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RESUMO 

 

Neste relatório, intitulado “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com síndrome de 

Down em João Pessoa”, demonstramos o processo para a criação de um livro-reportagem-perfil 

homônimo contendo reportagens com cinco pessoas com síndrome de Down. A realização do 

referido produto foi o objetivo geral da nossa pesquisa de Mestrado, tendo também como intuito 

apresentar uma abordagem alternativa à maneira como os meios de comunicação tradicionais 

lidam com o tema "Síndrome de Down". O modo como o jornalismo convencional trata o 

assunto tende a secundarizar e, assim, diminuir a importância das falas de quem tem a condição 

genética, o que foi constatado a partir de um breve levantamento. A partir deste fato, vimos a 

necessidade de realizar um trabalho que demonstrasse a importância do lugar de fala de quem 

tem síndrome de Down e promovesse o seu protagonismo. Assim, para a realização deste 

relatório e do livro-reportagem-perfil apresentamos, inicialmente, os caminhos teóricos nos 

centrando em gêneros como perfil e biografia, com base, principalmente, em escritos de Vilas 

Boas (2003) e Lima (2002). Após esse aporte geral, nos atemos ao aspecto histórico da 

reportagem-perfil, utilizando também como referência Wolfe (2005). Em seguida, partimos 

para os entendimentos sobre livro-reportagem até chegar no livro-reportagem-perfil, de acordo 

com o que é defendido por Lima (2004) e Belo (2006) e, finalmente, declaramos as motivações 

para escrever um produto deste tipo, com base numa proposta para que haja transparência na 

escrita do narrador, entendimento proposto por Vilas Boas (2008). Adiante, descrevemos os 

procedimentos metodológicos para o relatório e para o produto adotando, para este último, a 

observação participante e a entrevista-diálogo combinada com o perfil humanizado como 

alternativas para a coleta de informações, a partir das considerações de Morin (1973) e Medina 

(1986). Em seguida, descrevemos o passo a passo para a realização do livro-reportagem-perfil 

“Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com síndrome de Down em João Pessoa”, a 

estrutura do produto e as considerações finais acerca do trabalho, onde demonstramos que, caso 

o jornalista tenha sensibilidade, exercendo um papel de observação, escuta e diálogo empático 

em relação a pessoas com síndrome de Down, é possível que seus entrevistados sejam 

protagonistas de suas próprias histórias. Por fim, apresentamos dois apêndices, sendo um deles 

o livro-reportagem-perfil. 
 

Palavras-chave: Jornalismo. Livro-reportagem. Perfil. Síndrome de Down. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

On this report, entitled "So different, so normal: profiles of people with Down's syndrome in 

João Pessoa", we show the creation process of a book-report-profile's homonym which contains 

reports with five people with Down's syndrome. The realization of this one product was the 

general goal of our Master degree's research, also having as intent to show an alternate approach 

against the manner the traditional media deals with the theme "Down's syndrome". The way the 

conventional journalism deals with the subject tends to turn it as secondary and, so, to decrease 

the importance of the speech of those who have the genetic condition, what was verified after 

a short summary. After this fact, we saw the need to realize a work which could demonstrate 

the importance of a speech spot for those who have Down's syndrome and promote their 

leadership. Said so, to perform the report and the book-report-profile we showed, initially, the 

theoretic paths focusing in twins with profile and biography, based, mainly, in written of Vilas 

Boas (2003) and Lima (2002). After this general contribution, we focused on the profile-report's 

historic aspect, using also as reference Wolfe (2005). Following, we went for understand of the 

report-book until reach the book-report-profile, following what is defended by Lima (2004) and 

Belo (2006) and, finally, we declared the motivations to write this type of product, based on a 

proposal so that there may be transparency on the narrator written, which was proposed by Vilas 

Boas (2008). The next step, we described the methodological procedures to the report and the 

product adopting, for this last, the participating observation and the dialog-report combined 

with the humanized profile with alternatives to collect information, followed by the 

consideration of Morin (1973) and Medina (1986). Following, we described the step-by-step to 

realize the book-report-profile "So different, so normal: profiles of people with Down's 

syndrome in João Pessoa", the structure of the product and the final considerations about the 

work, where we demonstrate that, if the journalist has sensibility, doing his role of observation, 

listening and empathetic dialog to people with Down's syndrome, it's possible to their 

interviewed to be protagonist of their own stories. In the end, we present two appendices, one 

of them being the book-report-profile. 

 

Keywords: Journalism. Book-report. Profile. Down syndrome. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos papéis do jornalismo é dar voz e empoderar as pessoas. É possível notar essa 

particularidade, por exemplo, em reportagens que denunciam problemas sociais. Além de 

mostrar o cotidiano das pessoas que estão vivenciando a situação, essas notícias, escritas com 

a influência do olhar particular do jornalista, podem impactar a sociedade, de modo que 

contribuam para a conscientização sobre questões que envolvem desigualdades (econômica, de 

direitos, de oportunidades) e preconceitos contra grupos/minorias da comunidade. 

Tendo em vista essa função social do jornalismo, é possível questionar se os 

profissionais da área e as notícias escritas por eles são verdadeiros porta-vozes para pessoas 

com deficiência intelectual, mais especificamente aquelas com Síndrome de Down (SD), uma 

das condições genéticas mais comuns no Brasil. De acordo com o Censo Demográfico 2010, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estima-se que por volta de 

300 mil pessoas tenham SD1. Ou seja, se forem calculadas as proporções, a cada 600 

nascimentos, um bebê chega ao mundo com a síndrome. 

             Este número atualmente pode, em maior ou menor frequência, ser “visto” em 

fisionomias de pessoas que lutam pelo seu espaço na sociedade, mas que ainda sofrem 

preconceitos e são vistas como “menos” capazes que indivíduos preenchedores dos requisitos 

da dita “normalidade”. Sendo assim, além de se questionar o papel social do jornalismo frente 

as pessoas com SD, é preciso que, antes de tudo, o jornalista saiba como lidar com a temática 

para que a notícia, a reportagem ou o relato consigam ser, de fato, verdadeiros para o seu 

público, atuando como instrumentos de conscientização social e de promoção da igualdade, no 

sentido de trazer à luz um tema relevante, que constitui a realidade de uma “minoria”. 

A temática da inclusão da pessoa com síndrome de Down vem ganhando espaço 

enquanto tema no jornalismo. Ao fazer, por exemplo,  uma pesquisa rápida pelo termo 

“síndrome de Down” em portais de notícias ou em qualquer site de buscas da internet: os 

registros são inúmeros; dentre as matérias que constam nos resultados estão aquelas que falam 

sobre o mercado de trabalho2 para pessoas com a alteração genética, além de feitos como 

                                                
1 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Síndrome de Down: população é consultada para melhor 

atendimento. Disponível em: <http://bit.ly/1Tky99V>. Acesso em 25 jan. 2016. 
2 DANTAS, D. Jovens com síndrome de Down se superam e vão à luta por emprego. O DIA, Rio de Janeiro, 26 

jul. 2015. Disponível em: <http://bit.ly/1RDWCSw>. Acesso em: 03 fev. 2016; BARIFOUSE, R. 'Trabalhar nos 

dá independência': como o emprego muda a vida de pessoas com deficiência. BBC Brasil, 05 out. 2015. 

Disponível em: <http://bbc.in/1UIZC28>.  Acesso: 03 fev. 2016. 
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aprovação no vestibular3, bom desempenho na faculdade4 e sucesso no esporte5, entre outros 

acontecimentos que seriam de pouca relevância para a imprensa caso os protagonistas não 

tivessem uma deficiência intelectual. 

Nas histórias pessoais narradas, no entanto, poucas são as falas desses personagens. 

Percebe-se mais as vozes das mães, dos especialistas e das pessoas que compartilham do 

cotidiano junto à pessoa com síndrome de Down. Assim, a voz desse indivíduo acabada sendo 

secundarizada. Mesmo que sutil, esse tipo de hierarquização que “rouba” o já pequeno lugar de 

fala de uma minoria, de uma parcela da população que sofre com os estigmas vividos em uma 

sociedade carregada de preconceitos, demonstra a necessidade de uma modificação na prática 

do jornalismo no sentido de atentar para as inúmeras diferenças que geram interesses e 

necessidades diversificados.  

O jornalismo deve debater temáticas que interessem ao público, principalmente assuntos 

que ainda precisam ser desmistificados socialmente, como a síndrome de Down, assim como 

ouvir as vozes das pessoas que têm a condição genética e não deveriam ser “limitadas” apenas 

por essa característica. Por isso, com o intuito principal de contribuir para uma melhor prática 

jornalística ao se defrontar com o tema “síndrome de Down”, descrevemos neste relatório a 

construção de um livro-reportagem, intitulado “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas 

com síndrome de Down em João Pessoa”, que reúne cinco perfis de pessoas com SD que moram 

em João Pessoa, no estado da Paraíba. Relatando as personalidades, gostos e sonhos de cada 

um dos personagens, os perfis mostram um pouco da visão de mundo a partir dos olhares de 

pessoas com a síndrome. Para o livro foram entrevistados dois homens e três mulheres, com 

idades que variam dos 14 aos 33 anos. 

A pesquisa teve como objetivo geral a produção de um livro-reportagem-perfil sobre 

pessoas com síndrome de Down na cidade de João Pessoa. Além disso, procura explorar mais 

uma possibilidade de cobertura do tema, como alternativa à abordagem da mídia tradicional. 

A investigação teve início a partir de um levantamento bibliográfico levando em conta 

autores com produções e escritos sobre biografias, reportagens-perfil, livro-reportagem, 

narrativas, síndrome de Down, observação participante e entrevistas no jornalismo. Os 

                                                
3XAVIER, G. 'Um sonho', diz paraibana com síndrome de Down sobre faculdade. G1 Paraíba, Paraíba, 21 mar. 

2015. Disponível em: <http://glo.bo/1MXT7oy>. Acesso em: 02 fev. 2016. 
4UOL. Aluno com síndrome de Down conclui faculdade com TCC nota 10. UOL. 10 dez. 2015. Disponível em: 

<http://educacao.uol.com.br/noticias/2015/12/10/aluno-com-sindrome-de-down-conclui-faculdade-com-tcc-nota-

10.htm>. Acesso: 02 fev. 2016 
5REDAÇÃO. Atleta da Capital não se intimida com Síndrome de Down e se destaca no boxe. Portal Correio, 

Paraíba, 08 jan. 2015. Disponível em: <http://bit.ly/1SzenUQ>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
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principais temas/autores estudados para a realização do produto estão estruturados da seguinte 

maneira:  

 

Quadro 1: Principais temas e autores estudados 

Reportagens-perfil, livro-reportagem, 

biografias, narrativas 

MEDINA (2003), MORAES (2015), 

VILAS BOAS (2003; 2008), LIMA (2002; 

2004), BELO (2006), MAIA (2006), 

SCHMIDT (1997), WOLFE (2005). 

Síndrome de Down e inclusão WERNECK (1992), MUSTACCHI (2009), 

GONTIJO (2012), ANGÉLICO (2004), 

CASTELÃO; SCHIAVO; JURBERG 

(2003), GOMES (2014), GOMES-

MACHADO; CHIARI (2009), LEITE; 

LORENTZ (2011), LÓPEZ MELERO 

(2004), LUIZ; KUBO (2007), MARQUES 

(2008), MOREIRA; GUSMÃO (2002), 

NAHAS; DE BARROS; VALDETE ROSA 

(2012), PIRES; BONFIM; BIANCHI 

(2007), SAAD (2003), SILVA; DESSEN 

(2002, 2003). 

Observação participante e entrevistas TRAVANCAS (2005), LAGO (2007), 

LIMA (2004), MEDINA (1986), MORIN 

(1973). 

 

Fonte: Pesquisadora 

 

Além desse levantamento, foram utilizadas as estratégias metodológicas abaixo: 

● Pesquisas teóricas e históricas sobre reportagens-perfil e Síndrome de Down; 

● Entrevista por meio de gravador com cinco pessoas com Síndrome de Down; 

● Entrevista por meio de gravador com mães de cinco pessoas com Síndrome de Down; 

● Entrevista por meio de gravador com fonoaudióloga que coordena projetos em que 

os cinco entrevistados estão inseridos, com o intuito de conhecer melhor as iniciativas; 

● Transcrição de todas as entrevistas e, a partir disso, criação das reportagens; 

● Organização do produto (livro-reportagem) a partir desse conteúdo; 

● Construção deste relatório para indicar os passos realizados até a construção do 

referido produto; 

● Apresentação do livro-reportagem ao final do relatório. 
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Neste relatório, o texto é estruturado a partir de um capítulo sobre as reflexões acerca 

da reportagem-perfil, onde são demonstrados: a relação desse tipo de texto com a subjetividade 

humana; as diferenças entre este gênero jornalístico e a biografia; e um pouco da história do 

perfil, passando pelo surgimento do Novo Jornalismo nos Estados Unidos até o contexto 

brasileiro. Além disso, levantaremos os conceitos inerentes ao livro-reportagem, dando ênfase 

à modalidade perfil. No capítulo seguinte, se debate sobre as razões que levaram esta autora a 

decidir criar um livro-reportagem sobre síndrome de Down e os procedimentos metodológicos 

relativos à construção do produto, incluindo o passo a passo detalhado até a finalização do livro-

reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com síndrome de Down em João 

Pessoa”. 

Em seguida, apresentamos as considerações finais e, por último, dois apêndices: o 

primeiro deles é um modelo de entrevista e o último é o livro-reportagem. 
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1 REFLEXÕES SOBRE A REPORTAGEM-PERFIL 

 

1.1 A REPORTAGEM-PERFIL E A SUBJETIVIDADE 

 

O jornalismo, praticado da maneira chamada convencional, obedece a um padrão de 

notícias largamente difundido com estruturas que, supostamente, neutralizam o narrador diante 

dos acontecimentos e privilegiam as vozes oficiais da sociedade. No entanto, tal modelo vem 

passando por uma crise, assim como afirma Medina (2003, p. 92):  

 

O jornalismo, na comunicação social, faz da narrativa da atualidade a sua matéria-

prima. O que não quer dizer que o cotidiano seja privilegiado como seria o desejável. 

[...] Se o acontecimento social do momento define o discurso da atualidade que se 

veicula no jornalismo, as fórmulas como se expressam significados do presente no 

noticiário quase sempre ocultam a cena cotidiana e anônima da gente miúda – 

cidadãos, subcidadãos e deserdados. O cotidiano na atualidade está, no jornalismo 

como em outras esferas do conhecimento, aprisionado em paradigmas em crise. O 

discurso cientificista da objetividade e da busca da verdade serve de frágil escudo para 

defender práticas jornalísticas reducionistas. 

 

Ainda segundo Medina (2003), no entanto, alguns autores estão indo de encontro a esses 

cerceamentos de criatividade em seus trabalhos, tanto nos próprios jornais tradicionais como 

nos livros-reportagem. Isso faz com que o público possa ler outras formas de se fazer 

jornalismo, pelo uso de outros gêneros de escrita, como a reportagem-perfil, que ultrapassa as 

estruturas e fórmulas convencionais. Assim, o perfil não se encaixa na estrutura conhecida 

como pirâmide invertida6, formada pelo lead – que é o primeiro parágrafo de um texto 

jornalístico típico do dia-a-dia e contém as informações consideradas mais relevantes no texto 

– e as informações mais secundárias – que ocupam as linhas seguintes. 

O processo de ir além da fórmula do texto jornalístico diário, dessa forma, foi algo que 

já se pretendia para que o livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com 

síndrome de Down em João Pessoa”. Em oposição à notícia diária, onde muitas vezes 

“colhemos” uma fala para consolidar uma informação e encaixamos numa estrutura prévia, ao 

escrever textos com o formato de perfil, passamos para um campo mais abrangente, mais 

subjetivo, que vai além da padronização. 

                                                
6 A pirâmide invertida é a estruturação convencionada no jornalismo tradicional para que as informações 

consideradas mais importantes sejam dadas no início da notícia. Essa técnica divide o texto em lead (parágrafo 

inicial do texto, onde devem estar respondidas perguntas sobre um fato: o quê, quem, quando, onde, como e por 

que?), seguido das informações secundárias. Quando o lead não é suficiente para responder a todas as perguntas, 

surge o que se chama de sublead. Detalhes em: <http://bit.ly/2bK6tyQ>. Acesso: 19 jun. 2016. 
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A jornalista Fabiana Moraes, autora de livros-reportagem com perfis como Nabuco em 

Pretos e Brancos, Os Sertões e O Nascimento de Joicy, propõe um jornalismo recorra à 

subjetividade não só para a produção de reportagens especiais, mas também nas notícias do dia-

a-dia, apontando o ganho da sua utilização para a área jornalística (MORAES, 2015). Esse tipo 

de jornalismo consideraria, em vez de negar, os aspectos que fogem do seu controle:  

 

Nele, são considerados, e não negados, os elementos que escapam da “rede técnica” 

dessa área de conhecimento. Assume-se que não é possível domar o mundo exterior 

— e o Outro — em sua totalidade (independentemente de estarmos lidando com um 

“fato”, “fenômeno” ou “acontecimento”), mas que devemos, antes, incorporá-lo, 

dentro de nossas limitações, às práticas jornalísticas. Assim, englobamos as fissuras 

e as subjetividades inerentes à vida — o resultado é uma produção na qual o ser 

humano é percebido em sua integralidade e complexidade, com menos reduções. É, 

certamente, um caminho para minar clichês e lugares-comuns que tantas vezes só 

engessam o nosso olhar sobre o mundo (MORAES, 2015, p.159).   

 

A negação do subjetivo no fazer jornalístico diário chega até a influenciar o que é dito 

pelas fontes, como ressalta Moraes (2015). No entanto, para que haja mudança, a autora propõe 

que o jornalismo não apenas reconheça suas limitações, mas que também encare a subjetividade 

de maneira diferente: 

  

Reconhecer que não somos capazes de guiar comportamentos, falas, sentimentos e 

situações, aliás, não prejudica a narrativa jornalística; ao contrário, pode enriquecê-

la. Parece óbvio, mas o fato é que grande parte da produção desse campo midiático 

funciona a partir de um imenso e terrível ato de manipulação e autoritarismo, no qual 

pessoas e grupos são praticamente obrigados a se comportar, a responder e mesmo a 

sentir aquilo que o jornalista – quase sempre apressado ou ansioso para dar conta de 

algo que está em sua cabeça – quer (MORAES, 2015, p. 159-160). 

 

A subjetividade, ainda pouco explorada nas frenéticas notícias do cotidiano, aflora no 

perfil. Destrinchar sentimentos, sensações, ambientes, cheiros e linguagens que vão além da 

palavra dita: tudo isso é possível quando se escreve perfis. Ao mesmo tempo, o próprio 

jornalista se permite sentir e colocar suas percepções no papel.  

Além da valorização do subjetivo, na reportagem-perfil é possível identificar uma 

proximidade com a literatura, ou seja, é, mais do que puramente Jornalismo, uma expressão do 

Jornalismo Literário (JL), “[...] também conhecido como literatura de realidade, literatura de 

não-ficção ou creative nonfiction. O Jornalismo Literário foge das fórmulas rígidas de 

estruturação. Suas referências narrativas (procedimento e técnica) vêm da literatura”, afirma 

Vilas Boas (2003, p. 10). Ainda conforme o autor, o JL é uma “filosofia do aprofundamento e 

técnica (narrativa) literária. Aplica-se a qualquer área de cobertura jornalística”. Assim, é uma 
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prática que os jornalistas podem exercer independente do tipo de texto que escrevem, tendo a 

possibilidade de gerar um diferencial nas próprias matérias do dia a dia. 

Por representar uma singularidade perante textos superficiais comuns nos veículos de 

imprensa, o perfil também é considerado, segundo Lima (2004), um dos itens que corporificam 

o chamado Jornalismo Interpretativo e que traz à tona o aspecto humano na reportagem. O autor 

justifica sua afirmação “[...] já que o jornalismo se diferencia também por ser uma forma de 

comunicação que se volta para o homem, em última instância, como seu foco central e como 

tal visa emocionar, ao lado da elucidação racional, para transmitir um retrato completo dos 

temas que aborda” (LIMA, 2004, p. 21). 

Lima afirma que o Jornalismo Interpretativo “busca não deixar a audiência desprovida 

de meios para compreender o seu tempo, as causas e origens dos fenômenos que presencia, suas 

consequências no futuro” (2004, p. 20). Ou seja, é um tipo de prática jornalística que se 

preocupa em ressaltar elementos pouco visíveis em matérias comuns, incitando o leitor a 

pensar, por exemplo, sobre o que motivou e quais são as consequências de determinado fato. 

Segundo classificação de Beltrão (1976 apud SEIXAS, 2009), o jornalismo interpretativo é um 

dos gêneros jornalísticos existentes, abarcando a reportagem em profundidade. Já os outros 

gêneros são o informativo (História de interesse humano, notícia, reportagem, informação pela 

imagem) e o opinativo (Editorial, artigo, fotografia e ilustração, crônica, charge/caricatura, 

colaboração do leitor).  

Seguindo a classificação de Beltrão (1976 apud LIMA, 2004) aponta o perfil como 

constitutivo do jornalismo interpretativo. No entanto, assim como explica Seixas (2009), José 

Marques de Melo propôs uma classificação, a partir de Beltrão, porém com características 

diferentes, onde suprimiu o gênero interpretativo e determinou a reportagem como gênero 

informativo em 1985. Em 2008, Melo reafirma seu entendimento sobre reportagem, em 

entrevista à Lia Seixas, explicando que “A reportagem continua o gênero informativo por 

excelência. Antes, como fez o Luiz Beltrão, se colocava a reportagem dentro de interpretativo 

[...] Luiz Beltrão, nesse momento, não visualizou bem. Ele viu a ponta do iceberg” (MELO, 

2008, p. 1).  

Contudo, a riqueza literária, informativa, interpretativa e subjetiva do gênero perfil 

ainda não é suficiente para que se veja frequentemente textos desse tipo com mais frequência 

no jornalismo diário. Vila Boas afirma que veículos de comunicação no Brasil - citando jornais 

impressos e revistas – ainda tendem a acreditar que seus leitores não gostam de ler ou lhes falta 

tempo para isso. Mas o autor opina sobre essa crença, ao citar as raras reportagens que geram 

empatia: 
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Acredito que os leitores sempre encontrarão tempo para narrativas que identificam 

seus destinos com o de outras pessoas, como quando dizem “puts, isso pode acontecer 

comigo”. O problema é que simplesmente desapareceram as reportagens 

hipnotizantes, aquelas que nos fazem esquecer o pão dentro da torradeira no café da 

manhã, perder o ônibus ou dilatar nossa ida ao banheiro durante o horário de trabalho. 

Diariamente, não se vê uma, uma única reportagem que crie essa empatia” (VILAS 

BOAS, 2003, p. 12). 

 

Crises financeiras, no entanto, aparecem entre as justificativas para as empresas de 

comunicação não diversificarem seus modos de fazer jornalismo. Assim como afirma Belo 

(2006, p. 35), a economia, apesar das contínuas crises, conseguiu se movimentar, mas o 

jornalismo, especificamente o de jornais e revistas impressos, sofre com a estagnação de sua 

circulação e do faturamento vindo da publicidade: “A mídia impressa ainda não se encontrou 

depois da internet e da sucessão de ciclos de baixa da economia brasileira” (BELO, 2006, p. 

35).  

Em consequência disso, a escolha de grande parte das empresas de comunicação é pelo 

modo convencional (e mais rápido) de se fazer jornalismo, em detrimento das “histórias de 

fôlego”, como afirma o autor. No entanto, ainda segundo Belo (2006, p. 35), as organizações 

jornalísticas atribuem esta opção a uma suposta preferência do público por textos menores: 

 

Com tantos problemas administrativos a resolver, as empresas de comunicação não 

têm conseguido manter redações extensas. Nem passa pela cabeça da maioria dos 

gestores a ideia de ter profissionais trabalhando longamente, por dias, semanas ou 

meses, na apuração de histórias de fôlego. Em nome da produtividade, acabam 

publicando o noticiário cotidiano, muitas vezes sem o caráter interpretativo que 

poderia fazer a diferença em relação a outros meios. E ainda jogam para o público a 

responsabilidade dessa decisão, com o pretexto de que ninguém quer textos longos — 

como se a reportagem precisasse ser longa para ser boa — nem tem tempo para eles. 

 

Portanto, em muitas redações prevalecem os interesses econômicos e o texto jornalístico 

acaba tratado tão somente como mercadoria o que pode acabar minando a riqueza que a 

subjetividade de gêneros jornalísticos como o perfil. De acordo com Maia (2006, p. 138), a 

roupagem objetiva ao noticiário é limitadora para a comunicação: 

 

A objetivação do relato, motivada principalmente pelo advento da imprensa massiva, 

reduz a comunicação a um processo de transmissão de informações a partir dos meios 

de comunicação impressos, em um primeiro momento, até chegar aos meios 

eletrônicos e digitais, responsáveis pela veiculação de informações para milhões de 

pessoas ao redor do mundo. Para tentar atingir o máximo de pessoas e poder ser 

compreensível acabou-se por produzir uma gramática jornalística que, em geral, 

contribuiu para certas normatizações que desconhecem o aspecto subjetivo inerente 

ao sujeito que fala e também ao sujeito que ouve e reconta.  
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Assim, o jornalismo, na tentativa de acompanhar a velocidade da era digital e de ser 

lucrativo do ponto de vista mercadológico, produz conteúdos cada vez mais pontuais, menos 

contextualizados, com menor pluralidade de vozes, na tentativa de sair na frente e não ferir os 

interesses das empresas de comunicação. A notícia, que se apresenta como um “recorte” da 

realidade que carregaria em sua essência a autenticidade do fato, dos relatos, acaba por propagar 

verdades descontextualizadas.  

Tais problemas que se apresentam no jornalismo se relacionam diretamente com as boas 

práticas da profissão. Uma questão fundamental para o jornalismo é mostrar a verdade para as 

pessoas, ou seja, é o compromisso que a profissão tem de levar uma leitura fiel dos fatos ao 

público. Karam (1997, p. 49) defende que a atuação ética e moral do profissional não pode 

servir a interesses pessoais, estatais ou privados, mas deve servir ao público: “O caminho mais 

próximo da verdade é o do controle social da informação por aqueles que a produzem e a 

apreendem, a própria humanidade”.  

Entretanto, ao contrário do caminho proposto por Karam, o que mais se vê é um 

jornalismo sem marcas visíveis da autoria e que segue rigidamente fórmulas de acordo com 

lógicas que não visam o interesse da sociedade como um todo. Tenta-se fazer do texto 

jornalístico um agrupamento de palavras que deveriam informar, mas que evidenciam um 

distanciamento dos contextos e dos sentimentos, tornando o texto menos informativo do que 

poderia ser, sem “dar o que pensar” aos seus leitores. No entanto, textos com traços literários, 

subjetivos, como o perfil podem ser alternativas a esse jornalismo que propaga informações 

restritas e descontextualizadas. Abaixo, Vilas Boas aborda o caso da mídia impressa, porém é 

possível estender esse entendimento para os outros veículos. 

 

A frigidez do Jornalismo convencional, que se opõe ao Literário, talvez seja reflexo 

de nossa época. Internamente, a mídia impressa não tem conseguido enxergar as várias 

alternativas disponíveis para oxigenar suas práticas. Ao contrário, embarca na ideia 

de uma desilusão generalizada das pessoas em relação aos ideais de justiça e 

igualdade. O perfil é um gênero jornalístico. Sem o Literário, no entanto, o perfil não 

hipnotiza (VILAS BOAS, 2003, p. 13). 

