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ENFRENTANDO DESAFIOS
(ENVELHECIMENTO E DEFICIÊNCIA)

Maria Amelia Vampré Xavier





Desafiei Maria Amélia a registrar sua experiência, uma vida dedi-
cada a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, mas neste 
livro retratando o envelhecimento de Ricardo.

Conhecer os desafios que envolvem o envelhecimento das pessoas com 
deficiência pelo olhar atento de uma mãe e inspirar e orientar outras fa-
mílias que vivem situações semelhantes, este era nosso grande objetivo. 
Compartilhar experiências e conhecimento é indiscutivelmente a melhor 
estratégia para as mudanças sociais.

Ao terminar de ler este precioso material, minha ambição é maior, 
esperamos que o depoimento de Maria Amélia e a vida de Ricardo, se 
transformem em referência para o fortalecimento das políticas de apoio ao 
envelhecimento com dependência.

As políticas de atenção à criança e ao adolescente construíram um novo 
patamar de desenvolvimento agora os governos devem enfrentar o tema do 
envelhecimento na perspectiva da deficiência, com ações de acolhimento 
institucional quando couber, de assistência domiciliar preservando as refe-
rências e a individualidade e de ampliação das oportunidades de convivên-
cia e participação.

De forma simples e direta, o livro Enfrentando Desafios – Envelhe-
cimento e Deficiência aborda a realidade de uma mãe que é surpreendi-
da com o nascimento de seu filho com deficiência. Nos apresenta de for-
ma leve e poética as agruras a que é submetida ao longo do crescimento, 
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infância, adolescência e idade adulta de seu filho. O tempo passa e a 
velhice chega – para ambos, aliás os três: mãe, pai e filho. O que fazer? 
Como lidar? Este livro responde com a própria experiência da autora, 
que reúne em sua bagagem de vida muitas dezenas de anos à frente da 
APAE de São Paulo.

Maria Amélia alçou voos altos, tornou-se correspondente internacio-
nal e agora nos presenteia com o registro de sua vida com Ricardo. Eu li e 
aprendi ainda mais com sua vivência. Desejo o mesmo à você, que nos lê.

Receba essa leitura como um presente, uma oportunidade de entender 
que a velhice chega para todos, aos pais e aos filhos. O modo como lida-
mos com ela é que faz a diferença. E também faz toda a diferença se temos 
alguém com experiência para nos apontar o que fazer!

Boa leitura!

Linamara Rizzo Battistella
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Professora Titular de Fisiatria da Faculdade de Medicina da USP.



Este trabalho é dedicado, com gratidão, à amiga Secretária de 
Estado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
Governo do Estado de São Paulo, Profª. Drª. Linamara Rizzo 

Battistella

Que me propôs o desafio de escrever sobre o nosso envelhecimento, dos 
pais idosos, e dos filhos adultos com deficiência intelectual e os obstáculos 
que enfrentamos.

Aos amigos de todos os momentos, professor Sérgio Morais; Lucinha 
Cortez; Glorinha Moreira Salles; o querido Dr. Rogério Amato, ex-Presi-
dente da APAE de São Paulo, por quem tenho grande afeto; Maria Rosi-
mar da Silva, vocês todos que sempre me dão estímulo para lutar.

A você, Mina Regen, amiga-irmã de tantos anos, com gratidão por ter 
escrito que sou mãe do “adorável Ricardo”. Ele é mesmo adorável e você 
uma grande companheira, além de autoridade em assuntos de deficiência 
intelectual.

A todos os amigos, antigos e recentes, que me dirigem tantas palavras 
afetuosas o tempo todo, meu muito obrigado pela força. Sem esse batalhão 
de gente que mora nos mais variados países eu não teria a tenacidade de 
continuar lutando por nossos filhos e pelo progresso social do nosso Brasil.

Um beijo no coração de cada um e de todos!

MARIA AMELIA VAMPRÉ XAVIER





ORAÇÃO

Senhor, dai-me a serenidade de aceitar 
as coisas que não posso modificar,

a coragem para mudar as coisas 
que posso modificar

e a sabedoria para distinguir 
entre as duas coisas

“Oração da Serenidade”, adotada pelo Grupo “AA – Alcoólicos Anônimos”
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OS DESAFIOS DOS PAIS FRENTE AOS 
PROBLEMAS ADULTOS DOS FILHOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O livro que escrevi em 1984 com o título O OUTRO LADO DO 
ARCO-ÍRIS (Meu filho Ricardo) foi uma narrativa feita pela mãe de um 
moço, ainda adolescente, mal entrando na vida adulta.

Naquela época, começávamos na APAE de São Paulo a nos preocu-
par com moradias assistidas, que fossem o abrigo seguro de nossos filhos 
quando não mais estivéssemos perto deles, prontos a cuidar deles como 
fizemos na infância.

O tema deste depoimento, de novembro 2014, é a continuação de nos-
so esforço de pais de tornar segura e feliz, o mais possível, a vida de nossos 
queridos filhos com deficiência intelectual.

Há muito que refletir sobre o tema VIDA ADULTA E ENVELHECI-
MENTO de nossos filhos, envelhecimento que também, é claro, se estende 
sobre os pais, quer dizer, filhos e pais envelhecendo lado a lado; e os pais 
necessitando apoio, inclusive físico, inclusive financeiro, para enfrentar as 
muitas dificuldades da vida adulta de uma pessoa com deficiência no Brasil.

Este livro modesto reflete o pensamento de uma mãe, de certa forma, em 
alguns momentos, o pensamento da maioria das mães que tem um filho com 
deficiência intelectual para acompanhar pela vida. Não tem a pretensão de 
ser um livro de caráter educativo, mas contém informações fidedignas que, 
espero, possam levar as autoridades do Governo deste país a pensar no abri-
gamento de nossos filhos quando estivermos velhos demais para lhes prestar 
cuidados, ou porque nosso tempo de vida se encerrou.
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O OUTRO LADO DO ARCO-ÍRIS foi escrito sem qualquer pre-
tensão, atendendo a um desafio que me foi proposto pelo escritor e pintor 
João Carlos Pecci, irmão do compositor Toquinho, que achou que eu deve-
ria por no papel fatos relacionados com o trabalho nas APAEs e o enfren-
tamento dos problemas de Ricardo.

Este livro também é um desafio, somente que proposto pela querida 
amiga Dra. Linamara Rizzo Battistella, Secretária de Estado da Secretaria 
de Direitos das Pessoas com Deficiência do Governo de São Paulo, preo-
cupada como sempre está em servir a comunidade e defender os direitos 
desse segmento esquecido da sociedade - as pessoas com deficiência, agora 
adultas, precisando de maior aceitação e de proteção nos seus anos tardios.

Na última seção deste depoimento, incluí algumas páginas do livro 
O OUTRO LADO DO ARCO-IRIS (Meu filho Ricardo) porque foi 
um livro menos factual, de recordações afetivas, escrito sem rascunho, 
como dizia Dr. Krynski, psiquiatra famoso, já falecido, que foi orienta-
dor das atividades do Ricardo em seus primeiros anos:

“Maria Amélia escreveu este livro com o coração, não se preocupou 
com vírgulas, com parágrafos, sentou-se à máquina de escrever e compar-
tilhou suas emoções com todos nós. Esse é o valor do seu livro, ser um 
depoimento sem veleidades literárias, contando com afeto o que se passou 
em sua vida, com um filho com deficiência para criar.”

Espero, sinceramente, ter feito o que a poetisa goiana Cora Coralina 
preconizava: “Tudo que se sabe deve ser compartilhado. Feliz daquele que 
ensina o que sabe e aprende com o que ensina!”

Maria Amélia 
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TRINTA ANOS DEPOIS O OUTRO LADO DO ARCO-ÍRIS 
MEU FILHO RICARDO

DE: MARIA AMELIA VAMPRÉ XAVIER

Quando me sentei a uma máquina de escrever em 1984, escrevi a 
primeira versão do livro O OUTRO LADO DO ARCO-ÍRIS - que foi 
bem recebido pelos que o leram e me mandaram cartas demonstrando 
afeto e compreensão.

Agora, outubro de 2014, recebi de uma amiga querida e ilustre, Dra. 
Linamara Battistella, Secretária de Estado da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (uma ampla janela que se abriu no governo do 
Dr. Geraldo Alckmin, Governador de São Paulo), o convite para tentar 
reescrever o livro acima, inserindo nele opiniões desta mãe sobre assuntos 
atualíssimos, ou seja: aspectos da vida adulta, como as famílias enfrentam 
problemas do envelhecimento, dos próprios pais e de seus filhos, e como 
a sociedade vê pessoas com deficiência intelectual que, estando envelhe-
cendo, e, em consequência disso, apresentam problemas específicos que 
exigem muita reflexão, coragem e luta constante para que algum dia che-
guemos a dar a essas pessoas o cuidado, proteção e respeito que merecem.

É sempre importante ter em mente os primeiros anos de vida do Ri-
cardo, anos trabalhosos em que vagarosamente aprendeu a andar e fomos 
nos adaptando a uma rotina de vida na qual Ricardo era o ator principal.

Esses primeiros anos, nossa luta diária e constante para melhorar as 
condições motoras do Ricardo, me trouxeram a colaboração preciosa de 
médicos do maior valor, nos quais me apoiei para ajudar o Ricardo.
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O primeiro desses profissionais da saúde, que lembro com saudade e 
afeto, foi o professor Dr. Azarias de Andrade Carvalho, da Faculdade de 
Medicina da USP, que foi quem fez o primeiro exame completo no meni-
no quando tinha dois meses, o primeiro exame específico que Ricardo teve 
assim que nasceu, ou poucas semanas depois disso.

Devo a Dr. Azarias, médico tão ilustre de sua época, o grande conforto 
que me deu, orientando a atuação nossa aqui de casa em relação ao Ricardo 
com o maior carinho e, dado muito importante, não nos assustando com 
diagnósticos frios, sempre salientando que Ricardo iria se desenvolver, iria 
evoluir da condição de bebê para uma criança maior; Dr. Azarias, - que Deus 
o tenha - abordava sempre com suavidade os desafios que estávamos enfren-
tando e iríamos enfrentar durante toda a vida do Ricardo, pois o menino 
nascera com mau desenvolvimento do sistema nervoso, espinha bífida, entre 
outros problemas e isso iria, inevitavelmente , afetar toda a sua vida!

Foi Dr. Azarias quem, ao perceber que Ricardo não conseguia ficar 
de pé na mesa de exames de pediatria, por volta dos oito meses de idade, 
me disse que o menino queria ficar de pé mas não conseguia; foi aí que 
me sugeriu que procurasse um médico neurologista ainda jovem na épo-
ca, profundamente respeitado, especializado em reeducação muscular, Dr. 
Abrão Anghinah.

Eu estava muito assustada com aquela hipotonia do Ricardo, receava 
que não pudesse andar quando chegasse o tempo certo, dessa maneira, 
acolhi a sugestão do Dr. Azarias e fui procurar Dr. Abrão Anghinah em seu 
consultório, que Dr. Azarias me indicara.

Lembro-me que Dr. Abrão, se não me engano, tinha consultório na 
rua Xavier de Toledo, num prédio que ficava próximo da rua 7 de Abril. 
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Lembro-me, também, que procurei seu consultório, carregando o Ricardo 
nos braços, e que quando chegamos Ricardo e eu ao andar do consultório 
que procurávamos, havia uma porta apenas encostada, e entramos.

Abri a porta, havia diversas salas-consultórios, imagino, e na sala central, 
em que não havia ninguém, estava uma mesa com um vaso de flores mul-
ticoloridas que alegravam o ambiente. Logo de cara vi que na parede, atrás 
dessa mesa, em bastante destaque, estava o retrato de um meu tio, professor 
Dr. Enjolras Vampré, um ícone da neurologia da época pois fora quem, com 
seus assistentes, criara a chamada Escola Paulista de Neurologia.

Eu estava com tanto medo, tão ansiosa, pois temia pelo futuro do 
Ricardo, que logo de cara, antes de conhecer o médico, deparar com o 
retrato de meu saudoso tio, cujo sorriso cativante nos saudava a mim e 
ao Ricardo, me trouxe uma grande paz interior, a sensação de que esta-
va entrando no lugar certo, havia procurado o profissional competente 
para me orientar quanto ao que fazer para desenvolver a locomoção do 
Ricardo, conseguir o que para mim era uma coisa importantíssima que 
ele conseguisse se manter de pé, apoiado nas pernas.

Dr. Abrão se achegou, deu-me um sorriso simpático, sorriso que se 
expandiu quando lhe contei que o professor Enjolras Vampré era meu tio, 
irmão de meu pai, que tinha feito concurso público e assistido por muita 
gente pois já era professor há anos na Faculdade de Medicina; meu tio era 
uma pessoa tão extraordinária que quis, espontaneamente, sem que exigis-
sem, ao contrário, muita gente se admirou de sua coragem de se submeter a 
um concurso público sobre sua área de atuação; meu tio quis fazer exames 
demonstrando os conhecimentos que tinha de neurologia e psiquiatria, na 
época as duas disciplinas formavam um único currículo, desejando fazer 
demonstração pública das ciências que dominava, para que não restassem 
dúvidas sobre sua capacidade e conhecimento médico.
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Hoje, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e já 
há muito tempo, a Biblioteca da Faculdade de Medicina tem o nome de 
meu tio, uma homenagem simples mas de todos que o conheciam, a um 
médico tão generoso em seu acolhimento dos pacientes.

Dr. Abrão me falou do grande respeito que tinha pela obra de meu 
tio e que era uma honra e, acrescentou, uma grande responsabilidade me 
orientar e ao Ricardo, descendentes de “seu grande mestre” como colocou.

Essa conversa simples muito fez para que eu me sentisse não só tran-
quila mas muito bem acolhida por aquele médico simpático, ainda jovem 
me parecia, que demonstrava ter uma precisão de análise impressionante.

Ao lhe mostrar os exames do Ricardo, ele, além de examiná-los rapida-
mente colocou Ricardo como um fio a prumo, segurando-o pelas pernas 
e declarou:

-“Ricardo tem os músculos paravertebrais fracos pelo problema con-
gênito. Vai ser preciso flexionar seu corpo inteirinho para que fortaleça os 
músculos. A senhora vai ter de levar o Ricardo ao Hospital (penso que era 
no Jabaquara) fazer ginástica três vezes por dia; profissionais especializados 
em fisioterapia farão esse trabalho lento mas essencial.”

As palavras daquele jovem médico que eu mal conhecia me trouxeram 
muita angústia porque lembrei que nossa situação financeira em casa era 
muito instável; certamente não teríamos dinheiro para custear tratamento 
dispendioso para Ricardo e isso me deixou com o coração apertado.

Foi aí que entendi todo o coração generoso do Dr. Abrão, sua vontade 
de ajudar o Ricardo, e sua compreensão dos meus problemas, ao lhe contar 
as dificuldades de dinheiro que vínhamos enfrentando em casa. Pedi a ele 
se, por favor, seria possível me descrever, passo a passo, me ensinar tudo 
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que eu deveria fazer com o Ricardo, tudo que fariam por ele no hospital, 
que eu e meu marido nos empenharíamos em ajudar o Ricardo, fazendo 
exercícios no menino em casa, sem falhar um dia.

Dr. Abrão acho que leu nos meus olhos quanto eu estava preocu-
pada com as dificuldades tanto dentro de nossa casa e também com o 
Ricardo pois me deu um sorriso meigo, um sorriso que me acalentou o 
coração; e disse:

“_Os pais de meus pacientes pequenos frequentemente tomam deci-
sões por sua própria conta. Prescreve-se um comprimido de Gardenal à 
noite, eles vão pra casa dão o remédio dez dias, depois decidem que não é 
mais necessário, o menino não teve mais convulsões, e suspendem todo o 
tratamento sem nem pensar em consultar o médico se deveriam fazê-lo”.

No caso da senhora, leio no seu rosto seu profundo carinho e pre-
ocupação com a situação do Ricardo. Vou lhe ensinar como fazer os 
exercícios, lembrando que é como se a senhora tivesse de levar uma 
pilha de livros nos ombros três vezes ao dia, subindo uma ladeira. No 
primeiro dia a senhora está entusiasmada com o desafio, vai firme; a se-
nhora faz isso três vezes por dia durante sete dias, aí como todos somos 
humanos, a senhora se cansa e um dia faz, outro não; a repetição de 
uma ação constantemente deixa mesmo a gente um pouco desanimado. 
Isso não deverá acontecer pois a melhora do Ricardo vai depender da 
sua determinação, sua persistência, sua compreensão clara de que ele 
precisa de ajuda e que a senhora vai dar essa ajuda”.

Foi nessa hora, ouvindo o médico falar coisas simples mas tão verda-
deiras que meus olhos se encheram de lágrimas e nasceu em mim - e para 
todo o sempre - um profundo amor pelo Dr. Abrão. Ele tinha em suas 
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mãos a forma clara de me ajudar a ajudar o Ricardo. Dr. Abrão era mesmo 
um discípulo maravilhoso de meu tio, que deixou atrás de si uma esteira 
luminosa de apoio a seus próprios pacientes. Seu discípulo punha em ação 
a solidariedade que tão bem lhe ensinara.

Até hoje, quando Ricardo tem 58 anos e as lutas por ele têm sido in-
findáveis, e há muitos anos, infelizmente, Dr. Abrão Anghinah deixou o 
nosso convívio, guardo pelo nome do Dr. Abrão Anghinah e por sua sim-
pática pessoa o maior reconhecimento; penso às vezes que até o sinto perto 
de mim porque muitas ocasiões, em momentos difíceis da vida do Ricardo, 
pensei nele e mesmo sabendo que não estava mais conosco fisicamente, 
pedi sua ajuda e proteção como a um amigo em quem se confia.

