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Prefácio

Em 1995, assisti a Drª Lília Maria de Azevedo Moreira proferir
uma palestra para pais e profissionais num seminário promovido
pela Clínica Samarão Brandão, aí em Salvador. O tema era “As-
pectos clínicos e genéticos da Síndrome de Down”. Encantei-me
com sua fala. Um discurso atualizado interdisciplinarmente, aten-
to e moderno. Jamais esqueceria essa primeira impressão. Desde
1991, como jornalista, pesquiso sobre deficiência e pouquíssimas
vezes encontrei médicos e cientistas com a sua sensibilidade.

A Drª Lília é o que eu considero uma “especialista certo”. O
“especialista certo” entende de ciência, de tecnologia e também
do Homem. E deste último tipo de conhecimento costuma não
abrir mão. Este especialista, que se tornará o herói do século XXI,
nem sempre está em cargos públicos importantes como a reito-
ria de uma universidade ou a direção de um hospital. Mas pode
ser encontrado acompanhando de perto os problemas que ele
estuda ou cuida. E sabe que é dessa parceria que nascerá o ver-
dadeiro saber.

Assim, desde esse encontro em Salvador, eu e a Drª Lília de
alguma forma mantivemos contato. Trocamos correspondências,
encontramo-nos em outros eventos, recebi a sua primeira obra
“Manual sobre educação sexual de deficientes mentais” e o li com
grande interesse. Indique-o para muitas pessoas. Agora sou convi-
dada a escrever o prefácio dessa segunda publicação, que leva o
nome “Algumas Abordagens na Educação Sexual de Deficientes
Mentais”. Aceito honrada. Desejo registrar minha opinião pessoas
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com deficiência mental têm o direito de amadurecer e de serem
orientadas em todos os sentidos, incluindo a área afetivo-sexual.

O cinema acaba de abordar o assunto. No filme “O Oitavo
Dia”, de Jacó Van Dormael, o ator belga, com Síndrome de Down,
Pascal Duquenne, que no filme interpreta George, também um
rapaz com Síndrome de Down, tem uma cena romântica com
Nathalie, como ele portadora dessa síndrome genética. Os dois
conseguem ficar sozinhos, deitam-se, ele começa a tirar a roupa
e ela diz, resumidamente, algo assim: “Não podemos fazer amor,
meu pai não deixa”. George responde: “Mas ele faz”. Nathalie
esboça um sorriso e diz: “Mas ele ganha dinheiro, é independen-
te, é até diretor de uma empresa”. George complementa: “Mas
com ele eu não quero fazer amor”. Os dois riem muito e as ce-
nas a seguir nos induzem a pensar que se amaram. Vale lembrar
que por sua atuação neste filme Pascal Duquenne dividiu o prê-
mio de melhor ator do Festival de Cannes de 1996 com Daniel
Auteil, justamente o ator com quem contracena. Daniel Auteil
interpreta um executivo que muda o seu jeito de ser depois que
interage com George por alguns dias. Os dois viram amigos e se
ajudam mutuamente. Provam que a relação de amizade de pes-
soas deficientes e não deficientes é uma relação de troca como
outra qualquer. Todos ganham e todos perdem.

Esta interação entre pessoas “diferentes” na escola, no tra-
balho, no lazer, no turismo, na sociedade etc, faz refletir sobre o
papel de cada um de nós, pessoas, direta ou indiretamente, liga-
das à área da deficiência, na construção de um mundo para to-
dos. É o que a ONU chama de sociedade inclusiva, uma socieda-
de reestruturada de tal forma que possa contemplar todas as ne-
cessidades de cada cidadão, incluindo os excluídos históricos,
como as pessoas com deficiência intelectual. A ONU está otimista
e propõe que nos unamos para que até o ano de 2010 possamos
estar vivendo numa sociedade inclusiva global. Inclusão também
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é garantir às pessoas o direito de terem as informações de que
necessitam para uma melhor qualidade de vida.

A caminho da sociedade inclusiva, profissionais de todas as
áreas deverão ficar mais atentos. Que papel desempenham na
construção de um mundo para todos? Como é possível ir além
do que tradicionalmente se espera de um jornalista, de um pro-
fessor e de um médico? Incluir é humanizar caminhos. O traba-
lho de cada profissional é um caminho. Só humanizando cami-
nhos será possível modificar mentalidades e atitudes. Será possí-
vel fortalecer a sociedade civil brasileira.

Parece-me, é o que a Drª Lília e sua equipe vêm se dispondo
a fazer. Abraços, parabéns e ainda mais sucesso!

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1997.
(2ª Edição)
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“Reconhecer a desigualdade
biológica e buscar erradicar a
desigualdade social é um dos
pressupostos para a garantia
da sobrevivência do homem

como espécie.”
Gilberto de Lima Garcias, 2002.
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