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Coletivos de Cuidado ao redor de pessoas 

Com ‘problemas de Cabeça’: 

Família, Comunidade e gênero em um 

bairro popular de porto alegre

Resumo

O artigo reflete sobre as relações e práticas de cuidado que 

dão sustento ao bem-estar de pessoas com deficiência in-

telectual que moram num bairro de classe popular da cida-

de de Porto Alegre (Brasil) em um contexto de políticas pú-

blicas incipientes para essa população. Para tanto, realiza-

mos descrição etnográfica da experiência de três mulheres 

residentes responsáveis pelos cuidados de seus parentes 

adultos acometidos daquilo que entendem como ‘proble-

mas de cabeça’ a fim de ilustrar as especificidades de gêne-

ro, geração, classe e etnia que permeiam suas práticas. 

Consideramos que levar em conta as dinâmicas variáveis 

que subjazem as situações de cuidado assim como a inte-

ração dos diversos recursos – familiares, vicinais, estatais 

– disponíveis para enfrentar essas situações é um caminho 

para forjar políticas eficazes no contexto das complexas 

conjunturas atuais.

ColleCtives oF Care in tHe relations 

surrounding people WitH ‘Head troubles’: 

FamilY, CommunitY and gender in a WorKing-

Class neigHbourHood oF soutHern braZil

Abstract

In this article, we reflect on the care practices and relation-

ships that contribute to the well-being of people with intel-

lectual disabilities, living in a poor neighbourhood of Por-

to Alegre (Brazil), in a context of incipient public policies 

for this population. Through the ethnographic description 

of the experience of three women from who are responsi-

ble for adult relatives with what they call ‘head troubles’, 

we aim to illustrate the gender, generation, class and eth-

nicity peculiarities of their trajectories. We consider that 

taking stock of the various dynamics at play in situations 

of care, as well as the interaction of the family, neighbour-

hood, and public resources available to deal with such chal-

lenges, is a fundamental step for forging efficient policies 

adjusted to the complexities of the contemporary context.


