam acesso a renda de homens negros.Tem uma diferença que também observei em campo, a gerencia do cuidado e o trabalho braçal do cuidado. Normalmente mulheres brancas de elite são gerenciadoras do cuidado, mas conseguem contar com trabalhadoras braçais de cuidado. Ficam sobrecarregadas, mas é de uma forma muito distinta das mulheres que, além de gerenciar, trabalham de forma cotidiana e braçal com o cuidado. Trabalho esse que é também muito cansativo por ele mesmo.O tempo da falta de cuidado para algumas famílias e o fluxo desse trabalho de serviço para outras famílias destaca desigualdades de raça que lembram relações de cuidado escravocratas. Claro, meu campo é um exemplo de um tipo de cuidado e as soluções gestadas nele continuam mais possíveis para famílias brancas. Mas, pelos dados que vocês também trazem, parece que ele se articula e fala de uma organização relacional do cuidado que produz desigualdades estruturantes, evidentes e históricas que excedem sobrecargas privadas e famílias insuficientes.
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