 

Ou seja, Vilas Boas aponta que o perfil vai além do que o jornalismo convencional pode 

oferecer, pois não se reduz a amarras de uma suposta objetividade, uma crença sobre a 

preferência dos leitores ou interesses econômicos. Esse gênero leva para o leitor informações, 

percepções sobre o personagem e a própria linguagem não-verbal que emana da fonte – como 

se comporta em relação aos fatos, ao ambiente, entre outras possibilidades –, o que pode até ser 
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mais enriquecedor, em termos de significado, do que restringir-se ao que apenas é dito pelo 

entrevistado. 

 

1.2 PERFIL E A BIOGRAFIA: DIFERENCIAÇÕES 

 

Como a própria nomenclatura mostra, a reportagem-perfil tem como intuito mostrar 

apenas um aspecto ou mesmo diferentes facetas do seu entrevistado. E, quando nos deparamos 

com perfis, é possível lembrar, a partir de suas características que evidenciam momentos das 

vidas dos perfilados, de outro gênero: a biografia.  

Ao fazer um comparativo sobre semelhanças e diferenças entre obras biográficas 

escritas por jornalistas e aquelas escritas por historiadores, Schmidt (1997, p. 8) ressalta o 

contexto do surgimento da biografia no jornalismo afirmando que “[...] o gênero biográfico 

emerge na história e no jornalismo no bojo de uma aproximação destas áreas com a literatura, 

o que implica uma incorporação do elemento ficcional e a adoção de determinados estilos e 

técnicas narrativas”.  

Dessa forma, de maneira semelhante à reportagem-perfil, a biografia reflete a escrita 

literária. Por outro lado, a diferença entre ambos os gêneros diz respeito à abordagem sobre a 

vida do personagem. Se na biografia, o olhar do escritor é mais abrangente, no sentido de 

considerar os detalhes da trajetória de vida do personagem na totalidade, o que lhe dá um caráter 

de atemporalidade, a reportagem-perfil se constrói num contexto de tempo, levantando apenas 

alguns fatos do cotidiano de sua fonte. Tais diferenças são evidenciadas nas palavras de Vilas 

Boas: 

 

Diferentemente das biografias em livro, em que os autores têm de enfrentar os 

pormenores da história do biografado, os perfis podem focalizar apenas alguns 

momentos da vida da pessoa. É uma narrativa curta tanto na extensão (tamanho do 

texto) quanto no tempo de validade de algumas informações e interpretações do 

repórter (VILAS BOAS, 2003, p. 13). 

 

Outro autor que propõe uma diferenciação entre perfis e biografias, explorando 

caminhos e sutilezas entre um gênero e outro é Edvaldo Pereira Lima, em seu texto “Histórias 

de Vida  em  Jornalismo Literário Avançado”, datado de 2002, e disponível em seu próprio site, 

onde explora também a chamada “história de vida”7: 

                                                
7 Segundo Lima (2002), “As histórias de vida são narrativas centradas em indivíduos ou grupos sociais cujo 

objetivo é elucidar situações e questões bem demarcadas, prioritariamente interessadas em focalizar a 

participação humana no desenrolar da história contemporânea em movimento”. 
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No meu entender, os perfis são uma espécie de história de vida cuja proposta é 

desenhar o retrato de um momento selecionado, atual, do(s) protagonista(s). 

Naturalmente, elementos do passado surgem aqui e ali para contextualizar o presente, 

tal como esboços do futuro aparecem, ocasionalmente. Mas o foco central da narrativa 

é o presente. Também entendo que as histórias de vida, fora do padrão dos perfis, 

podem centrar baterias em episódios escolhidos da trajetória humana do protagonista 

ou amplificar essa trajetória, buscando o entendimento de uma vida inteira. Nesse 

último caso, já passamos com fluidez para o território das biografias, muitas das 

quais, hoje em dia, produzidas por jornalistas, no Brasil, em livros-reportagem de 

grande envergadura, como são os trabalhos de Ruy Castro e Fernando Morais (LIMA, 

2002, p. 35). 

 

O que esses gêneros (biografia, perfil e a história de vida, que se expressa em ambos os 

gêneros) têm em comum é o foco no humano, no personagem, nos seus anseios, crenças, visões 

de mundo, subjetividade e tantas outras características próprias da natureza humana, e que 

fazem de cada indivíduo alguém único. Vilas Boas (2003) reforça que “vivemos em um 

contexto intangível. Constantemente, nos achamos e nos perdemos. Qual o ponto de partida e 

de chegada? Acredito que é a biografia, a história de vida, o perfil. Ou seja, o personagem real. 

A experiência humana é nossa principal referência” (VILAS BOAS, 2003, p. 18).  

Diferentemente da biografia, a reportagem-perfil abarca “aquele” instante, o momento 

específico, uma faceta escolhida de seu entrevistado, ou perfilado. É temporal, sim, mas enxerga 

a essência do presente, de como o personagem age ou pensa sobre algum assunto na época em 

que é dada a entrevista. Ainda assim, tem uma intensidade capaz de despertar novos olhares em 

seus leitores, o que é captado por Vilas Boas (2003) ao elencar aspectos que atraem os leitores 

para os perfis: “São mais atraentes quando provocam reflexões sobre aspectos objetivos e 

subjetivos comuns à existência de todos nós. A meu ver, é o que se pode realmente conservar 

na memória. O restante empalidece com o tempo, ou adquire aquele tom desbotado típico das 

fotografias muito antigas” (VILAS BOAS, 2003, p. 20). 

Exemplo dessa capacidade de captar o instante são as reportagens-perfil do próprio 

Vilas Boas no livro ao qual, desde o início do texto, estamos fazendo referência, que é o Perfis 

e como escrevê-los (2003). Para o leitor ter uma ideia melhor, selecionamos o trecho inicial do 

perfil “O Brasil dos ubaldos”, no qual o perfilado foi o escritor João Ubaldo Ribeiro. No texto, 

é perceptível que o entrevistado não está nos seus melhores humores, porém as percepções 

descritas por Vilas Boas nos mostram uma faceta interessante de Ubaldo que em matérias 

convencionais provavelmente não teríamos acesso: 
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— Quinhentos anos? Você veio aqui pra falar dos quinhentos anos? Essa não! 

— Bem, poderia ser um dos assuntos, afinal, a Carta de Pero Vaz de Caminha ainda 

é a certidão de nascimento do Brasil… 

— Primeiramente, não temos quinhentos anos. 

— Menos ou mais? 

— Olhe, meu amigo, preciso trabalhar; estou cada vez mais sem saco para entrevistas. 

— Por que deixou a gente [eu e o fotógrafo carioca Antônio Batalha] chegar até aqui, 

então?  

— Você insistiu muito… 

— O que mais te incomoda em entrevistas? 

— Os caras fazem as mesmas perguntas de sempre, e o modo como me folclorizam. 

— Pode nos mandar embora daqui, se quiser. 

— Mas sou um sujeito que não sabe dizer não. Vamos, vamos começar. Diga o que 

pretende.  

No escritório de seu apartamento no Leblon, Rio, entre incontáveis ações tabagísticas, 

João Ubaldo estava nitidamente entediado. Sua paciência andava por um fio. O 

assédio de aspirantes a escritores, formandos do curso de letras, embaixadores 

culturais, entrevistadores, profusões de e-mails de leitores, não-leitores e 

intercambiadores de abobrinhas têm-lhe aborrecido como nunca. 

A tudo isso soma-se agora outro assunto em voga, diante do qual o autor se arrepia 

todo: as comemorações dos quinhentos anos do Brasil e as especulações em torno da 

identidade nacional. João Ubaldo costuma ser enfático quanto a isso. Certa vez, 

durante seminário na Alemanha, surgiu o (falso) problema da identidade brasileira. 

— E aquela conversa fiada não acabava. Quando chegou minha vez, eu disse: “No 

Brasil não temos esse problema”. 

Os interlocutores — alemães, em sua maioria — devem ter ficado intrigados. 

— Nós temos isso aqui, eu disse, mostrando meu RG. Acabou o debate (VILAS 

BOAS, 2003, p. 53-54). 

 

O entendimento do mundo sob a ótica do outro e a geração da empatia também fazem 

parte da substância que constitui as boas reportagens-perfil. Um exemplo é a reportagem “O 

Nascimento de Joicy”, da jornalista Fabiana Moraes, que posteriormente se tornou um livro-

reportagem homônimo, onde ela inclui, além do texto que a tornou ganhadora do Prêmio Esso 

de Jornalismo, sua própria experiência ao conviver com a personagem e um capítulo onde 

defende a presença da subjetividade nos textos jornalísticos.  

Abaixo, destacamos o texto introdutório da reportagem-perfil “O Nascimento de Joicy”, 

em que a autora mergulha no cotidiano da mulher transexual Joicy, perpassando pela sua luta 

até que fosse realizada sua cirurgia de redesignação sexual – pela qual se tornou, a partir da 

adequação do seu órgão genital ao gênero pelo qual se identificava, a mulher que sempre foi  –

, os preconceitos sofridos e a pobreza de seu dia a dia: 
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Joicy Melo da Silva nasceu no dia 22 de novembro de 2010, às 12h30. Pesava 74 

quilos e media 1,63 metro de altura. Naquele dia, mais sete partos foram realizados 

no Hospital das Clínicas, na Cidade Universitária, Recife. O de Joicy foi sem dúvida 

o mais complicado de todos: durou quase sete anos e envolveu uma série de 

especialistas. Três deles estavam no exato momento no qual ela veio ao mundo. O 

primeiro a chegar ao bloco cirúrgico saiu de casa às 7h, sem tomar café da manhã. 

Sabia que, como médico, tinha que mudar tal hábito. Outro atravessou entre 

aborrecido e resignado o engarrafamento de todos os dias. Havia sempre uma 

multidão de carros entre sua casa, na Zona Norte, e o hospital onde, no saguão, sempre 

há alguém desesperado. O último, que mora perto do mar, visitou a paciente um dia 

antes. Tinha que conferir se ela realmente estava bem para vir ao mundo. Quando 

Joicy nasceu, morreu João Batista, 51 anos, filho de Irene (83, viva) e Eupídio Luiz 

(77, enterrado). Foram os dois que ensinaram o garoto a plantar milho, mandioca, 

feijão. 

 

Moravam na caatinga, no Campo do Magé, área rural de Alagoinha (13.761 

habitantes, 225 quilômetros da capital). Não poderiam prever que, décadas depois, o 

filho iria usar esmalte cor rosa-pitanga e sofrer por um rapaz enquanto ouvia música 

de novela. Não sabiam que ali na roça quem os ajudava era uma menina. Aí o 

chamavam de João. João que sempre foi muito zeloso, João que nunca deu trabalho, 

João que até plantou um jardim ao lado da casa. Só para eles esse menino deixou 

saudade – há tempos Joicy sabia que ele existia apenas aparentemente. Foi por isso 

que decidiu, apesar do olhar triste e reprovador da mãe, findar com ele. Um dia, 

deitou-se em uma maca e dormiu. Ali matou João. Ali nasceu Joicy. Seus primeiros 

dias no mundo serão contados aqui (MORAES, 2015, p. 31-32). 

 

Poucas reportagens que lemos em nosso dia a dia são reveladoras como aquelas em que 

os jornalistas optam por escrever um perfil do seu entrevistado. Não só as respostas interessam, 

mas as maneiras que o entrevistado responde, o que o motiva a responder de determinados 

modos, a influência do ambiente, do estado emocional, do contexto social em que está inserido. 

São tipos de textos que fazem falta no jornalismo atual, o que pode fazer com que se pense que 

o gênero se trata de um estilo novo de escrever. No entanto, o perfil é um tipo de reportagem 

que teve seu auge há décadas, mas que devido a transformações sociais e mercadológicas 

perdeu um pouco do seu espaço.  

 

1.3 UM POUCO DA HISTORIA DA REPORTAGEM-PERFIL NO BRASIL 

 

Em seu livro “Perfis e como escrevê-los”, Vilas Boas (2003) faz um resgate histórico 

dos perfis, explicando que há dois séculos, ao menos, esse tipo de reportagem aparece no 

jornalismo. Contudo, segundo o autor, só foi algo mais intensificado na década de 1930, com 

foco especialmente em celebridades de segmentos de destaque da sociedade, como esportes, 

negócios, política e artes: “Esperava-se que a matéria lançasse luzes sobre o comportamento, 

os valores, a visão de mundo e os episódios da história da pessoa, para que suas ações pudessem 

ser compreendidas num contexto maior que o de uma simples notícia descartável” (VILAS 

BOAS, 2003, p. 22). 
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Revistas norte-americanas como Vanity Fair, The New Yorker, Life, Esquire e Harper’s, 

além de outras, tiveram, de acordo com Vilas Boas (2003, p. 22) como sua marca as reportagens 

do gênero perfil. No entanto, segundo o autor, “talvez pelo espaço que reservava aos perfis, a 

revista The New Yorker, fundada em 1925, tenha ficado com o crédito de precursora do 

gênero”. 

A utilização de perfis e outros gêneros jornalísticos contribuíram para que na década de 

1960 surgisse, nos Estados Unidos, o movimento chamado New Journalism, traduzido para o 

português como Novo Jornalismo. Tom Wolfe, um dos jornalistas símbolo dessa efervescência 

criativa estadunidense, conta em seu livro Radical Chique e o Novo Jornalismo, suas 

impressões sobre esse período: 

 

[...] no começo dos anos 60, uma curiosa ideia nova, quente o bastante para inflamar 

o ego, começou a se insinuar nos estreitos limites da statusfera das reportagens 

especiais. Tinha um ar de descoberta. Essa descoberta, de início modesta, na verdade, 

reverencial, poderíamos dizer, era que talvez fosse possível escrever jornalismo para 

ser… lido como um romance. Como um romance, se é que me entendem. Era a mais 

sincera forma de homenagem a O Romance e àqueles grandes, os romancistas, claro. 

Nem mesmo os jornalistas pioneiros nessa direção duvidavam sequer por um 

momento de que o romancista era o artista literário dominante, agora e sempre. [...] 

Eram sonhadores, claro, mas uma coisa eles nunca sonharam. Nunca sonharam com 

a ironia que vinha vindo. Nunca desconfiaram nem por um minuto que o trabalho que 

fariam ao longo dos dez anos seguintes, como jornalistas, roubaria do romance o lugar 

de principal acontecimento da literatura (WOLFE, 2005, p. 19). 
 

E falando das possibilidades de uso de ferramentas da Literatura em sua própria 

experiência não-intencional com o Novo Jornalismo, ao escrever seu primeiro artigo para uma 

revista, em 1963, Wolfe (2005, p. 28) descobriu que: “[...] é possível na não-ficção, no 

jornalismo, usar qualquer recurso literário, dos dialogismos tradicionais do ensaio ao fluxo de 

consciência, e usar muitos tipos diferentes ao mesmo tempo, ou dentro de um espaço 

relativamente curto… para excitar tanto intelectual como emocionalmente o leitor”. 

Um exemplo de texto típico da época do Novo Jornalismo é a sua reportagem “A Garota 

do Ano”, escrita originalmente na década de 1960, que consiste em um perfil sobre a socialite 

Jane Holzer, uma celebridade da época nos Estados Unidos. Segue, abaixo, o trecho inicial da 

reportagem, onde, num átimo descritivo e desprovido de vírgulas, Wolfe parece “entrar” na 

cabeça de sua perfilada: 
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Jubas franjadas ninhos bufantes bonés de Beatle carinhas de criança cílios postiços 

olhos de decalque suéter estufado sutiãs de ponta franceses blue jeans de couro batido 

calças de stretch bumbuns de néctar botas de duende até as canelas sapatilhas de 

bailarina Knight, centenas deles, desses brotinhos flamejantes, pulando e gritando, 

revoando pelo Auditório da Academia de Música debaixo daquele vasto e velho teto 

abobodado de querubins embolorados lá em cima – eles não são supermaravilhosos? 

(WOLFE, 2005, p. 137). 

 

Em outro trecho da mesma reportagem, Wolfe (2005, p. 143-144) descreve sua 

perfilada, e evidencia, valorizando detalhes normalmente negligenciados pelo jornalismo 

tradicional: 

 

Jane Holzer — em resumo, é glamour, de um tipo muito específico de Nova York. 

Com seu enorme halo de cabelos e o nariz estreito e comprido, Jane Holzer pode ser 

bem bonita, mas nunca aparece como Uma Beldade. “Tem gente que olha minhas 

fotos e diz que eu pareço muito madura e sofisticada”, diz Jane. “Tem gente que diz 

que eu pareço criança, sabe?, Baby Jane. E, bom, quer dizer, não sei que aparência eu 

tenho, acho que é apenas judia 1964.” Ela não tenta aparecer como sexy. Sua 

excitação é outra coisa. É quase excitação pura. É a excitação do Novo Estilo, do 

Novo Chique. A imprensa vê Jane Holzer como se ela fosse um lindo exemplar de... 

radar. Como se todo aquele seu halo ciliado fosse se expandir em forma de uma antena 

para as novas ondas do estilo. Para os editores de revistas, colunistas de jornal, 

fotógrafos e diretores de arte, de repente ali está uma garota extravagante e única, que 

resume na Garota do Ano tudo o que há de novo e chique na moda. 

 

Na mesma época da “febre” do Novo Jornalismo nos Estados Unidos, ocorrida na 

década de 1960, no Brasil foram as revistas Realidade e Cruzeiro que mais deram abertura ao 

perfil, segundo aponta Vilas Boas (2003). No entanto, entre as razões para que esse tipo de 

matéria tenha sido reprimida está o Ato Institucional número 5 (AI-5)8, decretado pelo regime 

militar em 1968, estabelecendo a censura e a repressão a cidadãos e à imprensa, com o intuito 

de eliminar qualquer manifestação de oposição ao regime. Para elucidar sobre como eram os 

textos, o autor toma como exemplo a revista Realidade: 

 

 

 

 

 

                                                
8 Na Ditadura Militar no Brasil foi a decretação o Ato Institucional Número 5 (AI - 5) que cerceou a liberdade 

dos cidadãos, especialmente se se opusessem ao regime, e, consequentemente, da imprensa. Em seu livro 

“Ditadura Envergonhada - volume I”, o jornalista e escritor Elio Gaspari narra como foi o dia seguinte ao 

Decreto, feito em 13 de dezembro de 1968, para a imprensa: “As emissoras de televisão, as rádios e as redações 

de jornais foram ocupadas por censores recrutados na polícia e na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Pela 

primeira vez desde 1937 e pela quinta vez na história do Brasil, o Congresso era fechado por tempo 

indeterminado. O Ato era uma reedição dos conceitos trazidos para o léxico político em 1964” (GASPARI, 

2002, p. 341) 
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A excelência em perfis no Brasil foi impressa pela já mencionada revista Realidade 

em sua época áurea (1966-1968). Chamo a atenção para as seguintes características 

dos textos biográficos de Realidade: imersão total do repórter no processo de 

captação; jornalistas eram autores e personagens da matéria; ênfase em detalhes 

reveladores, não em estatísticas ou dados enciclopédicos; descrição do cotidiano; 

frases sensitivas; valorização dos detalhes físicos e das atitudes da pessoa; estímulo 

ao debate; repórteres reconheciam e assumiam, em primeira pessoa, as dificuldades 

de compreensão da às vezes indecifrável, mas sempre fascinante personalidade 

humana (VILAS BOAS, 2003, p. 24). 

 

Até os dias de hoje, a época da revista Realidade, com suas reportagens que alcançavam 

o âmago da subjetividade humana, não retornou após a Ditadura. O Jornalismo Literário, 

segundo Vilas Boas (2003, p. 28), perdeu força, espaço, incentivo e recursos nas redações 

brasileiras: “Os raros perfis que tenho visto [...] representam uma quase-negação dos valores 

humanistas que pautavam as reportagens de quarenta anos atrás. O que aparece nas revistas de 

hoje não são as sutilezas do encontro, a pessoa por trás do mito ou a capacidade de observação 

do autor”. O autor ainda vai mais longe explicando que “o que emergem são intrigas de 

bastidores, a invasão consentida, estimulada e premeditada da privacidade, a preocupação de 

alguns jornalistas com o próprio marketing pessoal e o sedutor ofício de caricaturar gente bonita 

que ‘passa’ na TV” (VILAS BOAS, 2003, p. 28). 

Apesar da visão pouco otimista do autor, ainda há alguns respiros do perfil em 

reportagens dos jornais diários, mas também em livros-reportagem. Exemplos disso são obras 

como “Os Sertões” (2010), de Fabiana Moraes, e “Presos Que Menstruam” (2015), de Nana 

Queiroz. Em ambos os livros, as autoras mostram com riqueza retratos de duas realidades – no 

primeiro caso, a dos sertanejos em toda a sua multiplicidade de personalidades e vivências; no 

segundo caso, a de mulheres presas, levantando aspectos como a maternidade e as relações 

amorosas nas cadeias – demonstrando, enfim, os aspectos brutais sobre como é ser mulher e 

estar atrás das grades. 

Obras como as das autoras acima demonstram que o livro-reportagem pode ser uma 

alternativa para que os perfis ganhem notoriedade, atingindo, por vezes, maior público do que 

no jornal diário. No próximo item, veremos conceitos relativos a livro-reportagem e sua relação 

com o perfil. 

 

1.4 LIVRO-REPORTAGEM-PERFIL 

 

O conceito de livro-reportagem é uma das contribuições que o pesquisador Lima traz 

em sua obra mais conhecida “Páginas Ampliadas: o livro-reportagem como extensão do 

jornalismo e da literatura”. Em seu trabalho, Lima chega a “um conceito em progresso do livro-
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reportagem” (LIMA, 2004, p. 26), frase que intitula o quinto tópico do primeiro capítulo de seu 

livro: 

 

[...] o livro-reportagem é o veículo de comunicação impressa não-periódico que 

apresenta reportagens em grau de amplitude superior ao tratamento costumeiro nos 

meios de comunicação jornalística periódicos. Esse “grau de amplitude superior” pode 

ser entendido no sentido de maior ênfase de tratamento ao tema focalizado — quando 

comparado ao jornal, à revista ou aos meios eletrônicos —, quer no aspecto extensivo, 

de aprofundamento, seja quanto à combinação desses dois fatores (LIMA, 2004, p. 

26). 

 

Belo também propõe um conceito mais informal de livro-reportagem, mas ainda com 

certo rigor, que se aproxima do acadêmico: 

 

[...] livro-reportagem é um instrumento aperiódico de difusão de informações de 

caráter jornalístico. Por suas características, não substitui nenhum meio de 

comunicação, mas serve como complemento a todos. É o veículo no qual se pode 

reunir a maior massa de informação organizada e contextualizada sobre um assunto e 

representa, também, a mídia mais rica — com a exceção possível do documentário 

audiovisual — em possibilidades para a experimentação, uso da técnica jornalística, 

aprofundamento da abordagem e construção da narrativa (BELO, 2006, p. 41). 
 

Com a riqueza das possibilidades de usos da narrativa, da construção textual, de 

interação com os entrevistados e dos acontecimentos que podem ser abordados, entre outras 

características, não é difícil imaginar a existência de variados tipos de livro-reportagem. Lima 

(2004, p. 51) propõe uma classificação em tipos de livro-reportagem, colocando-os em 13 

categorias, que se diferenciam por “linha temática” e “modelos de tratamento narrativo”. O 

critério do autor para elaborar essas especificações reside nos elementos “objetivo particular” e 

a “natureza do tema” abordados na obra. 

A categoria que se encaixa para o trabalho que propomos com o produto “Tão diferentes, 

tão normais: perfis de pessoas com síndrome de Down em João Pessoa” é a que diz respeito ao 

“livro-reportagem-perfil”, que trata de revelar aspectos da vida/trajetória de uma ou mais 

pessoas. Segundo afirma Lima (2004), a faceta humana do entrevistado é o foco desse tipo de 

publicação: 
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Livro-reportagem-perfil 

Trata-se da obra que procura evidenciar o lado humano de uma personalidade pública 

ou de uma personagem anônima que, por algum motivo, torna-se de interesse. No 

primeiro caso, trata-se, em geral, de uma figura olimpiana. No segundo, a pessoa 

geralmente representa, por suas características e circunstâncias de vida, um 

determinado grupo social, passando como que a personificar a realidade do grupo em 

questão. Uma variante dessa modalidade é o livro-reportagem biografia, quando um 

jornalista, na qualidade de ghostwriter ou não, centra suas baterias mais em torno da 

vida, do passado, da carreira da pessoa em foco, normalmente dando menos destaque 

ao presente. Exemplifica essa linha Yeager, de Chuck Yeager e Leo Janos, que conta 

a vida do piloto de testes que foi o primeiro homem a voar mais rápido que o som 

(LIMA, 2004, p. 51-52). 

 

O livro-reportagem-perfil, dessa forma, é uma obra que abarca a subjetividade, os 

instantes de seu ou de seus personagens. E, no caso do livro que escrevemos, “Tão diferentes, 

tão normais: perfis de pessoas com síndrome de Down em João Pessoa”, mostramos cinco 

histórias de pessoas – que não são personalidades públicas –, mas que têm em comum a mesma 

condição genética (síndrome de Down) e a partir desses relatos buscamos mostrar como essas 

pessoas veem e vivem seu cotidiano.  

A escolha do tema desse livro-reportagem-perfil, é claro, não foi fortuita. As razões 

de minha escolha – subjetivas, como os próprios relatos são no jornalismo, mesmo que não 

tenham essa “aparência” – são explicitadas no próximo capítulo. 
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2 A SÍNDROME DE DOWN 

 

2.1 POR QUE DECIDI ESCREVER 

 

Vilas Boas, em seu livro “Biografismo9 - Reflexões sobre as escritas da vida” (2008), 

reflete sobre narrativas biográficas por meio de seis tópicos: Descendência, Fatalismo, 

Extraordinariedade, Verdade, Transparência e Tempo. No entanto, para o nosso estudo e 

justificar os motivos da nossa escolha por esse tema, destrincharemos mais sobre Transparência, 

o penúltimo ponto abordado por Vilas Boas no seu livro.  

Dessa forma, no quesito Transparência, Vilas Boas faz uma proposta para que os 

biógrafos se apresentem em seus textos (2008), dedicando um capítulo sobre esse assunto e 

refletindo sobre a sua importância, apesar “[...] de a maioria dos biógrafos não compartilhar 

com os leitores seus processos intelectuais e perceptivos” (VILAS BOAS, 2008, p. 179). O 

autor, inclusive, revela alguns dos seus questionamentos sobre o assunto enquanto escrevia: 

 

Durante algum tempo, enquanto escrevia este livro, me perguntei: por que os 

biógrafos devem ser transparentes? A primeira coisa que me veio à cabeça foi: porque 

compõem, com seus personagens, um subjetivo jogo de espelhos que ultrapassa os 

fatos e as interpretações que venham a dar-lhes. Mas qual a finalidade de ser 

transparente? Confesso que, para essa pergunta, não encontrei respostas racionais. 

Mas sou capaz de reverter a pergunta: “por que não ser transparente?”. Eis a questão 

(VILAS BOAS, 2008, p. 180). 

 

Eis que agora, escrevendo na primeira pessoa do singular, tomo a última questão de 

Vilas Boas: “Por que não ser transparente?”. Foram, sem dúvida, razões pessoais que me 

fizeram escolher o tema “síndrome de Down” e dar início a este trabalho. Tais motivações não 

surgiram a partir de situações de trabalho ou de novidades no mundo jornalístico. Na verdade, 

é bem mais simples: se originam em casa, na família a qual pertenço. 

Porém, não foi logo na primeira tentativa. Meu projeto era um pouco diferente deste, 

mais voltado para deficiência intelectual no geral e redes sociais na internet. E foi numa das 

várias conversas que tive com minha professora orientadora, Gloria Rabay, que decidi que 

falaria, sim, sobre síndrome de Down e faria isso num livro-reportagem-perfil.   