Naquele dia, em 1957, tanto tempo atrás, Dr. Abrão me explicou, e 
ao Cláudio, como deveríamos proceder para ajudar Ricardo a se firmar 
nas perninhas. Nós o colocávamos deitado de bruços na mesa da sala de 
jantar, chamando-o pelo nome para que tentasse levantar a cabeça; de-
pois, dobrávamos as duas pernas, uma por uma, flexionávamos os braços, 
os dedos das mãos, dos pés, ficávamos uma hora e tanto, ou acho que 
mais, empenhados na ginástica. Depois disso precisávamos levar Ricardo 
até um canto entre duas paredes e o púnhamos de pé. Ricardo escorrega-
va para o chão, caía, a gente punha Ricardo de pé, ele escorregava para o 
chão, chorava, púnhamos Ricardo de pé duas, dez, vinte, cinquenta ve-
zes, nem sei mais quantas vezes, até que um dia ele ficou de pé encostado 
na parede, apoiando-se nas pernas.

Levei Ricardo à consulta com o pediatra, Dr. Azarias, em seu primeiro 
aniversário - 28 de setembro de 1957-e ele ficou, apoiado é verdade, mas 
de pé na mesa do pediatra. Como me senti vitoriosa naquele dia!
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Voltei a Dr. Abrão, muito contente! Ele me cumprimentou com alegria 
e disse:

“A senhora estava tão ansiosa com o menino, que eu tinha certeza não 
iria desistir, iria fazer tudo por ele. Estava escrito no seu rosto! Por isso lhe 
ensinei a ginástica e vemos agora o bom resultado de seu esforço.”

Maria Amélia 
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SÓ ENVELHECE QUEM RECEBE O CUIDADO 
ADEQUADO E NA HORA CERTA

As palavras acima, de autoria de nossa querida amiga Dra. Linamara 
Battistella, constituem não só uma grande verdade, mas um enorme desa-
fio para nós, pais, que em nosso íntimo sempre pensamos em nosso filho 
com deficiência como nosso “pequenino” ou “pequenina”, um ser angelical 
que Deus um dia nos deu como presente valioso, mesmo sendo difícil não 
só aceitá-lo plenamente como dirigir seus primeiros passos nesta vida.

O crescimento dos filhos, qualquer filho, é sempre motivo de apreensão 
para os pais, porque sempre afirmamos que estamos preparando nosso filho 
para o mundo, para ser inserido nele com todos os seus perigos, todavia, é 
só ver nascer uma ameaça de barba em nosso adolescente ou percebermos 
os seios que surgem em nossa filha que atinge a maturidade física e nossos 
medos, sempre presentes e frequentemente recalcados, vêm à tona.

É fácil de supor, e é uma verdade que não pode ser contestada, que 
nosso filho com deficiência vai ter de enfrentar muitas barreiras, bem 
mais suaves quando era ainda uma criança. Temos muitas preocupações 
pela frente, problemas relacionados à sexualidade uma delas e, com 
certeza, a que traz maiores angústias a nós, pais. Mas existem outros 
desafios que é preciso enfrentar se queremos que nosso filho não fique 
preso a uma infância que já passou e continue a ser segregado em ter-
mos de inclusão social.
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É típico da natureza humana; é comum quando conversamos com 
uma pessoa mais velha, uma mãe e avó por exemplo, que quando se refira 
a uma filha que não está presente, ou outras filhas, dizer “as meninas são 
muito unidas!” Ou “as meninas saíram, foram ao shopping”!

O fato é que, se analisarmos bem a situação, veremos que as tais meni-
nas são mulheres de cinquenta e tantos anos, e estão bem distantes, portan-
to, da condição de meninas, tendo vivido já uma boa parte da vida.

Essa dificuldade de aceitar a condição de adulto de nosso filho se acen-
tua ainda mais quando estamos falando de nosso filho com deficiência. 
Talvez sua fala às vezes difícil de compreender, seu modo de se expressar 
um tanto infantilizado, a certeza e o profundo temor que temos de que 
nosso filho possa ser alvo de zombarias e acintes por ser “diferente “ da 
maioria das pessoas, tudo isso contribui para essa nossa contínua infantili-
zação desse filho ou filha queridos, o que certamente complica muito sua 
inclusão na sociedade.

Não é por outra razão que as grandes organizações mundiais que lutam 
com coragem pela não discriminação de pessoas com deficiência intelec-
tual não se referem a elas como crianças e sim como pessoas vistas em sua 
inteireza; se são adultas, assim devem ser chamadas e assim devem ser tra-
tadas, mesmo que aprender essa lição seja um pouco difícil para nós, pais, 
que estamos sempre tentando proteger nossos filhos de todas as formas de 
um mundo frequentemente cruel para os seres humanos de maneira geral. 
Se baixarmos a guarda que irá acontecer então com nossos “filhinhos”?

Por exemplo, nos Estados Unidos a poderosa organização de famí-
lias com filho com deficiência intelectual mudou de “Association for 
Retarded Children” para “The Arc - Association of Retarded Citizens”.   
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Também no caso do Canadá, para citarmos apenas dois casos, a profí-
cua organização canadense de famílias era chamada durante muitos anos 
“Canadian Association for Retarded Children”; hoje seu nome mudou e 
já faz alguns anos para “Canadian Association for Community Living.” 
(ou seja, Associação Canadense para a Vida Comunitária”).

A mudança no nome dessas entidades mostra com clareza o salto que 
se deu de retarded children (crianças retardadas) para “pessoas” com de-
ficiência intelectual. Não é só a nomenclatura que deve mudar, também 
o nosso modo de enfrentamento da situação.

Todas essas mudanças que vão ocorrendo no nome de grandes organi-
zações mundiais têm a ver com a necessidade imperiosa de pormos ênfase 
em questões como:

Ter o direito de fazer suas próprias escolhas, desde o que vai vestir hoje, 
como o modo de vida que prefere, se quer ir morar com o namorado ou 
namorada, se quer ter filhos, enfim, há um esforço concreto e mundial no 
sentido de tomar nossas pessoas com deficiências cidadãos e cidadãs que 
podem viver em paz na comunidade, cumprindo seus deveres com uma 
conduta apropriada e reivindicando o direito de todos os outros cidadãos, 
de dispor de sua vida da forma que melhor lhes pareça possível.

Portanto, Linamara está absolutamente correta ao afirmar que só en-
velhece, querendo dizer envelhece bem, quem recebe cuidado adequado e 
na hora certa. Em outras palavras, precisamos ter a coragem de enfrentar a 
verdade dos fatos, entre outras coisas, que nosso filho ou filha com defici-
ência passa pela fase da adolescência, chega à vida adulta e como acontece 
com qualquer ser vivo vai envelhecendo aos poucos e, nos dias atuais, atin-
ge praticamente o mesmo número de anos de vida das outras pessoas, isso, 
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claro, quando falamos de países com bons serviços de saúde, pois a pobreza 
é certamente um grande inimigo tanto da deficiência como do envelheci-
mento por se tratar de questões sociais da maior relevância que necessitam 
prioridade de reflexões e decisões concretas.

Maria Amélia Vampré Xavier 
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ISOLAMENTO SOCIAL DAS FAMÍLIAS - 
ENCURTAMENTO DE REDES DE TRABALHO

Uma coisa que nós pais de pessoas com deficiência intelectual, que 
estamos envelhecendo, sentimos com intensidade, na medida em que os 
anos vão passando, e vemos que a mocidade já foi embora há muito, e 
nosso filho se aproxima rapidamente da velhice, é que nosso isolamento 
social que já foi sempre grande pelo simples de fato de termos um filho 
com deficiência se acentua ainda mais com a passagem do tempo.

Afinal, são as voltas que a vida dá responsáveis por esse nosso isola-
mento. Pelo fato de estarmos ficando velhos, temos mais dificuldades 
de conseguir transporte adequado, os amigos que tivemos e que tanto 
alegraram nossos anos de juventude já partiram desta vida frequente-
mente e, de repente, olhamos para nós no espelho e não reconhecemos 
no rosto solitário e triste à nossa frente a pessoa cheia de entusiasmo e 
de vontade de fazer as coisas que fomos em anos mais jovens.

Esse é um problema no qual precisamos deter o pensamento e refletir 
como podemos ampliar nosso círculo social. E, o que é muito importante, 
como estimular a criação de redes de amizade entre pessoas adultas com 
deficiência intelectual e outras, para que tenham atividades de lazer que 
sejam alegres e tragam satisfação a todos? Os bons médicos afirmam, e é 
verdade, que o ser humano é gregário, precisa de dar e receber afetos cor-
diais, fazer programas de estimulação não só da cabeça, também do corpo, 
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e se tivermos uma roda, um círculo de amigos, todos nós e particularmente 
nossos filhos com deficiência, que têm tantas limitações, irão gozar uma 
vida bem mais agradável.

Estudo francês, realizado há alguns anos, demonstrou que 56,5% de 
adultos com deficiência que moram com os pais não têm nenhuma ativi-
dade de lazer fora de casa, e quando o pai ou a mãe tiverem de 70 anos para 
cima essa porcentagem é ainda mais alta. Isto é, de fato, muito importante 
para nossos filhos de qualquer idade mas, com certeza, mais ainda, para 
nossos filhos com deficiência intelectual que estão envelhecendo.

O fato acima relatado causa grande preocupação. Se os filhos não saem 
de casa porque não têm atividades de lazer, seus pais que a idade tomou 
menos ágeis, mais acomodados a sua rotina de atividades domésticas, tam-
bém saem pouquíssimo de casa, têm poucos amigos com os quais relaxar, 
se divertir, fora da família, e todos temos de nos preocupar com a fragilida-
de dessa rede de amizades. Ter amigos bons e leais é uma grande dádiva da 
vida, precisamos agradecer a cada um deles e a todos em geral o sorriso, a 
mão estendida para nós num gesto de apoio, a palavra gentil no momento 
em que estamos tristes, essas são dádivas da vida, nas quais é impossível 
colocar preço.

É, pois, pouco surpreendente que os pais e filhos, recebendo poucos 
estímulos, acabem por depender uns da companhia dos outros o que cer-
tamente provoca o encurtamento das relações sociais.

Outro aspecto que está começando a chamar a atenção dos estudio-
sos das condições de nossas famílias, praticamente em todos os países, 
é que a questão do LUTO sofrido por nossos filhos com deficiência 
intelectual é um assunto relativamente novo para ser estudado e temos 
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de fazer um planejamento cuidadoso de amparo a nossos filhos e ami-
gos já idosos que perderam seus principais defensores, os pais, e outros 
entes queridos.

Agora resta-nos fazer uma pergunta importante e de resposta difícil:

“Quem está apoiando o cuidador idoso que chora pelo cônjuge que 
partiu, por amigos e parentes que morreram, pelos sonhos que acalentou 
durante toda a vida? “

É importante pensarmos sempre nos pais, cuidadores idosos, eles pre-
cisam também do mesmo ou ainda de maior apoio que nossos filhos.

Maria Amélia Vampré Xavier 
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ALGUMAS COISAS QUE AS FAMÍLIAS TÊM DITO 
ACERCA DO PRÓPRIO ENVELHECIMENTO - 

E DE SEUS FILHOS

Como já tive oportunidade de frisar anteriormente, e todo mundo 
reconhece, o fator – envelhecimento - representa uma ameaça para to-
das as pessoas neste mundo. Ele representa, entre tantas outras coisas, a 
perda dos dotes físicos de beleza que as mulheres tanto valorizam e traz 
a perspectiva de que rugas, dores próprias da idade, e outros sintomas 
desagradáveis, passem a ser uma constante em nosso dia a dia.

Vamos - eu e você que me lê, pensar um pouco acerca de algumas coisas 
que preocupam as famílias, ou seja, nós, que como no meu caso não somente 
envelheci mas envelheci cuidando com muito calor humano e afeto de um 
homem de meia idade, com múltiplas deficiências, que foi um dia uma crian-
cinha indefesa de quem eu tive necessariamente de cuidar 24 horas por dia.

Achamos, nós, familiares, nós, pais, que somos os maiores apoios que 
nosso filho com deficiência tem, seus maiores defensores para que sejam 
incluídos na comunidade. Agora, uma coisa é fato: nossos medos, crenças 
e atitudes são os maiores obstáculos para que nossos filhos e filhas possam 
alcançar independência e auto determinação.

É que temos medo, muito medo, de deixá-los o mais livres possível, 
temos medo que os menosprezem, caçoem deles, até mesmo sofram abusos 
de toda sorte, desde violência física a abusos sexuais.
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Esses medos que estou citando agora, isso pode-se perguntar a qual-
quer pai, em qualquer parte do mundo, e ele irá responder que vive com 
esse medo e talvez seja essa uma razão que faça com que muitos pais pro-
curem, ainda em nossos dias, colocar o filho deficiente nalguma institui-
ção que dê cuidado permanente, porque pelo menos ali, se não estiverem 
tendo uma vida boa, cheia de entretenimentos agradáveis, estarão a salvo 
de maldades alheias.

Nossos filhos e filhas com deficiência moram conosco até atingirem 
seu nível adulto, sendo que a maioria desses filhos fica a nosso lado a vida 
inteira, de uma forma desproporcionada quando comparamos isso com os 
outros filhos que não têm deficiência.

Isso se deve, em grande parte, a que são poucos os recursos disponíveis 
para a família, que incluam moradia limpa e agradável, programa de ativi-
dades interessantes, que possam diminuir nossas preocupações e nos trazer 
aquele alívio merecido que anos, anos e anos de trabalho constante com 
esse filho representaram em nossa vida.

 Outra coisa que acontece conosco, pais que envelhecem juntamente 
com o filho com deficiência, neste caso deficiência intelectual, é que se 
fôssemos perguntar a qualquer pai, qualquer mãe que conheçamos, como 
se sentem de verdade diante da vida, esses pais responderiam, com certeza, 
que se sentem

Excluídos e Solitários

Porque não recebem os apoios de que nós, pais, tanto necessitamos em 
face dos desafios que enfrentamos todos os dias em razão da deficiência que 
nosso filho ou filha apresenta.
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No Brasil, como há, e em grande proporção, enormes preconceitos 
contra pessoas com deficiência intelectual, sempre consideradas o mem-
bro menos válido e mais trabalhoso de um grupo familiar, os Poderes 
Público e Legislativo de toda a nação não têm se preocupado com o 
trabalho infindável de nós, pais, dia após dia, ano após ano, de nossas 
vidas, e assim chegamos à velhice e à impossibilidade real de continuar-
mos prestando ajuda a nosso filho com deficiência sem termos recebido 
uma compensação financeira, como existe em muitos países, uma forma 
de pagamento por um trabalho desempenhado durante muitos anos sem 
direito a alívio, ao menos temporário, na maioria absoluta dos casos.

Escrevi acima que nós, pais, que estamos envelhecendo como todo 
mundo mas com a carga pesada de pensar no futuro de nossos filhos quan-
do não mais estivermos por perto, nos sentimos com muita frequência 
excluídos e solitários.

É como se nós, pais, tivéssemos alguma doença vergonhosa que é preci-
so esconder de todos, porque os familiares mais distantes, primos e outros, 
com os quais sempre tivemos laços afetivos agradáveis, se afastam rapi-
damente de nós, especialmente porque também eles estão envelhecendo, 
também eles possuem seus próprios desafios pessoais e querem tudo menos 
ter de se preocupar com aquele primo, aquela tia velha que tem um filho 
com deficiência intelectual, coitada, mas que se pode fazer se não sentir 
pena - mas à distância!

Eu, que na Associação Cruz Verde tenho encontros bi semanais com 
pais, mães, irmãos de pessoas a maioria adultas com deficiência, percebo ne-
les a alegria com que nos recebem, pais como eles, com os quais podem abrir 
o coração sem necessidade de fingir, de fazer de conta que está tudo bem. 
Esses pais revelam seu cansaço e, frequentemente, preocupação; ainda que 
tendo ali os filhos bem acolhidos e bem tratados, parece a esses pais que se 
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fecharem os olhos para sempre vai haver abandono dos filhos, ninguém mais 
vai se preocupar de fato com eles, enfim, mais um medo surdo, mais uma 
preocupação que se acrescenta às muitas que povoam os nossos dias.

Há algumas dezenas de anos, quando iniciávamos associações de pais no 
Brasil, era comum ouvirmos: “o Brasil tem muitos problemas para resolver, 
não tem verbas suficientes para dar atendimento a pessoas deficientes”. Eram 
assim as primeiras manifestações negativas que nós, pais, recebíamos quando 
íamos pedir melhor aceitação para nosso filho deficiente, mais respeito por 
sua condição, nada de rotularem nossos filhos como incapazes como se fazia, 
mais oportunidades de estudo e de trabalho para eles, enfim, um trabalho 
constante e dedicado para torna-los cidadãos úteis de seu país.

O mesmo se alegava, naqueles tempos, em relação aos direitos das 
mulheres, de   trabalharem fora e contribuir com seu salário para a ma-
nutenção da família, o direito de estudarem em faculdades, como hoje é 
tão comum; também havia muita má vontade em relação aos direitos dos 
mais velhos, das pessoas com 60 anos ou mais, que já estavam na então 
chamada Terceira Idade. Hoje, com certeza, com o número sempre cres-
cente de cidadãos mais velhos, fala-se em Terceira e Quarta Idade. 

