Relato de Caso- Itapoã-DF
Diego Batista da Silva*
* Estudante da Universidade Católica de Brasília

Maria Eduarda. Adolescente de 12
anos que conheci em uma saída de
campo. Seu rosto transparecia tristeza
e seu olhar não se dirigia ao meu,
parecia ate que estava fugindo de
mim e até de si própria.

Nesta foto, Maria Eduarda havia cortado o
cabelo, perguntei o motivo da decisão e ela me
respondeu que era para ficar mais bonita,
porque até então ela se considerava feia.
Entretanto seus colegas já fizeram chacota com
seu novo visual deixando-a mais infeliz.

Maria Eduarda comprou a escova e
o fio dental no dia da minha visita a
sua casa, pois estava com
vergonha de me mostrar a antiga
escova toda estragada.

Maria Eduarda e sua “avó” Aurenice que
ela tanto ama.

Em prantos me disse que tem vergonha de seus dentes e que não possui amigos. Os outros alunos
colocam apelidos nela por causa dos dentes e até mesmo dizem que a sua boca “fede”.

Centro de saúde da sua região.

Fachada do lar onde a Maria e sua “avó” moram. Lar que acolheu esta criança totalmente
desconhecida, que ao longo dos anos passou a ser parte da família. A “avó” por compaixão,
acolheu Maria Eduarda quando era ainda bebê.

Quarto onde Maria Eduarda e Aurenice dormem
juntas na mesma cama durante 12 anos. E é nessa
cama que Maria freqüentemente chora devido seus
problemas odontológicos.

Esta casa acolheu a mãe biológica de Maria, a Valdelice. A dona Aurenice, “avo”de
Maria, que já tinha 8 filhos biológicos, acolheu mais uma pessoa e a considerou uma
filha. Nesse lar, cresceu esta criança chamada Maria, que não possui um pai
presente, e, que é vitima de chacota por não ter condição de realizar um tratamento
odontológico.

Depoimento de Maria Eduarda
“ Meu nome é Maria Eduarda Santos de Oliveria, tenho 12 anos. Sou filha de Valdelice Santos de Oliveira. Moro com a minha "avó" Aurenice
Pereira de Almeida. Minha avó não é minha avó de verdade. Eu sou adotada. Minha avó conheceu minha mãe na frente do banco pedindo
esmola. Ela ficou muito comovida porque naquele dia, minha avó conta, que chovia e fazia muito frio e minha mãe estava muito magra e com
uma criança em seus braços. Era meu irmão. Minha avó ofereceu abrigo e comida. Naquela época eu ainda não tinha nascido. Minha mãe foi
morar com a família de minha avó. Minha mãe diz que minha avó tinha 8 filhos biológicos e moravam todos juntos em um barraco que mal
cabia eles. Minha mãe atá hoje não acredita que avó acolheu duas pessoas totalmente estranhas para dentro de casa. Depois de um tempo,
minha mãe conheceu um homem e foi morar junto, mas antes doou meu irmão. Minha avó ate hoje não entende o motivo que levou ela a
fazer isso. A mamãe ficou grávida desse homem. Esse homem é o meu pai. Ainda na gestação, meu pai abandonou minha mãe e "tocou” ela
de casa. Minha avó a acolheu de novo. Minha mãe bebe muito. Ela bebia até quando estava grávida de mim. Causava muito problema pra
minha avó. Quando bebe, ela ameaça separar eu da minha avó. Depois que eu nasci minha mãe começou a beber muito mais. Depois de um
tempo ela conheceu outro homem e me deixou com a minha avó. Hoje eu vivo com a minha avó. Dormimos na mesma cama. Tenho uma
irmã que possui problema na cabeça. Eu fico muito triste, porque eu queria ter condição para morar em uma casa melhor, ter meu próprio
quarto, cama e poder cuidar dos meus dentes. Tenho vergonha de sorrir. Meus colegas dizem que meus dentes são horríveis. Dizem, também,
que minha boca fede. Não tenho amigos. Eu até cortei o cabelo para ficar mais bonita, mas não adiantou. Eles continuam a me criticar e até
dizem que cortei o cabelo que nem homem e parece que estou com câncer”.