Sobre a questão familiar, no entanto, devo explicar que sou a caçula de três filhas e a 

minha irmã do meio tem síndrome de Down. Talvez, de fato, essa proximidade com um dos 

                                                
9 Apesar de o autor se referir mais especificamente a “biografias”, entendemos que o perfil, assim como afirma 

Edvaldo Pereira Lima, é uma “matéria biográfica” (LIMA, 2002) e, assim, enxergamos que há a possibilidade de 

aplicar, até certo ponto, algumas constatações de Vilas Boas (2008) ao presente trabalho.  
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meus personagens tenha, no fim das contas, deixado as coisas mais difíceis. No entanto, isso 

não importa para mim, mesmo porque essa dificuldade sentida inicialmente fez com que eu 

enxergasse as possibilidades e, no fim, percebi que história boa eu tinha embaixo do meu nariz. 

E foi a história dela, da minha irmã Cybelli, que apresentei no meu Exame de Qualificação. 

Agora, após finalizar relatório e o livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de 

pessoas com síndrome de Down em João Pessoa”, apresento mais quatro perfis além do dela. 

Porém, preciso dizer que a primeira reportagem-perfil, feita com minha irmã, foi um 

texto em que também contei muito sobre mim mesma. E, entre linhas escritas e reescritas, surgiu 

uma outra dúvida: ao escrever a reportagem, poderia eu me revelar nessa história, tão 

entranhada em mim, por ser também um pouco da minha própria vida? Após começar a 

escrever, percebi que mesmo que eu tentasse não escaparia da transparência, mesmo porque, 

como o relato seria tão verossímil se eu, na minha condição de irmã de um dos entrevistados, 

não me revelasse? Então, repito as palavras de Vilas Boas (2008): “por que não ser 

transparente?”. O autor, inclusive, reitera que nada impede que o biógrafo se mostre em sua 

narrativa: 

 

Ora, não existe nenhuma regra declarada ou subentendida que impeça o biógrafo de 

dar transparência à sua narrativa pela inclusão (pertinente, sensata, comedida) de suas 

dúvidas, suas escolhas, seus conflitos, seus impasses, suas vivências ao longo da 

jornada biográfica; dizer, por exemplo, como chegou lá e até onde pôde chegar por 

causa disso ou daquilo. Mas não uma ou duas linhas no prólogo. Refiro-me a expor-

se no contexto do que se narra, a fim de imprimir franqueza e liberdade de espírito 

(VILAS BOAS, 2008, p. 180). 

 

Eu me expus no texto sobre minha irmã. Optei pelo uso da primeira pessoa do singular 

ao narrar e escrevi colocando meus pontos de vista (opiniões claras de uma irmã) sobre 

personalidade e os mais variados acontecimentos da trajetória dessa minha tão próxima 

entrevistada. Me coloquei na narrativa também, até porque fatos das nossas vidas, 

principalmente na infância e na adolescência, se cruzavam e alguns deles estavam totalmente 

ligados. Posteriormente, em minhas pesquisas, acabei descobrindo o livro “Mano Down: relatos 

de um irmão apaixonado” (2012), em que o autor fala sobre sua relação com seu irmão, um 

rapaz com síndrome de Down. É possível, ao ler a obra, enxergar um pouco das visões de 

mundo de ambos. Não se trata de uma reportagem, mas confirmou o meu entendimento de que 

a transparência é essencial para o perfil e textos de caráter biográfico. 

Essa mesma transparência também tive com os perfis dos meus outros entrevistados 

com síndrome de Down, pessoas que conheço há algum tempo, devido à amizade com minha 

irmã e a participação de atividades em comum direcionadas para pessoas com síndrome de 
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Down. Estou presente no texto, sim, e não utilizo subterfúgios para “anular” minha voz, da 

mesma forma em que estava presente nas entrevistas.  

Entretanto, diferentemente do texto sobre Cybelli, minha irmã, em que o contexto 

familiar e os anos de convivência se refletiram na narrativa, nos outros perfis eu apareci um 

pouco menos, me utilizando mais da observação (prévia e durante a entrevista), dos momentos 

em que os encontrava socialmente e das informações dadas tantos pelos entrevistados quanto 

por suas mães. A observação está entre os procedimentos metodológicos que utilizei para 

chegar ao produto final, o livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com 

síndrome de Down em João Pessoa”. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O intuito deste trabalho é dar conta de todo o procedimento para se chegar ao produto 

que hoje temos, que é um livro-reportagem-perfil sobre cinco personagens com síndrome de 

Down residentes em João Pessoa (PB). Anteriormente, foi apresentada no exame de 

Qualificação uma versão parcial deste relatório, em que foram relatados os caminhos até que 

fosse escrita a primeira reportagem-perfil. 

Remontando ao início do processo que deu origem ao produto e a este relatório, já vinha 

sendo feito um levantamento bibliográfico, mesmo antes da escolha do tema síndrome de 

Down, sobre deficiência intelectual no geral, biografias e reportagens-perfil. Quando decidimos 

que faríamos um livro-reportagem, comecei a incluir leituras sobre o assunto, além de materiais 

sobre entrevistas e a metodologia etnográfica de pesquisa. Dessa forma, inicialmente segui o 

procedimento da pesquisa bibliográfica que, segundo Stumpf (2005), pode ser compreendido 

da seguinte maneira: 

 

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 

evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

idéias e opiniões. Num sentido restrito, é um conjunto de procedimentos que visa 

identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema 

estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados 

dos documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho 

acadêmico. Por vezes, trata-se da única técnica utilizada na elaboração de um trabalho 

acadêmico, como na apresentação de um trabalho final de uma disciplina, mas pode 

também ser a etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados 

empíricos, quando seu produto recebe a denominação de Referencial Teórico, 

Revisão de Literatura ou similar (STUMPF, 2005, p. 51). 
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Após uma leitura sistemática, selecionei entre diversos autores aqueles que foram 

verdadeiros guias na investigação. Para a construção do relatório, apoiei meus estudos nos 

seguintes autores: Medina (2003), Moraes (2015), Maia (2006) e Wolfe (2005), que 

contribuíram no campo da construção de narrativas e da subjetividade; Vilas Boas (2003; 2008; 

2014), Lima (2002; 2004), Schmidt (1997) e Belo (2006), que basearam meu entendimento 

sobre reportagem-perfil, biografia e histórias de vida; e, por fim, Medina (1986), Morin (1973) 

e Lago (2007) foram um suporte para o entendimento sobre observação participante e 

entrevistas.  

Já em relação ao livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com 

síndrome de Down em João Pessoa”, para os debates que envolveram síndrome de Down e 

Inclusão, consultei: Gontijo (2012), Werneck (1992), Mustacchi (2009), Angélico (2004), 

Castelão; Schiavo; Jurberg (2003), Gomes (2014), Gomes-Machado; Chiari (2009), Leite; 

Lorentz (2011), López Melero (2004), Luiz; Kubo (2007), Marques (2008), Moreira; Gusmão 

(2002), Nahas; De Barros; Valdete Rosa (2012), Pires; Bonfim; Bianchi (2007), Saad (2003) e 

Silva; Dessen (2002, 2003). 

 

2.2.1 Observação participante 

 

Para a criação do livro-reportagem-perfil, decidi me inserir profundamente em 

ambientes que minha irmã e seus amigos com síndrome de Down frequentam. Comecei a 

frequentar mais os encontros e eventos realizados pela Associação Ame Down, da qual minha 

irmã e mãe fazem parte. Trata-se de um grupo de pessoas que abarca pais de indivíduos com 

síndrome de Down e as próprias pessoas que apresentam a alteração genética, promovendo 

passeios, festas e palestras, buscando o lazer, a divulgação e a informação sobre a síndrome de 

Down. 

Em outras palavras, antes eu observava e participava com a mente e os olhos de uma 

irmã; já com o início, eu assumi o papel de pesquisadora utilizando a metodologia etnográfica, 

guiada pela chamada observação participante, assim como explica Lago (2007, p. 49): 

 
A rigor, uma etnografia é o produto de um determinado tipo de trabalho de campo, 

formatado dentro de uma disciplina específica, a Antropologia. E, para ficarmos no 

vocábulo, etnografia significa a descrição dos costumes (cultura) dos povos. 

Ampliando um pouco essa definição, podemos identificar que o produto do trabalho 

antropológico espera-se seja uma etnografia, entendida por muitos segundo a proposta 

de Geertz (1988), ou seja, uma descrição densa de determinada cultura, a que tem 

acesso o antropólogo a partir de um intenso contato com essa cultura, feito em um 

tipo de trabalho de campo que, por sua vez, tem a observação participante como 

norteadora. 
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Com o intuito de mergulhar ainda mais e compreender melhor o universo do meu 

trabalho, participei de confraternizações, encontros e eventos, como, por exemplo, uma 

exposição fotográfica que reuniu fotos dos jovens com síndrome de Down do grupo Ame 

Down. Além disso, estive presente em duas palestras: uma delas tratava das pessoas com a 

alteração genética que atingiram a maioridade e algumas alternativas diante deste fato, como a 

inserção no mercado; a outra tinha como tema “Garantias dos direitos civis das pessoas com 

síndrome de Down”, que esclareceu como atualmente se configuram, segundo a Lei, os direitos 

desses indivíduos.  

Além de observar, procurei, antes de partir para as entrevistas, conversar mais com 

jovens com a síndrome e suas mães, que são as mais presentes no cotidiano dos filhos em 

relação a outros familiares. Outra escolha foi não recorrer a entrevistas com especialistas em 

síndrome de Down, com o intuito de focar no protagonismo dos entrevistados. 

  Ao estabelecer diálogos informais e observar os meus perfilados interagindo em 

diversos ambientes e realizando interações, é possível afirmar que pratiquei a observação 

participante, assim como é proposta por Lago (2007, p. 51): 

 

[...] a observação participante pode ser relacionada ao procedimento do antropólogo 

de “sair” de sua cultura e vivenciar a cultura do grupo que estuda – o objetivo é 

enfronhar-se de tal forma na vida dos grupos estudados a ponto de poder assimilar de 

alguma forma sua cultura, que poderá assim ser descrita. Também objetiva um 

processo de ser aceito pelo grupo. Funciona, portanto, em duas vias: despir-se de sua 

própria cultura e perceber a cultura do outro. 

 

Tal qual a ebulição dos perfis no jornalismo, o ápice da utilização do procedimento da 

observação participante em livros-reportagens, segundo Lima (2004, p. 121) também ocorreu 

com o surgimento do movimento do Novo Jornalismo, nos Estados Unidos: “Sentir, perceber, 

emocionar, usar o potencial sensório do corpo era a ordem dos novos tempos”. 

A época efervescente do Novo Jornalismo passou, porém o autor não considera que 

ocorreu um distanciamento entre a observação participante e o livro-reportagem: “Ao contrário, 

transformou-se, amenizou-se um pouco, talvez. Continua presente, porém, sendo normalmente 

empregada com maior soltura do que na reportagem dos periódicos” (LIMA, 2004, 125-126). 

Essa liberdade evidenciada pelo autor pôde ser sentida durante a realização desta pesquisa, já 

que o tempo investido nas várias visitas aos locais frequentados pelos meus entrevistados, nos 

olhares atentos e nas conversas informais jamais seria o mesmo se eu estivesse escrevendo 

textos com prazos de entrega extremamente curtos, como ocorre no jornal diário. 

 



32 
 

 

2.2.2 Entrevistas 

 

Neste trabalho, a observação participante serviu como ponto de apoio norteador para as 

reportagens que fazem parte do livro-reportagem-perfil. No entanto, o que definiu o ritmo das 

reportagens foram as entrevistas (tanto com os personagens, como com as suas mães), que 

foram devidamente autorizadas por escrito pelos entrevistados/responsáveis legais. Todos 

foram entrevistados por meio de gravador, ao mesmo tempo em que fiz anotações 

complementares.  

Num primeiro momento escrevi um roteiro de entrevistas (que pode ser visto ao final 

deste relatório, em formato de Apêndice) sob quatro pilares – talento, instituições que 

frequentou/frequenta, preconceito e família – entre os quais foi distribuído um total de doze 

perguntas. Esse esquema foi útil até certo ponto para a primeira entrevista, mas à medida que 

fazia as outras entrevistas, tive que realizar adaptações e questões improvisadas. Isso foi mais 

uma lição da força da subjetividade dos relatos: eu não poderia e nem deveria tentar confiná-

los a uma estrutura prévia de perguntas. Eu estava ali para me surpreender, me emocionar, 

sorrir… ou seja, sentir.  

Assim, minhas entrevistas, mesmo que no início eu as iniciasse obedecendo a uma 

sequência determinada previamente, acabaram se tornando diálogos, o que foi enriquecedor 

para mim e muito mais interessantes para meus perfilados. Assim, dentro da classificação de 

tipos de entrevistas feita por Morin (1973, apud Medina, 1986), é possível afirmar que fiz as 

chamadas entrevistas-diálogo, de acordo com o que o autor afirma: “Em certos casos felizes, a 

entrevista torna-se diálogo. Este diálogo é mais que uma conversação mundana. É uma busca 

em comum. O entrevistador e o entrevistado colaboram no sentido de trazer à tona uma verdade 

que pode dizer respeito à pessoa do entrevistado ou a um problema” (MORIN, 1973 apud 

MEDINA, 1986, p. 15). 

Morin (1973) separa os tipos de entrevistas em quatro, mas Medina (1986) propõe 

separar as entrevistas conforme suas tendências, classificando dois tipos de subgêneros: “Numa 

classificação sintética da entrevista na comunicação coletiva, distinguem-se dois grupos: 

entrevistas cujo objetivo é espetacularizar o ser humano; e entrevistas que esboçam a intenção 

de compreendê-lo” (MEDINA, 1986, p. 14).  

Assim, entre as entrevistas que propõem um mergulho nas possibilidades humanas, 

destaca-se o “Perfil humanizado” que é, segundo Medina (1986, p. 18), “[...] uma entrevista 

aberta que mergulha no outro para compreender seus conceitos, valores, comportamentos, 

histórico de vida”.  
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Tomando conceitos tão próximos como a entrevista-diálogo e o perfil humanizado, 

minha experiência ao conversar com meus entrevistados aponta para uma convergência entre o 

diálogo de Morin (1973) e a imersão no outro, proposta por Medina (1986). O mergulho nos 

personagens só foi possível, realmente, quando as amarras em esquemas prévios às quais 

inicialmente tentei me apegar foram desatadas. 

 

2.3 PASSO A PASSO PARA O PRODUTO FINAL (LIVRO-REPORTAGEM) 

 

A ideia para o meu trabalho final de Mestrado era bem diferente do produto que hoje 

apresentamos, que é o livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de pessoas com 

síndrome de Down em João Pessoa”, que está entre os apêndices deste. No fim de 2014, época 

da seleção do Mestrado, apresentei um projeto que propunha um site com reportagens-perfil 

sobre pessoas com deficiência intelectual.  

No entanto, a partir do início das aulas e dos encontros com minha professora 

orientadora, continuei com a vontade de escrever perfis, não mais em uma plataforma digital, 

mas sim em um livro-reportagem. Além disso, meu objeto de estudo, que consistia em pessoas 

com deficiência intelectual no geral, passou a ser indivíduos com síndrome de Down. A partir 

daí, deixei um pouco de lado as pesquisas que fiz relativas a plataformas digitais, como sites e 

redes sociais, para me debruçar sobre as questões acerca de livro-reportagem, Jornalismo 

Literário, Jornalismo Interpretativo, entre outros assuntos correlatos. 

Em março do ano de 2016, com a aproximação do exame de Qualificação, decidi 

apresentar a primeira reportagem-perfil e um relatório parcial da pesquisa.  Assim, comecei a 

redação do relatório e no mês seguinte do mesmo ano realizei a primeira entrevista. A 

personagem escolhida foi minha irmã Cybelli e, pelo nosso vínculo familiar, o perfil dela se 

diferenciou dos outros pela intensidade do entrelaçamento de histórias de entrevistada e 

entrevistadora. Neste texto, destacaram-se, além dos fatos ocorridos em família, o amor de 

Cybelli pela música, seu sonho em ser famosa e, numa volta ao passado, como foi dada pelos 

médicos a notícia de que ela tinha síndrome de Down. 

Assim, com o relatório parcial e a reportagem-perfil sobre Cybelli pronta, realizei, no 

fim do mês de setembro de 2016 o meu Exame de Qualificação. Após a apresentação, a banca 

fez observações que diziam respeito à forma, ao arcabouço teórico e estruturas de escrita, 

sugerindo leituras e modificações. Com a aprovação da banca, segui para fazer correções e dar 

continuidade às entrevistas, relatório e perfis. 
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No mês de outubro de 2016, finalizei as entrevistas restantes – quatro realizadas com 

pessoas com síndromes de Down, vários outros diálogos com as mães de cada um dos 

entrevistados e um questionário feita à coordenadora dos projetos fonoaudiológicos e 

pedagógicos que os personagens estão inseridos – por meio de gravador de voz, e, 

paralelamente, dei continuidade ao relatório.  

Do final do ano de 2016 até maio de 2017 fiz as transcrições das entrevistas, escrevi as 

reportagens-perfil e, com auxílio da minha professora orientadora, pesquisei e acrescentei 

informações provenientes de estudos dos mais variados aspectos relativos a pessoas com 

síndrome de Down (como sexualidade, mercado de trabalho, inclusão e preconceito, entre 

outros) estabelecendo relações com momentos vivenciados por meus entrevistados. Ao finalizar 

os perfis, escrevi a introdução e um pequeno capítulo final. 

Com base nas sugestões da Banca de Qualificação e com as alterações próprias do 

desenvolvimento da pesquisa, realizei, em seguida, modificações no relatório. Nesta nova 

versão foram incluídas mais informações teóricas e o passo a passo do que foi feito após o 

exame ocorrido em setembro de 2016. 

 

2.3.1 Estrutura do livro-reportagem 

 

O produto jornalístico descrito neste relatório é composto por um texto introdutório, 

cinco reportagens-perfil, um capítulo de conclusão e, ao final, a lista das referências 

consultadas. O primeiro capítulo do livro (Introdução) é dividido da seguinte maneira: 

 

Introdução 

Os motivos da escolha  

Síndrome de Down: o que é  

Um pouco de história  

Síndrome de Down em números  

As reportagens 

 

Neste primeiro capítulo do livro-reportagem “Tão diferentes, tão normais: perfis de 

pessoas com síndrome de Down em João Pessoa” explicitei as motivações para escrever sobre 

pessoas com síndrome de Down, contextualizei a condição genética, explicando do que se 

tratava – apoiando meu texto na história e nas estatísticas/estimativas sobre o número de pessoas 
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com SD no estado da Paraíba, recorrendo a dados estatísticos oficiais, notícias, sites 

acadêmicos, cartilhas e autores como Werneck (1992) e Silva e Dessen (2002). 

Os cinco capítulos seguintes correspondem às reportagens-perfil realizadas com 

Cybelli, Djalma Júnior, Messias, Raquel e Gabriella. Cada perfil é antecedido por uma foto do 

entrevistado, de arquivo pessoal. Os textos estão dispostos no sumário do livro da seguinte 

maneira: 

 

Música no coração: minha irmã Cybelli 

Origens 

 

A primeira reportagem-perfil é sobre minha irmã Cybelli, uma mulher que ama música 

e o cantor sertanejo Zezé di Camargo. Ela toca pandeirola e sonha em ser famosa. Neste texto, 

em particular, é o que mais me revelo, já que os relatos são parte do que somos, da nossa família. 

 

O charme de um jovem esportista: Djalma Júnior  

Amor filial  

Malhar, se capacitar e usar a internet  

A sexualidade 

O desafio de estudar 

 

No segundo perfil, conto a história de Djalma Júnior, um jovem de maneiras 

encantadoras, atlético e um galanteador nato. Neste texto debato, a sexualidade das pessoas com 

síndrome de Down, questionando o tabu do relacionamento amoroso e do sexo entre indivíduos 

com a condição genética. Para isso me apoio nos autores Castelão; Schiavo; Jurberg (2003), 

Moreira; Gusmão (2002) e Luiz; Kubo (2007).  

 

Seu coração é do funk, mas também de uma garota: Messias 

Ser diferente na escola 

Sonhos e referências familiares 

Entre novelas, filmes e videogames 

 

Nesta reportagem-perfil, o protagonista é o adolescente Messias, que sonha em cantar 

funk e é apaixonado por uma colega de escola. No texto, o garoto relata uma situação de 

preconceito sofrida na escola, o que motivou um debate sobre inclusão. Seu gosto por televisão 
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também foi um gancho para uma discussão rápida sobre lazer e síndrome de Down. Os autores 

que embasaram a argumentação foram: Saad (2003), Melero (2004), Silva e Dessen (2003), 

Angélico (2004), Marques (2008) e Gomes (2014). 

 

Por trás do escudo, só amor: Raquel 

Síndrome de Down e trabalho 

A profissão dos sonhos 

Família é tudo 

Fora do seio familiar, o medo 

Evitando a frustração e a dor 

 

Na quarta reportagem-perfil escrevo sobre a jovem Raquel, uma mulher tímida, bondosa 

e apegada à família. Ela trabalha num pequeno negócio gerido por familiares, mas, apesar de 

gostar do que faz, ela sonha mesmo em ser massoterapeuta. A experiência da jovem exercendo 

uma função numa pequena empresa estimulou o debate sobre a inclusão de pessoas com 

síndrome de Down no mercado de trabalho. Neste capítulo, contribuíram para o debate os 

seguintes autores: Leite; Lorentz (2011), Pires; Bonfim; Bianchi (2007) e Gomes-Machado; 

Chiari (2009). 

 

A independência e o otimismo de Gabi 

Sonhos: realizados e realizáveis 

Uma garota multifacetada 

O assalto e o preconceito 

O presente 

 

O quinto capítulo traz o perfil de Gabriella (Gabi), uma garota de 16 anos muito otimista. 

Ela me contou de sua festa de 15 anos, do dia em que conheceu seu ídolo da música e dos vários 

sonhos que quer realizar. Também se abriu para falar de assuntos difíceis, como o assalto que 

sofreu e sua decepção amorosa, mas não desanima diante das coisas ruins.  Ela está concluindo 

o Ensino Fundamental e já está até fazendo simulados do Exame Nacional do Ensino Médio. 

Apesar disso, ela ainda não tem certeza da profissão que quer seguir no futuro. 
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A oportunidade que tive 

 

No último capítulo, conto, resumidamente, como foi a experiência de observar, 

entrevistar e escrever perfis sobre pessoas com síndrome de Down. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A oportunidade de realizar uma prática jornalística que não seja a convencional, 

obediente a padrões limitantes, é transformadora. O resgate da reportagem-perfil, do livro-

reportagem e a chance de levar ao público um tema tão importante quanto a síndrome de Down 

me proporcionaram um reencontro com o sentido da própria profissão. Isso porque quando uma 

minoria social ainda é rodeada de preconceitos e estigmas – produtos da ignorância sobre o 

outro –, é preciso que haja um debate contínuo proporcionado pelo jornalismo. 

Karam, em seu texto “Jornalismo e futuro: ética e profissão”, de 2004, aponta para a 

importância de o jornalismo sempre levantar e retomar assuntos relevantes para a humanidade, 

para o bem das pessoas e para o próprio benefício da profissão:  

 

Ao contar, lembrar, recontar, registrar, debater, polemizar, o jornalismo ajuda a 

memória coletiva e individual a tornar-se social e histórica, além de contribuir consigo 

mesmo para que seja, como outras áreas, memória da humanidade. E contribuir para 

que tal memória constitua referência para a ação, para a opinião, para a democracia e 

para a constituição da cidadania (KARAM, 2004, p. 251) 

 

O produto jornalístico que é tema deste relatório, o livro-reportagem-perfil “Tão 

diferentes, tão normais: perfis de pessoas com síndrome de Down em João Pessoa”, foi pensado 

como uma alternativa à cobertura tradicional da mídia, como uma opção de busca a um relato 

mais subjetivo e mais fidedigno aos personagens. Tomei como base as entrevistas realizadas, 

mas também a observação, os elementos do ambiente, a linguagem corporal, entre outras 

variáveis que ajudam a construir um contexto.  

Assim, para realmente captar um pouco da essência de entrevistados com síndrome de 

Down, é preciso que o jornalista dialogue de maneira empática, seja observador, enxergue além 

das respostas recebidas – caso sejam aparentemente pouco reveladoras – e, sobretudo, escute o 

que essas pessoas têm a dizer, entendendo a importância de suas falas enquanto sujeitos da 

sociedade. 

A cobertura convencional midiática, fragmentada, descontextualizada e asséptica não 

serviria para os propósitos desse livro-reportagem-perfil. Essa maneira de fazer jornalismo 

ainda secundariza as vozes de quem tem síndrome de Down. É preciso que haja um 

protagonismo maior dessas pessoas nas matérias jornalísticas, que elas também falem por si e 

não apenas isso: que suas falas não tenham menor valor que as falas de profissionais e pais.  

Nesse sentido, o produto foi realizado também com o objetivo de analisar a visão de 

mundo construída pelas pessoas com síndrome de Down, não no sentido de defini-las, mas 
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demonstrando que, na sociedade, o normal é ser diferente. Elas têm sonhos, objetivos, 

obstáculos, dificuldades, talentos e desejos como qualquer outra pessoa. Ter ou não ter uma 

determinada condição genética é apenas uma das muitas características que fazem parte de um 

indivíduo. E, em seus relatos, Cybelli, Djalma Júnior, Messias, Raquel e Gabriella 

demonstraram isso com muita naturalidade. 

Dessa forma, o trabalho alcançou os objetivos aos quais se propôs pela possibilidade de 

se configurar como mais um instrumento de luta das pessoas com síndrome de Down contra o 

preconceito, pois revelar a subjetividade do outro também gera empatia e leva conhecimento a 

indivíduos que ainda acreditam que ter deficiência é sinônimo de incapacidade. Além disso, 

também se mostra como uma alternativa para o jornalismo a percorrer caminhos diferentes, 

numa tentativa de resgate ao seu compromisso de servir ao público e de ir além dos muros 

criados pelas fórmulas textuais prontas provenientes das lógicas de mercado. 
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APÊNDICE A - Roteiro da primeira entrevista 

 

Roteiro para Cybelli Maria Chaves Gomes, de 33 anos. 

 

TALENTO 

 

1) Cybelli, por que você gosta de tocar pandeirola? Como você se sente quando toca? E o que 

as pessoas dizem pra você quando vêem você tocar? 

2) Quais são as bandas com quem você gostaria de tocar? Com que grupos musicais/cantores 

você gostou de ter tocado? 

3) Quais músicas/artistas você mais gosta de acompanhar com a sua pandeirola? 

4) Você tem vontade de aprender a tocar outros instrumentos? Quais? 

5) Qual é o seu maior sonho de vida? O que você vai fazer para realizá-lo? 

________ 

 

INSTITUIÇÕES QUE FREQUENTOU/FREQUENTA 

 

6) Cybelli, hoje você frequenta o Cmãe (Centro de Mediação e Apoio Escolar). Você gosta de 

lá? Por quê? 

7) Antes da Cmãe, você frequentava a Funad. Por que você não quis continuar indo para lá? 

8) Quais são as atividades que você faz no Cmãe? Tem alguma atividade que você gostaria que 

tivesse lá, mas não tem? Existe alguma coisa que você não gosta de fazer lá? Por quê? 

________ 

 

PRECONCEITO 

 

9) Você sabe o que é preconceito? Você poderia dizer para mim o que é? 

10) Alguma vez alguém já foi preconceituoso com você? Como foi essa situação? 

11) O que você diria a uma pessoa que já passou por preconceito para que ela não fique triste 

com essa situação? 

________ 
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FAMÍLIA 

 

12) Sua família ajuda na realização dos seus sonhos? O que ela faz para te ajudar? 