Para esse segmento da população também havia grande má vontade da 
mídia, que tem grande influência sobre acontecimentos no país, e da parte 
dos Poderes Público e Legislativo , que excluíam pessoas idosas, minorias 
raciais, outras diversidades culturais, mulheres, pessoas com deficiência, 
etc. das necessidades primordiais de enfrentamento por parte de nossos le-
gisladores, para que se criasse uma mentalidade nova, mais receptiva, a essa 
diversidade populacional, o que iria certamente construir uma sociedade 
mais justa no Brasil.
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O ENORME CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO  
MUNDIAL E SEU EFEITO SOBRE PESSOAS COM  

DEFICIENCIA INTELECTUAL

De vez em quando a televisão, com menor frequência os jornais, 
abordam o aumento contínuo das populações em todo o mundo, seja em 
países adiantados ou emergentes. Recentemente, vimos num programa 
da Globonews, canal de TV paga, que temos no Brasil, presentemente, 
26 milhões de pessoas idosas, sendo que esse número será pelo menos 
dobrado por volta do ano 2050.

Segundo especialistas na área da gerontologia, em 2050 haverá em todo 
o mundo um bilhão e novecentas milhões de pessoas com mais de 60 anos, 
ou seja, praticamente dois bilhões de pessoas terão ingressado na chamada 
Terceira Idade, ou Quarta Idade, já que existe hoje um número expressivo 
de pessoas com mais de 100 anos no mundo todo.

É, portanto, muito importante que os chefes de governo em todo o 
mundo, seus ministros, o poder legislativo de seus países, se empenhem de 
fato para não somente tomar conhecimento desses números mas planejar, 
com a maior rapidez, medidas que permitam um envelhecimento sadio 
dessa incrível quantidade de pessoas...

A expectativa de vida de pessoas com deficiência intelectual - que 
aumenta concomitantemente com o que foi dito acima - é um fato com-
provado. Ano após ano, a possibilidade de que nossos filhos e amigos 
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com deficiência vivam mais do que vivem hoje aumenta sem cessar e se 
aproxima da média das pessoas ditas normais.

As pessoas que vivem em países emergentes têm vida mais curta, por 
exemplo, nos países das ilhas do Oceano Pacífico, onde a expectativa de 
vida é de 12 a 13 anos menor do que na Austrália. Isto se deve a condições 
de vida menos favoráveis.

Dependendo do grau de deficiência que tenham, bem como de suas 
condições de vida, pessoas com deficiência intelectual têm expectativa de 
vida mais curta. Como grupo, pessoas com síndrome de Down são mencio-
nadas frequentemente. Todavia, precisamos ter cuidado em nossas suposi-
ções quando se trata de pessoas isoladamente. Está se tomando comum ver 
pessoas com deficiência intelectual atingirem a idade da aposentadoria. Há 
o registro de uma mulher com síndrome de Down, nos Estados Unidos, 
que viveu até a idade de 83 anos. (A expectativa de vida dos norte-ameri-
canos é equivalente a da Austrália - homens 73,5; mulheres 79,8).

A questão do envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual é, 
pois, assunto de primordial importância e precisamos nós da chamada socie-
dade civil, e os poderes que dirigem os destinos do país, vermos quais as me-
didas concretas que precisam ser tomadas para que haja tranquilidade para os 
pais que estão envelhecendo, juntamente com os filhos, e que, salvo exceções 
pouquíssimas , não têm de fato lugares adequados para colocar os filhos idosos 
quando suas próprias forças físicas e morais estiverem começando a faltar. 

Em nossa experiência de mãe, achamos e sabemos com muita con-
vicção que a pergunta mais frequente que pais de pessoas com deficiên-
cia intelectual que estão envelhecendo fazem a si mesmos em todos os 
momentos da vida é:
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Quem irá cuidar de meu filho quando eu tiver morrido?

Há uns 50 ou 60 anos, a sociedade tinha uma outra fisionomia. As 
famílias eram, aparentemente pelo menos, mais sólidas - e extensas - com 
primos, tias que, muitas vezes, não haviam casado e dispunham de tem-
po para cuidar das pessoas mais frágeis ou doentes da família, havia um 
grande número de empregados domésticos, coisa que hoje simplesmente 
não existe, e tudo isso, de certa forma, facilitava a vida de todos. Também 
é preciso levar em conta que, naquela época, sem os assombrosos pro-
gressos da medicina que registramos hoje, no século 21, a expectativa de 
vida de todo mundo em países emergentes como o nosso, ou em países 
mais adiantados, era baixa, girava em tomo de 50 anos.

Assim como hoje temos uma maior incidência de doenças graves 
que nos pareciam ter sido vencidas devido à maior longevidade da po-
pulação, sendo essa uma das razões para os assustadores números refe-
rentes ao câncer, naquele tempo muita doença não aparecia simples-
mente porque ninguém vivia tempo suficiente para que tais doenças se 
manifestassem.

 Com as dificuldades enormes que a sociedade atual apresenta, vejamos 
- um mundo cheio de movimentos de revolta popular de muitos tipos, 
guerras internas, países que de certa forma se desmoronam e tomam a 
se erguer com novas fronteiras, desrespeito em muitos lugares quanto ao 
respeito a religiões e manifestações culturais de outros povos, o imenso nú-
mero de crianças que ficaram órfãs ou se tornaram “deficientes” como re-
sultado de minas terrestres e outras barbaridades, uma atitude consumista 
muito generalizada , - tudo isso leva as pessoas a um sentimento de insegu-
rança interna, a um desânimo muito grande sobre o que poderá acontecer 
amanhã, em países, em famílias, conosco mesmo enquanto pessoas.
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NÓS, PAIS, PRECISARÍAMOS REAPRENDER  
A GERENCIAR NOSSO TEMPO LIVRE

Quando se tem um filho ou uma filha adulto/a com deficiência, nos 
casos de que estou tratando - deficiência intelectual - muitas vezes nós, pai 
ou mãe, estamos tão condicionados durante toda a vida a não fazer planos 
individuais e dar prioridade absoluta às necessidades urgentes de nosso 
filho que não sabemos como lidar bem com o nosso tempo, se é que pas-
samos a ter algum tempo nosso quando o filho não mais morar em casa.

Existem países como a Nova Zelândia, pequenos mas socialmente 
muito adiantados, em que existem muitos tipos de moradias assistidas de 
alguma forma, apartamentos para 3 ou 4 residentes, casas construídas em 
áreas rurais em que a pressão sobre os residentes com deficiência é sempre 
menor, não tem a correria, o trânsito frenético das grandes metrópoles. 
Esse é um tipo de moradia a nosso ver que deve ser estimulado.

No caso do tempo em que os pais possam ter liberdade para fazer seus 
próprios programas, já que o filho com deficiência passa a não ser mais di-
reta responsabilidade sua, pesquisadores observaram que existem pais que 
não tiveram um só momento para chamar de seu durante mais de 30 anos. 
O fato de terem tido um filho com deficiência foi algo tão perturbador que 
perderam a possibilidade de ter algum tempo para chamar de seu.

Eu mesma, e por extensão meu marido Cláudio, pai do Ricardo, acha-
mos a casa muito vazia quando por força de não termos mais condições 
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físicas de apoiar o Ricardo para subir e descer escadas, no andador, etc. 
coisas sem as quais Ricardo não conseguiria sobreviver, tivemos de optar 
para que fosse morar em uma entidade muito bem organizada, na qual há 
enfermeiros especializados para dar banho etc., terapeutas ocupacionais, 
assistentes sociais, psicólogos, voluntários, que podem dar ao Ricardo e a 
pessoas com limitações como é o caso dele, a atenção e os cuidados que lhe 
demos em casa por mais de 56 anos de vida!

Foram muitas as lágrimas derramadas quando vimos que a cama do 
Ricardo não tinha mais razão de estar ali, a sensação terrível de que tivemos 
de abrir mão de um filho nosso, tão querido, para confiá-lo à orientação de 
outras pessoas por mais corretas e humanas que fossem! Essas pessoas, por 
boas que sejam, não são a família do Ricardo, ele nasceu de nós e conosco 
passou a maior parte da vida compartilhando o nosso dia a dia. 

Além das nossas precárias forças físicas, a única pessoa que tínhamos, 
e que podia nos ajudar a cuidar do Ricardo, era nosso outro filho, o Cláu-
dio que tem o nome do pai, que mesmo cansado das lutas de trabalhar 
numa cidade difícil como é São Paulo, sempre teve pelo irmão carinho e 
dedicação. Mas não foram poucas as noites em que o Cláudio teve de dar 
banho no Ricardo perto da meia noite, porque Ricardo se sujara e não 
tinha mais ninguém que pudesse levantá-lo e cuidar dele! 

Nem tínhamos recursos disponíveis para ter um cuidador parte do 
tempo como algumas famílias tentam fazer, contratando uma pessoa só 
para cuidar do filho com deficiência na hora do banho e à noite. Isso 
tudo fica caríssimo, em nosso caso não tínhamos condição de pagar, e 
é preciso considerar que a contratação de uma pessoa nada contribuiria 
para o desenvolvimento social e afetivo do Ricardo que, como todo 
mundo, precisa trocar ideias com mais gente que conviva com ele.
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Portanto, abrimos mão da presença diária do Ricardo pois não havia 
outra coisa a fazer já que não podíamos mantê-lo em casa sem um progra-
ma de atividades. Isso nos custou lágrimas sentidas, não só ao pai do Ri-
cardo, muito dedicado a ele a vida toda, um pai afetuoso e presente, mas a 
mim sua mãe que fizera o possível e o impossível, por mais de meio século, 
para cuidar bem dele.

Muitos amigos tentaram me consolar em minha tristeza de não ter Ri-
cardo por perto, diziam, e tinham razão, que como família tínhamos feito 
tudo o que fora humanamente possível, a idade avançada, o envelhecimen-
to inexorável, impuseram-nos limite ao que podíamos fazer.

Como, felizmente sempre, tive muito trabalho na coleta e no compar-
tilhamento de informações não só com outras mães e pais, outras APAES, 
e também com entidades do mundo todo, não me senti inteiramente inútil 
como acontece, geralmente, com os pais quando os filhos com deficiência 
ou morrem ou têm de morar em outro lugar. O vazio, a sensação de que 
perdemos o direito de cuidar de  nosso  filho querido permanecem, mas 
diante das circunstâncias impossíveis de serem mudadas, vimos com certo 
alívio que Ricardo,  muito  comunicativo  e  de bom gênio, se adaptou 
com facilidade ao novo ambiente, formando amigos novos, ajudando os 
enfermeiros a cuidar  dos  companheiros  mais prejudicados algumas vezes, 
e tendo - o que é muito importante destacar muita gente com quem falar, 
muita movimentação, uma escolinha dentro da entidade, uma excelente 
terapeuta  ocupacional, a Maísa, e muita  gente de que gosta muito.

Algumas coisas podem ser feitas para aliviar os pais quando ainda mo-
ram com os filhos, um número realmente significativo porque são poucas as 
opções de abrigamento e o governo do Brasil faz muito pouco para melhorar 
as condições de vida de nossos filhos, e, exatamente, de seus pais já idosos, 
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frequentemente doentes ou com limitações graves que o avanço da idade 
impõe.  Entre essas coisas os pesquisadores sugerem:

- Sejam oferecidos serviços de transporte à família. Neste caso o serviço 
ATENDE (disponível na cidade de São Paulo), sabemos por experiência 
própria, faz um grande bem à pessoa com deficiência e sua família, ofere-
cendo transporte gratuito a quem tem mobilidade reduzida;

- Com o cuidado de não parecer invadir a privacidade da família assis-
tida, os pais veriam com bons olhos assistência para:

Limpeza da casa
Fazer compras 
Preparar refeições
Serviços de lavanderia, etc.

Outra coisa importante é dar apoio psicológico à família, o que não 
significa a contratação de serviços profissionais de aconselhamento. A ex-
periência nossa de muitos anos dentro do movimento apaeano demonstra 
que os pais em condições idênticas ou pelo menos parecidas, na situação de 
terem filhos idosos dos quais cuidam com muita dificuldade, encontram 
muito apoio em outros pais, porque a linguagem entre nós é a mesma: 
preocupação com a saúde desses filhos, medo de faltarmos de repente e 
ficarem sem garantia de atendimento.

O que se pode colocar como necessidade prioritária é que o Poder 
Público e as entidades da área de deficiências se preocupem que seja dado 
cuidado adequado à saúde dos cuidadores idosos para que possam conti-
nuar saudáveis e apreciar a vida, continuando a dar atenção e cuidados aos 
filhos, enquanto possível.

Maria Amélia Vampré Xavier
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A POBREZA COMO UM FATOR IMPORTANTE NO  
PLANEJAMENTO DA VIDA DE PESSOAS ADULTAS  

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Criar desde bebê um filho com deficiência intelectual, deficiência essa 
muitas vezes associada a outras como é o caso do Ricardo que tem defi-
ciência física importante por problema congênito, é sempre uma tarefa 
muito difícil que exige dos cuidadores, em geral os pais, muita coragem e 
determinação para executar o que tem de ser feito, sem esmorecer.

Penso eu que, em muitos países, como também ocorre no Brasil, há uma 
grande preocupação em tomo do que será uma aposentadoria satisfatória. 
Em geral, no Brasil, o número mais significativo de trabalhadores aposenta-
dos pelo INSS - alguns milhões de pessoas - recebe um salário mínimo.

Se as dificuldades são grandes em se tratando de trabalhadores co-
muns, temos de nos perguntar: quais os recursos que sobram para pes-
soas com deficiência quando chega a aposentadoria? Os benefícios a 
serem recebidos serão suficientes para garantir vida e serviços de saúde 
sempre necessários e onerosos na fase final da vida?

Os sistemas econômicos de apoio para pessoas com deficiência 
têm enorme variedade entre um país e outro, agora, uma questão a 
ser pensada e que tem CARÁTER UNIVERSAL é o fato de que os 
cuidadores informais têm dinheiro muito inseguro por longo perío-
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do de tempo, e quando esses cuidadores chegam à velhice há muitos 
problemas a enfrentar.

Vamos pensar nos cuidadores - mulheres - já que mulheres são as cui-
dadoras por excelência e constituem a grande maioria quando se trata de 
cuidar de um filho, irmão ou neto com deficiência.

As mulheres em geral ganham menos que os homens pelo simples 
fato de serem mulheres, na maioria dos casos. É muito frequente que 
para poder prestar cuidados a um filho ou irmão com deficiência as mu-
lheres precisem optar por trabalho em meio período. Isso significa ganho 
menor e, ainda, perdem oportunidades de promoção no trabalho para 
poder ficar à disposição das necessidades urgentes da pessoa com de-
ficiência. Emprego em horário reduzido significa menos renda, menos 
economias e menos créditos para aposentadoria.

 Na medida em que o tempo caminha, a velhice passa a significar ren-
da ainda menor. Mulheres mais velhas com poucos recursos ou nenhum 
recurso precisam depender da aposentadoria do marido (se é que têm ma-
rido), de magros fundos da previdência, ou dos filhos, se é que esses filhos 
têm recursos para manter a si mesmos e ainda ajudar a mãe.

Impõe-se uma pergunta para a qual não vejo resposta: que esperança 
pode ter uma mulher idosa, em seus anos crepusculares, de obter ajuda 
financeira de parte do filho ou filha com deficiência intelectual?

Por todas estas reflexões pode-se concluir que a pobreza para adultos 
idosos com deficiência intelectual é uma questão que preocupa governos 
do mundo todo, não somente os industrializados ou os emergentes, to-
dos, porque é uma realidade hostil a que não se pode fugir.

Somos um país que avança muito lentamente quanto aos direitos de 
pessoas com deficiência. Lembro-me de, certo dia, há muitos anos, termos 
recebido em São Paulo a visita de um eminente especialista mundial, que 
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trabalhava em projeto das Nações Unidas em mais de 100 países, que ao 
visitar uma Faculdade de Medicina em São Paulo e falar da necessidade de 
inclusão da pessoa com deficiência na chamada sociedade civil ouviu de 
médicos famosos:

“O Brasil é um país pobre, não tem recursos para gastar com pessoas 
com deficiência”

É possível aceitar isso como verdadeiro quando sabemos do enorme 
volume de dinheiro desperdiçado (quando não claramente desviado e rou-
bado em nosso país), sendo o Brasil, como se propala, a sexta ou sétima 
economia do mundo?

Se assim for, que esperanças podemos ter para nossos idosos, com 
deficiência ou sem ela, as mulheres, as crianças que precisam tanto de es-
colas e de serviços de saúde adequados, que permitam que cresçam sadias 
e com bom desenvolvimento?

Maria Amélia Vampré Xavier,
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UMA VISÃO GLOBAL SOBRE MULHERES ADULTAS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Traduzido da página 3 - capítulo INTRODUCTION Do livro WO-
MEN WITH DISABILITIES AGING WELL (Tradução: MULHERES 
COM DEFICIÊNCIAS ENVELHECENDO BEM), escrito pelas psicólogas 
irlandesas Patricia Noonan Walsh e Bárbara Leroy   - University College Du-
blin, Irlanda.

Há alguns anos tive o prazer de receber diretamente das autoras, 
com uma dedicatória muito simpática, um exemplar do livro WOMEN 
WITH DISABILITIES AGING WELL. As autoras, Patricia N. Walsh 
e Bárbara Leroy, pertencentes à Universidade Nacional da Irlanda, em 
Dublin (país que jamais visitei), desejavam saber alguma coisa sobre mu-
lheres adultas, brasileiras, com deficiência intelectual e para conseguir 
algumas respostas a questões que as interessavam, elas me tinham envia-
do um questionário sobre a vida social e afetiva de mulheres mais velhas 
com deficiência intelectual.

Traduzi esse questionário, que continha mais de 200 perguntas, 
para o português, fiz um resumo delas e, na ocasião, pedi à então psi-
cóloga do Centro Sócio Ocupacional Zequinha, mantido pela APAE 
de São Paulo para seus assistidos mais idosos que, como contribuição a 
essas autoridades do exterior, tentasse conseguir respostas para as ques-
tões apresentadas.