 

____________ 

 

OBS. 1: As respostas às questões terão apoio da família, que será solicitada para o 

preenchimento de possíveis lacunas, ajudando a contar a história.  

 

OBS. 2: Para realizar o perfil econômico, questionaremos sobre a renda de cada família, de 

acordo com dados oficiais de 2014, disponíveis em: <http://g1.globo.com/economia/seu-

dinheiro/noticia/2013/08/veja-diferencas-entre-conceitos-que-definem-classes-sociais-no-

brasil.html>. Acesso em: 05 abr. 2016. 
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APÊNDICE B - Livro-reportagem  

 

 

 

 

 

 

 

Tão diferentes, tão normais 
 

Perfis de pessoas com síndrome de Down em 
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A Cybelli e minha mãe, com todo o amor.  

E a todas as pessoas com síndrome de Down que estão na luta por uma vida plena. 



48 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Fotografia da entrevistada Cybelli ........................................................................... 58  

Figura 2 - Fotografia do entrevistado Djalma Junior ............................................................... 68 

Figura 3 - Fotografia do entrevistado Messias ......................................................................... 77 

Figura 4 - Fotografia da entrevistada Raquel. .......................................................................... 85 

Figura 5 - Fotografia da entrevistada Gabi ............................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

SUMÁRIO 

 

Introdução .............................................................................................................................. 51 

Os motivos da escolha ........................................................................................................... 51 

Síndrome de Down: o que é .................................................................................................. 53 

Um pouco de história ............................................................................................................. 54 

Síndrome de Down em números .......................................................................................... 55 

As reportagens ....................................................................................................................... 56 

 

Música no coração: minha irmã Cybelli.............................................................................. 59 

Origens .................................................................................................................................... 65 

 

O charme de um jovem esportista: Djalma Júnior ............................................................ 69 

Amor filial .............................................................................................................................. 71 

Malhar, se capacitar e usar a internet ................................................................................. 72 

A sexualidade ......................................................................................................................... 73 

O desafio de estudar .............................................................................................................. 76 

Seu coração é do funk, mas também de uma garota .......................................................... 78 

Ser diferente na escola ........................................................................................................... 81 

Sonhos e referências familiares ............................................................................................ 82 

Entre novelas, filmes e videogames ...................................................................................... 84 

 

Por trás do escudo, só amor: Raquel ................................................................................... 86 

Síndrome de Down e trabalho .............................................................................................. 87 

A profissão dos sonhos .......................................................................................................... 91 

Família é tudo ........................................................................................................................ 92 

Fora do seio familiar, o medo ............................................................................................... 93 

Evitando a frustração e a dor ............................................................................................... 94 

 

A independência e o otimismo de Gabi ................................................................................ 97 

Sonhos: realizados e realizáveis ......................................................................................... 100 

Uma garota multifacetada .................................................................................................. 103 

O assalto e o preconceito ..................................................................................................... 105 

O presente ............................................................................................................................. 107 



50 
 

 

A oportunidade que tive ...................................................................................................... 108 

 

Referências ........................................................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Introdução 

 

É incrível como passamos tanto tempo sem perceber que a aparente simples e habitual 

realidade que vivenciamos contém uma riqueza que pode ser transformada em uma obra que 

vai além da nossa comunidade. A trajetória de vida, dos outros e até a nossa, contada em livro, 

pode alcançar outros contextos, tocar as pessoas e promover um processo de identificação, do 

tipo “puxa! me vejo nisso”, ou até mostrar um aspecto do mundo que alguém também não 

conhecia. 

No entanto, o livro não tem esse alcance por si só. Ele é um instrumento. A ferramenta 

pela qual se conta a história do personagem, que é a grande força que atrai os leitores. Eu já 

tinha algum conhecimento sobre as trajetórias das pessoas com as quais falei para este livro, 

mas ao pensar nelas para este fim específico (o de escrever textos sobre suas vidas) e, 

principalmente, ao conversar com elas, percebi que não poderia simplesmente deixar tudo isso 

passar, como já estava sendo feito há tantos anos.  

Numa época em que pessoas ainda criam estereótipos sobre o “viver no mundo” das 

pessoas com deficiência intelectual (neste caso específico, a síndrome de Down), era essencial 

mostrar a realidade por trás do que é estabelecido por crenças ultrapassadas e pelo senso 

comum. Assim, não conto, mas escrevo o que me foi dito por cinco pessoas com síndrome de 

Down sobre suas realidades, mas também falo sobre o não dito, as entrelinhas, as reações, os 

ambientes em que conversamos e, em alguns momentos, coloco-me também, expondo minhas 

impressões sobre o que vi e ouvi.  

 

Os motivos da escolha 

 

Escrevi sobre histórias que, de maneira mais ou menos aprofundada, dependendo do 

caso, eu tinha conhecimento prévio. Mas saber sobre essa realidade não foi obra do acaso. Há 

anos, aliás, desde que me entendo por gente, convivo com alguém com síndrome de Down: a 

minha irmã do meio, mais velha que eu cinco anos. Foram com ela minhas primeiras 

brincadeiras e em todas as etapas do meu crescimento ela estava ao meu lado. E, desde então, 

eu também acompanho o seu desenvolvimento, o seu dia a dia e sua personalidade forte, que 

sempre fugiu do clichê “eles são tão carinhosos”, quando se fala em indivíduos com síndrome 

de Down (SD) – não que ela não fosse um amor de irmã em vários momentos, mas ela sempre 

teve seus rompantes de raiva e aborrecimento, como qualquer outro indivíduo. 

Engraçado, pois esse tipo de rótulo dado constantemente às pessoas com SD sempre 



52 
 

 

me incomodou. É claro, elas são carinhosas e amigáveis, mas não são apenas isso. Ao escrever 

este livro, percebi ainda mais que esse meu desconforto tinha fundamento, pois tive o privilégio 

de lançar mão de diferentes estratégias (na hora de entrevistas e no momento de escrever) para 

tentar mostrar da melhor maneira possível as diversas personalidades, gostos e maneiras de ver 

o mundo dos meus entrevistados. Se eles fossem todos iguais, para que eu me daria ao trabalho 

de escrever mais do mesmo, não é verdade? 

Assim, no período de abril a outubro do ano de 2016, entrevistei cinco pessoas com 

síndrome de Down, entre as quais está minha irmã. Os outros quatro entrevistados conheci por 

participar de eventos sobre síndrome de Down e pela amizade com minha irmã. A faixa etária 

deles vai dos 14 aos 33 anos de idade. Além disso, realizei entrevistas com as mães de cada um 

deles, visando a conhecer mais detalhes sobre a infância e/ ou adolescência e o cotidiano dos 

entrevistados. Fiz a opção de entrevistar apenas as mães, em detrimento de outros familiares, 

por elas serem as mais presentes nas atividades do dia-a-dia dos filhos. 

Apesar de ter essa convivência diária com pessoas com síndrome de Down, de 

conversar com indivíduos com SD e de participar de eventos sobre o assunto, ou seja, mesmo 

sendo uma “diferença” tão normal dentro da minha realidade, senti que não era eu quem deveria 

falar dessas histórias (por mais que eu ainda faça diversos comentários). O motivo principal de 

eu evitar me colocar é por saber como é comum essa secundarização, ou mesmo omissão, da 

fala da pessoa com síndrome de Down, mesmo quando ela deveria ser a protagonista. Assim, 

escrevo para mostrar um pouco o dia a dia, as personalidades, os anseios, as frustrações e as 

perspectivas sobre a vida, partindo do olhar de pessoas com síndrome de Down. 

A familiaridade e proximidade com o tema me impulsionaram num primeiro 

momento; o incômodo diante da fala secundarizada também, mas é interessante esclarecer que 

mesmo sendo uma deficiência intelectual relativamente comum, presente em um a cada 600 ou 

800 nascimentos10 no Brasil, ainda é cercada por crenças infundadas. Exemplos disso são os 

entendimentos de que as pessoas com essa condição não têm habilidade de aprender, de 

trabalhar ou mesmo de se relacionar na sociedade.  

Sempre vi exemplos de como as pessoas com síndrome de Down, se estimuladas e 

incentivadas, são capazes de crescer nos estudos, na profissão e nos relacionamentos. Aqui os 

personagens contam suas histórias, caindo por terra tantos preconceitos que ainda existem. 

                                                
10Brasil tem uma criança com síndrome de Down a cada 600 a 800 nascimentos. Agência Brasil, Brasília, 21 

mar. 2013. Disponível em: 

<http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-03-21/brasil-tem-uma-crianca-com-sindrome-de-down-

cada-600-800-nascimentos>. Acesso em: 15 mar. 2017. 
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Síndrome de Down: o que é 

 

Cromossomos são estruturas que carregam o DNA dos indivíduos e se organizam em 

23 pares em cada célula. Assim, é mais comum as pessoas apresentarem um total de 46 

cromossomos11. Diferentemente desse caso, quem tem a condição genética conhecida como 

síndrome de Down tem como uma das características a presença de 47 cromossomos nas 

células.  

Na introdução das Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down, documento 

criado pelo Ministério da Saúde em 2013, é dado um conceito que, mesmo se fiando no 

entendimento patológico, felizmente vai além ao se referir à condição genética, apontando-a 

como uma expressão dentre as diferenças próprias da humanidade. 

 

A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do 21 é uma condição humana geneticamente 

determinada, é a alteração cromossômica (cromossomopatia) mais comum em 

humanos e a principal causa de deficiência intelectual na população. A SD é um modo 

de estar no mundo que demonstra a diversidade humana. A presença do cromossomo 

21extra na constituição genética determina características físicas específicas e atraso 

no desenvolvimento. Sabe-se que as pessoas com SD quando atendidas e estimuladas 

adequadamente, têm potencial para uma vida saudável e plena inclusão social 

(BRASIL, 2013a, p. 9) 

 

A condição genética é também conhecida como trissomia do 21, que é uma 

denominação autoexplicativa, já que a síndrome se caracteriza pela presença de um 

cromossomo 21 a mais. Segundo Werneck (1992, p. 42) a trissomia pode ser de três tipos: 

trissomia simples, trissomia por translocação e mosaicismo. O primeiro caso é o mais comum, 

ocorrendo por acidente genético. Quando se faz o exame do cariótipo, que mostra como se 

organizam os cromossomos na célula, é possível enxergar facilmente três cromossomos 21 no 

lugar de haver um par.  

As autoras Silva e Dessen (2002, p. 167), baseadas em pesquisas um pouco mais 

recentes, apontam que a trissomia simples ocorre em 95% dos casos dos nascidos com síndrome 

de Down. Além disso, explicam a incidência e como ocorrem os tipos menos comuns de 

trissomia: 

 

 

                                                
11 Sexo e Mistura genética: Os Detalhes. Disponível em: 

<http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIIC5aShufflingdetails.shtml>. Acesso em: 20 mar. 

2017. 
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Na translocação, o cromossomo 21 adicional está fundido a um outro autossomo; a 

mais comum é aquela existente entre os cromossomos 14 e 21. A ocorrência deste 

tipo de anomalia se dá em 5% dos casos diagnosticados, embora Brunoni (1999) 

afirme que a incidência seja de 1,5 a 3%. Já a síndrome de Down caracterizada por 

um mosaico representa um grupo menor, no qual as células trissômicas aparecem ao 

lado de células normais (SILVA; DESSEN, 2002, p.167) 

 

Além da peculiaridade genética e da deficiência intelectual, pessoas com síndrome de 

Down apresentam características físicas próprias de sua condição. Em outra cartilha do 

Ministério da Saúde, denominada Cuidados de saúde às pessoas com Síndrome de Down, 

voltada para quem tem a condição genética, é possível ver um esquema explicativo de maneira 

simplificada. Abaixo, adaptamos as informações em um quadro: 

 

Quadro 1 - Características físicas comuns em pessoas com síndrome de Down 

Membro Características 

Cabeça Achatada na parte de trás 

Cabelo Liso e fino 

Olhos Puxados 

Nariz Pequeno e achatado 

Orelhas Pequenas e localizadas na linha abaixo dos 

olhos 

Pescoço Muita gordura na nuca 

Boca Céu da boca encurvado e menos dentes. Pode 

colocar a língua para fora 

Mãos Linha única na mão e maior dobra no quinto 

dedo 

Pés Separação grande entre primeiro e segundo 

dedos 

Tônus muscular Hipotonia, ou seja, músculos moles 

Fonte: Cartilha Cuidados de saúde às pessoas com Síndrome de Down/Ministério da Saúde/2013/ 

 

Um pouco de história 

 

Muito antes de a síndrome de Down ter este nome ou de se saber que a condição era 

provocada por alterações cromossômicas, as peculiaridades físicas das pessoas com a trissomia 

21 foram determinantes para que o médico inglês John Langdon Down identificasse que 
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pertenciam a um grupo específico. Para esse reconhecimento, o médico analisou uma população 

de crianças com deficiência intelectual. 

 

A aparência facial deste grupo lembrava a de indivíduos das raças mongólicas, uma 

vez que apresentavam inclinação das pálpebras similares à dos asiáticos. Além do 

formato oriental dessas pálpebras, estas crianças tinham orelhas pequenas, diminuição 

do tamanho da cabeça (achatada no diâmetro ântero-posterior), nariz pequeno, língua 

grande e, em geral, mantida fora da boca. Seus cabelos eram ralos, tinham baixa 

estatura, tendência a engordar e habitualmente eram dóceis, sociáveis. Pelas 

características faciais descritas, esses indivíduos foram comparados aos da raça 

mongólica e esta condição foi denominada idiotia mongolóide. Expressão que, devido 

a mutações linguísticas, chegou ao Brasil como mongolismo, dando origem ao termo 

mongolóide (WERNECK, 1992, p. 30). 

 

No entanto, foi o cientista francês Jerome Lejeune, na década de 1950, que descobriu 

que o então “mongolismo” era de causa genética devido à presença de um cromossomo extra 

no DNA de quem tem a condição (WERNECK, 1992, p.31). Contudo, desde 1965, termos como 

mongolismo e mongolóide, devido a sua alta carga pejorativa, foram abolidos nas publicações 

da Organização Mundial da Saúde e substituídos pelo termo síndrome de Down (SILVA; 

DESSEN, 2002), remetendo a John Langdon Down, o primeiro a descrever a condição 

(SASSAKI, 2003). 

 

Síndrome de Down em números 

 

Não há dados conclusivos sobre quantas pessoas com síndrome de Down existem no 

Brasil, porém a estimativa é que sejam cerca de 300 mil indivíduos nascidos com a alteração 

genética em meio aos mais de 45 milhões de cidadãos12 com algum tipo de deficiência no país. 

Na Paraíba, segundo informação divulgada no site do Governo do Estado, com base no último 

Censo brasileiro, são mais de 18,5 mil pessoas com síndrome de Down13.  

Já em relação à capital paraibana, João Pessoa, apesar de também não existirem dados 

exatos, a Associação de Pais com Filhos com Síndrome de Down (Ame Down), fundada em 

199314, realizou um esforço na tentativa de obter números mais exatos, focando no grupo de 

                                                
12 Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com deficiência. Disponível em: <http://bit.ly/1o4gWUl>. Acesso em: 10 

set. 2014. 
13 Governo dá suporte a portadores da Síndrome de Down. Governo da Paraíba, Paraíba, 23 fev. 2012.  

Disponível em: <http://paraiba.pb.gov.br/governo-da-suporte-a-portadores-da-sindrome-de-down/>. Acesso em: 

23 mar. 2017. 
14Alunos da Associação “Ame Down” se apresentam neste domingo na Estação Cabo Branco. Prefeitura de 

João Pessoa, 16 mai. 2015. Disponível em:<http://www.joaopessoa.pb.gov.br/alunos-da-associacao-ame-down-

se-apresentam-neste-domingo-na-estacao-cabo-branco/>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
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jovens e adultos. Assim, em junho de 2016, a entidade apresentou15 os resultados de pesquisa 

que abarcou a maioria das instituições que atendem a essas pessoas na capital, determinando a 

existência de, no mínimo, 88 pessoas com idades entre 18 e 53 anos em João Pessoa. 

A iniciativa dessa entidade é um exemplo das batalhas das diversas instituições que 

lutam pelos direitos das pessoas com deficiência intelectual, entre as quais estão aquelas com a 

síndrome de Down (SD). O modelo que relacionava a alteração genética com doença já não é 

mais aceito, assim como o preconceito. Além disso, por meio de estímulos precoces e acesso à 

educação, os indivíduos com SD estão conquistando cada vez mais sua independência e 

inclusão social.  

O desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down em todos os aspectos que 

dizem respeito a uma vida na sociedade traz muitos benefícios, tanto para elas – há vários 

exemplos mostrando que podem trabalhar, estudar, casar, entre outras possibilidades – como 

para indivíduos sem deficiência, que terão a oportunidade de conviver e respeitar as diferenças. 

Contudo, o esforço deve ser contínuo – pois estigmas motivados pela falta de 

conhecimento ainda persistem – e não é papel exclusivo da família, das entidades e de 

profissionais que trabalham com a SD. O jornalismo, enquanto meio de expressão e voz 

popular, também é uma ferramenta de informação e, exatamente por isso, de combate a 

preconceitos.  

Cada vez mais, reportagens sobre pessoas com síndrome de Down, demonstrando suas 

realizações pessoais e profissionais, podem ser vistas nos meios de comunicação. No entanto, 

na maioria das vezes, a fala do indivíduo com SD é secundarizada, havendo, nos materiais 

jornalísticos, uma prevalência de falas parentais e profissionais. E foi a partir desse ponto que 

decidi escrever reportagens-perfil em que os personagens principais – as pessoas com SD – 

realmente fossem os protagonistas. 

 

As reportagens 

 

A compreensão da visão de mundo das pessoas com síndrome de Down foi uma busca 

constante em minhas reportagens-perfil. Observando e ouvindo, foi possível depreender seus 

sonhos, dramas, esforços e frustrações, ou seja, os sentimentos produtos de vivências tidas por 

                                                
15 Os resultados foram apresentados pela Ame Down durante a realização da mesa redonda “Tenho mais de 18 

anos… e agora? - Síndrome de Down na fase adulta”, na capital paraibana. O objetivo do evento foi discutir 

maneiras de facilitar a inserção de jovens e adultos com a alteração genética no mercado, além de mostrar 

exemplos de pessoas que já atuavam. 
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qualquer ser humano. 

Ao pensar e escrever os textos, descrevi o cotidiano dos meus personagens, mas em 

alguns momentos relacionei seus episódios e momentos com estudos sobre aspectos da vida de 

pessoas com síndrome de Down (SD). Aqui falamos sobre mudanças no modo como a condição 

genética é vista e discutimos sobre a realidade cheia de tabus da sexualidade na pessoa com SD, 

além de abordarmos informações sobre o mercado de trabalho, preconceito, escola, atividades 

de lazer e outros aspectos. 

Começo com o texto que foi o mais difícil de escrever para este livro, o que tem minha 

irmã Cybelli como personagem. Mais que nas outras histórias, nesta eu tive que aparecer. Em 

tantos anos de convivência e dividindo inúmeros momentos em família, não me contive em 

meu relato. No que diz respeito à maneira de me colocar na escrita, esse perfil foi diferente dos 

outros, pois, além de jornalista, também me coloquei, por vezes, como personagem. Porém, 

nessa mistura e entrelaçamento de histórias, conto do amor de Cybelli pela música, pelo cantor 

sertanejo Zezé Di Camargo, sua vontade de viver outra vida e, é claro, alguns momentos da 

história da nossa família.  

Em seguida, no segundo capítulo, conto um pouco da história de um velho conhecido, 

amigo da minha irmã: Djalma Júnior. Ele é um jovem esportista com os desejos afetivos à flor 

da pele, o que me fez abrir um debate sobre a sexualidade das pessoas com síndrome de Down. 

Nesta discussão, com o suporte de vários pesquisadores, procuro questionar o tabu que ainda 

rodeia as relações afetivas e sexuais de pessoas com deficiência intelectual, especificamente no 

caso daquelas que têm síndrome de Down. 

E por falar em tabus, estes motivados por preconceitos, a escola, mesmo com todas as 

evoluções, ainda não é um ambiente isento de manifestações contra quem é diferente. Assim, o 

debate sobre inclusão da pessoa com síndrome de Down está no terceiro capítulo, que tem como 

protagonista o garoto Messias, um adolescente cheio de vida, apaixonado por uma colega de 

escola e que ama funk. Apesar dos bons momentos que relata, relacionados com as pessoas e o 

ambiente em que estuda, também foi na escola que ele passou por um momento em que não foi 

aceito pelos colegas. Nesse mesmo capítulo, o gosto do jovem por assistir à televisão motivou 

outra pequena discussão sobre atividades de lazer de pessoas com síndrome de Down. 

O quarto capítulo traz a reportagem-perfil que escrevi sobre Raquel, uma jovem 

tímida, de grande coração e que ama fazer massagem. Para ela, a família ocupa o lugar principal 

em sua vida e lhe dá força para ultrapassar qualquer situação adversa. A proximidade com os 

seus, inclusive, vai além da convivência em casa, pois Raquel também trabalha em um pequeno 

negócio mantido por familiares. A jovem é um dos exemplos da crescente presença de pessoas 
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com deficiência intelectual no mercado de trabalho e é esse assunto que norteia o debate feito 

no texto. Com base em pesquisas, falamos sobre a importância da inclusão dos indivíduos com 

síndrome de Down como parte da força laboral nas empresas e como esse processo pode trazer 

vantagens tanto para empregados como para empregadores. 

Quase finalizando o livro, o quinto capítulo traz a reportagem-perfil de Gabriella, uma 

adolescente de 16 anos que abriu o coração para mim, contando tanto sobre seus sonhos, 

aspirações e atividades que gosta de realizar, como dos momentos difíceis – como quando 

temeu pela vida ao sofrer um assalto junto com a mãe e no momento em que revelou um coração 

partido, mas que ainda acreditava no amor. Ela me falou sobre o sonho realizado de conhecer 

seu ídolo da música e também sobre sua festa de 15 anos. Mas também me contou que ainda 

tem muitos sonhos para realizar. Gabi falou das dúvidas acerca de sua futura profissão, sobre a 

qual, apesar de já estar na fase de simulados do Enem16 na escola, ainda não tem “pistas”. E, no 

fim da nossa conversa, ela me presenteou com uma pintura linda, feita por ela. 

Após todas as reportagens, escrevo um pequeno texto de conclusão para relatar os 

aprendizados que tive a partir dessa experiência tão linda, tão gratificante, que pude ter 

conversando com pessoas com síndrome de Down. Suas falas, seus modos de se expressar e de 

pensar me mostraram o quanto eu, você e toda a sociedade temos que aprender sobre o amor, a 

aceitação do outro e a convivência com as diferenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Enem é uma sigla para Exame Nacional do Ensino Médio, que consiste em uma avaliação feita por estudantes, 

com intuito de possibilitar o ingresso em uma universidade. 
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Música no coração: minha irmã Cybelli 

 

Figura 1 - Fotografia da entrevistada Cybelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Minha companheira de aventuras na infância, aquela com quem eu sempre disputava 

as atenções, os brinquedos e batia boca estava de frente para mim, como minha entrevistada. 

Lembro que sempre ouvia dos adultos que eu não podia discutir e nem provocá-la porque ela 

tinha deficiência, mas sempre achei difícil resistir quando ela vinha com um xingamento ou 

mostrava o dedo do meio, principalmente quando criança. Tampouco a via como alguém 

diferente de mim, por ter síndrome de Down. Agora, aqueles pequeninos e espirituosos olhos 



60 
 

 

puxados, que pouco faziam diferença no nosso cotidiano, são o que me vêm à mente neste 

momento e a razão para que este relato exista.  

Inadvertidamente, porém, escolhi entrevistá-la num dia não muito propício para seu 

bom humor. Percebi assim que a vi, mas não quis desistir. Era um sábado à tarde, um dia 

“morto” em casa, pois ninguém (teoricamente) tinha nada para fazer e a casa estava silenciosa. 

Mainha, que atende também pelo nome de Graça, estava na cozinha, fervendo água para tomar 

seu cafezinho e painho (conhecido também como Humberto, Bigode ou Beiçola, dependendo 

do grau de parentesco/intimidade) estava no quarto, acalentando a preguiça sentida por todos 

nós, ora cochilando, ora dando olhadelas rápidas em algum jogo do SportTV.  

Na sala, estávamos ela e eu. Eu tinha acabado de vir do meu apartamento, onde estava 

às voltas com os afazeres do Mestrado, para passar o dia lá. Já ela, há pouco estava no quarto, 

alternando entre estar deitada, sofrendo com os transtornos mensais “daqueles dias”, ou 

acompanhando as músicas de sucesso na rádio, com sua voz e sua pandeirola vermelha, 

companheira há quase uma década. Incomodada e já farta daquele ambiente, resolveu sair e 

sentar um pouco no sofá, perto de mim. Ela não estava para conversa: sua cabeça balançava 

negativamente e ela fazia muxoxos mal humorados. Mal olhava para mim e quando o fazia 

tinha o olhar de que só bastava um “ai” para que se iniciasse uma discussão.  

“Lembra que a gente combinou de fazer a entrevista? Quer fazer hoje?”, perguntei. 

Sua resposta foi um suspiro de impaciência, seguido de um bruto: “Vá, vá. Quero”. Peguei o 

meu telefone celular, que fazia as vezes de gravador, e quando me aproximei, fazendo a 

primeira pergunta, ela se levantou e ficou andando pela sala. Pedi para que ela se sentasse e ela 

reclamou: “Ô, Mayara!”. Creio que seja um pressuposto, na maioria das entrevistas, tentar 

deixar o entrevistado o mais à vontade possível. No entanto, seria pior se eu ficasse em seus 

calcanhares, de um lado para o outro, para não perder uma fala sequer. Pela minha experiência 

ela ficaria furiosa, pois uma das várias coisas que não suporta na vida é alguém atrás dela, 

“seguindo-a”. Acho que, nesses seus 33 anos de vida, ela criou um certo pavor em, como ela 

mesmo diz, ser “perseguida” ou “vigiada”.  

Mas a perseguição à qual ela se refere nada mais é que o reflexo de outro pavor 

constante no passado, no presente e, provavelmente, no futuro: o de ela se perder de nós. O zelo 

não é por menos, pois suas fugas são incontáveis. Nos bairros onde moramos, em shoppings, 

supermercados, não importa o local, ela só esperava que alguém ficasse desatento para seguir 

seu próprio caminho, que normalmente era o contrário do qual queria o restante da família. Ela 

não queria ver as coisas que queríamos. Ela queria conversar e se enturmar com gente nova, 

queria entrar nas lojas (de brinquedos, doces e malas de viagem) que bem entendesse. E quem 
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não quer fazer o que dá na telha, não é verdade? Por isso ela se ressente com as nossas 

excessivas atenções em locais de lazer e, sabendo disso, tentamos sempre disfarçar as nossas 

olhadelas e “perseguições”, fingindo estarmos atentos às vitrines. E, obviamente, ela nunca caiu 

nessa. 

Após meu pedido para que se sentasse, ela pensou um pouco e acabou se acomodando 

numa cadeira de balanço da sala, sua preferida, onde assistia de segunda a sexta-feira, como 

uma fã fervorosa, a todas as novelas do SBT até que começasse sua nova favorita: Cúmplices 

de um resgate17. No entanto, sua postura dizia que ser entrevistada hoje não era algo que, 

definitivamente, ela queria. A cabeça estava inclinada, com a mão servindo de apoio na testa, e 

olhava para qualquer lugar menos para mim. Ela estava mesmo era de saco cheio. Era um 

dilema: dar uma entrevista, algo que, em um momento mais oportuno, adoraria fazer ou se 

refugiar no quarto, longe de qualquer pergunta. Mas, no fim, ela decidiu prosseguir. Usou 

poucas palavras, mas as entrelinhas e os 28 anos que eu a conheço indicavam o que havia por 

trás de suas respostas vagas. 

Fiz o convite para entrevistá-la há algum tempo e, na época, foi aceito de bom grado, 

inclusive, porque ela sempre apreciou tudo do qual os tímidos fogem: falar ao microfone, dar 

discursos, apresentar-se em frente a um público. Em eventos sociais, ela fica super à vontade, 

solta; é ela quem domina, encanta e prende a atenção de todos. Só que seu jeito de ser, 

transparente e movido pelas emoções (algumas vezes acrescido da TPM), faz com que ela nem 

sempre aja como o esperado. Tal qual ocorreu no dia da entrevista, a possibilidade de participar 

de uma festa, algo que ela tanto gosta, pode parecer boa, a princípio. No entanto, se no dia do 

evento a sombra do mau humor pairar sobre sua cabeça, a ida para essa comemoração pode se 

tornar um martírio: para ela e para quem estiver perto, porque seu mau humor é “contagiante”. 

No dia da entrevista, tão esperado por nós duas, o mau humor levou a melhor, mas não deixou 

de ser revelador. A esperança era a de que sua disposição melhorasse, pois iríamos começar 

com um assunto que ela particularmente gosta: música. 

 

— Por que você gosta de tocar pandeirola? Como você se sente quando toca?  

— Porque eu quero, me sinto mais solta e eu canto sozinha.  

— E o que as pessoas dizem pra você quando veem você tocar? 

                                                
17 Exibida desde o dia 3 de agosto de 2015, a novela Cúmplices de Um Resgate é uma adaptação da novela 

mexicana Cómplices Al Rescate, feita pelo canal SBT. A trama se desenrola em torno das adolescentes Manuela 

e Isabela, irmãs gêmeas que foram separadas ao nascer. Após alguns anos, vivendo em famílias e realidades 

diferentes, elas se reencontram e decidem trocar de lugar. Quem interpreta as gêmeas é a atriz Larissa Manoela. 

Mais informações em: http://www.sbt.com.br/cumplicesdeumresgate/.   
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— Não sei o que dizem, não me dizem nada. 

 

Um dos sentimentos visíveis no rosto dela quando está tocando sua pandeirola 

vermelha é a realização, o êxtase de estar fazendo algo que ama. Não só ama, como também 

faz bem. Seus problemas com coordenação motora não interferem quando toca, pois ela executa 

diferentes ritmos e, à medida que acaba uma música e começa outra — no rádio, na televisão e 

mesmo ao lado de bandas — ela muda a batida, quase instantaneamente. E canta, com fervor, 

alto mesmo, sem se incomodar com vizinhos e quem está dentro de casa. Ela simplesmente se 

entrega àquilo que tanto ama: a música. E ela chama quem estiver perto para cantar junto. 

Escutar música é o seu exercício diário, sem pausas nos fins de semana: todo domingo, seu 

noivo, Junior, leva o violão e ambos alegram a casa com duetos que variam entre músicas 

religiosas, sertanejas ou românticas. No entanto, esse mesmo princípio não se aplica a outros 

instrumentos: ela tem ainda um violão e um violino, mas não se interessa muito por eles. 

Ela já participou de várias apresentações musicais, pelo grupo Ame Down ou pelo 

Centro de Mediação e Apoio Escolar (Cmãe), dos quais faz parte, junto com seus colegas e até 

com outros cantores e bandas, como quando se apresentou ao lado de personalidades 

importantes da música no estado da Paraíba, como Adeildo Vieira e Os Gonzagas.  

Em outra ocasião, ela tocou junto com a banda da Escola de Música Juarez Johnson, 

da qual fazia parte, junto com outros integrantes com deficiência, e uma das pessoas que 

estavam assistindo à apresentação era nada menos que o cantor e compositor paraibano Chico 

César. Então, quando ela começou a cantar e tocar com sua pandeirola a música “Canto ao 

pescador”, do Olodum, inspirada em Dorival Caymmi, convidou o artista a acompanhá-la, 

cantando também a canção. E foi o que ele fez. Em todas essas ocasiões, sempre arrancando 

aplausos e elogios ao final. A empolgação que ela demonstra com tudo isso é contagiante. 

 

— Quais são as bandas com quem você gostaria de tocar? Com quais grupos musicais/cantores 

você gostou de ter tocado? 

— Quero tocar com os filhos de Magela, amigo do meu pai. Gostei de tocar com Adeildo Vieira 

e com Os Gonzagas. 

— Quais músicas/artistas você mais gosta de acompanhar com a sua pandeirola? 

— Gosto de acompanhar as músicas de Cúmplices de um resgate (novela do SBT) e de Zezé di 

Camargo e Luciano18. 

                                                
18 Zezé di Camargo e Luciano são uma dupla sertaneja com mais de 20 anos de carreira e uma média de 130 

shows por ano. Segundo seu site oficial, cada um de seus discos superou a marca de 1 milhão de cópias. Entre os 
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— Você tem vontade de aprender a tocar outros instrumentos?  

— Tenho um violino, que eu vou aprender a tocar. 

— Qual é o seu maior sonho de vida? 

— Quero cantar junto com Zezé (da dupla Zezé di Camargo e Luciano). Ele me convidou para 

a casa dele. 

 

Para que ela queira tocar, basta apenas uma pessoa ou uma banda. Famosa ou não, não 

importa. Ela quer viver esses momentos, num palco, numa rodinha no quintal, não interessa 

onde. Mas, ainda assim, a fama está entre seus sonhos. Cantar com Zezé di Camargo e fazer 

parte da banda dele se tornaram vontades ainda mais fortes quando ela o conheceu 

pessoalmente, há alguns anos, em uma de suas apresentações no Forrock, uma casa de shows 

da capital. Mas já nesse encontro ficamos reticentes, porque, desde que nasceu, ela tem uma 

cardiopatia “invisível”, até que qualquer esforço ou emoção forte a deixe com unhas e lábios 

roxos, devido à incapacidade de seu coração separar com eficácia o sangue venoso do arterial. 

Ainda assim, tudo aconteceu tranquilamente, porque ela ficou menos nervosa do que 

esperávamos e, quando o encontrou, deu-lhe um abraço tão forte que o levantou do chão — 

como eu não estava lá, só posso imaginar a cara de susto dele ao ser “colocado no braço” por 

minha irmã. No fim do encontro, ele a convidou para a sua casa, promessa que ela leva a sério 

até hoje. 

Outro sonho dela é “ser” a Larissa Manoela, personagem da novela “Cúmplices de um 

resgate”, que está sendo reexibida no SBT. Da mesma forma, ela queria ser a Maria Joaquina, 

do remake da novela “Carossel”, também do mesmo canal. Um dia, quando ela me contou que 

sonhava para si com o cotidiano da Larissa Manoela, eu perguntei por que ela queria viver como 

a personagem. E a resposta foi que ela não aguentava mais sua realidade e, por isso, acabava 

direcionando sua insatisfação aos nossos pais, que foram acusados de não estarem “nem aí”.  

Para nós, da família, isso não é a realidade, pois sempre imaginamos que estávamos 

fazendo tudo para que a vida dela fosse feliz. No entanto, para ela, não ter esse sonho realizado 

que, no íntimo, imagino que ela deve saber que não é possível (em relação a querer ser outra 

pessoa), é muito doloroso. Eu ainda argumentei em favor dos nosso pais e disse que não 

deveríamos querer ser outras pessoas, que a vida dos outros também não é perfeita e que 

poderíamos tentar ser felizes sendo quem somos. E ela me respondeu com um sonoro: “Tá bom, 

Mayara. Chega”. Aí já vi que não adiantava insistir. 

                                                
seus hits musicais de sucesso estão “É O Amor”, “Indiferença”, “Pra Não Pensar Em Você” e “Você Vai Ver”. 

Mais informações em: http://zezedicamargoeluciano.uol.com.br/zcl/. 



64 
 

 

Apesar de ela guardar mágoa em relação aos sonhos não realizados, sua personalidade 

não é amargurada ou retraída. Quando se sente injustiçada, ela consegue se defender e responder 

à altura. Quem vier xingá-la ou chamá-la com um adjetivo que não goste, deve se preparar para 

receber o troco à altura ou pior. Ela não abaixa a cabeça em discussões e nem em situações de 

preconceito.  

 

— Você sabe o que é preconceito? Você poderia dizer para mim o que é? 

— Sei. Síndrome de Down não é doença. (Dizer que síndrome de Down é doença) É 

preconceito. Todas as criancinhas e babás têm a língua solta, e uma boca maior. Falam muito. 

— Alguma vez alguém já foi preconceituoso com você? Como foi essa situação? 

— Não. A minha diferença é normal. 

— O que você diria a uma pessoa que já passou por preconceito, para que ela não fique triste 

com essa situação? 

— Fica alegre, amar, amar (a pessoa) down, amar o próximo (com) down. 

 

Quando ela me falou que nunca sofreu preconceito, não pude deixar de lembrar das 

várias situações em que ela, sim, sofreu com a ignorância de tanta gente ao longo desses anos. 

Ela não admite diretamente, mas na resposta anterior, quando falou sobre “criancinhas e babás”, 

falou com raiva, ressentimento de quem já passou por isso muitas vezes. Quantos olhares 

recebeu, quantos “ela é doentinha19” já ouviu e até mesmo alguns “parece que é doida”, que 

escutou de pessoas da própria família. Mas ela nunca deixou de rebater com um “doido (a) é 

você” ou “doentinha é a mãe”. Não posso dizer que essa é a maneira melhor de se defender, 

mas foi a que ela encontrou para não “ficar por baixo”. 

Ainda assim, ela é muito consciente de que é diferente e que a diferença é o que forma 

o mundo como conhecemos. Ninguém é igual e uma das melhores maneiras de superar o 

preconceito, como ela diz, é o amor. 

 

 

 

                                                
19 Atualmente, especialistas, médicos e grupos que atuam no combate ao preconceito contra pessoas com 

deficiência defendem que a síndrome de Down não deve ser mais encarada como uma doença, e sim como 

condição genética, já que a mesma não impede que os indivíduos que a tenham sejam saudáveis.  Materiais com 

o intuito de provocar uma reflexão em torno deste assunto podem ser consultados, como a cartilha “Cuidados de 

Saúde às Pessoas com Síndrome de Down”, criada pelo Ministério da Saúde (disponível em: 

http://bit.ly/1VjRFSL) e o folheto “10 Coisas que Todo Mundo Precisa Saber sobre Síndrome de Down”, criado 

pelo Movimento Down (disponível em: http://bit.ly/1jGVpua). 



65 
 

 

Origens 

 

Não sei quando comecei a entender que ela tinha síndrome de Down. Ainda criança, 

lembro que não me ficava clara essa diferença. Tanto é que foi difícil entender por que o tal 

privilégio de ser filha caçula – com direito a mais mimos e maior “proteção” adulta – não era 

relegado unicamente a mim. Quantas vezes brigamos e, ao sermos flagradas, eu sempre achava 

que levaria a melhor por ser a mais nova, mas, algumas vezes, não era isso que acontecia. E 

isso eu não entendia com clareza.  

Ainda assim sempre foi natural para mim que ela, mesmo sendo cinco anos mais velha, 

gostasse dos mesmos programas de TV que eu (que consistiam, basicamente, em desenhos 

animados), das mesmas brincadeiras e, com frequência, dos mesmos brinquedos — só esse 

motivo deu em incontáveis brigas. Mas, por mais que discutíssemos, no fundo eu sabia que ela 

era a melhor companhia para brincar. Era ela quem ouvia com atenção os enredos que eu criava 

para que as nossas bonecas Barbie fossem protagonistas e se animava quando eu a chamava 

para participar das histórias. 

Éramos seis em casa. Eu, ela, nossos pais, nossa irmã mais velha e uma prima, que 

morava conosco desde criança (e, no coração, também uma irmã). Giulianna, nossa irmã mais 

velha (com 3 anos a mais que Cybelli e 8 anos mais que eu), sempre teve uma postura de 

segunda mãe, não apenas por ser a primogênita, mas por ter, desde cedo, responsabilidades 

comigo e com Cybelli. Ao lado dela sempre estava Andréa, nossa prima, mais velha que 

Giulianna seis anos, que desempenhava o mesmo papel que ela.  

Tenho lembranças de quando moramos na casa da minha avó paterna, no bairro da 

Torre, que ficaram mais vívidas quando fomos morar no bairro do José Américo (Andréa casou 

e não foi conosco) e depois voltamos para a Torre (agora para uma casa nossa). Em todo esse 

tempo, Cybelli e eu crescíamos juntas, quase iguais. Deixamos mais as bonecas de lado e 

começamos a ver mais TV Cruj, novelas (da Globo, do SBT, da Record e ainda era pouco), 

Dragon Ball, Chaves... a lista é infinita. Depois teve a fase de escutar mais música e dançar, 

ouvindo todos os CDs tema de novelas, tudo o que rolava na MTV e no rádio. E a gente sempre 

cantava em dueto, ela na primeira voz e eu numa péssima e rouca segunda voz – que não 

melhorou até hoje. Perdíamos a noção do tempo e, como o som estava sempre às alturas e nós 

só conseguíamos escutar uma a outra se gritássemos, era constante não atendermos telefonemas 

ou a campainha. Uma vez deixamos nossa mãe esperando do lado de fora, pois éramos as únicas 

com a chave de casa. Não lembro como a ouvimos, só lembro de ela estar furiosa como eu 

nunca vi (depois disso, comecei a pedir para Cybelli baixar o volume). 
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A partir daí começávamos a passar por diversas fases paralelas. E uma delas, é claro, 

é a de começar a namorar. Há alguns anos essa etapa tinha chegado para Andréa, depois para 

Giulianna. Cybelli, ciente de que era a mais velha depois de “Giu”, imaginava que era ela quem 

viria a namorar primeiro. Ela inclusive, já tinha rejeitado possibilidades de relacionamentos 

com outros meninos com síndrome de Down porque, segundo ela, nenhum deles era bonito 

como Zezé di Camargo. Ela queria alguém parecido com o ídolo dela (desde que éramos 

crianças) e quando ela via um rapaz que atendia às suas expectativas, chegava nele, puxava 

conversa e sem muitos rodeios perguntava: “Você tem namorada? É casado?”. Normalmente 

os rapazes levavam na brincadeira, desconversavam. Na maioria das vezes, eles não tinham 

nenhuma deficiência.  

Eis que então uma de nós começou a namorar. Mas não era ela, e sim eu. Tive meu 

primeiro namorado aos 17 anos, e ela já tinha 22. Ela ficou feliz por mim (eu acho), mas 

infinitamente mais triste por não ter conseguido primeiro. Ela chorou, mas não se conformou. 

Como sempre, ela não ia ficar para trás. Então, poucos dias depois que eu comecei o namoro, 

ela também arranjou um namorado que, antes, era um grande amigo de infância.  

Da mesma forma também foi no caso de encontrar um emprego. Todos nós 

trabalhávamos em casa e ela queria muito também. Só que o fato de ela não ter se alfabetizado 

sempre foi um entrave tremendo. Diferente do que se possa imaginar, não faltaram tentativas 

(majoritariamente maternas) para que ela pudesse ler e escrever. Foram diversas escolas 

(regulares e especiais) e vários anos na busca de que ela, enfim, pudesse adquirir as habilidades 

de leitura e escrita. No entanto, o pouco preparo profissional das equipes de ensino e suas 

próprias dificuldades de coordenação motora, falta de interesse e personalidade impaciente não 

tornaram isso possível.  

Por outro lado, no meu ponto de vista, esse é um fato tão pequeno, que se torna até 

minúsculo diante de todas as outras coisas que ela sabe fazer – fora as suas já mencionadas 

articulação verbal e seu talento como musicista. Ela, por exemplo, tem uma memória visual 

bem melhor que a minha. A começar pela memorização de trajetos, de ruas, de fachadas: se 

estivermos num carro e ninguém disser a ela para onde vamos, ela já deduz pelo caminho 

tomado. Marcas/logos de empresas, lojas e estabelecimentos dos mais variados, ela memoriza 

e acerta todos. E sua memória de formas também a ajuda a ter desenvoltura com seu 

smartphone, de onde faz ligações, envia áudios e assiste a vídeos na internet. Isso faz com que 

ela tenha um certo grau de independência. 

No fim das contas, ela deixou de estudar em escolas. Prefere atividades ligadas à 

criatividade e que mexam com o corpo, como as que realiza em um projeto de extensão 
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coordenado por estudantes de Educação Física da Universidade Federal da Paraíba. Mesmo 

com as limitações causadas pela sua cardiopatia, ela ama se movimentar, dançando e se 

alongando. Além disso, ela também participa do Letramento, um projeto do Departamento de 

Fonoaudiologia da UFPB, que incentiva o aprendizado, e de outra iniciativa, o Empoderar para 

Crescer, que promove a capacitação de adultos com síndrome de Down para o mercado de 

trabalho. 

Ela poderia trabalhar com o que já sabe fazer, que é tocar pandeirola. O problema, no 

entanto, é que as oportunidades não surgem. Foram muitos os grupos amadores com os quais 

ela tocou e sempre escuto essa observação da minha mãe: “Eles falam que ela é boa, que tem 

ritmo, que toca muito, mas quando pergunto se teria uma oportunidade de ela tocar com eles, 

sempre a resposta é negativa”. 

Os nãos, ou mesmo os entraves, entretanto, não se restringem às oportunidades de 

trabalho. Na verdade, eles começaram mais precisamente quando ela nasceu, há 33 anos. 

Naquela época, antes de seu nascimento, nossos pais não sabiam o seu sexo (a falta de dinheiro 

não permitia que tivessem plano de saúde, portanto, também não dava para bancar 

ultrassonografias), muito menos que ela tinha síndrome de Down – ou, o termo que era vigente 

na época: Mongolismo. 

A percepção de que havia algo diferente no ar começou ainda na sala de parto, com 

nossa mãe ainda meio sonolenta, por causa da anestesia da cesariana. Ela viu um bebezinho 

com os membros mais curtos do que os dos nenéns que já tinha visto, incluindo sua filha mais 

velha, que ainda não tinha 3 anos de idade. Mas até que ela descobrisse, foi uma sucessão de 

desconfianças. Os olhos vermelhos do meu pai, a enfermeira dizendo que ela só poderia ver a 

filha quando o pediatra chegasse e um médico amigo da família perguntando se ela queria tomar 

uma “injeçãozinha” só pioravam as coisas. Ninguém conseguia/queria contar para nossa mãe.  

Finalmente, o pediatra estava passando no corredor quando nosso pai foi atrás dele. A 

mãe, mesmo sem estar autorizada a se levantar da cama, foi no encalço dos dois, sem chamar a 

atenção para si. Entraram no berçário e ela, ainda sem ser notada, escutou o pediatra falar que 

Cybelli era “mongolóide” e sobre uma série de problemas de saúde que ela tinha quando nasceu.  

Até que perguntou: 

 

Pediatra: Vocês têm outros filhos? 

Pai: A gente tem uma menininha de 2 anos, vai fazer 3 anos. 

Pediatra: Então vá cuidar da outra filha, porque isso aqui é um caso perdido. 
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Ao ouvir essas palavras, nossa mãe, até então “escondida”, disse: “Olhe, doutor, a filha 

é minha. Quem saber o que fazer com ela sou eu”.  

Depois disso, foi uma batalha pela sobrevivência de Cybelli e contra o preconceito. 

Destemida, Cybelli contrariou todos os prognósticos médicos dados após a descoberta de sua 

cardiopatia: que não chegaria à puberdade, que não chegaria à fase adulta… E hoje sua 

existência é considerada um milagre médico: um milagre inteligente e talentoso. 
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O charme de um jovem esportista: Djalma Júnior 

 

Figura 2 - Fotografia do entrevistado Djalma Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com sorriso fácil e um jeito amável de ser, Djalma Júnior desperta simpatia onde quer 

que vá. Educado e extrovertido, é um hábito seu cumprimentar e dirigir algumas palavras gentis 

quando avista algum conhecido. Se essa pessoa, no entanto, for uma bela — jovem ou madura 

— mulher, receberá também alguns elogios ou mesmo, como já aconteceu uma vez com minha 

própria mãe, vai escutar a pergunta: “Você é casada? Tem namorado?”. O jovem sempre 

exprime suas intenções sem nunca, é claro, faltar com o respeito. 
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Por outro lado, na maioria das vezes não é preciso que faça muito esforço para cair nas 

graças do seu círculo de amizade feminino, pois “simpatia” talvez ilustre pouco o 

comportamento de algumas moças que, visivelmente, ficam encantadas com as atenções e as 

gentilezas do rapaz. Não é incomum vê-lo sendo alvo de abraços apertados ou beijos (na 

bochecha, pelo menos os que presenciei) nada discretos, por parte de algumas amigas, nos 

locais que frequenta. Obviamente, o jovem não impede os avanços dos carinhos e os recebe de 

bom grado. 

Não bastassem as maneiras carismáticas e um jeito de ser que mexe com a cabeça das 

mulheres, o jovem, no auge dos seus 26 anos e com um corpo definido pela influência do 

esporte, é um romântico nato — daqueles que se envolvem com uma ou, quem sabe, várias 

pretendentes. Apesar de ter se referido a pelo menos três nomes em nossa entrevista, ele 

garantiu que a sua “verdadeira” namorada é uma jovem do interior da Paraíba, com a qual se 

comunica pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. 

Mas ter uma namorada não o impediu de aproveitar uma deixa desta repórter, durante 

a entrevista, para jogar charme. Em um dado momento, Djalma alegou que o motivo de uma de 

suas pretendentes gostar dele era porque ele é um “príncipe”. Mas, como sua maneira de falar 

não é muito articulada, eu não tive certeza se entendi corretamente e, rindo junto com o rapaz, 

perguntei se era mesmo aquilo que queria dizer. Djalma, no entanto, foi rápido ao me questionar 

com um “Por quê? Tá com ciúmes?”. Fiquei surpresa, mas, passado um breve momento, 

expliquei que também sou comprometida, mas que éramos amigos e, rapidamente, ele também 

concordou com isso, dando uma de “desentendido”. 

Quando falei no nome de uma namorada de longa data, que conheci por estar no 

mesmo círculo de amizades da minha irmã Cybelli e com quem Djalma se relacionava há alguns 

anos, ele me disse que terminou o namoro há cerca de quatro anos. Essa afirmação me deixou 

com uma “pulga atrás da orelha”, pois lembro que um mês antes da realização da nossa 

entrevista, durante a exposição Arte Eficiente20, na UFPB, em que pessoas com síndrome de 

Down exibiram suas pinturas, Djalma tinha uma postura bastante próxima, protetora e carinhosa 

com a suposta ex-namorada. Mas, quando conversou sobre isso comigo, não parecia se importar 

e falou, inclusive, em tom de brincadeira sobre a situação — o que me fez pensar que, talvez, 

não tenha existido mesmo um fim verdadeiro para o relacionamento: 

 

                                                
20 Realizada em setembro de 2016, a exposição mostrou os quadros pintados por pessoas com deficiência que 

participaram de um projeto do Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba. 
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— Por que acabou o namoro? 

— Por causa de uma briga. 

— Por que teve essa briga? 

— Eu não sei não. Foi ela que começou (...). Ela é quem sabe, eu não ligo não. 

 

A presença de espírito quando se trata de relacionamentos e sua própria natureza afeita 

às paixões não abalam seu desejo de se casar. Este, na verdade, é o seu maior sonho. Outros 

aspectos, ou mesmo objetivos, de sua vida se submetem a esta vontade maior.  

Apesar de ter abordado durante nossa conversa vontades diferenciadas em relação à 

profissão — falou em ser médico, em atuar na empresa do irmão, uma companhia do ramo de 

materiais cirúrgicos, e até em ter como ofício “cavar terra” na UFPB —, ele me disse, dessa 

vez com um entusiasmo maior, que gostaria de um emprego em que trabalhasse muito e no qual 

fizesse “joia”, porque iria noivar. Da mesma forma, quando falou sobre seu gosto por viagens, 

mencionou uma possível ida para a Itália, na companhia da mãe, e deixou clara sua vontade de 

fazer esse mesmo passeio com sua futura esposa ao mudar um pouco o rumo da resposta, 

dizendo: “porque eu vou casar, ter a lua de mel”. 

E por falar em mudar de rumo, Djalma Júnior foi um maravilhoso desafio para mim 

no que concerne a estabelecer uma longa conversa com fluidez e seguindo os caminhos de 

raciocínio aos quais muitos de nós estamos acostumados. Isso porque sua fala é pouco clara, no 

que diz respeito à pronúncia de algumas palavras e na constituição de frases.  

Além disso, durante nossa conversa, ele mudava abruptamente de assunto, o que fez 

com que eu sempre tentasse retomar uma determinada linha de raciocínio, mas quando não era 

do interesse dele, não tinha jeito — nos momentos em que eu insistia, Djalma suspirava com 

impaciência, por isso logo percebi que ter essa atitude não seria proveitoso —. Desde antes de 

entrevistá-lo, já imaginava como seria, mas ouvi-lo me fez superar todas as expectativas, 

mesmo quando não respondia totalmente o que eu queria, o que eu esperava e sempre o que ele 

estava com vontade de me dizer.  

 

Amor filial 

 

Conversamos numa terça-feira à noite, após a aula de educação física da Escolinha do 

Movimento, um projeto da UFPB do qual ele e outras pessoas com síndrome de Down fazem 

parte. Antes da entrevista, a mãe de Djalma, Fátima, explicou ao filho que eu gostaria de 

entrevistá-lo e o convite, como eu já imaginava, foi aceito numa boa. Após o fim da aula, o 
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jovem me seguiu, sorridente, para um dos bancos do lado de fora do ginásio. Comecei 

perguntando sobre as viagens que fazia e os esportes que praticava, o que acabou levando para 

o assunto “relacionamentos” — que marcou o tom da conversa — e outros temas. 

Apesar de seus “amores românticos” terem sido a tônica da nossa entrevista, outro tipo 

de afeto se fez evidente, sempre surgindo como uma resposta inesperada a uma pergunta. O 

cuidado, a preocupação com sua mãe vinha à tona com afirmações como: “a bichinha de 

mainha, tá doente”, “tou preocupado com mainha”, “mainha chorou tanto”... 

Uma atenção expressa não apenas nas palavras, mas nas ações do rapaz. É perceptível 

sua postura carinhosa em relação à mãe em qualquer lugar, sempre abraçado a ela, dando-lhe 

beijos e “cheiros”, sendo um a companhia e alicerce do outro. Claro que as afinidades existem, 

mas imagino que não poderia ser diferente diante das circunstâncias da vida de ambos: com 

irmãos mais velhos vivendo outras realidades e o pai de Djalma falecido desde quando o jovem 

tinha apenas 10 anos, mãe e filho se uniram ainda mais e hoje cuidam um do outro. 

A morte do pai, inclusive, foi um assunto no qual eu não tive coragem de tocar e quem 

acabou me contando sobre isso foi a mãe de Djalma Júnior, Fátima: “Foi muito difícil. Tenho 

uma amiga psicóloga que conversou comigo. Ficava aquela dúvida: se leva ou não o filho pra 

ver o pai no caixão. Terminei levando. E aí marcou muito. Até hoje ele lembra que alguém me 

perguntou se eu queria vê-lo (o pai) antes de descer no túmulo. Falei que sim. Então abriram a 

janelinha na altura do rosto. Júnior estava perto e guardou isso na memória. Ele ainda chora 

quando lembra do pai. E fala muito no pai”. 

Não sei até que ponto a morte do pai influenciou a personalidade de Djalma Júnior. 