As psicólogas irlandesas, Patrícia e Bárbara, ficaram felizes em estabe-
lecer contato com uma mãe do movimento mundial de apoio a pessoas 
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com deficiência intelectual, porque nosso Brasil, com sua vastidão geo-
gráfica, é ainda muito ignorado no exterior; até há alguns anos passados 
era comum que nos Estados Unidos e outros países ricos se pensasse que 
“a capital do Brasil era Buenos Aires”. Portanto, todo trabalho de aproxi-
mação de nosso país com outros povos é de magna importância em dias 
como os atuais quando a Internet e o computador aproximam pessoas 
em minutos.

Como nem poderia deixar de ser, as perguntas feitas pelas psicólogas 
irlandesas eram sobre a vida sexual e afetiva de mulheres brasileiras de 
meia idade, em processo de envelhecimento. Perguntavam se elas tinham 
relações sexuais com o namorado, quantos filhos tinham, ou se deseja-
riam ser mães, se haviam casado e se divorciado.

A realidade no Brasil cercando mulheres com deficiência intelectual 
é muito diferente do que ocorre em países altamente industrializados, e 
as respostas de São Paulo que passei para o Inglês e mandei para a Uni-
versidade em Dublin foram respostas de adolescentes ingênuas, ou seja, 
mostravam que não tinham noção de serem mulheres adultas; as brasileiras 
que responderam ao questionário tinham as mães como principal compa-
nheira de vida e nem de longe tocavam em aspectos afetivo-sexuais, já que 
no Brasil mulheres com deficiência intelectual que vão envelhecendo não 
assumem, a não ser muito raramente, condições de vida semelhantes a de 
mulheres sem deficiência.

Este é um dado relevante em nosso esforço de escrever sobre a vida 
adulta de pessoas com deficiência intelectual. Estamos muito longe de 
amadurecermos sobre o tema, porque aqui no Brasil a famosa invisibilida-
de, um fato que é reconhecido internacionalmente, nunca é mais evidente 
do que quando abordamos as condições de vida de pessoas adultas com 
deficiência intelectual - no caso específico deste capítulo - pessoas com 
deficiência do sexo feminino.
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No esforço de - concordando com a amiga Linamara Battistella - 
aprofundar o nosso conhecimento sobre especialistas que fazem um tra-
balho em todo o mundo sobre mulheres adultas e com deficiência inte-
lectual, resolvi transcrever alguns trechos do livro no qual, para minha 
grande honra, tive o nome citado como colaboradora apenas pela minús-
cula colaboração dada ao questionário feito na APAE de São Paulo e sem 
resultado prático.

“Quantas mulheres em todo o mundo têm deficiência intelectual? A condi-
ção dessas mulheres é a mesma em diversos países? Quais são as circunstâncias 
da família dessas mulheres? Mesmo agora, as respostas a estas perguntas essen-
ciais permanecem obscuras. Primeiro, há uma estimativa de que cerca de 10% 
da população mundial possa ter algum tipo’ de deficiência e, de conformidade 
com isso, estima-se que 300 milhões de mulheres estejam neste grupo, Organi-
zação Mundial da Saúde, 2002. A maioria dessas mulheres vive em países em 
desenvolvimento.

Em segundo lugar, a ausência de dados confiáveis acerca de populações de 
pessoas com deficiência intelectual está vinculada a disparidades nos métodos 
empregados para definir e registrar pessoas nesse grupo. Os países variam, de 
maneira marcante, em suas práticas, mesmo numa região aparentemente homo-
gênea, como a Europa. Não são todos os países que têm disposição ou recursos para 
realizar um censo nacional da população em geral, menos ainda um registro se-
parado de indivíduos que tenham deficiências. É provável, também, que muitas 
mulheres sejam simplesmente invisíveis no censo oficial de seus países. As mulheres 
que tenham um nível leve de deficiência intelectual podem chegar à vida adulta 
sem terem sido diagnosticadas e vivem vidas marginais escurecidas por pobreza, 
dependência, estigma ou isolamento. Muitos fatores sociais e econômicos contri-
buem para práticas em diferentes lugares.”
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Ser mulher adulta e ter deficiência intelectual é sempre uma coisa mui-
to difícil em qualquer parte do mundo, acho eu. Lembro de uma família 
de minhas relações, que conheço bem. Trata-se de um casal de classe mé-
dia, o pai dentista, que tinha cinco filhas mulheres, uma das quais tendo 
nascido com a síndrome de Down, isso há cerca de 50 anos, portanto, 
numa época em que pouco se falava e menos ainda se fazia em prol de 
pessoas com deficiência intelectual, como se diz hoje.

Esse pai, um homem bondoso e responsável segundo uma das filhas, 
às vezes comentava: “Pois é, estou numa idade em que poderia tirar alguns 
períodos de férias, ir viajar, conhecer o mundo, mas não posso. Tenho essa 
aí (referindo-se à filha com deficiência) preciso cuidar dela com sua mãe, 
que podemos fazer?”

Essa é uma grande verdade. Aqui em casa nunca pudemos viajar 
por lazer porque uma coisa dessas traria tantas dificuldades de trans-
porte e outras, inclusive pela limitação de mobilidade do Ricardo;  
não  tínhamos  com quem deixá-lo pois quem iria querer assumir por 
alguns dias que fosse a responsabilidade de dar uma série de remédios 
três vezes ao dia,  entre outras coisas como dar banho, ajudar a ves-
tir, enfim, ficava tudo tão difícil, que as pessoas da família e outras 
simplesmente se omitiam e posso compreender bem, pois isso iria 
representar grande trabalho.

Esse é com certeza um grande desafio para as famílias que estão en-
velhecendo com o filho com deficiência ao lado - e no mundo todo essas 
famílias constituem a maioria, até porque são pouquíssimas as entidades 
que têm como meta dar proteção a pessoas com deficiência intelectual que 
fazem isso com afeto, com respeito.
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Numa cidade enorme como São Paulo, uma das maiores  cidades  do 
mundo, com 11 milhões de habitantes, tirando a Associação Cruz Verde,  
onde Ricardo está morando desde setembro de 2013 e que, entre  parênte-
ses, tem  uma  população grande de  pessoas grandemente   prejudicadas, 
intelectual  e fisicamente, que  precisam ser cuidadas 24 horas por dia, não 
me ocorre nenhuma  outra organização a que os pais pudessem confiar os 
filhos e ficarem inteiramente certos de que seriam bem tratados, refiro-me 
a casos gravíssimos, sem qualquer chance de recuperação, como as pessoas 
com deficiência acolhidas na Associação Cruz Verde.

Existe nas cercanias de São Paulo a Aldeia da Esperança, uma inicia-
tiva da comunidade judaica de nosso município, em que há uma ótima 
programação para pessoas com deficiência intelectual adultas, porém, 
sem problemas motores, pois, ao que me informaram, há uma série de 
chalés em que residem os habitantes da Aldeia da Esperança com bastan-
te autonomia.

Não seria jamais o caso de uma pessoa como Ricardo que necessita 
apoio, utiliza cadeira de rodas como solução definitiva já que tem dificul-
dade, como já disse, de locomoção independente.

Há também algumas residências já montadas para pessoas com defici-
ência intelectual, mas como se trata de iniciativas particulares é necessário 
pagar pela manutenção dos residentes. Também a Aldeia da Esperança, 
além de ser uma moradia para pessoas com deficiência intelectual de bom 
desenvolvimento social, etc., estabelece uma quantia mensal que deve ser 
paga pelas famílias.

Esse é que é o problema, a maioria de nossas famílias não dispõe de re-
cursos de cinco ou seis mil reais por mês para esse objetivo. Temos de apelar 
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para o governo, já que somos nós, povo, que mantemos o governo e con-
tribuímos com o pagamento de impostos e taxas para termos bons serviços 
para a comunidade, o que, vamos falar a verdade, raramente acontece.

Não é terrível isso? Com tanta gente boa que certamente existe em 
muitos lugares do Brasil não é uma coisa estarrecedora pensar que os 
pais que envelhecem junto aos filhos não possuem locais acessíveis que 
os recebam em que possam ter confiança, e quando esses locais existem 
o pagamento ultrapassa a renda familiar?

Esse é um aspecto sombrio das frágeis condições sociais de atendimen-
to no Brasil a pessoas com deficiência - sejam quais forem essas deficiências 
mas, de forma mais aguda, quando nos referimos a pessoas adultas com 
deficiência intelectual.

Maria Amélia
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PENSANDO NO PAPEL DOS PAIS...

Penso, com frequência, no papel dos pais na vida de nosso filho com 
deficiência intelectual, a pais me refiro ao pai, ao marido, ao integrante 
masculino da sociedade conjugal. Em se tratando, como no caso do Ricar-
do, de uma criança que foi crescendo, passando pela adolescência e se to-
mando adulto, o fato de ter um pai como meu marido, muito afeiçoado ao 
Ricardo, só vendo nele as coisas boas, o ótimo temperamento de Ricardo, 
e não as dificuldades grandes associadas a cuidar dele em todos os momen-
tos, ter um pai amoroso foi uma grande dádiva de Deus. E foi muito útil 
para Ricardo ter um pai que via nele um amigo, uma pessoa de valor e que 
lhe queria muito bem.

A participação dos pais na vida dos filhos, com ou sem deficiência, 
mudou muito nas últimas décadas. Para isso contribuiu em larga escala 
os costumes dos novos tempos; as mulheres casadas, em sua maioria, 
saem de casa para exercer suas profissões e serem bem sucedidas nelas. 
Com isso, os pais muitas vezes suprem as falhas, digamos assim, do cui-
dado materno. Conheço muitos pais de amigas jovens que vão buscar 
os filhos na escola às cinco horas da tarde, que dão banho nas crianças 
e, frequentemente, esquentam quando não preparam o jantar para elas, 
tudo na ausência das mães. Isso, naturalmente, também acontece quando 
há uma criança com deficiência na família e é saudável para todos.

Para um filho com deficiência, como para qualquer filho, ser querido 
pelo pai, receber dele palavras afetuosas, de encorajamento, de aceitação, 
de estímulo, são grandes lições que a vida apresenta. No caso do Ricardo, 
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nosso filho que há pouco tempo completou 58 anos de idade, e que tem 
grande dificuldade motora, de locomoção, a presença constante de seu 
pai em sua vida foi sempre um fato alentador, que contribuiu para que 
Ricardo seja a pessoa encantadora em que se tomou, a despeito de tantas 
dificuldades que precisa enfrentar.

Cláudio, pai do Ricardo, teve muita participação na vida do Ricardo, le-
vando-o pacientemente daqui para lá, estimulando-o, conversando com ele de 
igual para igual mesmo quando Ricardo pudesse não entender esta ou aquela 
ideia. Essa sensação de “pertencimento “ é fundamental para o bem estar de 
qualquer criatura, todos nós queremos pertencer a um grupo, uma classe de 
alunos, um conjunto de pessoas que uma terapeuta ocupacional orienta, nin-
guém quer ser o patinho feio da história, queremos e merecemos ser amados...

Portanto, é fundamental para nós, famílias, encontrarmos tempo em 
nossas múltiplas ocupações, seja fora de casa no trabalho oficial ou em casa 
mesmo nas tarefas domésticas, encontrarmos tempo para ouvir nosso filho. 
Ele precisa e quer ser ouvido por nós, principalmente por seu pai, sua mãe, 
seus irmãos, isso o fará chegar à condição de adulto com mais facilidade e 
com maior auto confiança, peça indispensável de seu crescimento.

Quando Ricardo ainda morava aqui em casa, o que aconteceu até setem-
bro de 2013, lembro que quando ia dormir depois de rezar, (Ricardo não 
dormia sem rezar o Pai Nosso e três Ave Marias), chegava perto do pai e dava 
uma porção de beijos na mão do Cláudio. Este ficava comovido com tanta 
manifestação espontânea e carinhosa do Ricardo, agradecia, mas dizia: “não 
precisa agradecer, Ricardo, você não me deve nada, eu é que devo a você”

O que não deixa de ser uma grande verdade, e seria bom que nós, pais, 
sempre nos lembrássemos do quanto devemos a nossos filhos, quanta coisa 
nos ensinam sobre tolerância e uma melhor capacidade de compreender 
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aqueles que nos cercam, são certamente grandes mestres, nos mostrando 
constantemente o enorme valor da vida.

Mas é que Ricardo sabia, e soubera durante toda a vida desde o nasci-
mento, que Cláudio tinha por ele respeito e carinho, e como é comunica-
tivo e afetuoso com todo mundo, de maneira geral, dava essas demonstra-
ções de amor filial, de uma forma graciosa e sincera.

Ser mãe de pessoa com deficiência não é fácil, mas ser pai também não 
é. Desde muito pequeno Cláudio levara Ricardo à escola especial que fre-
quentava no Tatuapé. Ia aos trancas e barrancos, não tínhamos carro para 
levar Ricardo então era no ônibus mesmo ou andando vagarosamente pelas 
ruas de São Paulo que Cláudio levava Ricardo. Quando se cansava carre-
gava-o nos braços, fizesse frio ou sol escaldante. Isso ocorreu nos primeiros 
anos de vida do Ricardo, mas marcaram nele, muito afetivo, a presença 
confortadora e cheia de proteção que o pai lhe dava.

Ao escrever sobre Ricardo, seu crescimento até a vida adulta, penso 
que meu marido, Cláudio, tem como todo mundo defeitos e falhas, mas 
tem uma imensa generosidade, uma bondade de coração que às vezes fica 
escondida atrás de atitudes um pouco ásperas, mas que brilha luminosa 
sobre o Ricardo ou outras pessoas a quem ama e respeita de verdade.

Essa atitude afetuosa e compreensiva em relação ao Ricardo foi uma 
coisa que facilitou a minha contínua dedicação ao Ricardo, reduzindo 
a preocupação constante que como mãe tinha em relação a ele. Além 
disso, a generosidade do Cláudio com o filho e seu apego ao pai foram 
ferramentas importantíssimas para que Ricardo fosse crescendo bem 
aceito, aprendendo a se comportar bem à mesa e na casa de amigos e 
até estranhos, sempre alegre e comunicativo como é até hoje.
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Uma das coisas que muito me ajudaram a ver o Ricardo de forma 
positiva foi certamente algo que me foi dito pelo Dr. Stanislaw Krynski, 
grande e estudioso psiquiatra já falecido, muito ligado à APAE de São 
Paulo desde sua formação. Quando o levei ao Dr. Krynski com cerca de 
três anos e ele me informou que Ricardo tinha uma lesão cerebral mas 
que essa lesão não afetara a afetividade do Ricardo, Dr. Krynski me disse:

“Hoje a senhora não pode dar valor ao que estou lhe dizendo, coloquei 
um fardo pesado em seus ombros dizendo que Ricardo tem uma lesão cere-
bral, que vai precisar sempre de proteção e ajuda. Mas daqui a alguns anos, 
quando Ricardo for adulto, a senhora verá como todas as pessoas que co-
nhecerem Ricardo vão gostar dele. Ele é meigo, amável, vai lembrar o nome 
das pessoas, dos parentes dessas pessoas, e isso vai ser muito importante para 
o Ricardo, porque vai criar em torno dele uma atmosfera de harmonia, 
cordialidade, a vida dele vai ser melhor por causa disso.”

Hoje, passados tantos anos, quando o querido amigo Dr. Krynski 
não pode continuar nos orientando com sua grande cultura médica, seu 
profundo conhecimento da deficiência intelectual, e das famílias que 
cuidam dessas pessoas, lembro-me com muito agrado de suas palavras. 
Porque eu confiava muito nele, o que me disse naquele dia longínquo 
calou fundo dentro de mim e quando vejo como Ricardo é bem acolhido 
onde está, morando atualmente na Associação Cruz Verde, por exemplo, 
lembro das palavras do amigo Dr. Krynski e me sinto feliz de que isso 
tenha sido uma verdade e que Ricardo tenha em toda parte uma legião 
de pessoas que gostam dele.

Quando nosso filho com deficiência intelectual atinge o estado adulto 
certamente novos problemas surgem, principalmente quando tenha en-
contrado um emprego, um fato importantíssimo que certamente exigirá 
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assiduidade e vontade de subir no cargo que escolheu; ao mesmo tempo, 
encontrar emprego significa responsabilidade maior, o aperfeiçoamento 
da maneira de se dar com vizinhos e colegas do trabalho. Tudo isso irá 
formando quebra-cabeças dentro de nosso filho, naturalmente nos casos, 
digamos, mais leves de deficiência intelectual, que permitem um desenvol-
vimento contínuo de habilidades em sua vida social.

Tudo isso parece fácil mas é preciso entender que pelo menos em nos-
so país temos preconceitos profundamente arraigados contra pessoas com 
deficiências; quando se trata de pessoas com deficiência intelectual esses 
preconceitos ainda se acirram mais e mais. Há pessoas com enorme dificul-
dade de aceitar o que seja “diferente” e vemos isso, com clareza, nas mais 
variadas manifestações que ocorrem dentro da sociedade brasileira.

Maria Amélia Vampré Xavier
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OUTRA DIFICULDADE - PROBLEMAS DE SAÚDE  
NOS PAIS IDOSOS E NOS FILHOS QUE ENVELHECEM 

SÃO MUITO PARECIDOS

Como já tentei abordar, há uma grande gama de problemas que afe-
tam os pais na medida em que vão envelhecendo, ao mesmo tempo que os 
filhos: eles vão desde o trabalho infatigável de 24 horas cuidando do filho, 
ainda que adulto, nesse caso a sobrecarga maior incide sobre nós, as mães, 
que até pela nossa condição feminina estamos sempre lutando para conse-
guir que a vida de nosso filho com deficiência seja boa, a melhor possível. 
É sempre uma grande dor para nós se nos pegamos comparando a vida 
dos outros parentes que não têm deficiência com os obstáculos que nossos 
filhos enfrentam no dia a dia.