Ao mesmo tempo em que tem uma postura cuidadosa em relação à mãe, sua personalidade 

protetora extrapola o âmbito familiar, pois também exerce esse papel com os seus amigos: 

aconselhando quem está fazendo algo considerado errado, como brigar ou desobedecer aos 

pais/professores, e conversando com quem está triste ou desanimado, com o intuito de reverter 

a situação. 

 

Malhar, se capacitar e usar a internet 

 

Ao contrário do que possa parecer, o temperamento dócil não foi um empecilho para 

que desenvolvesse aptidão por um esporte que envolve embate corporal: o boxe. Não é algo 

puramente para mexer com o esqueleto, ele realmente revelou que gosta do que faz, 

demonstrando isso ao aplicar alguns golpes no ar, enquanto me falava sobre isso. Outras 

atividades que pratica são a natação e a musculação — e em relação a esta última, Djalma 
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também foi enfático: “gosto muito de malhar”. 

Se sentir bem ao praticar exercícios físicos, de certa forma, também dá a Djalma Júnior 

um incentivo a mais para que consiga o máximo de independência. Ele tem um personal trainer, 

vai para a academia sozinho e prepara a mochila com tudo o que vai precisar para o treino — 

ainda assim, faz tudo sob o olhar materno, para que não deixe nada para trás. 

Outro incentivo à sua independência é a participação no projeto da Universidade 

Federal da Paraíba, Empoderar para Crescer21, do qual Cybelli, minha irmã, também participa. 

Djalma atua na clínica de Fonoaudiologia e no Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Entre suas 

atribuições estão a utilização do computador, onde faz trabalhos de digitação, atende 

telefonemas, entrega processos, prepara café e já chegou a aplicar multas morais em carros 

estacionados em locais errados. Sua mãe, Fátima, contou sobre o que ele lhe fala quando chega 

depois de trabalhar no projeto: “Sempre quando ele chega eu pergunto ‘E aí, foi bom?’, aí ele 

responde ‘Foi bom’. Aí eu pergunto o que foi que ele fez, então ele me fala, por exemplo, que 

ficou no computador digitando o nome dos livros. As multas morais, o café e o atendimento do 

telefone foram lá no comitê. Na clínica, ele está formando a biblioteca e está digitando o nome 

dos livros com a editora de lá, colocando o ano e o autor de cada livro. Desde que ele começou 

nesse trabalho, eu achei ótimo, porque ele está trabalhando com acesso ao computador”. 

Quando não está cuidando do corpo ou aprendendo atividades próprias do dia a dia 

dentro de uma organização, Djalma gosta de passar o tempo navegando na internet e procurando 

vídeos musicais dos artistas que mais gosta, como Michael Jackson22 e Mamonas Assassinas23. 

O rapaz não só assiste a tudo como também canta vários singles, em especial desta última banda, 

que foi um grande sucesso na década de 1990, com letras espirituosas e de duplo sentido. 

  

A sexualidade 

 

E por falar em conteúdos um pouco mais “picantes”, devo dizer que, por um momento, 

                                                
21 Visando à capacitação para o trabalho, a iniciativa atende sete jovens com síndrome de Down, que recebem 

tutoria de profissionais das áreas de Fonoaudiologia, Pedagogia e Terapia Ocupacional. 
22 Considerado o Rei do Pop, o norte-americano Michael Jackson começou a cantar ainda criança, no grupo 

Jackson 5, formado por ele e pelos seus irmãos. Na década de 1970 começou uma carreira solo, imortalizou singles 

como “Billie Jean”, “Beat It” e “Thriller” e é uma influência nos trabalhos de artistas de todo o mundo. O artista, 

que faturou bilhões durante a carreira, morreu em 2009, aos 50 anos. Mais informações em: 

<http://www.michaeljackson.com/>. 
23 Alcançando um sucesso meteórico em 1995, Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira que durou apenas 

oito meses devido à morte chocante de todos os seus integrantes em um acidente aéreo. Com um som eclético, que 

misturava pop, rock, sertanejo, entre outros ritmos, ganhou fama usando o humor e apelando para o duplo sentido 

em músicas escrachadas como “Brasília Amarela”, “Robocop Gay”, “Bois don’t cry” e “Jumento Celestino”. Saiba 

mais em: <http://arte.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/03/02/mamonas-assassinas/>. 
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cheguei a me iludir pensando que Djalma só usava o WhatsApp para conversar com os amigos 

e chamá-los para sair. Descobri um outro uso que ele faz do aplicativo, de forma inesperada, 

quando eu perguntei sobre os filmes que gostava de assistir: 

 

— Quais são os filmes que você gosta? 

— Gosto de ver mulher (no cinema). Gosto de ver mulher pelada. 

 

O mais legal de quando entramos nesse assunto é que Djalma não exibiu o menor 

constrangimento, uma reação comum mesmo para pessoas adultas que assumidamente 

consomem esse tipo de conteúdo. Simplesmente continuou com um sorriso no rosto, alternando 

com algumas risadinhas. Ele não assiste a esse tipo de entretenimento no cinema, como deu a 

entender pela sua resposta, mas pegou a “deixa” dos filmes para falar sobre as “produções 

cinematográficas” que gosta de olhar quando está no WhatsApp. Disse que desde pequeno gosta 

de ver vídeos com conteúdo mais erótico, demonstrando que sempre teve uma curiosidade sobre 

o assunto — ainda um tabu, principalmente para pessoas com deficiência intelectual, tal como 

a síndrome de Down, apesar de ser algo natural e inerente à constituição, à vida humana. 

Sexualidade, relacionamento amoroso e as emoções que envolvem esse tema estão 

presentes na maioria das pessoas com síndrome de Down que conheci, assim como Djalma,  o 

que demonstra que esses indivíduos, da mesma forma que aqueles sem deficiência intelectual, 

sentem desejo, atração, entre outras sensações. Ainda assim, um tabu ronda esse tema. Existem 

controvérsias entre opiniões de pais e profissionais sobre as possibilidades de a pessoa com 

síndrome de Down exercer sua sexualidade. Algumas pessoas com a alteração genética não são 

encorajadas nesse sentido (e são até reprimidas), já outras são mais incentivadas — e ainda há 

aqueles que não recebem nenhum tipo de orientação. 

Castelão, Schiavo e Jurberg (2003) divulgaram os resultados de um estudo feito com 

348 pessoas, entre pais e profissionais que atuam no suporte a indivíduos com síndrome de 

Down, sobre o que pensam acerca da sexualidade de pessoas com a trissomia 21. Os autores 

também buscaram identificar como os próprios indivíduos com a condição genética entendem 

sua sexualidade. 

Com base em técnicas como questionários e grupos focais, realizados com pessoas 

com síndrome de Down (SD), pais e profissionais, os autores chegaram à conclusão de que os 

filhos recebem dos pais um tratamento infantilizado, já que os genitores querem evitar o 

encargo do possível resultado de relacionamentos sexuais, como uma gravidez que possa 

resultar num bebê com SD. Já em relação aos profissionais, o estudo indica que eles “sentem-
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se despreparados para orientar sexualmente a pessoa com SD e harmonizar as atitudes dos pais 

aos desejos sexuais dos filhos” (CASTELÃO; SCHIAVO; JURBERG, 2003, p. 32). 

Além disso, os autores concluem que a sexualidade das pessoas com síndrome de 

Down se desenvolve da mesma maneira que em indivíduos sem a alteração genética, no entanto 

é vivida com barreiras. No caso de Djalma, sua mãe Fátima apoia a ideia de ele um dia se 

relacionar sexualmente, no entanto, nenhuma das garotas com síndrome de Down com quem 

namorou faz sexo. Isso mostra que, no caso delas, a expressão da sexualidade é mais reprimida, 

como acontece com grande parte das pessoas com SD.  

Os obstáculos para a vivência da sexualidade também são notados por Moreira e 

Gusmão (2002) em um trabalho em que analisaram não só os aspectos sociais, mas os genéticos 

da sexualidade em pessoas com síndrome de Down. Nessa pesquisa, os autores apontam que 

atitudes como reprimir ou não falar sobre o assunto não são boas maneiras de se tratar a 

sexualidade de quem tem SD e apontam a necessidade do ensino da educação sexual para uma 

maior inclusão desses indivíduos na sociedade. Assim, “(...) a educação sexual, inserida no 

contexto da educação global do indivíduo, estimula a evolução do desenvolvimento 

psicossexual, possibilitando a aceitação de regras sociais e a definição de valores sexuais que 

certamente contribuem para inclusão social da pessoa com SD” (MOREIRA; GUSMÃO, 2002, 

p. 99). 

No entanto, quando nos deparamos com a realidade, é possível depreender que o 

desenvolvimento da sexualidade está atrelado ao que é ou não permitido pelos pais, segundo 

indicam Castelão, Schiavo e Jurberg (2003, p. 35): “Na prática, os pais é que determinam a 

vivência sexual de seus filhos à medida que validam ou não seu desejo. Os profissionais muitas 

vezes são colocados como vigias tanto a mando dos pais como da instituição”. 

A sexualidade também engloba a questão do casamento, que é um assunto de muito 

interesse para Djalma. Inclusive, relacionar o sexo ao matrimônio é um argumento normalmente 

usado pelos pais para que as pessoas com síndrome de Down mantenham a sua virgindade. No 

entanto, esse ainda é um tema em que os pais têm uma postura menos flexível, especialmente 

com relação à viabilidade do matrimônio para seus filhos.  

 

É esperado que entre pessoas que namoram surja o desejo de se casar. Isto também 

acontece com as pessoas com SD. Sobre o assunto, os pais colocam como condição a 

independência financeira e maturidade emocional.  Para os profissionais a postura é 

semelhante, mas reconhecem que o apoio familiar é indispensável neste caso. As 

pessoas com SD desejam casar-se. Elas demonstram suas intenções e tentam, em 

alguns casos, explicar essa necessidade aos pais (CASTELÃO; SCHIAVO; 

JURBERG, 2003, p. 36). 
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Apesar de as pessoas com síndrome de Down terem e até exprimirem seus sonhos em 

relação aos relacionamentos e sexo, não percebo, enquanto alguém que convive diariamente 

com uma pessoa com síndrome de Down e esporadicamente interage com outros indivíduos 

com a mesma condição genética, que haja uma resposta parental satisfatória diante desses 

anseios. É preferível que as filhas e filhos não pensem nisso, então há sempre o desvio do foco 

quando o assunto começa a “esquentar”. A postura do “só pode quando casar” também tem sua 

força, mas fica a dúvida se esse matrimônio é realmente cogitado ou se apenas é a saída 

considerada mais fácil para a situação.  

Dessa forma, Luiz e Kubo (2007) apontam que pesquisas mostram que é raro que 

jovens com deficiência intelectual sejam ouvidos quando se trata de relacionamentos amorosos 

e sexo. Ou seja, suas curiosidades, desejos, sentimentos e situações, que remetam a esses 

assuntos, em muitos casos são ignorados e/ou reprimidos. Essa negação da relação 

afetiva/sexual não impede, entretanto, que eles se expressem de maneira semelhante a jovens 

sem deficiência, como indicam as autoras: “Em alguns estudos é possível identificar que jovens 

com alguma deficiência mental têm frustrações, fantasias e também são capazes de expressões 

de afeto e manifestações ‘normais’ da sexualidade” (LUIZ; KUBO, 2007, p. 220). 

No próprio estudo de Luiz e Kubo (2007) se  chega à conclusão, por meio de relatos 

de cinco jovens com síndrome de Down, que a expressividade deles não destoa da de outros 

sem a síndrome com a mesma faixa etária. Destacam, ainda, a importância de a pessoa com SD 

vivenciar também o amor e a sexualidade, até para aprender sobre os significados e as atitudes 

próprios desse aspecto da vida. 

A vida amorosa de Djalma, exceto pela ausência de sexo, não difere do cotidiano de 

qualquer outro jovem de sua idade. Também não entendo como exageradas as suas expressões 

nesse sentido. Talvez, entretanto, a predileção dele pelas questões do relacionamento afetivo e 

do sexo exista exatamente pela vontade de ter uma vivência mais efetiva nesse aspecto, assim 

como percebo em outros jovens e adultos com síndrome de Down. 

 

O desafio de estudar 

 

 Djalma estava muito animado enquanto falávamos sobre os vídeos picantes com 

mulheres nuas a que assistia, mas a empolgação arrefeceu quando entrei no assunto “escola”. 

Ele foi econômico nas palavras, contando que estudava em um colégio particular — onde 

cursou até o sexto ano do Ensino Fundamental —, mas acabou perdendo a vaga. Hoje faz um 

reforço escolar com uma profissional especializada em Psicologia e Psicopedagogia, 
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exatamente para fortalecer o aspecto no qual tem dificuldade: o aprendizado em salas de aula. 

Nesse local, Djalma contou que faz leitura e teatro, mas acha a instrutora “chata, porque ela é 

linha dura”. Quando questionei o motivo de encará-la dessa forma, disse simplesmente: “Porque 

tudo eu fico com preguiça”.  

Não sei se essa “preguiça” tem outro nome, como desmotivação, falta de paciência ou 

dificuldade de adaptação em relação às metodologias de ensino/aprendizagem, mas senti que 

se a preguiça, ou qualquer que seja seu nome, apareceu durante a entrevista é porque existe uma 

questão para se pensar. Ao pedir para que escrevesse para mim uma palavra que falou mais de 

uma vez, mas que no momento não compreendi, Djalma recusou, alegando que sua cabeça não 

estava “boa” e que estava cansado. O mesmo aconteceu quando ele “encerrou” a entrevista, 

tanto com sua expressão corporal, mostrando realmente que queria era sair dali, mas também 

utilizando a mãe como “desculpa” dizendo: “É que mainha tem hora pra sair”.  

Não o culpo, pois vi como Djalma se esforçou para que eu o entendesse e percebi como 

eu mesma insisti, com perguntas, para tentar entendê-lo totalmente. Submeter-se a uma 

entrevista de mais de 20 minutos, logo após um treino físico, como era o seu caso, foi uma 

tarefa, imagino, enervante. Mesmo assim, depois que acabamos a conversa, ele esboçou um 

sorriso ao ouvir meu agradecimento, ao qual retribuiu. Meia hora depois, ainda estávamos lá, 

ouvindo minha mãe e a dele (que tinha hora pra voltar, segundo Djalma) batendo um papo super 

animado, que só terminou quando só sobrou a gente pelas redondezas do ginásio. 
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Seu coração é do funk, mas também de uma garota 

 

Figura 3 - Fotografia do entrevistado Messias 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Tênis, bermuda folgada, camisa regata, boné e, para coroar o visual, uma corrente 

prateada vistosa. No dia da entrevista, era assim que ele estava. E quem o observar apenas 

durante as aulas de educação física, usando apenas fardamento escolar, sem nenhum adereço e 

exibindo um corte de cabelo “certinho” e bem curto, dificilmente saberia chutar qual é a “turma” 

desse garoto. Aos 14 anos, a praia do menino com síndrome de Down chamado Messias — e a 

de seus amigos mais próximos — é o funk. 
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MC Kauan24, MC Bola25 e MC Daleste26 (este já falecido) são seus cantores favoritos 

e influenciam não só as roupas que usa, mas também os seus hobbies, como o seu atual esporte 

preferido: muay thai. 

 

— E essa sua roupa é inspirada nos MCs? 

— É. Porque tem MC que canta coisa de funk, que gosta de dar porrada (...) aí eu comecei a 

praticar com mais interesse o muay thai. Comecei a aprender muito mais e a ser muito bom. 

— E você gosta de fazer muay thai? 

— Gosto. Lá tem chute, cabeçada e porrada na cara, “tum”, “tum”. 

 

A “porrada”, no entanto, fica só nas músicas e no muay thai, pois ele não tem nada de 

violento. Pacífico com amigos e família, seu máximo de rebeldia é fazer corpo mole para 

estudar ou para realizar alguma atividade que não seja ir para suas aulas de luta. Mesmo assim, 

por vezes sob alguns protestos, ele cumpre suas tarefas diárias, que também incluem reforço 

em matemática, sessões de fonoaudiologia, aulas de educação física, aprendizado de violoncelo 

e um projeto onde é realizado um trabalho com teatro. 

Aluno do sexto ano em uma escola municipal da capital paraibana, ele gosta das 

disciplinas de biologia e história — porque tem soldados e índios  — , e na hora do recreio curte 

jogar bola e brincar com armas (de mentirinha, obviamente). Diferente do clássico seriado 

Chaves, um de seus programas de TV preferidos, lá na escola de Messias não é o professor que 

recebe o apelido de “Linguiça”, mas sim a diretora. E a alcunha ainda tem justificativa: “porque 

ela é muito grande”. Ele também tem uma professora preferida, que lhe ensinou no ano passado, 

mas que não deixa de ver sempre que pode.  

 

— Ela sempre gostou de mim. Aí quando eu mudei de série, ela me disse: “como você mudou 

                                                
24 MC Kauan “O Coringa” é o nome artístico de Kauan Mariz de Oliveira, cantor de funk da Baixada Santista, 

no estado de São Paulo, que já conta com 4 milhões de seguidores em suas redes sociais. Suas performances nos 

palcos, que contam com dançarinos vestidos de palhaços, se inspiram no Coringa — um dos vilões mais 

conhecidos dos quadrinhos e filmes do Batman — e também na “Noite do Terror”, uma das atrações do extinto 

parque de diversões Playcenter. Saiba mais no site oficial do artista: 

<http://www.oficialmckauan.com.br/home/>. 
25 Wallace Santos Ramos recebeu de um tio, ainda criança, o apelido “bola” e hoje o utiliza como nome artístico. 

Seu maior sucesso é o hit “Ela é top”, que bombou no ano de 2012. Nas suas letras não recorre a apelos sexuais 

ou apologia às drogas. Além de funk, o artista também canta samba. Ele já cantou em parceria com famosos 

como Péricles e Mr Catra. Mais informações em: <http://www.mcbola.com.br/oficial/>. 
26 Daniel Pedreira Senna Pellegrine, o MC Daleste, tinha apenas 20 anos quando foi assassinado com um tiro 

durante um de seus shows em Campinas (SP), em julho de 2013. Entre os seus sucessos estão os singles "O 

gigante acordou!",  "Deusa da Ostentação", "Meu herói" e "Mais amor, menos recalque". Outras informações no 

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira: <http://dicionariompb.com.br/mc-daleste>. 
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de série, então vá lá na minha sala e coloque os cadeados para me ajudar”. Eu ajudo ela toda 

aula quando vou pra lá.  

— Você gosta de ajudar? 

— Quando acabam as aulas, eu vou pra lá, coloco os cadeados e pego a bolsa dela. 

 

Entretanto, além de tudo isso, o que ele mais gosta no colégio é de uma garota… uma 

menina que sempre foi sua amiga, desde que era pequeno e que, agora, ele declara com orgulho 

(para quem perguntar ou não) que é sua namorada. Messias, que fala sobre sua amada com olhar 

e voz sonhadores, demonstra o seu amor principalmente por meio de mensagens de WhatsApp. 

 

— Ela estuda com você? 

— Ela estuda no sétimo ano, mas toda aula mando mensagem pra ela. 

— E o que você fala pra ela? 

— Eu falo que eu amo ela, eu mando coração pra ela, e mando beijos. 

— E ela te responde o quê? 

— Ela responde que me ama também e diz que eu sou o namorado perfeito dela. 

 

 A mãe de Messias, Lucinete, que é gestora da escola onde o filho estuda, teme a 

situação por se se tratar de uma garota mais velha e sem deficiência intelectual. Ela não acredita 

que exista, realmente, envolvimento entre ambos, pois a garota confirmou para ela que existe 

apenas amizade. Apesar disso, Messias não desiste de sua amada e, segundo Lucinete, “perturba 

ela que só. Escreve ‘Meu amor, eu te amo’, manda ‘zap’ pra ela. Aí eu converso com ela e digo 

‘responda, diga que você é amiga dele, que já tem namorado’, aí ela faz ‘tá certo’. Mas ele só 

escuta o que ele quer, sabe? Ela pode dizer 10 vezes, mas ele não dá nem cabimento e diz ‘tchau, 

meu amor. Eu te amo’. Não deixa ninguém pegar no celular dele, mas eu fico com medo porque 

eu não quero que ele sofra”.  

Independente de haver ou não um relacionamento, Messias é romântico e fiel ao seu 

amor. Dessa forma, suas interações com outras meninas não passam de amizade. Ainda assim, 

ele adora soltar piadinhas com as amigas, chegando a chamar os pais de algumas delas de 

“sogrão”. Apesar disso, nenhuma delas é a garota da escola, o que as deixa no status de “só 

amigas”. 
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Ser diferente na escola 

 

O amor é uma das razões para Messias gostar da escola (assim como seus amigos, 

professora e matérias). Mas, como nem tudo é tão perfeito, ele já sentiu na pele que ser diferente 

nem sempre é algo encarado com naturalidade, inclusive no ambiente escolar. 

 

— Alguém já lhe tratou diferente por você ter síndrome de Down? 

— Alguns notaram, né? (...). Teve um dia, jogando, que eles começaram a me empurrar pra 

me tirar do jogo. Eu queria jogar, mas eles queriam me tirar do jogo, pra eu não jogar. Aí eu 

disse pra a minha cuidadora27, aí minha cuidadora foi falar com eles, dizer que eles são muito 

maus. Também não gostam muito de mim, não.  

 

O preconceito é uma manifestação negativa que pode ser testemunhada em contextos 

diversos, como afirma Saad (2003), podendo ocorrer em variados locais de socialização e ser 

expressado por crianças, adolescentes e adultos. Neste último caso, a autora cita 

diretores/proprietários de escolas que não acolhem estudantes com síndrome de Down e “pais 

de crianças sem deficiências que frequentam os  parques, cujos filhos compartilham os  

brinquedos com as que apresentam síndrome de Down” (SAAD, 2003, p. 69). Uma das formas 

de combater atitudes preconceituosas é a informação, porém esta, por si só, de acordo com Saad 

(2003) não é o bastante para superar o preconceito. 

Responsável por ainda existir exclusão, o preconceito poderá se extinguir na medida 

em que se proporciona acesso à informação e mudanças de paradigmas sociais. Na área da 

educação, o professor Miguel López Melero, que realiza pesquisas e trabalhos com pessoas 

com deficiência na Espanha, propõe a construção de uma nova escola, que consiste num modelo 

novo de educação que aceite a diversidade como uma parte inerente ao ser humano e, dessa 

forma, não faça exclusões. 

Em seu livro “Construyendo una escuela sin exclusiones” ou, em português 

“Construindo uma escola sem exclusões” (tradução nossa), Melero (2004) propõe um projeto 

educativo que poderia ter como nome a expressão “Aprender a conviver juntos” e só poderia 

virar realidade com o entendimento de que todos os estudantes são diferentes. A partir dessa 

compreensão, seria possível criar um modelo educacional contrário à desigualdade, que 

                                                
27 O projeto de lei que assegura a presença de cuidadores nas escolas para dar assistência a estudantes com 

deficiência está em tramitação no Senado Federal. Para saber mais, acesse a página da proposta no site do 

Senado: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118223>. 
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enxergaria a diferença não como um defeito, mas como um valor28.  

Ainda segundo Melero (2004), a escola sem exclusões acolheria todos os estudantes e 

consistiria numa maneira de aprender a conviver com as diferenças pois, ao contrário desta, a 

escola tradicional legitima a existência de uma classe de estudantes inferior “cognitiva, cultural 

y socialmente” e difunde, assim, que sempre existirá uma classe de cidadãos inferior. No 

modelo proposto pelo autor, o reconhecimento da diferença dentro da sala de aula, 

demonstrando que cada aluno aprende de maneira diferente, mas que com a ajuda de todos o 

aprendizado é possível,  consiste em uma trajetória para a coexistência democrática. 

Partindo de uma escola sem exclusões na prática, seria possível transmitir o contrário 

do que é propagado pela escola atual, que ainda guarda alguns resquícios hegemônicos das 

instituições do passado, para a sociedade. E situações como a vivenciada por Messias, que foi 

impedido por seus colegas de participar de um jogo, e as tantas outras rejeições sentidas pelas 

pessoas com síndrome de Down, ou outras deficiências, poderiam ser cada vez mais raras.  

 

Sonhos e referências familiares 

 

Felizmente, preconceito é algo que não o desanima. E quando se trata de realizar seus 

sonhos, então, Messias tem ânimo de sobra. Convicto, disse que vai casar com a tão amada 

garota da escola e também quer ter uma moto, mas ele sabe que sua mãe não é favorável à 

realização imediata desse desejo: “A minha mãe é uma boa mãe, a melhor do mundo, né? No 

dia que eu perguntei pra o meu pai pra comprar uma moto, ela não quis, porque só pode ter 

moto com 30 anos”. Também sonha em cantar e, como profissão, quer seguir a carreira de 

cantor de funk. No entanto, na entrevista, quando pedi para ele dar uma “canja”, ele ficou meio 

sem jeito e disse que não sabia cantar “de cor”.  

 

— O meu sonho é cantar.  

— Cantar o quê? 

— Cantar funk também, adoro funk. Gosto muito de cantar. 

— Você sabe alguma música decorada? 

                                                
28 “(...) mi pensamiento es que la escuela pública necesita un nuevo proyecto educativo. Un nuevo proyecto 

educativo que podríamos denominar: ‘Aprender a convivir juntos’. Este sólo se construirá sobre la base de la 

comprensión de que todas las personas que acuden a la escuela son diferentes. Aceptar este principio es iniciar la 

construcción de un nuevo discurso educativo al considerar la diferencia en el ser humano como un valor y no 

como defecto y , a partir de ahí renacerá una cultura escolar que respetando las peculiaridades e idiosincrasia de 

cada niña y de cada niño evitará las desigualdades” (MELERO, 2004, p. 95). 
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— Tem aquela do MC Brisola29, aquela da arma. 

— Você canta pra mim? 

— É que agora, quando eu escuto a música eu canto, porque senão eu não sei como ele canta. 

— Você não sabe como é que canta? 

— É. Sem o som eu não lembro de nada. 

  

Messias falou também sobre um outro sonho, que afirmou já ter realizado, que é o de 

ser caçador, como o falecido avô paterno. Ao falar sobre um antepassado ainda tão presente em 

sua memória, sua voz saiu embargada por um misto de saudade e lágrimas que, com esforço, 

não deixou cair.  

 

— O pai do meu pai era bom, era jovem e ele morreu porque tava muito doente e tava muito 

velhinho. Aí eu falava pra o meu avô que ele era o maior caçador, aí depois ele bateu as botas 

e foi pra o céu. 

— Mas qual foi o sonho que você já realizou? 

— Ser caçador.  

— Ser caçador como teu avô? 

— É.  

— O que ele caçava? 

— Ele caçava bichos e comia. 

— Que bichos ele caçava? 

— Era preá, tatu, no mato. 

— Você já foi com ele em alguma numa caçada? 

— Não, quem foi com ele foi meu pai.  

 

A partir daí, entrando em um fluxo de memórias, contou que era pequenininho quando 

o avô, depois de uma queda de bicicleta, teve que ir para o hospital e toda a família se reuniu e 

foi para lá. Com orgulho na voz, também se comparou aos primos e disse: “Quem mais respeita 

o meu avô sou eu”. E falando em primos, Messias tem vários. No total são 14, sendo que “alguns 

são grandes e alguns são pequenos”. Entre esses primos, há Lucas, que é seu amigão, parceiro 

                                                
29 MC Brisola, nome artístico de Silas Santos Rodrigues, nasceu na Zona Norte de São Paulo. É conhecido pelos 

singles “Essa Mina é Demais”, “Giro Louco” e “Senta Pros Trafica”, entre outros. Mais informações na fanpage 

do funkeiro no Facebook <https://www.facebook.com/oficialmcbrisola/> e no site da produtora de seus shows: 

<http://www.gr6eventos.com.br/artistas/mc-brisola.html>. 
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e, é claro, ele também gosta de funk. 