Questão de doenças, por exemplo, é um ponto crucial.

Sempre lemos nos jornais e revistas sobre as doenças mais associadas 
ao envelhecimento; é natural que com o número visivelmente crescente 
de pessoas idosas na população, essa questão seja sempre aflorada. Quais 
são essas doenças mais citadas: doenças do coração e males causados 
pela alta pressão arterial, a incidência de câncer, muito mais atualmen-
te porque vivemos mais e, por isso, temos doenças graves que talvez 
em tempos de vida mais curta não nos acometessem tanto; moléstias 
respiratórias estão sempre nos espionando para ver se estamos frágeis e 
sucumbimos a elas.
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A verdade é que os males apontados causam fadiga crônica, diminui-
ção de resistência e mobilidade, tudo influindo na nossa qualidade de vida.

Isso sem falar que existem algumas doenças que produzem deficiências. 
Tenho lido com frequência sobre advertências feitas por especialistas a res-
peito da diabetes que está se expandindo muito pelo mundo.  Essa doença 
está relacionada à idade, dieta pouco saudável, obesidade, estilo de vida 
sedentário e pode afetar o sistema circulatório, levando a problemas graves 
nos membros inferiores e na visão.

Quanto à diabetes, conferência da Organização Mundial da Saúde há 
alguns anos indicava que, em 1985, 30 milhões de pessoas sofriam de dia-
betes. Treze anos depois seu número era muito maior. As previsões sugerem 
300 milhões de pessoas com diabetes por volta do ano 2025!

A artrite, a osteoporose e o reumatismo são males também bastante co-
muns e muito citados, porque levam à diminuição da mobilidade; amigos 
que me leem, estejam certos, redução da mobilidade é das piores consequ-
ências que a velhice traz a praticamente 90% dos idosos.

Outra coisa que atrapalha demais e reduz a autoconfiança e o sentido de 
autovalor de uma pessoa idosa é a perda de audição, a qual afeta um contin-
gente enorme de pessoas a partir da meia idade e cria uma parede de separa-
ção entre elas e as pessoas sem comprometimentos maiores, prejudicando e 
muito sua vida social e de trabalho.

Outro problema de saúde que vem sendo amplamente comentado nos 
jornais e na televisão, entre outros meios de comunicação de massa, é a te-
mida doença de Alzheimer. Recentemente, uma médica do sistema Home 
Care de uma grande seguradora de planos de saúde esteve em minha casa 
e comentou comigo que estava espantada de ver o número crescente de 
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pessoas com esse tipo de demência senil que vem ocorrendo no mundo e 
no Brasil, que nos interessa de perto.

A síndrome de Down, deficiência intelectual de origem genética, tem 
sido apontada como um tipo de deficiência com facilidade de chegar à 
doença de Alzheimer. É bem verdade que muitas pesquisas vêm sendo 
realizada s para conseguir a melhora de pessoas afetadas e, me parece, 
há perspectivas mais otimistas em relação a vacinas e formas médicas de 
melhorar os sintomas e permitir uma vida mais digna aos que sofrem 
desse mal.

Então, devem as autoridades da saúde em nosso país prestar muita 
atenção às doenças que surgem mais facilmente na velhice, sejam elas de 
pessoas com deficiência de qualquer tipo, ou seus pais que envelhecem a 
seu lado ou que os observam de perto.

A qualidade de vida de nossas famílias é, pois, muito prejudicada com 
os diversos fatores, alguns dos quais já mencionei, por exemplo:

- trabalho incansável, dedicado, dos pais durante toda a vida;
- isolamento social pelas longas horas de cuidados com o filho, o que 

não deixa que haja muitas oportunidades de lazer;
- trabalho não remunerado gera pobreza sem sombra de dúvida;
- a maior expectativa de vida que se tem hoje leva a problemas de saúde   

inesperados, com que não se contava.

Na Austrália, que é um país desenvolvido e respeitado pela socieda-
de igualitária que apresenta, as deficiências relacionadas à idade podem 
comprometer seriamente a capacidade dos pais cuidarem de si mesmos 
- nem estamos falando dos filhos - com aproximadamente 72 anos, e as 
mães, em geral, por volta de 74 anos.
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Para não ficarmos somente na análise de um só pais li, recentemente, 
em relatório de Shanghai (Zhang Ming-Yuan) que 29,5% de pessoas com 
65 anos ou mais têm considerável dificuldade em utilizar transporte públi-
co, 14o/o de fazer compras, mais de 11% de preparar refeições, ou limpar 
a casa. 7.8% dessas pessoas têm dificuldade de tomar banho sozinhas.

Existem, pois, problemas de saúde que podem, como todos sabemos, 
ocorrer em qualquer momento da vida. Por exemplo: o filho adulto com 
deficiência pode começar a demonstrar perda de audição aos 40 anos, bem 
quando papai ou mamãe com 60 ou 70 anos estão se juntando ao grupo 
de pessoas surdas. Como - pergunto eu - vão eles se comunicar entre si? E 
com outras pessoas?

Podem surgir problemas como catarata, até cegueira, em ambas 
as gerações com diferença de apenas alguns anos um do outro. Como 
vão se arranjar pais e filhos dentro de casa e fora dela, se nenhuma das 
partes consegue enxergar bem?

Para alguns adultos com deficiência intelectual, a inatividade e/ou um 
metabolismo específico, pode resultar em obesidade e limitação de mobi-
lidade ao chegarem aos 40 anos, o que, claro, toma mais difícil que essa 
pessoa possa se movimentar. Ao mesmo tempo, os pais sentem na pele que 
sua resistência física está ficando menor, seus ossos estão doloridos. Nessas 
condições- nós, pais, não temos mais capacidade de erguer nossos filhos, 
dar-lhes banho, ajudar esse filho a se vestir, nossa ajuda fica bastante re-
duzida; cuidar do filho “pesado” em situações como essa fica muito difícil, 
pois precisamente como aconteceu com nosso filho Ricardo, quando mo-
rava conosco em casa até um ano atrás, não tínhamos mais, meu  marido 
e eu, por melhor boa vontade que tivéssemos, força física para levantar 
Ricardo do chão, apoiá-lo no andador que utilizava para andar pela casa 
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e em toda parte que fosse. Ficava muito difícil caminhar com ele mais do 
que alguns passos.

Em casos como o de minha família, como podemos continuar a ser 
cuidadores do Ricardo quando temos dificuldades de nós mesmos su-
birmos, descermos escadas, andarmos mais do que dois quarteirões? 

Deixo bem claro aqui que, por leituras que tenho feito nos últimos 
anos, com certeza problemas como esses não surgem somente em países de-
senvolvidos como a Austrália. Estão surgindo situações de codependência 
em países em desenvolvimento como o Brasil, sendo importante destacar 
que 2/3 das pessoas com deficiência vivem em países em desenvolvimento.

A verdade é que documentos e pesquisas recentes demonstram que 
existem muito mais famílias mais velhas prestando cuidados, sem apoio do 
governo de seus países, do que poderíamos imaginar. Estudo recente, na 
Austrália, concluiu que 20% das pessoas com deficiência intelectual mo-
ram com os pais que têm 60 anos ou acima disso.

O grupo etário de pessoas de 80 anos e acima é uma das populações 
que crescem mais rapidamente hoje no mundo. Este é o grupo etário mais 
afetado pela demência tipo Alzheimer que tem consequências a longo pra-
zo não somente para o indivíduo mas também para o sistema de apoio 
formal e informal.

Considerando o que foi exposto acima, temos de levar em conta que o 
apoio a pessoas com deficiência intelectual, seja ela uma questão congênita 
ou adquirida durante a vida, estará cada vez mais se tomando parte dos 
serviços de saúde e bem estar da população.

Maria Amélia Vampré Xavier 
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UMA QUESTÃO DE NÚMEROS EM RELAÇÃO  
A FAMÍLIAS QUE ESTÃO ENVELHECENDO COM SEUS  

FILHOS COM DEFICIÊNCIA

Acho que vale a pena transcrever este texto que obtive há alguns anos 
de uma grande gerontóloga americana a quem já fiz diversas referências, 
Nancy Breitenbach, radicada há longos anos na França:

Tentei enriquecer um pouco mais a tarefa em que estou empenhada, 
de relatar alguns dos grandes problemas, problemas fundamentais das 
famílias que estão envelhecendo, hoje em número muito mais elevado 
do que há alguns decênios, quando fundamos, entre outras, a APAE de 
São Paulo (1960). Sem dúvida, os avanços extraordinários da medici-
na nos últimos tempos mais do que dobrou, quadruplicou a população 
não só do Brasil, dos países em geral de todo o mundo. 

O envelhecimento de pessoas com deficiência intelectual se constitui em 
grave desafio para todos. O Poder Público, seja legislativo ou executivo, a 
sociedade civil de que todos fazemos parte, pois ao fundarmos as primeiras 
APAES do Brasil, nos anos 50 do século passado, não imaginávamos que te-
ríamos esse grande desafio pela frente, ou seja nossos filhos, tão frágeis aparen-
temente, com suas pesadas limitações, irão com certeza sobreviver a todos nós.

Que fazer então? É o que nos perguntam amigos de muitos anos, 
parceiros desta luta de caráter mundial em que estamos há tantos anos 
empenhados.
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Penso que a sociedade brasileira precisa modificar-se com urgência e 
novas leis sejam introduzidas, para que possam dar alívio a nós, pais, que 
tendo passado 50 ou mais anos de nossas vidas, empenhados na recupera-
ção de nosso filho com deficiência, nos encontramos quase ao término da 
jornada sem condições físicas, muitas vezes mentais, de continuar dando a 
nossos filhos a proteção e o apoio que merecem e que de maneira geral não 
recebem, tantos são os preconceitos que cercam a “pessoas com deficiência 
intelectual” como se diz hoje em dia substituindo “deficiente mental”.

Os problemas à frente são muitos. Os brasileiros, de maneira geral, tem 
demonstrado nas ruas que não estão satisfeitos com tanta corrupção existente 
em nosso país, tantos superfaturamentos de obras públicas, frequentemente 
desnecessárias; estão envergonhados de termos mais de mil servidores do Poder 
Legislativo que ganham acima do que recebem ministros do Supremo Tribu-
nal Federal - em torno de vinte e oito mil reais - isso para não contar os nume-
rosos documentos falsificados que permitem rombos enormes nos Ministérios 
da Saúde e Educação entre os mais importantes, se é que se pode dizer assim.

Não temos respostas imediatas a não ser a afirmação que fazemos de 
que o dinheiro público não deve esquecer de forma alguma as iníquas 
aposentadorias de trabalhadores idosos do setor privado, os péssimos ser-
viços de saúde que facultam a formação de filas enormes em corredores 
de hospitais, o anacronismo de grande parte dos programas educacionais 
em nosso país. Vamos desanimar? Certamente que não! Não vamos ser 
nós, idosos como somos, que vamos mudar as coisas da noite para o dia. 
Mas podemos e devemos dar o nosso testemunho de indignação contra 
tantos desmandos em todas as esferas, poder legislativo federal, munici-
pal e estadual, governos federal, estadual e municipal, enfim, é preciso 
uma faxina das grossas em nosso grande país.

Voltemos, pois, a Nancy Breitenbach, e vamos aprender com ela, um 
pouco que seja, sobre a situação de famílias como as nossas no mundo:
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“Existem muito mais famílias mais velhas sem qualquer apoio seja de quem 
for, prestando cuidados aos filhos com deficiência intelectual, do que podemos 
imaginar. Estudo recente, realizado na Austrália, concluiu que 20% das pes-
soas com deficiência intelectual vivem com os pais que têm mais de 60 anos ou 
bem acima disso. Os estudos em outros países industrializados estão revelando 
legiões igualmente importantes de famílias nas quais os pais idosos permanecem 
responsáveis pelo cuidado dos filhos com deficiência, com 40 anos ou mais.

“Porém, de forma geral, os governos não correm para ajudá-los. A principal 
preocupação dos governos neste momento é como aumentar os serviços com bas-
tante rapidez para responder às necessidades dos próprios dependentes idosos.

É importante compreender que, comparados aos 60 milhões de pessoas com 
deficiência intelectual que existem, se enfocarmos todos os grupos etários combi-
nados existem 600 milhões de pessoas com 60 anos e acima disso hoje em dia.  
Haverá mais de 1 bilhão delas (75%) daqui a 25 anos, e em todo o mundo a 
expectativa média de vida será 73 anos (enquanto era apenas 48 anos em 1955).

O grupo etário de pessoas com 80 anos, e acima, é uma das populações que 
mais rapidamente cresce no mundo hoje. Este é o grupo humano mais afetado 
pela demência tipo Alzheimer, que tem consequências em longo prazo não so-
mente para o indivíduo, mas para o sistema de apoio formal e informal existente.

Dessa forma, o apoio a pessoas com deficiência intelectual seja de-
ficiência para toda a vida, ou adquirida no decurso da vida, estará se 
tornando cada vez mais parte do quadro de serviços de saúde e bem-estar 
de um país.

Os governos já estão precisando conservar TODAS AS FAMÍLIAS 
prestadoras de cuidados pelo maior tempo que for possível, a fim de com-
pensar pelas falhas de serviços formais.
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E os adultos que estão envelhecendo com deficiência intelectual por 
toda a vida vão encontrar a si próprios competindo com o grupo muito 
maior de pessoas “bastante idosas” que precisam de cuidado familiar como 
apoio, da mesma forma que esses adultos precisam.

Seus próprios pais podem estar entre eles. Que estamos fazendo nós 
para nos prepararmos para isso?

Amigos, é como dizemos (e sentimos em nossa própria pele), a sociedade, 
como aliás o Brasil, tem sido testado pelas inúmeras manifestações populares 
de rejeição aos programas vigentes, sejam de saúde, educação, bem-estar, o que 
for, precisa de urgente redefinição de seus caminhos. Temos de deixar uma 
política mundial de capitalismo selvagem, adotada nos países mais ricos, para 
construirmos uma sociedade mais equânime, em que todos sejam cidadãos de 
pleno direito, e não o valor das pessoas ser considerado em função do volume 
de sua conta bancária no Brasil e, frequentemente, no exterior.

Embora possa parecer estar repetindo o que já escrevi, estamos numa 
fase de tantas mudanças em nosso país que tudo deve não somente ser 
repetido mas repetido com frequência, e a questão do envelhecimento de 
nosso povo, e dentro dele de nossas pessoas com deficiências, é de impor-
tância primordial para conseguirmos que nosso país avance de fato para 
uma sociedade mais justa.
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AS DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS QUE SÃO 
CUIDADORAS DE FILHOS OU IRMÃOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ADULTOS

Sei por experiência própria como é difícil conciliar a necessidade de 
trabalhar fora para contribuir, às vezes de maneira significativa, para a ma-
nutenção dos outros filhos, das despesas de alimentação e outras da família 
e ao mesmo tempo ter disponibilidade de horário para cuidar do filho com 
deficiência intelectual que chegou à fase adulta.

Mesmo quando meu filho Ricardo ainda era adolescente tive de fazer 
das tripas coração muitas vezes; eu tinha uma certa facilidade de conseguir 
trabalho porque, quando solteira, havia estudado e me formado secretária 
bilíngue pelo Instituto Mackenzie, hoje Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, casa de ensino de grande prestígio em São Paulo.

Embora fosse fato que eu tivera excelente professora de português nos 
meus anos no Mackenzie, depois que fiz 5 anos de ginásio, e que meu in-
glês era bastante bom, pois lia muito e tinha bom vocabulário da língua, eu 
encontrava uma grande barreira, na realidade, que alguém precisaria tomar 
conta do Ricardo o tempo todo. Ricardo a vida inteira precisou de apoio 
físico pelas limitações motoras e de apoio de todo tipo por suas dificulda-
des de fala e de aprendizado.

Lembro-me bem de ter recomeçado a trabalhar fora, por necessidade fi-
nanceira, em 1963, quando Ricardo era pequeno, tinha 7 anos, e Claudinho, 
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8. Nessa época minha querida mãe, que tinha adoração pelo Ricardo (entre 
todos os netos que tinha era o que mais amava), talvez até pelos problemas 
que ele apresentava, ficava com Ricardo e eu ia trabalhar sossegada porque 
como Ricardo era meigo, comportado, gostava muito da avó, de todos que 
o cercavam, não era difícil cuidar dele - só que, como é lógico, teria de ha-
ver alguém disposto a passar horas diariamente cuidando dele e essa pessoa 
abençoada, cuja memória reverencio com gratidão, foi minha mãe.

Ricardo, que naqueles anos tinha crises convulsivas constantes, hoje, 
há quase 15 anos, totalmente controladas, graças a Deus, precisou quando 
minha mãe morreu, ser colocado interno numa escola especial bastante 
conhecida que havia naqueles anos- anos setenta - em São Paulo. Eu e meu 
marido íamos buscá-lo nos fins de semana e o levávamos de volta para a 
escola nos domingos à noite pois no dia seguinte, bem cedo, eu tinha de ir 
trabalhar e trabalhar não dá para ir um dia, no outro não ir, enfim, exige 
assiduidade e comportamento adequados ao ambiente.

Cito isto aqui porque nessa época tive muitos sentimentos de culpa 
por deixar Ricardo dormindo fora, no internato, mas eu não tinha recursos 
para pagar uma empregada ou cuidadora para a noite ou mesmo para qual-
quer hora do dia. Ninguém pode imaginar o conflito que existia dentro de 
mim. Eu sabia, por tudo que lia de documentos que vinham do exterior e 
chegavam à APAE de São Paulo, que um filho com deficiência intelectual 
ou outra deve ser criado e mantido pela família e eu, que era responsável 
por esse setor internacional, era uma pessoa que tinha de infringir essa re-
gra universal e deixar meu filho sob os cuidados de outras pessoas por não 
haver outra solução!

Esse é um medo permanente na cabeça de pais de jovens ou adultos com 
deficiência intelectual, que outras pessoas maltratem seu filho, que o deixem 
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descoberto numa noite fria de inverno, que possam abusar dele sexualmente. 
Infelizmente, este fato é comprovado no mundo todo, pessoas com defici-
ência intelectual são, frequentemente, alvo de abusos sexuais, muitas vezes 
até quando se trata de meninas por parte de parentes próximos, primos, tios, 
gente que não se envergonha de se comportar como um animal diante de 
uma pessoa incapaz de se defender por razão de dificuldades intelectuais.

Esses problemas que mencionei não são típicos de uma fase da nos-
sa vida com nossos filhos, eles ocorrem o tempo todo e nos causam 
infinita aflição.

Ao estudarmos famílias que têm filhos adultos, portanto, que vão 
envelhecendo a cada dia, vemos que os cuidadores são na maioria esma-
gadora dos casos, mulheres. Na medida em que o tempo passa, muitas 
mulheres se vêm como cuidadoras únicas porque muitas vezes os maridos 
abandonam a família, ou se divorciam, ou acabam morrendo e as mu-
lheres têm de enfrentar problemas familiares e a viuvez que se instalou.

Portanto, como sempre acontece, são as mulheres as principais respon-
sáveis pelos cuidados à família em geral, acrescidos da constante luta que é 
ajudar a dar banho, vestir, ajudar a escolher a roupa, no meu caso pessoal 
amparar fisicamente o Ricardo - coisa que eu fazia com muito mais facilida-
de naqueles anos porque tinha o vigor da mocidade e muita determinação de 
ajudar meu filho o máximo que pudesse.

Falando ainda do papel das mulheres quando há deficiência na famí-
lia, as mulheres mais velhas que permanecem casadas e que não são ricas 
- quando se tem dinheiro tudo se torna, é claro, muito mais fácil de aco-
modar, mas o fato é que a grande maioria de nossas famílias é composta de 
gente do trabalho como nós sempre fomos e essas mulheres mais velhas, 



64

com frequência, além do filho com deficiência adulto ainda às vezes pres-
tam cuidados a uma sogra dependente, o marido que está doente ou invá-
lido, e, frequentemente, têm de também tomar conta  dos  netos porque 
os pais estão trabalhando .

Os problemas dos filhos adultos são inúmeros e muitos deles são agra-
vados pela preocupação que nós, pais, temos com seu comportamento se-
xual. Lembro-me de um moço, no caso adulto jovem, que (isso há mais 
de 30 anos) morava perto de nossa casa nas Perdizes (bairro na zona oeste 
de São Paulo). Ele tinha um comportamento razoável na escola; estava in-
terno numa escola especial em Minas Gerais, seus pais tinham posses para 
isso. Mas quando chegava a época do Natal, o Mario, não é o nome dele 
evidentemente, vinha passar as festas de fim de ano em casa com a família.

Vinha e era recebido com alegria, com afeto, pelo pai, mãe, a irmã 
psicóloga, enfim, a família.

No dia seguinte à sua chegada começava o drama porque Mario mo-
rava numa rua pequena de casas muito bonitas, com jardim, como era 
costume naqueles tempos, e se dava ao trabalho de ir tocando a campai-
nha das casas vizinhas e quando aparecia uma empregada, (em geral jo-
vem), passava a mão na moça, queria beijá-la à força, fazia um escândalo 
tal que a moça gritava e pedia ajuda. Bom, não precisa nem alongar a 
história, Mario, depois de muitas lágrimas de sua mãe, principalmente, 
era re-despachado para a escola e ali ficava pagando em dobro a estadia, 
porque era uma época de festas de família e os responsáveis abriam uma 
exceção para acolhê-lo. Só que não havia festa de família, nem para ele 
nem para sua família propriamente dita, seu comportamento social dei-
xava muitíssimo a desejar e não havia conselhos, reprimendas, nada que 
o contivesse quando queria bancar o galã...
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Falarei mais sobre aspectos complexos de natureza sexual um pouco 
adiante, pois é uma faceta da personalidade humana que enche os pais de 
profundas angústias e inquietações quando se trata de um filho com defi-
ciência intelectual, de modo especial quando falamos de uma mulher feita 
que tenha essa limitação.

Maria Amélia Vampré Xavier
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PREOCUPAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DA CAUSA DAS  
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NOS  

ÚLTIMOS ANOS EM SÃO PAULO

Empenhada como estou, enquanto mãe de um homem com múltiplas 
deficiências que envelhece, ao mesmo tempo em que seu pai e eu enve-
lhecemos, de pensar no futuro dessas queridas pessoas, fico pensando nas 
muitas reuniões de que participei com amigos também interessados na fase 
adulta de nossos filhos com deficiência.

O assunto - envelhecimento e como planejar a vida de pessoas que 
vão viver muito mais nos próximos decênios - é apaixonante e, claro, 
chama a atenção de todos, mesmo não se tratando especificamente de 
pessoas com deficiência intelectual, o que certamente toma mais sério 
ainda o assunto.

Hoje mesmo, nesta tarde de novembro, estive ouvindo com interesse 
a entrevista que o Governador Alckmin, com sua habitual capacidade e 
competência, estava dando à jornalista da Globo Miriam Leitão, especia-
lista em economia. Entre muitas das coisas que disse em sua interessante 
entrevista o governador afirmou:

“Já passamos pela fase de sermos um país de gente jovem, hoje temos 
pessoas idosas em grande número e amanhã teremos um “país idoso”, a 
exigir um novo comportamento social, uma outra estrutura de atendimen-
to à população porque não basta viver mais, é preciso viver bem, é preciso 
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compreender de fato o que anos de prolongamento de vida vão representar 
para uma grande parcela de nosso povo.

Nos últimos anos, em São Paulo e em muitas APAES, localizadas em 
diferentes regiões de nosso país, a questão de onde poderão morar pessoas 
com deficiência após a morte dos pais ou cuidadores tem vindo à lume 
com frequência.

Eu mesma participei durante alguns anos de debates de um grupo de 
interessados na pessoa adulta com deficiência, primeiro na Secretaria de Mo-
bilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo,  no Viaduto do Chá, depois as 
reuniões do chamado então “Fórum de Residências Inclusivas” teve algumas 
reuniões na sede da Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência de São Paulo, que abriu as portas para nos acolher, um grupo de pais, 
profissionais da área de deficiência, voluntários de diversas entidades.

As reuniões não tiveram, de imediato, um resultado prático, digamos 
assim, mas foi muito válido ouvir pessoas que tinham, por exemplo, tra-
balhado na Bahia, nas obras de Irmã Dulce, que entre tantas outras coisas 
boas que fez dedicou parte do seu esforço e humanismo aos problemas de 
pessoas com deficiência intelectual, de modo especial as adultas porque as 
mais esquecidas num segmento praticamente “invisível” da população.

Algumas dessas iniciativas foram realizadas em diversas partes do Brasil 
como é lógico tinha de acontecer pois somos um país de extensão conti-
nental e, portanto, ideias boas não ocorrem só aqui e ali e sim em toda 
parte. Lembro-me que em dezembro de 2008 no chamado Centro de Re-
ferência da Cidadania do Idoso localizado na parte de baixo do Viaduto 
do Chá, na rua Formosa, centro de São Paulo, tivemos uma reunião que 
contou com a presença de gente que tinha tido experiência em trabalhar 
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em alojamentos ou casas grandes de acolhimento a pessoas com deficiência 
intelectual na Bahia, no Rio de Janeiro, em outros estados.

Muita gente de valor esteve presente e deu seu depoimento, inclusive 
a psicóloga Ana Rita de Paula, doutora pela Universidade de São Paulo, 
que tem grave deficiência física, o que não a impede de modo algum de ter 
uma das cabeças mais brilhantes que tive a felicidade de encontrar entre 
tanta gente formidável que tem cruzado meu caminho. Ana Rita de Paula, 
que assina um belíssimo projeto de moradia em coautoria com a querida 
amiga a assistente social Mina Regen, falou sobre a necessidade de serem 
instaladas residências adequadas, com serviço de enfermagem, para pessoas 
com deficiência em processo de envelhecimento.

Gostaria de citar que há alguns anos, durante o governo do Presiden-
te Lula, Ana Rita de Paula foi mais do que justamente agraciada com o 
prêmio de Direitos Humanos, concedido pela Presidência da República, 
pelo extraordinário exemplo de coragem pessoal, dedicação ao bem pú-
blico , e para nós que admiramos sua belíssima personalidade - o bem-
-estar e a segurança de pessoas com deficiência intelectual adultas como 
nossos filhos e amigos e, claro, pessoas com outros tipos de deficiência 
que estão envelhecendo .

O estado de São Paulo e dentro dele a eficiente Secretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, está sempre atuando pelo bem 
comum e conforme informações recebidas nesta data fiquei sabendo do 
seguinte evento:

No dia 11 de novembro de 2014, às 19 horas, no Centro Cultural 
Banco do Brasil aconteceu o lançamento dos três documentários que com-
põem o projeto
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“Passa lá em casa: a moradia assistida e a autonomia possível” desenvol-
vido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 
parceria com a TV Cultura. O objetivo do projeto é estimular o debate em 
torno desse tema, ainda pouco abordado no Brasil.

“Todos os filmes tem 50 minutos de duração e mostram como Portu-
gal, França e Holanda têm enfrentado esse desafio, apresentando soluções 
variadas, desde o simples abrigamento em repúblicas até experiências mais 
voltadas a uma vida autônoma, enfatizando a independência financeira, o 
direito à privacidade e à autodeterminação. Os filmes apresentam sempre 
como contraponto a realidade brasileira.”

“Embora o aumento da expectativa de vida das pessoas com de-
ficiência e do seu desejo de autonomia tenham aumentado a preocu-
pação da sociedade brasileira com essa questão, ainda são poucas as 
políticas públicas colocadas em prática. “

“Na cidade de São Paulo, o projeto SIAI - parceria entre Município 
e Estado - mantém duas residências para 20 moradores. Nacionalmente, 
o projeto VIVER SEM LIMITE propôs a instalação de 200 residências, 
também com dez moradores até o final de 2014 em todo o país. Desse 
total, 72 foram implantadas.”

Fiquei muito feliz, empenhada como estou em colocar em debate as 
dificuldades que os pais idosos enfrentam frente ao próprio envelhecimen-
to e o de seu filho com deficiência, de ver que, vagarosamente, mas com 
seriedade e objetivo firme, vamos todos caminhando como sociedade que 
evolui para o estudo e a instalação de moradias adequadas para pessoas 
com deficiência na comunidade como uma solução que vai engrandecer a 
nossa Pátria.
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Esse é talvez um pequeno avanço diante dos milhões de brasileiros 
com deficiência que precisam de ajuda em seus anos mais adiantados, 
mas, como às vezes costumo dizer, tudo começa com um primeiro pas-
so, se não dermos esse passo inicial tudo ficará nas conjecturas e planos 
de muita gente boa, mas sem resultados práticos.

A APAE de São Paulo, em 1974, num gesto pioneiro que, infelizmen-
te, não teve continuidade, chegou a manter duas residências na cidade de 
São Paulo, uma delas para ex-alunos mais velhos que já não tinham mais 
condições de frequentar escola. Foi uma experiência riquíssima mas, re-
alizada de modo isolado, não teve o sucesso que se pretendia - ideia de 
uma grande mãe paulista que foi Alda Moreira Estrázulas.

Maria Amélia Vampré Xavier
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A SOCIEDADE, E OS PAIS COM TODA A CERTEZA, NÃO 
COMPREENDEM BEM COMO ENFRENTAR A SEXUALI-
DADE DO FILHO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Está aí um ponto crucial, muito importante, e que traz muita preocu-
pação aos pais, de modo especial quando se trata de moças com deficiência 
mas os medos dos pais envolvem, claro, filhos e filhas com deficiência. Se 
nós mesmos, nos dias inquietos e em contínua mudança que vivemos, não 
sabemos lidar com nossos sentimentos sexuais, como podemos esperar que 
nosso filho ou filha com limitações tenha a competência para isso que nós 
mesmos não temos em nossa vida pessoal? 

A sexualidade humana é sempre algo muito sutil, muito difícil de viver 
em amplitude e está presente em todas as manifestações humanas. Ela se 
expressa no modo como nos vemos a nós mesmos, como parecemos aos 
outros, na forma e escolha das roupas que vestimos, sem contar os inúmeros 
poemas, canções, manifestações artísticas de toda ordem que nos cercam por 
todos os lados, todos os momentos do dia, e tem sido assim desde o início 
da humanidade.

Certamente não há nada mais essencial e mais produtor de conflitos, 
guerras, crimes passionais e outros do que o instinto sexual de cada um de 
nós. Começando com nossa própria pessoa: somos todos nós, sem exce-
ção, o fruto da união entre um espermatozóide e um óvulo pronto para ser 
fertilizado. Nada pode ser mais belo e mais atraente do que uma relação 
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amorosa entre um homem e uma mulher que se querem bem, inclusive 
sexualmente. Nos tempos atuais, tão complexos e inovadores, tem-se de 
admitir que 10% da população do mundo é composta de pessoas homo  
afetivas e o casamento legal entre elas é cada vez mais inserido na consti-
tuição dos países, embora ainda cause polêmicas e até agressões de grupos 
conservadores a pessoas que têm essa opção sexual.

Isso tudo que digo vocês todos sabem, estou mencionando porque 
existe uma enorme barreira, uma incrível lacuna na concepção que a so-
ciedade em geral faz de atividades sexuais envolvendo pessoas com defici-
ência, seja que deficiência for, mas de maneira mais pronunciada quando 
se trata de pessoas adultas com deficiência intelectual.

Uma amiga, que tem uma irmã adulta, por volta de 50 anos, que 
nasceu com a síndrome de Down, contou-me outro dia um fato que 
acho que já relatei ao escrever este depoimento. Essa amiga a quem faço 
referência tem quatro irmãs ao todo, incluindo a que tem síndrome de 
Down, moça benquista pelos familiares, tratada com respeito e amor por 
todos, uma mulher socializada com sucesso.

Certo dia, a mãe dessas moças fora buscar no serviço educacional a 
filha com deficiência ali matriculada, quando um colega da moça se apro-
ximou e deu um beijo no rosto dela. Foi quanto bastou para que a mãe, 
cheia de dúvidas e de medos em relação a ter uma filha com deficiência 
-esse é um desafio que nós, pais, enfrentamos durante toda a vida, - ficou 
muito assustada com o gesto do rapaz, foi para casa chorando, contou o 
ocorrido às demais filhas, e acabou tirando a filha com deficiência intelec-
tual da entidade que frequentava porque achou que ali haveria perigo para 
a moça. Esse medo, garanto a vocês, é de praticamente todos os pais e mães 
de pessoas com deficiência intelectual.
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Tratava-se de uma mãe instruída, uma pessoa educada e consciente, 
mas o medo de manifestações de sexualidade é tão grande entre nós, pais, 
que aproxima todas as classes sociais numa angústia coletiva.

Esse fato poderia ser repetido por milhares se não milhões de outras 
mães, porque o temor de que a filha tenha um envolvimento amoroso que 
a leve à gravidez, a possibilidade de que a filha com uma síndrome genética 
possa vir a ter um filho nas mesmas condições, constituem, entre tantos 
outros, motivo para grande apreensão.

Pessoalmente, até nisso tive muita sorte, digamos assim, porque meu 
filho Ricardo é um homem bonito, tem o desenvolvimento físico de uma 
pessoa que chamaríamos de normal, se bem que todos saibamos que não 
há ninguém normal neste mundo. A verdade é que Ricardo não desen-
volveu, tanto quanto sabemos, desejos sexuais ou coisa assim, talvez pe-
los muitos medicamentos que tem precisado tomar durante seus agora 58 
anos de vida, que podem, acho eu que nada sei dessas coisas, ter mantido 
sob controle suas necessidades afetivas e sexuais.

Do livro da APAE de São Paulo, cuja leitura recomendo a todos, “EN-
VELHECIMENTO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – uma emer-
gência silenciosa” - obra do Instituto APAE, organizado com muito brilho 
por Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, Coordenadora de Pes-
quisa do Instituto APAE da APAE de São Paulo, extraímos observações 
que merecem ser transcritas aqui:

“A sexualidade é como somos, a forma como nós percebemos e somos 
vistos, constituindo um conjunto de atitudes que vão da nossa maneira de 
vestir, de nos apresentar, até nossos comportamentos afetivos, como reagi-
mos quando estamos perto ou longe de alguém de quem gostamos ou nos 
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sentimos atraídos, o friozinho na barriga, os flertes, os jogos de sedução, 
entre outras reações, sentimentos e atitudes. É o que nos ajuda a construir 
a nossa identidade. É, pois, um atributo do ser humano que tem sido con-
ceitualizado socialmente, mas ao mesmo tempo propicia a cada um de nós 
construir uma maneira própria de vivenciá-lo.

Como atributo do ser humano, cabe a todos nós uma indagação e 
uma reflexão: será esse atributo diferente para as pessoas com deficiência 
intelectual? Essa questão foi um dos grandes desafios que marcaram nosso 
trabalho com os pais.