Mas logo ele voltou a falar sobre o seu caçador preferido, que encontrava e conversava 

com índios durante suas caçadas. A partir daí, à medida que era perguntado, foi recontando 

histórias e fatos sobre sua família paterna, relatando o que viu e o que já ouviu: 

 

— E seu avô, morava no interior? 

— Ele tinha uma fazenda, dentro do interior mesmo, depois que ele casou com a minha avó 

Tonha. Minha avó Tonha, quando eu era pequeno, ela morreu.  

— Então você não a conheceu? 

— Eu tinha conhecido já, né? Porque minha avó Tonha fazia o cuscuz do meu pai pra ele 

comer. Foi quando meu pai começou a ficar gordo. 

— Seu pai é gordinho, é? 

— É. No dia que meu pai começou a comer cuzcuz, ele era magro. Agora ele é gordo porque 

come muito cuscuz, toda noite. 

 

Entre novelas, filmes e videogames 

 

Se o pai não pode ver um prato de cuscuz na frente, o filho também não pode ficar 

perto de um pãozinho. Apesar de ser um garoto que não costuma pecar pelo excesso na comida, 

“se deixar ele come sanduíche de manhã, de tarde e de noite”, contou a mãe do menino, 

Lucinete. Porém, o cuidado materno com alimentação, aulas e aprendizado nem sempre 

consegue se estender ao tipo de entretenimento que o garoto gosta de consumir em casa como, 

por exemplo, o que ele assiste na TV.  

Quando está sozinho com o pai, que gosta de filmes com teor mais violento, o garoto 

aproveita e assiste ao mesmo que ele. Já se a mãe estiver em casa, ele só assiste a “Chaves” ou 

a outros programas de entretenimento voltados para o público infanto-juvenil. Isso acaba 

influenciando suas preferências, que variam entre programas mais pesados e outros mais leves: 

 

— Quando você está em casa, o que gosta de fazer? 

— O que eu mais gosto é de terror (filme), novela e desenho.  

 

Assistir à televisão é a segunda atividade que mais gosta de fazer, perdendo só para o 

muay thai. E diante da indicação de alguns estudos com pessoas com síndrome de Down em 

diferentes estados brasileiros (SILVA; DESSEN, 2003; ANGÉLICO, 2004; MARQUES, 2008; 
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GOMES, 2014) ver TV figura como uma das maneiras de entretenimento/lazer  para esses 

indivíduos, sendo, em alguns casos, a mais importante. 

Essa constatação pode ser verificada estatisticamente, por exemplo, na pesquisa de 

Marques (2008), que levou em consideração 2.187 pessoas com síndrome de Down, com idades 

de sete a 64 anos, dos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Segundo a análise, 45,3% dos pesquisados, ou seja, 908 pessoas, tem como atividade de lazer 

preferida assistir à televisão (MARQUES, 2008).  

A partir das considerações de Nahas et al. (1999), Marques também observou que 

atividades passivas, como ouvir música e ver TV, são as preferidas de pessoas com síndrome 

de Down (MARQUES, 2008). Essa inclinação pelas atividades de pouco esforço físico é 

comprovada pelo próprio Marques (2008), que demonstrou que, em seguida à predileção por 

TV, vem a preferência por ouvir música, sendo esta atividade a favorita de 19,2% dos homens 

e de 19,4% das mulheres. Ainda foi observado, de acordo com a pesquisa, que 13,5% dos 

indivíduos, entre homens e mulheres, utilizam computadores (MARQUES, 2008).  

No seu estudo, o autor também aponta que o tempo médio diário em que os indivíduos 

com síndrome de Down passam assistindo à televisão é de 3,35 horas. Fatores como a presença 

do aparelho de TV na maior parte das casas do país, como uma opção de entretenimento barata 

e segura, e a baixa condição financeira da maioria dos estudados (o que dá menos acesso a 

outras atividades), entre outros fatores, poderiam contribuir para o maior tempo das pessoas em 

frente à TV (MARQUES, 2008. 

Entretanto, este não é o caso de Messias, que é um garoto ativo, mas que, se não fosse 

incentivado a participar de outras atividades, ficaria, é claro, vendo TV. Segundo sua mãe, 

Lucinete, com exceção do muay thai, “tem muitas atividades que ele não quer ir pra ficar vendo 

televisão”. 

Além dos filmes que assiste com o pai, Messias gosta de ver também as suas novelas 

preferidas, que são Chiquititas30 e Cúmplices de um resgate. Esta última é uma “febre” entre 

seus amigos com síndrome de Down. Tanto é que não basta assistir, é preciso comentar sobre 

os capítulos pelo WhatsApp com uma de suas melhores amigas, Gabi. Segundo ele, quem 

costuma começar a conversa é a amiga, que “sempre fala da novela, o dia inteiro”. Além de ver 

TV, Messias também gosta de jogar videogame e, entre suas preferências, estão os games de 

futebol, luta e corrida de moto. 

                                                
30 A telenovela é uma das várias versões da produção televisiva original, que é Argentina. Exibida entre 2013 e 

2015, voltou ao ar em 2016, no SBT. A história gira em torno do cotidiano das crianças do Orfanato Raio de Luz 

e o mistério que envolve a criação do lugar. Mais informações em: <http://www.sbt.com.br/chiquititas/>. 
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Por trás do escudo, só amor: Raquel 

 

Figura 4 - Fotografia da entrevistada Raquel 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Pessoas introvertidas, quietas, que falam pouco e muito escutam sempre me 

despertaram admiração. Provavelmente, os motivos são porque eu sinto falta desse dom de 

ponderar melhor antes de soltar a língua, ou mesmo porque, com uma “grande boca”, acho 

ótimo ter um bom ouvido para entreter com minhas histórias. Mas, principalmente, — e aqui 

vai uma consideração baseada tão somente a partir do meu juízo de valor e vivência — porque 

sinto que elas emanam maior sensatez que o restante dos mortais. Contudo, às vezes, seu 
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silêncio, que é também um “escudo”, faz com que percam oportunidades de vivenciar bons 

momentos. 

Todos esses sentimentos e constatações adquiridos ao longo da minha vida senti ao 

conversar com Raquel, uma jovem mulher com síndrome de Down no auge dos seus 20 anos 

de idade. Era um domingo à tarde quando cheguei na casa da avó dela para realizarmos a 

entrevista. Só estavam ela e sua mãe, Sandra. Ambas fizeram uma acolhida contente, diferente 

da cadelinha poodle Arya, que estava com elas e ficou revoltada com a nossa presença — a 

minha e a da minha mãe, que foi comigo — , latindo furiosamente em nossa direção; a sorte é 

que os braços de Sandra seguravam firmemente a brava Arya. 

Quando se fala em acolhida contente em relação a Raquel, é possível dizer que também 

foi contida, o que não diminuiu sua receptividade em nada. Não foi preciso que ela desse 

sorrisos escancarados para eu saber que era bem-vinda. Ela é uma pessoa “na dela” e já fazia 

muito tempo que deixei de achar que uma pessoa calada/séria é antipática/chata.  

Eis que chegou o momento de dar início à nossa entrevista. E por Raquel ser uma 

pessoa menos expansiva, atentei-me ainda mais para o que chamamos de linguagem não-verbal. 

Em grande parte do tempo, o que ela verbalizou se resumiu a respostas curtas, muitas vezes 

monossilábicas. Em outros momentos, também houve silêncios que às vezes duravam vários 

segundos antes que viesse uma resposta. Seu rosto, durante esses momentos de pausa, ficava 

ainda mais sério e as sobrancelhas se uniam… Não é que não quisesse responder, ela estava 

pensando, ora tentando entender uma pergunta que, na empolgação, verbalizei rápido demais, 

ora refletindo cuidadosamente sobre o que iria dizer para mim. Exceto por alguns 

questionamentos, ela falava apenas o que considerava o suficiente e só revelava mais detalhes 

quando eu continuava interpelando-a com minhas interrogações. 

 

Síndrome de Down e trabalho 

 

Comecei perguntando pelo seu trabalho no pequeno negócio da família, que envolve 

a preparação e venda de saladas. O empreendimento é uma iniciativa dos seus primos e, além 

da participação dela, a mãe de Raquel, que é funcionária pública, também auxilia os sobrinhos 

e a filha sempre que pode.  

Inicialmente, imaginei que Raquel ajudava na preparação dos pratos, mas, quando lhe 

perguntei sobre esse assunto e pedi para ela detalhar a sua rotina, explicou-me, de fato, como 

era o seu dia a dia: 
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— Aqui a gente dorme cedo. Acordo cedo, tomo café e começa de 7 horas... me ajeito, me 

organizo. Porque a minha função é abrir porta, receber os clientes, entrego o troco, recebo o 

dinheiro.  

 

Como qualquer pessoa que tem a responsabilidade de um emprego, Raquel estabeleceu 

uma rotina organizada que a permite exercer suas funções e, é claro, desenvolvê-las, à medida 

que as pratica diariamente no trabalho. Raquel é uma das milhares de pessoas com deficiência 

intelectual no Brasil que trabalham. 

Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho, com base em dados da 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais), no dia 21 de março de 2017, havia 32.144 

pessoas com deficiência mental ou intelectual ocupando cargos formais no país. Esse número, 

representa um crescimento contínuo em relação aos anos de 2013 (25.332) e de 2014 (29.132) 

— as informações levantadas pela Rais correspondem ao ano de 201531. Não existe uma 

estimativa para as que ocupam cargos informais em pequenos negócios, como o da família de 

Raquel. 

Ainda que esse crescimento represente um progresso, é preciso observar que a inclusão 

das pessoas com deficiência intelectual, entre as quais estão os indivíduos com síndrome de 

Down, ainda não ocorre de maneira ideal. Primeiro, há uma resistência das empresas em 

cumprir a legislação em relação à oferta de empregos para a população com deficiência 

(intelectual/mental, física, auditiva, visual, múltipla). Apesar de a Lei 8.213/1991 estabelecer 

cotas em empresas (públicas, privadas, mistas) para indivíduos com deficiência, apenas 49% 

das cotas estabelecidas eram cumpridas pelas empresas, segundo dados do mês de julho de 

2016, compilados pelo Ministério do Trabalho32. 

Leite e Lorentz (2011) apontam que a baixa escolaridade/qualificação das pessoas com 

deficiência ainda são obstáculos para o acesso ao trabalho, sendo esse argumento largamente 

utilizado para que empresas não cumpram a lei. No entanto, com base em outras pesquisas, as 

autoras indicam a existência de outros impedimentos, como barreiras que prejudicam a 

locomoção, desinformação — que faz com que não sejam dadas oportunidades para o 

profissional com deficiência desenvolver suas habilidades —, além do próprio preconceito. 

                                                
31  Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/mais-de-32-mil-pessoas-com-

deficiencia-mental-possuem-empregos-formais-no-pais>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
32 Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-12/empresas-cumprem-apenas-49-das-vagas-

para-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 25 mar. 2017. 
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Neste caso, de acordo com Leite e Lorentz (2011), a discriminação chega a ser maior quando a 

pessoa tem deficiência intelectual, pois normalmente há uma preferência na contratação por 

quem tem deficiências de ordem física, auditiva ou visual. 

Assim, da mesma maneira que existem empresas que não contratam pessoas com 

deficiência, há também aquelas que ofertam vagas apenas para cumprir exigências legais, mas 

que não se adaptam para receber o profissional e não oferecem condições para o seu crescimento 

e contribuição para a organização. No que diz respeito à pessoa com síndrome de Down (SD), 

Leite e Lorentz (2011) ressaltam que empresas, em geral, têm uma postura onde a única 

preocupação é ficar de acordo com a lei, o que não promove a inclusão. 

 

Nota-se que a inclusão, quando fundamentada apenas para cumprimento legal, ou 

seja, a pessoa com SD é empregada com o único intuito de adequar a empresa à 

legislação, não considerando nem avaliando suas potencialidades, não cumpre um 

papel de fato inclusivo. É preciso mais do que isso. A inclusão requer um ambiente 

acolhedor e propício à execução das funções executadas pelas pessoas com SD e o 

seu desenvolvimento no trabalho. Além disso, demanda que tanto os gestores como 

demais funcionários tenham consciência das capacidades profissionais da pessoa com 

SD, e para tal, é preciso conhecer as especificidades dessas pessoas (LEITE; 

LORENTZ, 2011, p. 122-123).  

 

Além das condições expressas acima para a inclusão, Pires, Bonfim e Bianchi (2007, 

p. 204) também indicam que são necessários cursos profissionalizantes com foco em indivíduos 

com deficiência, bem como projetos e investimentos, de origens pública e privada, para que se 

cumpra o direito ao trabalho — intrínseco às pessoas com ou sem deficiência. As autoras ainda 

ressaltam que todas essas providências dependem de uma “conscientização tanto da sociedade 

quanto da própria pessoa com deficiência”. 

O processo de inclusão da pessoa com síndrome de Down na sociedade, na escola, no 

trabalho e em vários outros segmentos da vida do ser humano possibilita que esse indivíduo vá 

conquistando seu espaço e os frutos do seu progresso. 

Raquel, nossa entrevistada, alcançou melhorias no seu desenvolvimento após começar 

no ramo de saladas comandado pelos primos, segundo sua mãe Sandra: “Melhorou muito o 

desenvolvimento dela depois que ela começou no negócio das saladas em que está trabalhando. 

Então ela está se sentindo funcionária. Ela fica dizendo ‘Meus patrões’ e eu digo ‘Cuidado para 

não misturar os papéis’. Então, ela responde ‘Ah, minha filha, aqui ele não é meu patrão não. 

Ele é meu primo. Ele é meu patrão lá (no local de trabalho)’”. 

Pires, Bonfim e Bianchi (2007) corroboram com esse entendimento sobre o papel que 

a inclusão profissional tem no progresso da pessoa com síndrome de Down, pois, além de ser 

um direito constitucional, atua na consolidação do processo estimulação de quem tem SD, que 
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deve começar desde a infância e deve ser contínuo, e na melhoria da qualidade de vida. Além 

disso, as autoras afirmam que a estagnação pode fazer com que haja uma regressão do que foi 

adquirido com a estimulação contínua e novas conquistas se tornem inviáveis. 

A estimulação deve ser feita tanto para o aprendizado de funções e melhoria de 

habilidades, como para a convivência social. Uma pesquisa realizada com 36 adultos com 

síndrome de Down, sendo nove deles empregados há mais de um ano no mercado, e outros 27 

não incluídos profissionalmente, mostrou, entre outros resultados, que habilidades como 

sociabilidade e comunicação — adquiridas pela vida em sociedade — são vistas como mais 

importantes que habilidades motoras para a inclusão profissional (GOMES-MACHADO; 

CHIARI, 2009). 

Gomes-Machado e Chiari (2009, p. 659) concluem sua pesquisa indicando que para 

que haja progresso das habilidades sociocognitivas na pessoa com síndrome de Down, o 

estímulo da família e uma boa projeção para a vida profissional são fundamentais. Assim, 

indicam qual deve ser o foco para que o indivíduo com SD seja incluído no mercado. “O 

processo educacional dos sujeitos com SD deve enfocar as competências de vida diária, 

socialização e comunicação, visando à inclusão profissional, posto que o trabalho funciona 

como fator protetor perante as adversidades enfrentadas por esses indivíduos”. 

Raquel sempre recebeu o apoio materno e dos primos, que cresceram junto com ela. 

Ela teve o estímulo dentro de casa, fortalecendo os laços com a família, e foi criada, segundo a 

mãe, como os primos foram, ou seja, assim como qualquer outra criança. Dessa forma, é 

possível supor que suas habilidades orais e de trabalho no dia a dia — não afetadas pela timidez, 

que é um traço de sua personalidade — se desenvolveram melhor também pelos estímulos 

familiares, além da atuação de profissionais especializados, em áreas como fonoaudiologia e 

fisioterapia, desde que era criança. Em seu caso, o emprego tem o papel também de consolidar 

os aprendizados e progressos, daí sua grande importância. 

Os benefícios de um emprego para pessoas com síndrome de Down são inúmeros, mas 

as vantagens da inclusão profissional desses indivíduos não se restringem apenas aos que têm 

a oportunidade de serem contratados. Com o intuito de verificar a veracidade da tese de que 

“pessoas com síndrome de Down possuem talentos que geram valor às empresas”, a consultoria 

McKinsey & Company, com apoio do Instituto Alana33, realizou uma pesquisa com mais de 20 

líderes da área de Recursos Humanos em organizações do Brasil, 1.800 profissionais que 

convivem com pessoas com SD nas companhias em que atuam e profissionais que atuam na 

                                                
33 O Instituto Alana, organização sem fins lucrativos voltada, entre outros propósitos, para a promoção do bem-

estar da população. Mais informações em: <http://alana.org.br/>. Acesso: 01 fev. 2016. 

http://alana.org.br/
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direção de centros que oferecem suporte a indivíduos com deficiência nos seguintes países: 

Brasil, Estados Unidos, Canadá e Europa. Segundo o que foi apurado pela consultoria, que 

divulgou os resultados do estudo em março de 2014, as melhorias são mútuas para o profissional 

com SD e para as empresas. “Existem benefícios mútuos no processo de inclusão de pessoas 

com síndrome de Down. Por um lado, essas pessoas ganham oportunidades de desenvolvimento 

e, assim, maior qualidade de vida. Por outro lado, as empresas ganham saúde em sua 

organização” (McKinsey & Company, 2014, p. 5). 

Ainda de acordo com a apuração da McKinsey & Company (2014, p. 5), há registro 

dos impactos positivos em aspectos da saúde da organização, “tais como liderança, orientação 

externa (através do impacto positivo na satisfação do cliente), cultura e clima, motivação e 

coordenação e controle”. Há também a possibilidade de reflexo no desempenho, já que este está 

ligado ao aumento da saúde organizacional.  

Procurando evitar generalizações, já que cada indivíduo com síndrome de Down é 

único, a consultoria elenca características típicas da pessoa com SD que são notadas pelos 

pesquisados, e contribuem para a melhoria na saúde das empresas, como empatia, comunicação 

mais direta, espontaneidade, afetividade e restrição da memória recente34. Tais particularidades 

ajudam os outros profissionais que convivem com colegas com SD a serem mais tolerantes, 

empáticos, pacientes, além de conseguirem estabilizar emoções frente a pressões e agirem 

melhor diante de conflitos (MCKINSEY & COMPANY, 2014).  

Tais resultados só demonstram que a inclusão e a convivência com as diferenças 

enriquecem o cotidiano das pessoas e potencializam qualidades. Raquel é muito querida 

também pela facilidade de trabalhar com a família, mas o emprego traz benefícios não só para 

ela, mas para quem convive com ela no trabalho e em casa. 

 

A profissão dos sonhos 

 

Raquel pode até gostar do trabalho que faz no empreendimento de saladas, como ela 

mesma confirmou, mas o que ama mesmo é fazer massagem. É quando mais se sente bem, 

tranquila. Até ganhou uma maca — ela apontou para um canto da sala, onde estava o 

equipamento — depois que concluiu um curso nessa área. Ela sonha em, um dia, ser 

massoterapeuta. Sua especialidade é massagem relaxante e só o jeito como fala sobre sua 

                                                
34 Memória recente ou de curto prazo é a habilidade de armazenar uma limitada quantidade de informações em 

um período de tempo curto. Mais informações em: <http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/1/types.htm>. Acesso em: 

01 maio 2017. 

http://penta.ufrgs.br/edu/telelab/1/types.htm
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técnica já deixa quem ouve “zen”: 

 

— Como é o toque, onde é que estimula, onde é que relaxa? Como é que é? 

— Todo o corpo, relaxa todo o corpo, você sente como se estivesse em outro lugar, se sente 

mais relaxado. Eu não pego muito pesado, eu pego um pouquinho mais naquela dor... e uma 

brisa no ar. 

 

Ao falar sobre esse misto de sensações que tem ao aplicar uma massagem — ao mesmo 

tempo explicando a magia que envolve tal momento de relaxamento, de alívio de dores e 

tensões —, ela fechou os olhos em alguns momentos e ilustrou tudo com uma voz mais suave 

e etérea. Mostrou que o ato é tão sublime para ela quanto para quem recebe. 

O escudo da introversão não esconde a sua gratificação ao se doar, ao poder ajudar o 

outro. Pude observar essa qualidade de Raquel bem antes da nossa entrevista, quando eu ia 

observar as aulas de educação física da Escolinha do Movimento, da qual fazem parte várias 

pessoas com síndrome de Down. Um dia, após uma aula, todos se reuniram para um lanche de 

confraternização, menos uma das alunas, que ficou longe do movimento, tristonha, sem querer 

participar. Foi quando Raquel chegou de mansinho e consolou a amiga, sem nada falar, apenas 

acariciando gentilmente seu rosto e olhando-a de modo compreensivo. Quando, 

silenciosamente, eu me aproximei — a amiga, em questão, era minha irmã Cybelli — Raquel 

lançou-me um olhar que não pude decifrar e se retirou sem nada dizer. 

Suas atitudes, quase sempre discretas, sutis, são as de uma pessoa extremamente 

bondosa. Testemunhei o amor com que fala sobre os seus entes queridos e seu xodó pela 

cadelinha da família — palavras e atitudes que funcionaram como janelas para ver um pouco 

do que tem dentro de si.  

 

Família é tudo 

 

Filha de um pai ausente, que há muito já não divide o mesmo teto que a jovem e sua 

mãe, Raquel tem como melhor amiga e maior referência Sandra, que lhe gerou e esteve presente 

em todos os seus momentos (bons ou maus) até hoje. A certa altura, perguntei a ela: 

 

— Como é o relacionamento com a sua mãe? 

 

E, de um fôlego só, com fascínio na voz, ela explicou não propriamente como era o 
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relacionamento entre ambas, mas como via sua mãe. 

 

— Ela é uma amigona, engraçada, gente boa, guerreira, luta pelo que quer, já realizou os 

sonhos dela, já partilhou, já seguiu em frente… Ela é tudo. 

 

Após outro questionamento, também transpareceu como a mãe a via. Ambas são o 

porto-seguro uma da outra, nas bonanças e nas dificuldades da vida. 

 

— E o que ela acha de você? Ela já te disse? 

— Ela sempre diz que me ama, nada mais do que isso. Ama com o coração, ela diz pra mim 

que eu sou tudo pra ela, ela diz “é meu tesouro, um bebê, um xodó”, companheira, amiga para 

sempre. 

 

A proximidade de Raquel com a família materna é muito grande, especialmente porque 

sua mãe participou ativamente da criação dos sobrinhos. Para ela, seus amigos mais próximos 

são sua família, seus primos e primas, com quem conversa pelas redes sociais, como Facebook 

e WhatsApp: 

 

— Você conversa sobre o quê com os seus amigos? 

— Eu não tenho muitos amigos, os meus amigos são da minha família mesmo.  

 

Enquanto conversávamos sobre como interagia com os primos pela internet, chegou 

Arya, a cadelinha, que agora não estava nem um pouco brava, mas sim requisitando os carinhos 

e a atenção da entrevistadora e entrevistada. Apesar de a poodle ser do seu primo, Raquel 

também participa da criação do animalzinho, dando água, e cobrindo-o de abraços e beijos. 

 

Fora do seio familiar, o medo 

 

A timidez e o receio, que me confessou, diante de grandes concentrações de pessoas 

pode não ter prejudicado os laços familiares, mas afetou a maneira como age em lugares que 

estão além da segura proximidade de seus parentes maternos. A escola foi um deles. Raquel 

chegou a entrar no Ensino Médio, mas não quis continuar os estudos. 

 

— Você gostou de ir para a escola? 
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— Sim. 

— Como era lá na escola? 

— Eu era muito tímida de ir para a escola. 

— Mas por que você se sentia tímida? 

— Era muita gente, sala inteira, muita gente. Fico sem jeito, sem ar, minha mão sua o tempo 

todo. 

— Mas as pessoas eram legais com você lá? Professores, colegas, ou não? 

— Depende. Que quando alguém gosta se preocupa com a educação, as coisas e tal (...) 

 

Raquel ficava da primeira até a última aula na classe e não saía nem para ir ao banheiro. 

Também não se aproximava dos colegas de turma e achava que lá ninguém gostava dela. Se ela 

não conseguia ficar feliz e à vontade na sala de aula, a própria escola — regular, diga-se de 

passagem — não era capaz de oferecer um ambiente inclusivo para que ela pudesse se adaptar. 

E ela sentiu isso principalmente quando chegavam os momentos de entrega de provas, nos quais 

ela, diferentemente de toda a turma, era a única que não recebia suas avaliações. Ao questionar 

o motivo disso, os professores atribuíam a notas baixas. Então, contou o que estava acontecendo 

e sua mãe foi à escola: “Falei para entregarem as provas para ela, nem que fosse um zero, um, 

dois, mas aí não entregaram. Aí ela disse: ‘Eu não quero ir mais para a escola’”. A mãe, diante 

disso, acatou a vontade da filha e a tirou da instituição.  

Mas mesmo tendo essa experiência ruim, Raquel está animada para voltar a estudar. 

Dessa vez, será em uma turma de Educação Para Jovens e Adultos (EJA) voltada para pessoas 

com síndrome de Down, projeto em processo de criação e que conta com a participação de 

fonoaudiológos e pedagogos da UFPB. Segundo Sandra, sua mãe, a proposta será mais benéfica 

para Raquel e outras pessoas com Down, pois terá “profissionais que vão ensinar de uma forma 

que eles vão aprender melhor”. 

 

Evitando a frustração e a dor 

 

Raquel gosta de fazer massagem, mas não é só. Ela gosta de piano, até fez aulas, mas 

disse que era muito “apertado” para praticar. Ela é fã de Luan Santana35 e até gostaria de ir a 

um show dele, mas nunca foi por temer se sentir sufocada ao estar cercada por uma multidão. 

                                                
35 Luan Santana é um jovem cantor e compositor de músicas sertanejas. Alcançou o sucesso em 2009, lançando 

um álbum com as músicas “Tô de Cara” e “Meteoro”, chegando a fazer, naquele ano, uma média de 25 shows 

por mês pelo Brasil. Saiba mais no site oficial do artista: http://www.luansantana.com.br/. 
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Quando perguntei diretamente sobre seus sonhos e sobre quais deles ainda gostaria de realizar, 

respondeu simplesmente: 

 

— Eu prefiro sonhar do que virar realidade. 

 

Trazer o que realmente se quer para o mundo concreto nem sempre é das tarefas mais 

fáceis e muita gente, incluindo Raquel, prefere guardar alguns de seus sonhos na mente. A 

frustração de não realizá-los, provocada por obstáculos vindos de fora ou mesmo criados pelo 

próprio sonhador, nunca é algo bom de se lidar. 

 

— Mas por que você não quer tornar seus sonhos realidade? 

—  Porque, às vezes, quando eu sonho uma coisa diferente eu não realizo.  

 

O que pode lhe causar dor, desconforto ou qualquer outra sensação ruim, ela busca 

evitar. Mas quando se trata de situações desagradáveis das quais não pode “fugir”, Raquel 

encontra força no amor de sua família. 

 

— Em relação a preconceito, queria saber se você sabe o que é e se você já sofreu. 

— É rir da sua cara… 

— É, alguém agir de uma forma… 

— Diferente… 

— … (De uma forma) ruim por você ter síndrome de Down? Alguém já fez isso, já riu de você? 

— Não sei ainda, mas, quando se trata de preconceito, de ser Down, quem gosta de mim já me 

conhece. Não tenho mais que me preocupar com as pessoas, com quem não tenho intimidade. 

Quem não gosta das pessoas tá perdendo o seu tempo, o problema é dele (de quem tem 

preconceito) e não seu (que sofre). O problema não é comigo, o mundo é que é assim. 