“Partindo do pressuposto que esse atributo NÃO é diferente nas pes-
soas com DI nosso intuito foi tentar conceitualizar, a sexualidade viven-
ciada pelas pessoas com deficiência com base nos mesmos parâmetros de 
sexualidade dos ditos “normais”. É importante ressaltar que, se a sexua-
lidade é um tema difícil de ser discutido até mesmo para os ditos “nor-
mais”, quando envolve as pessoas com DI a questão torna-se muito mais 
complexa e difícil.”

“Quando se discute a inclusão das pessoas com deficiência, seja es-
colar, social ou no trabalho, a questão da sexualidade necessariamente 
deve ser considerada. As demandas geradas pelos novos espaços ofere-
cidos para as pessoas com deficiência, as dificuldades que as famílias e 
os profissionais enfrentam chamaram nos últimos tempos a atenção nos 
meios acadêmicos e clínicos”

“Conforme Glat (1994), embora a sexualidade seja um tema ainda 
imerso em vários tabus, ao mesmo tempo vem ganhando popularidade 
a partir da década de 1990, sendo discutido em congressos e cursos 
sobre o tema. O autor afirma que (a sexualidade da pessoa com DI (a 
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não ser nos casos neurologicamente mais complexos) não é qualitativa-
mente diferente das demais”. E assegura que sempre que essa colocação 
é feita em público, ainda é motivo de espanto, descrença, curiosidade 
e grande oposição.

“A manifestação da sexualidade das pessoas com DI causa conflitos, me-
dos e dificuldades, principalmente porque está envolta em receios e mitos. No 
cotidiano, quando se percebe alguma manifestação de sexualidade por parte 
da pessoa com DI, muitas vezes ela é ignorada e punida tanto pelos respon-
sáveis como por profissionais que a atendem. Isso demonstra que há uma 
grande dificuldade em lidar com a situação exatamente pelo constrangimento 
que ela suscita.

Texto de Marta Fuentes-Rojas (psicóloga, mestre em educação, douto-
ra em saúde coletiva, docente da UNICAMP, Campinas, SP.)

Fiz questão de transcrever, com muitos agradecimentos, as obser-
vações sobre sexualidade feitas no livro do Instituto APAE de 2013, 
ampliação de obra semelhante de 2004, porque mostra com clareza 
como todos nós, seres humanos, ditos normais se é que se pode usar 
palavra, temos grandes conflitos internos com a expressão de nossa se-
xualidade. É natural que, diante de uma força tão forte e avassaladora 
como o instinto de perpetuação da espécie, nós, pais de pessoas com 
deficiência intelectual, nos sintamos fracos e cheios de medo de tudo 
o que envolva práticas que nem nós mesmos, pessoalmente, sabemos 
enfrentar em nossas vidas.
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O PAPEL E AS RESPONSABILIDADES DAS FAMÍLIAS  
DE PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL 

(The Role and Responsibility of Persons with Intellectual Disabilities)

Extraído da página 25 do GLOBAL REPORT ON ARTICLE 19 THE 
RIGHT TO LIVE AND BE INCLUDED IN THE COMMUNITY

Inclusion International – INCLUSIVE COMMUNITIES - STRON-
GER COMMUNITIES

Nos dos mais de 50 anos em que testemunhamos os progressos 
registrados na área das pessoas com deficiências, de maneira específica 
deficiência intelectual, que são nossos queridos filhos e amigos defendi-
dos pelas mais de 2.000 APAES do Brasil, conhecemos muitos pais de 
pessoas com deficiência, como é o meu caso, mãe que sou de Ricardo 
com múltiplas deficiências, atualmente com 58 anos.

Durante tantos decênios conhecemos pais e mães extraordinários, 
tanto dentro como fora do Brasil, e ficamos cada vez mais conscientes 
de nosso papel e responsabilidade na elaboração de políticas públicas 
de apoio às famílias, e que valorizem, ao mesmo tempo, nossos filhos 
com deficiência intelectual que nos são tão caros.

Um grande amigo pessoal nosso, Dr. Gordon Porter, especialista 
da UNESCO e grande autoridade em deficiência intelectual, costuma 
dizer  me:
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“Maria Amélia, os pais, as famílias, são o coração e a alma de nossas 
instituições. Ainda que uma entidade dedicada à nossa causa tenha pro-
gramas muito bons, sem a participação ativa e constante dos pais pouco 
se conseguirá avançar em termos de respeito e valorização das pessoas com 
deficiência intelectual. “

Tem sido, pois, uma honra e ao mesmo tempo uma alegria ter podido 
colocar no papel muitas ideias e impressões dos pais, dos irmãos, da família 
extensa propriamente dita, porque é desse conjunto de pessoas que emerge 
a pessoa com deficiência intelectual que irá se destacar entre muitas outras 
e ser capaz de traçar em grande parte os próprios destinos.

O texto do Relatório Global de Inclusion International, lançado em 
reunião de líderes mundiais em Washington, Estados Unidos, em outubro 
de 2012, justifica a importância que todos devemos dar aos pais dentro de 
nossas organizações, sejam brasileiras ou do exterior. Vamos ao que diz o 
texto que escolhemos:

“Para as finalidades deste relatório, ‘famílias’ se referem não somente 
a pais e irmãos mas à família extensa e aqueles com os quais uma pessoa 
escolhe compartilhar sua vida. Isto não se refere a prestadores de cuidados 
remunerados, ou a prestadores de serviços ou pessoas com as quais alguém 
com deficiência intelectual possa estar vivendo, mas que não foi escolhida 
para um relacionamento: (por exemplo: companheiros num lar em grupo 
no qual uma pessoa é ‘colocada’.)”

“Desde o primeiro compromisso global com direitos humanos na De-
claração Universal de Direitos Humanos (1948), a família tem sido reco-
nhecida como “a unidade em grupo natural e fundamental da sociedade... 
com direito a proteção da sociedade e do Estado. 
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“A Convenção sobre os Direitos da Criança reconhece” que: “A família 
deve receber a necessária proteção e assistência afim de que possam assumir 
suas responsabilidades dentro da comunidade.”

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) 
reconhece que as famílias têm um papel a desempenhar para garantir que 
pessoas com deficiência intelectual possam exercer seus direitos e estipula: 
“pessoas com deficiências e os membros de suas famílias devem receber a 
necessária proteção e assistência que capacitem as famílias a contribuir para 
o gozo pleno e igualitário dos direitos de pessoas com deficiências.”

Embora a Declaração Universal de Direitos Humanos reconheça a fa-
mília como: “o grupo unitário natural e fundamental da sociedade”

Seu papel é ainda mais crucial nas vidas de pessoas que têm deficiência 
intelectual. A própria natureza das deficiências intelectuais, a dificuldade 
de se lembrar, de solucionar problemas e, muitas vezes, de se comunicar, 
significa que pessoas que têm deficiência intelectual geralmente exigem 
certo grau de apoio durante a vida toda. Como ouvimos das associações 
filiadas a nós, a maior parte desse apoio vem da família. Uma mãe da Bo-
lívia nos disse:

“A maior parte do meu tempo é gasto ajudando minha filha em tudo 
de que ela precisa. “ Ou como outra mãe da Rússia nos disse:

“É uma vergonha que a vida de uma mãe termine após o nascimento 
de um filho nessas condições”.  Pensamos que isso não deveria nem ser 
uma vergonha nem um fardo indevido.

Embora a maioria dos filhos sem deficiência vá cada vez menos exi-
gindo apoio de suas famílias na medida em que vão crescendo, e pessoas 
com deficiência física ou sensorial também comecem a desenvolver cada 
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vez mais independência, dependendo menos da família, pesquisas têm 
demonstrado que depois de 10 anos de idade, os filhos com deficiência 
intelectual começam a exigir, desproporcionalmente, mais apoio em ra-
zão do seguinte:

*O membro da família não vai à escola nem trabalha e exige que haja 
alguém em casa para cuidar dele.

*O membro da família não pode ser deixado em casa sozinho quando 
os pais e outros vão trabalhar ou participar de eventos sociais.

*Os pais precisam conseguir tempo para encontrar apoios e serviços, 
comparecer a consultas médicas, etc.

*O membro da família exige assistência com atividades da vida diária - 
alimentar-se, tomar banho, cuidar da própria higiene, etc.

*O membro da família precisa de ajuda para encontrar e manter um 
emprego.

A natureza das deficiências intelectuais significa que uma pessoa com 
deficiência intelectual geralmente irá precisar de alguma forma de apoio 
durante toda a vida, e a responsabilidade de fornecer esse apoio geralmente 
compete às famílias. A CDPD pede às famílias “que contribuam para o 
gozo pleno e igual de direitos de pessoas com deficiências. “ Levando-se 
em conta a situação da maioria das pessoas com deficiência intelectual e 
suas famílias, este é um desafio assustador. Se as comunidades não forem 
receptivas, se não houver serviços e apoios disponíveis, os pais frequente-
mente descobrem que contribuir para o exercício dos direitos humanos 
mais básicos para o membro de sua família - tais como ir para a escola, ou 
brincar num parque público - se constitui num grande desafio.
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Um tema recorrente nos grupos focais foi”:

“O que vai acontecer com meu filho quando eu tiver morrido?”

A pesquisa de país vinda de Myanmar (Burma) declarou;

“As famílias acham que uma pessoa com deficiência intelectual é tam-
bém um dos membros da família. Contudo, elas andam pensando que isso 
é também um fardo a ser carregado. As famílias não sabem onde levar esses 
filhos quando morrerem.”

Contudo, as histórias que ouvimos também demonstraram que quan-
to mais as pessoas forem incluídas na comunidade, menor fica o fardo para 
as famílias.

Informações da Espanha:

“Minha família não queria que eu morasse num lar, longe dela, porém, 
decidimos tentar vida independente. Se tudo fosse indo bem, perfeito, mas 
se não fosse assim, nada acontecesse, eu poderia voltar para casa. Sei que 
sempre tenho minha família a meu lado. O problema surge quando não se 
tem ninguém e a gente não sabe como agir.”

Este texto é bem claro quanto a nossas aflições de pais, principalmente 
nós que já chegamos a uma idade avançada sempre cuidando de nosso fi-
lho 24 horas por dia. ‘’E chegada a hora - aliás ultrapassada a hora - de se 
pensar em moradias inclusivas, as quais, já constam do minucioso Plano de 
Combate às Deficiências da Presidente Dilma Rousseff.

Voltaremos com mais detalhes sobre o tema família e apoios necessá-
rios porque isso é vital para o desenvolvimento de nossas ações presentes 
e futuras.
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A FAMÍLIA COMO ALICERCE SÓLIDO PARA FILHOS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Extraído da página 27 do GLOBAL REPORT ON ARTICLE 19 “THE 
RIGHT TO LIVE AND BE INCLUSED IN THE COMMUNITY”

Documento preparado por INCLUSION INTERNATIONAL, a 
organização mundial que representa famílias de pessoas com deficiência 
intelectual, sediada em Londres, Inglaterra, que defende os direitos de 60 
milhões de pessoas com deficiência intelectual no mundo, tendo membros 
em 115 países, organizações nacionais de pais e amigos de pessoas com 
deficiência intelectual

Vamos continuar a refletir todos juntos sobre a importância de nossas famí-
lias como alicerce sólido para nossos filhos com deficiência intelectual. Muitos 
de nós certamente conhecem à exaustão os coanceitos apresentados, contudo, 
é preciso lembrar que muita gente não tem a menor ideia do valor de pessoas 
com deficiência intelectual, das quais nunca se lembram a não ser quando têm 
algum parente distante com um problema e aí ficam meio tristes mas não se 
aprofundam em ações que possam valorizar essas pessoas tão queridas.

Sabemos o que estamos dizendo porque envelhecemos juntamente 
com nosso filho Ricardo, que tem deficiências múltiplas e graves, e nos 
últimos 58 anos de vida do Ricardo muito aprendemos, primeiramente e 
com certeza com ele, que nos mostrou o lado mais risonho de problemática 
tão séria como essa. Vamos a nosso texto de hoje, agradecendo sua leitura:



82

“Em todos os países, os membros de Inclusion International con-
firmaram que a família (seja qual a definição dada em cada lugar) era 
a fundação, o alicerce, para uma vida inclusiva na comunidade. Houve 
concordância geral de que em se tratando de crianças a estrutura familiar 
era essencial. Falando com simplicidade nossos membros acreditam que 
crianças precisam de uma família com a qual crescerem, aprenderem, se 
desenvolverem e serem nutridas. Nos casos em que a vida dentro de uma 
família nuclear, ou estendida, não seja possível, então uma outra família 
será a opção preferida - em vez de opções outras como orfanatos, lares em 
grupo ou instituições.

“ O papel da família no que diz respeito a adultos com deficiência in-
telectual é um pouco mais complexo. Nossas consultas e dados de apoio 
nos confirmam que a maioria dos adultos com deficiência intelectual mora 
com suas famílias. O que fica menos claro é até que ponto esta vida den-
tro da família está dentro das normas culturais da sociedade específica, se 
morar com a família resultou de uma escolha feita pela pessoa e/ou sua 
família, ou se morar com a família é simplesmente o resultado de que não 
existem opções mais apropriadas.

“O outro fator complicador ao comentar sobre o papel da família é 
que, invariavelmente, tanto as famílias como as pessoas relataram que as 
famílias recebiam apoios inadequados para ajudá-las em seu papel de prin-
cipais prestadoras de cuidados aos filhos.

“Existem muitas situações nas quais continuar a morar com a família 
é a escolha preferida e típica, mas isto é possível somente quando apoios 
adequados são fornecidos. Em muitos países existe a expectativa geral de 
que filhos adultos deixarão a casa dos pais quando atingirem a condição de 
adultos. Isto não é possível para pessoas com deficiência se não existirem 
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outras opções. Nessas situações, mesmo com a presença de apoios adequa-
dos ao lar, a escolha está sendo negada.

“Famílias do mundo todo nos disseram que não negam suas responsa-
bilidades em relação aos membros da família, trate-se de uma criança ou 
de um adulto. As famílias nos disseram com toda a clareza que não querem 
transferir esta responsabilidade nem para a sociedade nem para o governo. O 
que as famílias querem - e necessitam - é de apoio que possa garantir a saúde 
e o bem-estar de seu membro familiar e também da família como um todo.

“A falta de uma comunidade receptiva ou de apoios e serviços não limita a 
responsabilidade das famílias de contribuir para o gozo pleno e igualitário dos’ 
direitos das pessoas com deficiência”. A expansão do movimento de auto defen-
sores de pessoas que têm deficiência intelectual demonstrou que muitas pessoas 
que têm deficiência intelectual são muito habilitadas em expressar seus desejos 
e são muito mais independentes do que suas famílias poderiam acreditar.  Os 
grupos focais de famílias e de pessoas que têm deficiência intelectual mostraram 
os dois lados da moeda - o direito à autonomia e a necessidade de apoio.

“Quando as pessoas são incluídas nas suas comunidades e quando são 
fornecidos apoios de formas  muito naturais, esses apoios frequentemente 
são  invisíveis,  mas  são  muito  necessários para que a inclusão  seja verda-
deira. Uma resposta a uma pesquisa feita na Índia declarou

“Uma das características positivas da sociedade indiana é que pes-
soas com deficiência geralmente moram com suas famílias na maioria 
dos casos. Contudo, existem ocasiões em que os pais naturais já tenham 
morrido e quando não existe apoio dado à família estendida, ela enfrenta 
um problema grave. Este problema é muito agudo em famílias nucleares 
e em áreas urbanas.”
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Transcrição de depoimento de moça de Israel:

“Minha família mora num Kibutz (“Beit Alfa’’). Há três anos mudei para 
o Kibutz Hefziba onde moro com meus amigos que têm síndrome de Down. 
Eu quis morar aqui, nesta vizinhança. Escolhi viver com meus amigos. Sou 
independente em minhas escolhas de vida. Durmo sozinha no quarto onde 
tenho meu próprio chuveiro. Sou independente no trabalho. Trabalho no 
Kibutz “Izrael” na sala de jantar. Adoro viver aqui no Kibutz Hefziba.

Depoimento de Íris Rejev

Sabemos que é importante passar adiante, compartilhar o que ficamos 
sabendo, porque conhecimento não é propriedade de ninguém, o conhe-
cimento das coisas nos torna fortes e mais capazes de enfrentar nossos 
desafios diários.

É uma pena que, no Brasil, onde temos um movimento de organiza-
ção de famílias rico e produtivo, nossas mais de 2.000 APAES, haja pouco 
interesse (pelo menos demonstrado) em relação à luta mundial em prol de 
nossas famílias. Não podemos esquecer, o mundo hoje todo se movimenta 
via Internet, portanto, só não fica informado quem não quer sê-lo.

Vivemos num mundo conturbado com perigos enormes à frente de to-
dos nós. É fundamental que estejamos sempre alertas e dedicados a nosso 
trabalho pelas famílias, por simples e modesto que pareça.
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EU ESPERAVA OUVIR UMA CONDENAÇÃO...

Trecho extraído 69 e 70 do livro O OUTRO LADO DO ARCO-ÍRIS 
(Meu filho Ricardo) dezembro 1984

Pessoas bem intencionadas, de nossas relações, que nada conhecem 
dos conflitos emocionais que a presença de uma pessoa com deficiência 
intelectual traz à célula familiar, quando Claudinho e Ricardo eram pe-
quenos diziam, com grande convicção, baseados numa autoridade que 
não tinham, que Claudinho precisaria compreender que o irmão era 
“doentinho”, “frágil”, e por isso não deveria reclamar a atenção da mãe. 
Ele não era inteligente, normal? Tinha de compreender “na marra”...

Uma vez adultos, os irmãos de uma pessoa “excepcional”, quando per-
cebem que o excepcional é tratado com respeito, com carinho, por seus 
pais e demais familiares, pelos vizinhos, tornam-se até pessoas muito ama-
durecidas, tolerantes em relação à conduta humana, capazes de gestos hu-
manos e desprendidos. Afinal, conviveram anos a fio com uma situação 
muito penosa e delas aprenderam muita coisa...

Se existisse uma maneira de dizer ao pai ou à mãe de uma pessoa com 
deficiência intelectual qual a forma mais sensata de agir em relação ao 
problema que os feriu tão fundo, as coisas seriam indiscutivelmente mais 
fáceis para todos.

Mas isso não é possível. A vida é inteiramente individual, cada um de 
nós tem reações próprias a acontecimentos aparentemente idênticos, rea-
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ções essas coloridas por nossas experiências pessoais familiares, de infância. 
Se elas foram boas, se tivemos a sorte de ter pais que nos valorizaram, nos 
deram afeto, exemplos, e nos respeitaram como pessoas, as dificuldades da 
vida poderão balançar-nos mas não chegarão a derrotar-nos. Uma coisa é 
certa: se uma família cultiva valores espirituais, sejam estes quais forem, a 
provação será mais suave, e a presença de alguém com deficiência poderá 
ser um estímulo à luta e não uma confissão pública de fracasso.

Tenho observado em conversas com familiares, em nossos plantões “Ou-
vindo Pais”, na APAE, quão fundamental é mantermos nossa confiança na 
vida, em nossos semelhantes, e num poder maior, uma força energética po-
derosa, a que poderíamos chamar Deus. Que coisa árida seria pensar que 
todos vimos da fusão de um espermatozóide com um óvulo, que habitamos 
nove meses o útero de nossa mãe e que, logo ao nascer, o mundo que nos 
recebe é inóspito e nele passamos de imediato a sentir fome e frio. Não sa-
bemos quanto viveremos nem como viveremos, mas se no percurso de nossa 
existência, curta ou longa, não tivermos fé na vida, em nós próprios, e, em 
última análise em Deus, nosso trajeto será muito árido, difícil e infeliz.

Reproduzo abaixo um pensamento que li certa vez no livro IMITA-
ÇÃO DE CRISTO e que me trouxe conforto; quem sabe trará um mo-
mento de reflexão aos pais que possam estar fendo este depoimento e que 
sintam que a vida lhes foi particularmente injusta. É bom saber que não 
estamos sozinhos em nossas aflições, que elas são universais, que todas as 
criaturas humanas a elas estão sujeitas:

“Por que te afliges quando não te correm as coisas a teu gosto e von-
tade? Quem é que tem tudo à medida de seu desejo? Nem eu, nem tu, 
nem homem algum sobre a Terra; ninguém há no mundo sem tribulação 
ou angústia, quer seja Rei quer Papa.”
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Páginas 79 e 80 do livro ‘O OUTRO LADO DO ARCO-IRIS “
(Meu filho Ricardo) Dezembro 1984

Procurar ver no Ricardo sua porção iluminada, cheia de calor hu-
mano, de afeto...

Há já alguns anos, recebi um dia da Espanha de uma autoridade notá-
vel em deficiência intelectual, Dra. Aidyl Macedo Queiroz Perez Ramos, 
na ocasião psicóloga da ONU, projetando naquele país um Centro para 
Deficientes Mentais, uma carta na qual essa autoridade me mandava um 
conselho sobre o Ricardo, que ela conheceu desde muito pequeno, porque 
era minha vizinha. A certa altura ela me escreveu: “Maria Amélia ponha 
num caderno as coisas engraçadas, espirituosas, que o Ricardo diz... Isso é 
muito importante para você”.

Para minhas antenas, altamente sensíveis, de mãe de um “excep-
cional”, ao ler estas palavras compreendi de imediato a mensagem da 
doutora Aidyl. Fiquei muito sensibilizada com ela, pois vi que ela me 
dizia que não me deixasse abater com os problemas clínicos, graves, do 
meu filho, e que procurasse ver no Ricardo sua porção iluminada cheia 
de calor humano, de afeto, e não aquela parte sombria constantemente 
submetida a remédios sob certo aspecto nocivos, aos quais nunca po-
deríamos escapar.

Infelizmente, premida por mil e uma responsabilidade, e preocupa-
ções pessoais, não pus em prática conselho tão sensato. Mas nunca me 
esqueci dele por reconhecer muito valor na orientação que a ilustre psi-
cóloga me dera.
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A gente se esquece muitas vezes de pensar que todos nós, seres hu-
manos, temos uma parte a que os especialistas chamariam solar uma 
parte rádios comunicativa, confiante, esperanças otimistas - e uma par-
te lunar, melancólica pessimista na qual se escondem aqueles sentimen-
tos que todos trazemos na alma mas raramente admitimos ter: (inveja 
das pessoas mais felizes, ou que assim, pelo menos, nos parecem) ran-
cores duradouros, mesquinharias, covardia diante dos embates da vida. 
Todos nós, sem exceção, temos essas duas partes. E acho que o motivo 
pelo qual grande maioria das pessoas se aflige, se arrebenta, provoca 
discórdias, ou reage violentamente às coisas que lhe acontece, é porque 
não têm um farol luminoso à sua frente, que indique quando se está 
certo ou errado, quando se está sendo justo ou apensa egoísta, quan-
do se deve reprimir o que se pensa e quando reprimir nossa verdade 
interior representa uma covardia, um pacto com a injustiça. Enfim, 
estamos sós neste mundo, ao sabor das ventanias e tormentas da vida, 
sem apelar para o nosso interior forte, criativo, paciente, tesouro ines-
gotável em dias difíceis.

À medida que Ricardo foi crescendo, se desenvolvendo na escola e 
convivendo muito comigo principalmente, eu ia descobrindo nele aspec-
tos luminosos de afetividade, de pureza de sentimentos. Penso e digo, 
muitas vezes, que tenho admiração e inveja da grandeza de alma do Ri-
cardo, talvez porque já tenha vivido muito e tenha consciência nítida de 
minhas falhas...
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UMA COISA GRATIFICANTE QUE ME TEM AQUECIDO  
O CORAÇÃO

Páginas 95 a 98 do livro O OUTRO LADO DO ARCO ÍRIS  
(Meu filho Ricardo) - publicado em dezembro 1984

Uma coisa gratificante que me tem aquecido o coração nestas últimas 
semanas, desde que disse a algumas pessoas que tinha decidido escrever sobre 
minhas experiências com meu filho Ricardo, é que essa iniciativa me trouxe 
uma onda calorosa de simpatia, de generoso calor humano, de estímulo, 
que, além de reforçarem a minha responsabilidade de pôr estas ideias no 
papel, ainda me mostram como é bom ter amigos, como é bom não nos iso-
larmos em nossa dor e, sim, mostrar uma fisionomia corajosa diante da vida.

Eu já disse que jamais escreveria sobre Ricardo se não tivesse sido prati-
camente intimada a fazê-lo por meu amigo, meu irmão, o escritor e pintor 
João Carlos Pecci, que tive o privilégio de conhecer pessoalmente ao ouvir 
uma palestra sua, uma lição admirável de vida e de fraternidade, em maio 
de 1983, quando já nos falávamos, de vez em quando, por telefone.

Havia duas razões importantes para esse relacionamento com João 
Carlos: primeiro, ele é alguém muito fraterno, e por ser assim humano, 
presente, poeta, um homem belo em todos os sentidos, as pessoas acorrem 
a ele, sabendo que vão ouvir uma palavra de encorajamento, de alento. 
Todos buscamos uma resposta a nossas angústias, e João oferece, com suas 
palavras e seu exemplo de vida, essa resposta a muitos, como testemunhei 
na palestra a que compareci na Av. Pacaembu.
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A segunda razão é, como já mencionei, João Carlos é irmão do composi-
tor Toquinho. Acontece que Toquinho e seu parceiro Vinicius de Moraes são 
figuras presentes em nossa casa através do amor que Ricardo dedica aos dois.

Desde que Toquinho se tornou parceiro de Vinicius, penso que no 
início da década de 70, Ricardo e eu fomos a todos os shows da dupla 
famosa, no auditório do TUCA, em São Paulo. Toquinho, dedilhando 
com maestria seu violão e cantando com voz afinada e meiga as canções 
que Vinicius e ele compunham; Vinicius, sentado no palco junto a uma 
mesa, com um copo e uma garrafa de uísque, era muito mais do que um 
músico boêmio; narrava estórias fascinantes dos seus contatos ou do tem-
po em que fora diplomata nos Estados Unidos, ou de seu relacionamen-
to com Pixinguinha, Cartola, Chico Buarque, suas aventuras amorosas, 
seus parceiros através dos anos. Vinícius não era jovem e já não tinha 
atrativos físicos, é claro. Mas vi, incontáveis vezes, o auditório do TUCA, 
lotado, aplaudi-lo e a seu jovem parceiro, de pé durante as canções mais 
conhecidas, e ao fim do espetáculo. Tinha o nosso Poetinha uma incrível 
comunicação com o público, fosse este composto de jovens ou de gente 
mais velha. Falava e cantava o amor, contava estórias pitorescas, e fazia 
tudo isso com tanta inteligência, tanto brilho, que sua participação nos 
shows era um encanto só, tomando sua presença inesquecível.

Claro que Ricardo não compreendia o que Vinícius dizia entre uma can-
ção e outra. Mas com sua sensibilidade aguçada, seu gosto pela música popular 
brasileira que conhece pelos muitos discos que possui e toca repetidamente 
todos os fins de semana, a figura de Vinícius o atraía, e encantava como a todos 
nós, mais aquinhoados talvez de atributos intelectuais mas, a meu ver, menos 
favorecidos em espírito poético e generosidade nos quais Ricardo é campeão.

Quando Vinícius, vez por outra, durante os shows, saía um pouco do pal-
co, Ricardo notava imediatamente sua ausência e me perguntava baixinho:
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- Onde foi Vinícius?
- Saiu um pouco, volta já. 
Ricardo ficava ouvindo Toquinho cantar e tocar violão, interessado, 

sorrindo para mim quando, como acontecia, seu ídolo tocava música que 
conhecia, mas quando Vinícius voltava ao palco, ficava nitidamente feliz, 
a dupla querida estava ali completa.

Até hoje, todos os fins de semana ele vai pegar na pilha de discos de To-
quinho e Vinícius aquele que tem a capa que mais o atrai: Vinícius e Toqui-
nho sentados junto a um portão, um jardim o poeta maduro- jovem na sua 
poesia que não tem idade por ser de todas as idades -e o compositor moço, 
moreno, que fala tão de perto a seu coração. Traz até a mim o disco e me diz:

- Mamãe, beija seu amigo.
No caso, meu amigo é Vinicius. Ricardo faz intimamente essa separa-

ção: Vinícius é “meu amigo”, Toquinho é “amigo dele”, Ricardo. Já perdi 
a conta das vezes que andei beijando a cara do Vinícius, isso é importante 
para Ricardo. Aí, pergunta com frequência: “Nosso Senhor levou Viní-
cius? Onde está Vinícius, mamãe? Ele morreu?”

Está aí, um rapaz tão lesado como é o Ricardo, portador de paralisia 
cerebral em grau severo, com acentuado déficit intelectual e motor, com 
dificuldade de fala, a me fazer uma pergunta tão séria, a que tenho, certa-
mente, de dar uma resposta. E eu que não sei a resposta. Resposta essa que 
todas as religiões tentam dar, que tem desafiado o ser humano ao longo dos 
milênios que nos antecederam, e, que sabe, prosseguirá ainda um desafio 
por mais alguns.

Que posso responder a Ricardo? Digo-lhe com doçura:
- Olha, filho, acho que um poeta como Vinícius, tão bom, amigo de 

seus amigos, sempre com uma palavra boa para todos, deve estar num jar-
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dim muito florido, compondo canções junto a seus amigos, Pixinguinha, 
Cartola, Ary Barroso, acho que, todos juntos, estão felizes, num lugar mui-
to bonito chamado Céu.

Algum de vocês teria explicação melhor?
Com o desaparecimento de Vinícius de Moraes, em julho de 1980, 

Toquinho continuou a sua carreira ascendente, e fomos nós, Ricardo e eu, 
a seu primeiro show após a morte de Vinícius, outra vez no TUCA, cheios 
de entusiasmo e expectativa.

Casa lotada.  Eu confesso que estava um tantinho só preocupada.   A 
dupla famosa eu conhecia, o brilho da inteligência portentosa de Vinícius 
de Moraes eu conhecia bem, não só de suas canções tão comunicativas, 
mas através de seus livros, sua poesia. Quem se não um grande poeta escre-
veria sobre os filhos o que Vinícius escreveu:

Filhos... Filhos? Melhor não tê-los! Mas se não os temos Como sabe-los? 
Como saber
Que macieza
Nos seus cabelos 
Que cheiro morno Na sua carne
Que gosto doce Na sua boca! 
Chupam gilete, Bebem xampu 
Ateiam fogo
No quarteirão 
Porém, que coisa Que coisa louca Que coisa linda Que os filhos são!

Maria Amélia



93

...SERÁ QUE NESSA GUERRA SEM QUARTEL  
CABE A ESPERANÇA?

Páginas de 142/144-  LIVRO O OUTRO LADO DO  
ARCO-ÍRIS (Meu filho Ricardo)

Às muitas mães que tenho conhecido, que têm debatido comigo suas 
experiências com o filho excepcional, digo: força! Não se deixem abater!  Se 
Deus nos deu essa criança, o adulto de amanhã - ou a criança de ontem, 
nosso filho adulto de hoje, Ele o fez, certo de que iríamos cumprir uma 
tarefa, uma missão... No mínimo, pelo exemplo de responsabilidade e de-
dicação constante, inspirar respeito a outros e pressionar toda a sociedade 
para que seja um novo dia, em breve, em que não haja mais rótulos para a 
pessoa com deficiência, e sim aceitação plena de suas deficiências.

Afinal, nosso filho também não tem que aceitar e conviver com as nos-
sas muitas deficiências?

Ricardo ficou muito contente em saber que sua mãe ia escrever um 
livro sobre ele. Muito orgulhoso. Mostrei-lhe as páginas datilografadas, ele 
sorriu aquele sorriso muito lindo e disse: “A senhora vai escrever sobre seu 
filho Ricardo?”

Não escrevi sobre Ricardo, afinal; compartilhei dúvidas, incertezas, 
formulei agradecimentos, tentei compor um quebra-cabeças. Ricardo tem 
sérios problemas de saúde, mas é muito protegido pela ciência dos homens 
e pela vontade de Deus. Trouxe-me momentos de muita ansiedade, trará 
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muitos ainda, mas - com ele - deixei apenas de ser uma mulher casada 
egocêntrica, talvez amarga e frustrada, para ser uma pessoa atuante num 
movimento de pais. E ainda tenho conhecido gente fora de série tanto no 
Brasil como no exterior.

Ao pensar em dar um título a estas páginas, logo de início pensei em 
chamá-lo: O OUTRO LADO DO ARCO-ÍRIS. Depois dei-me conta de 
que a imagem do arco-íris nada tem de original, pois outra mãe de excep-
cional já o menciona em seu livro, que aliás já li, além de iniciativas outras 
que terão esse nome.

Pensando bem, é compreensível. A vinda de um filho excepcio-
nal é uma verdadeira tempestade em nossas vidas. O arco-íris é um 
símbolo colorido de vida, de esperança, depois do fragor da borrasca. 
É um símbolo, portanto, muito significativo de nossa condição de 
mães de excepcionais. Ele contém uma mensagem de otimismo que 
devemos cultivar.

Há pouco ouvia na TV um psiquiatra falar da neurose que se abateu, 
ultimamente, de forma brutal, sobre as grandes cidades. É um problema 
do planeta, disse ele. No Brasil, agravado pela tremenda crise social que 
atravessamos; em outros países, por razões distanciadas das nossas. E fina-
lizou: tudo se reduz à falta de comunicação entre as criaturas.

Aí vejo que nosso filho “excepcional”, nossas lutas na APAE de São 
Paulo, e nas outras APAES do Brasil, são um combate, sob muitos ângulos, 
glorioso, embora tenha seus aspectos melancólicos.

Eles - nossos filhos com deficiência intelectual - representam um mun-
do não conspurcado por tanta ação maléfica, tanto egoísmo, tanta perse-
guição de status cargos, poder, sob todas as formas.
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A tarde está linda, o sol de inverno já se esconde, e o céu aparece aver-
melhado, deixando envolta em sombras a torre da Igreja de Santa Rosa de 
Lima, que fica bem em frente do terraço modesto de nossa casa.

O fusca azul do Claudinho, já muito usado, mas que tem sido mais útil 
que muitos Rolls-Royce, chega, trazendo Ricardo para passar mais um fim 
de semana em casa, recebido com alegria pelo pai, pela mãe, pelo irmão, 
pelos vizinhos.

Ao ver Ricardo subindo a escada, com seu andar desajeitado, com seu 
comprometimento motor bastante sério, esperando-o à porta como faço 
sempre, quando me vê ele sorri contente: sua mãe está à sua espera, sua mãe, 
sua amiga, sua confidente.

Percebo, claramente, no sorriso do Ricardo, a esperança que o arco-íris 
transmite a todos, a promessa de paz após a guerra travada, a promessa de 
amor, de fraternidade, de justiça.

Compreendo, então, o sentido da sua presença em nossa família, rece-
bo com humildade as lições que cada dia Ricardo me dá, e vejo que o valor 
da vida está nos sentimentos de fraternidade que vicejam dentro de cada 
um de nós, sem muitas vezes percebermos. E admiro a sabedoria do autor 
do Livro dos Provérbios, ao escrever as palavras seguintes:

... acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele 
procedem os caminhos da vida... “
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