 

A postura de Raquel, diante de um assunto tão delicado como o preconceito, tocou-me 

pela maneira assertiva como ela se enxerga, ou seja, como aponta que o verdadeiro problema 

está naqueles que discriminam as pessoas e não em quem é diferente do considerado "normal" 

pela sociedade. 

O que não é normal, por exemplo, é insultar, rir, olhar "torto", excluir e praticar 

violência física contra quem é diferente do padrão. É preciso que se lute diariamente contra o 

preconceito, pois os entraves não são criados pelos estigmatizados e sim por pessoas que, com 
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uma visão de mundo distorcida, veem o diferente como alguém inferior, que deve ser evitado. 

No caso de Raquel, saber que a família está ao seu lado é o que lhe dá forças para superar os 

obstáculos que indivíduos, instituições e organizações impõem a quem tem síndrome de Down. 
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A independência e o otimismo de Gabi 

 

Figura 5 - Fotografia da entrevistada Gabi 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Quem tem o hábito de fazer entrevistas sente na pele quando o seu personagem não 

está muito interessado em lhe dirigir simpatia ou mesmo a palavra. É preciso então se esforçar 

de inúmeras maneiras, desde mudar o rumo da conversa até ler nas entrelinhas gestos, tons de 

voz, silêncios e outros sinais. Em outras ocasiões, o entrevistado até quer participar, mas a 

timidez faz com que seja preciso ter um incentivo para externar o que quer dizer. Porém, há 

aqueles momentos em que seu interlocutor se mostra tão aberto e empolgado por falar com você 
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que, na conversa, os papéis, por vezes, acabam se invertendo e, quando menos se espera, o 

entrevistador também conta um pouco de si mesmo. 

Foi assim quando conversei com Gabriella Luiza, ou melhor, Gabi. E tudo começou 

antes mesmo de entrevistá-la. Eu a conheci criança, não me lembro da ocasião exatamente, em 

um dos vários encontros informais que mães e pais de filhos com síndrome de Down 

organizavam para falar sobre o assunto, expor dúvidas e, principalmente, formar uma rede de 

apoio e de trocas de experiências, tudo isso visando a tornar a vida dos filhos com a condição 

genética mais independente e participativa na sociedade. Como irmã de Cybelli, que tem a 

síndrome, de vez em quando eu participava das atividades também. Mais tarde, essas iniciativas 

culminariam na criação da Associação Ame Down36.  

Pois bem, foi numa dessas tantas ocasiões que conheci Gabi que, mesmo 

pequenininha, já se mostrava muito independente e esbanjava simpatia. Mais tarde, além de vê-

la nos encontros, passei a ter notícias suas também pelas redes sociais, onde sua mãe faz questão 

de registrar os momentos de autonomia da filha, por meio de fotos e vídeos. As imagens 

mostram, por exemplo, quando ela utilizou o fogão sozinha para fazer tapioca, fez uma 

apresentação de um trabalho na escola, comprou pão na padaria, entre outras situações que 

podem parecer bem comuns e rotineiras, mas refletem o modo como nos inserimos no mundo 

e participamos da comunidade a qual pertencemos. Essas rotinas marcam também o grau de 

autonomia que temos e o quanto podemos nos cuidar. E, é claro, essas ações do dia a dia de 

Gabi eram comentadas na internet e também fora dela. Um dia, entre uma puxada de assunto e 

outra, quando nos encontramos, eu a chamei para ser minha entrevistada. Ela prontamente 

aceitou e ficou bastante animada. Algum tempo passou até que conseguíssemos um dia livre 

para fazermos a entrevista, pois tanto Gabi quanto a mãe, Fátima Fernandes, conciliavam várias 

atividades durante a semana, mas, durante esse período de espera, as ocupações não fizeram 

Gabi se esquecer da conversa que iríamos ter. Costumava abordar rapidamente o assunto 

comigo assim que me via, mas em um dos dias ela chegou para mim dizendo um animado “Oi, 

jornalista!” e já foi me contando das atividades do seu cotidiano, dos seus gostos, como uma 

mini entrevista não intencional.  

Sem que eu precisasse fazer perguntas, Gabi me contou que gosta de pintura, boxe e 

hipismo. Além disso, falou que gosta de fazer pesquisa na internet principalmente sobre o ídolo 

dela, Luan Santana. Disse também que fez natação e já foi assaltada uma vez.  

Por fim, explicou que eu poderia falar com sua mãe para saber mais sobre o começo 

                                                
36 A Ame Down (Associação de Pais com Filhos com Síndrome de Down) é uma entidade paraibana fundada em 

1993 e, desde então, luta pelos direitos das pessoas com síndrome de Down. 
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da “carreira” dela. Além da ansiedade para que o momento em que ela tomaria a palavra na 

entrevista acontecesse, ao falar em “carreira” ela demonstrou a importância que dá a cada 

aspecto de sua vida. Alguns dias depois, durante a realização da entrevista propriamente dita, 

percebi que ela tinha me presenteado com um pequeno roteiro dos assuntos que lhe interessam 

e foi sobre eles que ela falou com maior empolgação durante nossa conversa “oficial”. 

Enfim, eis que chegou o dia da entrevista. Cheguei em sua casa, no fim da tarde de um 

sábado, em outubro de 2016. Sua mãe, Fátima Fernandes, foi quem me recebeu. Vi que na sala, 

em um canto, estavam potes de tinta, pincéis e algumas folhas de papel. Imaginei que Gabi 

estivesse pintando, o que foi confirmado pela mãe, que me disse que eu teria uma surpresa. 

Então, Fátima disse para eu encontrar Gabriella, que estava no quarto usando o computador. 

Foi o que fiz. 

Quando cheguei no quarto, Gabi estava assistindo a um vídeo no YouTube sobre The 

Sims, um jogo com personagens e ambientes que simulam a vida real. Esse game “estourou” 

no começo da minha adolescência, no início dos anos 2000. Bateu um sentimento de nostalgia 

daqueles tempos, mas rapidamente me recuperei e a chamei. Ela se virou, levantou e foi me 

receber muito alegre, deixando o que estava fazendo. Fui convidada para sentar em sua cama 

e, a partir de uma pergunta sobre o vídeo que estava vendo no YouTube, ela me contou das 

várias pesquisas que gosta de fazer sobre cantores dos quais gosta, culinária e as músicas que 

gosta de cantar, citando as de Luan Santana e as da novela “Cúmplices de um resgate”. Curiosa, 

acabei perguntando sobre o que o que ela estava pintando no terraço e tive uma feliz surpresa. 

 

— Cybelli (minha irmã) ama Cúmplices de um resgate também. Mas eu queria saber de você 

outra coisa sobre o que você estava pintando lá fora. Você estava desde de manhã, era? 

— Era, desde de manhã. Era uma flor, que eu estou fazendo um jardim especialmente pra você. 

— É sério? (Emocionei-me na hora) 

— Sério.  

 

O ar de animação que Gabi tinha desde que entrei no seu quarto se transformou num 

sorriso quando ela me contou da surpresa. Já em relação a mim, impossível descrever o quanto 

fiquei surpresa e grata. Não foram muitas as vezes em que ganhei presentes “feitos” para mim. 

Ainda mais receber algo de tão bom grado vindo de alguém que iria entrevistar, pois o comum 

é que eu (enquanto jornalista) “conquiste” o meu interlocutor. Mas nos poucos momentos em 

que o contrário acontece, surge gratidão e uma expectativa positiva sobre o que está por vir. 

Combinamos, então, de ela me entregar o presente assim que a entrevista terminasse. 
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E foi nesse espírito que, sentada em sua cama, pude observar melhor o seu lugar 

especial e privado em casa. A decoração em tons de branco e rosa e uma estante repleta de jogos 

de tabuleiro foram o que primeiro me chamou a atenção no ambiente. Depois foi a vez do 

telefone em forma de boca (ou beijo) na cor “pink” pelo qual me apaixonei (é sério) e uma 

penteadeira digna dos camarins dos cantores — ou seja, perfeita para uma garota de 16 anos 

cheia de sonhos, assim como Gabi.  

 

Sonhos: realizados e realizáveis 

 

O sonho de conhecer o cantor preferido, Luan Santana, ela já realizou. Ela não apenas 

ouve as músicas do artista, mas tem um livro que conta a biografia do músico (tendo decorado 

muitas das informações), pesquisa sobre ele na internet, visitou a escola onde o rapaz estudou 

quando foi ao Mato Grosso do Sul com a família e até deixou de torcer para o time do pai 

(Flamengo) para vestir a camisa do clube favorito do ídolo, o Corinthians. Tudo isso Gabi 

queria ter dito para seu ídolo, mas o encontro, para ela, foi rápido demais, e foi possível perceber 

uma pontinha de desapontamento em meio à euforia do seu relato. 

 

— E você conheceu pessoalmente o Luan Santana? 

— Conheci ele aqui no Shopping Manaíra, na Domus Hall (casa de shows da capital 

paraibana). 

— Você lembra quando foi? 

— Já passou, faz muito tempo.  

— E aí, conta como foi... 

— Ai, ele é lindo, maravilhoso.  

— Você o abraçou? 

— Abracei. A colega da minha cunhada, que é a namorada do meu irmão, conseguiu falar com 

a segurança... Eu não sabia o que é fã pra ele, o que é fã de verdade. Meu Deus, o chão tava 

tremendo, a parede ficou tremendo... Véi, caramba! Aí eu consegui falar com ele. 

— E como ele foi? Foi gentil e legal com você? 

— Foi, foi gentil e legal. 

—  Você lembra o que ele falou? 

— Mesmo assim não deu tempo de ele falar comigo, não sentou nem um pouquinho. Pra eu 

falar que eu fui no colégio dele, que eu sei a biografia dele e tudo, e que o time dele é o 

Corinthians. 
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— O seu time também é Corinthians? 

— O meu time também é Corinthians por causa dele. 

 

Abordamos seu gosto por futebol — ela gosta de assistir a jogos com o pai, que é 

flamenguista. O irmão mais velho, ironicamente, torce para o Vasco, maior rival do Flamengo. 

Já a mãe não torce por nenhum clube.  

Ao longo da conversa, entramos no tema filmes, em que lhe questionei sobre algumas 

franquias famosas entre adolescentes, como Jogos Vorazes37 e Crepúsculo38, e ela foi 

respondendo que gostava de tudo. Mas foi quando cheguei ao assunto Harry Potter39 (um grande 

amor desde minha infância) que conversamos bastante. Gabi, então, fez alguns comentários 

sobre o personagem principal e eu perguntei se ela tinha visto os filmes, mas ela disse que não. 

Foi então que ela falou sobre o sonho de conhecer a Disney40 propondo, inclusive, levar-me 

junto. 

 

— Eu achava que você tinha assistido. Mas aí como você sabe essas coisas sobre Harry Potter? 

— Porque eu pesquiso na internet… Aí coloco Disney, Estados Unidos, que é meu sonho. 

—  Seu sonho é ir pra os Estados Unidos? 

— Exatamente. Mulher, é meu sonho. Meu sonho é ir pra a Disney. 

— E sua mãe já sabe? 

— Sim, é porque ela vai me levar, vai a família completa. E é para o ano. E eu tou pensando 

em levar você. 

— (Pega de surpresa, não pude esconder o sorriso de contentamento) É, aí eu vou ter que 

arrumar dinheiro, mas vou pensar… 

— É que agora tá muito alto o preço, né? 

— É, mas aí a gente junta o dinheiro e vê se dá. 

— Pois é. E eu tou juntando muito dinheiro pra fazer isso.  

 

                                                
37 A série de filmes é baseada na trilogia homônima de livros da autora Suzanne Collins. Mais detalhes em: 

<http://www.thehungergames.movie/>. 
38 Também baseada em livros, a série Crepúsculo gira em torno da história de amor de uma humana com um 

vampiro. Mais informações sobre os filmes no site da autora: <http://stepheniemeyer.com/the-movies/>. 
39 Esta saga de filmes e livros conta a história do menino Harry Potter, um órfão que descobre ser bruxo e os 

desafios que ele enfrenta dali para a frente. Para saber mais, acesse: <http://hpwishlist.warnerbros.com/>.  
40 Disney ou Disneylândia é um parque temático na Califórnia (EUA) construído na década de 1950 sob supervisão 

do empresário Walt Disney. Seu principal símbolo é o personagem Mickey Mouse. Mais informações em: 

<https://disneyland.disney.go.com/>. 
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Gabi, então, apontou para um cofrinho de barro em forma de porco, pegou e entregou 

nas minhas mãos. Estava tão pesado que eu não duvido que daqui a um ano ela consiga ter o 

dinheiro para comprar, com folga, a passagem dela e a minha. Devolvi-lhe rapidamente o cofre 

porque, além do peso, passou por mim o medo de quebrá-lo. “Melhor não facilitar”, pensei.   

Pensei no seu gesto afetuoso em me convidar para ir também para a Disney, o que me 

fez lembrar de um dia em que ela disse que estava pensando em ser jornalista também. Mas 

aparentemente ela desistiu da ideia, já que o jornalismo não figurou entre as possíveis profissões 

que gostaria de ter, quando lhe perguntei mais recentemente. 

 

— E você já pensa no que vai fazer depois que terminar o colégio? 

— Aí eu não sei, porque tem que pensar direito. Eu não sei porque tem tanta profissão pra eu 

escolher, tem advogada, juíza, arquiteta, consertar computador que tá quebrado, o celular 

também, tudo. 

 

Quando lhe perguntei se ela tinha o apoio familiar para a realização de suas aspirações, 

ela foi categórica ao dizer que sim e ainda me disse: “Eu tenho muitos sonhos pra realizar”. 

 

— Então me conta esses sonhos… 

—  Vou contar. Primeiro, eu queria realizar meu sonho de conhecer Luan Santana, e eu já 

realizei. Aí o segundo foi minha festa de 15 anos, minha festa foi muito legal,  eu já realizei 

meu sonho. Aí o terceiro é o que eu disse a você, que é ir pra Disney com a minha família. Tem 

o outro, que é conhecer o Estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Porque tem minha família 

lá, também tem minhas tias e primas de lá. 

 

Casamento e formação de uma família não figuraram na categoria “sonhos”, ainda que 

seja algo que ela queira muito. Talvez porque agora não seja uma prioridade para ela, já que ao 

entrar no assunto amor, lidei com as emoções de um coração adolescente partido, que 

recentemente tinha descoberto que seu namorado (agora ex) tinha se apaixonado por outra. Ela 

não chorou, mesmo com seus olhos tentando lhe trair, e também não perdeu as esperanças no 

amor. 

 

— Mas o que eu queria perguntar era se você tem vontade de namorar de novo, de se casar… 

— Sim, quero. Eu quero ter a minha vida feliz com uma pessoa, eu quero formar uma família 

pra mim. 
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— Você pensa em casar, morar com o marido… 

— Sim, penso. 

— Pois é, Gabi… 

— A vida é assim. 

— E outra, você é muito nova. Muita coisa boa ainda vai acontecer na sua vida, sabia disso? 

— Sabia. 

 

Esse foi apenas um dos assuntos em que senti como Gabriella é confiante em relação 

ao seu futuro. Mas ela também valoriza o presente e, por isso, não deixa de cultivar um outro 

amor, que não é o romântico, mas aquele que vem dos amigos. Quando lhe perguntei se tinha 

muitos amigos, ela me disse: 

 

— Eu tenho muitos amigos, eu faço novas amizades. Isso é muito importante pra mim. Isso é a 

vida da pessoa. É muito importante, e a gente sempre faz uma reunião e a gente sempre 

consegue fazer coisas novas. 

 

Gabi é daquelas pessoas que têm um olhar positivo sobre a vida, as pessoas e não é 

nada conformada. Existe nela uma vontade de agir e vencer, acredito que esta postura decorra 

tanto da personalidade como da influência familiar, e se manifesta nas várias atividades que 

tem no dia a dia. 

 

Uma garota multifacetada  

 

Praticante de boxe, musculação, hipismo e estudante do nono ano do Ensino 

Fundamental, em uma escola privada da capital, Gabi tem uma rotina bastante movimentada. 

Em relação ao colégio, como uma garota estudiosa que é, só “às vezes” acha as provas difíceis 

e gosta de todas as disciplinas, tendo preferência por inglês e espanhol.  

 

— E as provas, como são? Você acha muito difíceis? 

— Não, não é muito difícil não. Às vezes é difícil porque eu tenho um problema que é deficiência 

intelectual, que eu tenho, tem vários tipos que eu gosto tudo… 

— Mas o que é que você mais gosta entre as disciplinas do colégio? 

— A minha disciplina que eu mais gosto é espanhol e inglês. Eu sei falar inglês. Mesmo assim 

eu tou aprendendo a falar espanhol, eu tou aprendendo as horas. Se quiser também pode ver o 
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material da minha escola. 

 

Então, Gabi me mostrou o seu livro de História, ficou folheando e dizendo que eu 

podia abrir os livros. Contei que também estudei no mesmo colégio e ela ficou feliz por termos 

mais esse ponto em comum. Foi aí que, lembrando das atividades que já tinha feito na escola, 

falou: “E também fiz simulado, pra estar preparada pra o Enem”. No entanto, a profissão que 

quer seguir ainda é uma incógnita. 

Nas atividades físicas, o destaque fica com o hipismo, modalidade que pratica há três 

anos e a levou a participar do Circuito Paraibano de Hipismo de 2016. Ainda assim, não é esse 

o seu esporte predileto. Seu coração de esportista bate mais alto mesmo pelo basquete. 

 

— O meu esporte preferido de verdade é o basquete. 

—Você já praticou ou gostaria de praticar? 

— Eu gostaria de fazer. Eu tou parada no basquete, mas eu fazia aula de basquete. Agora tou 

esperando falar com a minha professora pra saber se tem um horário disponível pra eu fazer 

aula. 

 

Outra modalidade da qual ela lembra com saudade é a natação, que fez quando era 

criança. Enquanto me mostrava seu álbum de fotos, deparou-se com registros da época de suas 

aulas e contou que nada bem, dizendo “Eu aprendi desde pequena, mulher” e falou sobre seu 

primeiro professor de natação, Junior. Nesse espírito nostálgico, Gabi também me mostrou 

fotografias de sua formatura do ABC, ou seja, comemoração por ter concluído a alfabetização, 

comentando, vez ou outra, sobre os momentos e as pessoas em cada imagem.  

Entretanto, os gostos e o dia a dia de Gabriella não se encerram nos estudos ou na 

prática de atividades físicas. E a testemunha que não me deixa mentir é sua estante com vários 

jogos de tabuleiro empilhados. Mais que enfeite, eles servem como entretenimento e 

aprendizado junto com a família e os amigos. Ainda assim, ao falar desse passatempo e na ânsia 

de me contar tudo sobre si, ela acabou incluindo na sua fala duas atividades que também gosta: 

ler e tocar violão. 

 

— Eu jogo com meu irmão, com meu pai, com os meus amigos. Sempre chamo os meus amigos 

pra casa pra poder brincar, tem vários tipos de jogos, assim. Eu faço leitura, eu gosto de ler. 

 

E entre seus livros preferidos estão “O Pequeno Príncipe” e, é claro, a biografia de 
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Luan Santana. 

 

— E você gosta mais de qual jogo? 

— Eu gosto de brincar de bingo, palavra cruzadinha, cara a cara, é muito bom… E também eu 

faço aula de violão, eu pratico. 

— Em que escola você pratica? 

— Eu faço com Fabiana, que é o nome da professora de lá. É lá nos Bancários. Eu fazia, eu 

tou parada no violão. Mesmo assim, eu tenho que voltar a fazer violão, mas tem que ver os 

horários direitinho pra saber qual é o dia. Tem que organizar os horários. 

 

Quando eu menos esperava ela complementou com: “E também participo do ‘Segue-

me’”. Então me falou sobre esse encontro, que é feito nas Igrejas católicas, e sobre a amizade 

que fez com um dos garotos, Messias, que também tem síndrome de Down. 

 

— E tem muita gente legal lá no Segue-me? 

— Sim. O Segue-me é um encontro de jovens da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu 

aprendi muitas coisas legais no Segue-me, é muito bom. Aí Messias também foi lá no Segue-

me, participar nesse ano de 2016. Aí a gente começou, a gente fez amizade, foi tão legal. 

— E Messias, ele é um grande amigo seu? 

— É. Ele é um grande parceiro do meu coração, ele é um ótimo amigo. Ele também assiste à 

novela “Cúmplices de um resgate”. 

— Além de Messias, quem são seus amigos? 

— Eu tenho meus amigos, no meu sentimento. Mesmo assim, eu não tenho muitos amigos não, 

só tenho poucos. 

 

O assalto e o preconceito 

 

Durante sua fala, Gabi me deu várias informações, inclusive sobre um assunto acerca 

do qual, a priori, eu não iria falar. Mas foi quando ela disse “E também já fui assaltada”, que 

entendi como esse fato foi tão marcante que a fez abordá-lo junto aos outros aspectos de sua 

vida.  

Relembrando com o alívio de quem passou por um grande sufoco, Gabi disse que o 

assalto ocorreu em 2015, quando um homem (que ela disse se chamar Emanuel) entrou no carro 

em que ela estava com a mãe. 
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— E ele estava armado? 

— Tava não. Ele tava fingindo, mulher. Tão novinho, ele tem 22 anos. 

— E ele foi agressivo? 

— Ele não foi agressivo, não foi crime. Mesmo assim, uma menina com síndrome de Down pela 

primeira vez ser assaltada… Eu nunca tinha sido assaltada na minha vida. Mas João Pessoa 

tá sim, muito perigosa. Pois é, o rapaz sentou por cima da bolsa da minha mãe, onde tava o 

documento, o celular e o dinheiro. Mas aí ele não viu tudo. Ele tava fingindo que tava com uma 

arma no banco traseiro. 

— Deve ter sido um susto. Você teve medo? 

— Foi um susto.Tive medo pra caramba, foi um medo para mim. Minha mãe ficou desesperada, 

ela gritou: meu Deus. Ela gritou três vezes: “É um ladrão, é um ladrão, é um ladrão”, aí o 

cara ó (Gabi fez um gesto de escapada com as mãos), escapou. E também, menina, teve assalto 

aqui vizinho da minha casa.  

— Tá perigoso…  

— Tá perigoso mesmo. Faz um tempão que teve esse assalto, mas também não fui assaltada 

aqui dentro de casa, graças a Deus! 

 

A partir disso, ela começou a detalhar os assaltos sofridos na casa vizinha e também 

com o primo, que estava usando o celular dentro do seu carro. Decidi, então, a partir dessas 

experiências violentas, questionar sobre se havia sofrido preconceito por ter síndrome de Down. 

Com simplicidade, me respondeu: “Mulher, nunca sofri na minha vida”. Continuei, então, 

perguntando sobre o assunto e ela lembrou das aulas de História, onde estudou o preconceito 

racial durante o Apartheid41 e aprendeu sobre o principal herói contra o regime, Nelson 

Mandela. E completou: “Eu sei a história todinha na ponta da língua, pode perguntar”.  

E Gabi sabe mesmo. Tanto é que sua mãe, Fátima Fernandes, fez um registro em vídeo 

da apresentação que a filha fez sobre Nelson Mandela. Com detalhes, então, minha entrevistada 

narrou o processo de realização do trabalho e o apoio que recebeu da mãe e do Centro de 

Mediação e Apoio Escolar (Cmãe) para concluí-lo. 

 

— Eu vi até um vídeo seu fazendo uma apresentação no colégio. Era sobre Mandela, né? 

                                                
41 Regime de segregação racial adotado na África do Sul entre as décadas de 1940 e 1990 do século XX. Nelson 

Mandela foi contra o Apartheid e se tornou símbolo da luta contra o regime. Saiba mais em: 

<http://educacao.globo.com/artigo/apartheid-na-africa-do-sul-segregacao-racial.html>. 
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— Era. 

— E como foi que você fez esse trabalho? 

— Minha mãe e o pessoal do Cmãe também ajudaram a fazer esse trabalho, que foi feito em 

slides. Aí, fui aprendendo aos pouquinhos. Aí, apresentei lá na minha escola e para a minha 

professora, que é minha xará. O nome dela é Gabi também.  

 

O presente 

 

Conversamos por muito tempo, mas havia mais para eu saber. Por isso, e devido ao 

horário, decidi observar. Saímos do quarto e Gabi me levou para o corredor onde me mostrou 

diversos quadros, pintados por ela, pela mãe e pelo irmão. Em um dos quadros, que foi o 

primeiro presente dela para o irmão, foi retratado o computador do quarto dele, com direito a 

teclado e gabinete. 

E, por falar em presente, ela entregou o meu tapete. Nele, pintou duas flores. Após eu 

receber e agradecer, falou: “é pra botar no seu banheiro”. Sua mãe, Fátima, contou-me o passo 

a passo para ela fazer a pintura, desde a ideia inicial, pesquisa na internet e escolha de cores. 

Depois disso, eu já considerava que tinha tudo o que precisava. No entanto, Gabi tinha mais 

para me revelar. E ainda me levou para ver mais fotos, onde me mostrou momentos com sua 

família, sua mãe grávida, seu batizado… Até a hora em que realmente tive que ir embora, 

mesmo sem querer. 
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A oportunidade que tive 

 

Dar voz a um grupo, uma minoria, em que seus membros ainda são estigmatizados e 

sofrem preconceito, é um papel do jornalismo na busca de servir às diferentes pessoas que 

compõem a sociedade. As reportagens e as notícias que tocam e desmistificam crenças 

equivocadas sobre quem é diferente do padrão buscam esclarecer pré-concepções geradas, 

muitas vezes, pela falta de conhecimento.  

O jornalismo, nesse sentido, pode ser visto como um meio para a criação de 

oportunidades para o diferente. No entanto, assim como a “chance” é dada para o entrevistado, 

o jornalista também recebe o privilégio de ser desafiado em sua rotina, repleta de fontes 

“comuns”. Como jornalista, meu sentimento é de gratidão por poder adentrar um pouco, 

pedindo a devida licença, num contexto tão diverso, tentando registrar como pessoas com 

síndrome de Down enxergam o mundo, a partir do seu dia a dia e das suas histórias pessoais e, 

por isso mesmo, únicas. 

Ouvi o que elas me diziam e também contei sobre mim. A troca de conhecimento foi 

intensa e, sim, depois desses momentos de conversa e “leituras”, o que restou foi aprendizado 

e o crescimento de uma admiração que previamente existia.  

Essa estima, inclusive, foi um dos pontos que me motivou para escrever sobre essas 

pessoas que, ao contrário de indivíduos sem deficiências, ainda enfrentam barreiras, ostensivas 

ou sutis, para vivenciar plenamente direitos básicos ao ser humano, como estudar, trabalhar, 

relacionar-se amorosamente e transitar livremente. Muito mudou em relação à inclusão e 

preconceito, mas ainda é preciso que se lute constantemente, inclusive para evitar retrocessos 

em relação às conquistas sociais das pessoas com deficiência. 

Assim, espero que este livro funcione como uma amostra da luta por um lugar na 

sociedade e da capacidade das pessoas com síndrome de Down de vivenciar momentos e 

realizar sonhos, da mesma forma que quaisquer outros indivíduos.  

Quem nunca pensou em seguir na carreira da música, como Cybelli e Messias? Ou já 

sonhou com seu casamento, como Djalma? E ansiar por seguir a profissão que ama, como 

Raquel? Ou mesmo desejar ir para a Disney, como Gabriella? Sonhos iguais ou parecidos, com 

certeza, já vimos por aí ou mesmo já tivemos. Ter síndrome de Down é apenas uma 

característica que os faz diferentes e isso é muito normal numa sociedade constituída de seres 

humanos com uma grande diversidade de credos, cores, sexualidade, experiências vividas e 

assim por diante.  
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Por fim, agradeço a vocês, Cybelli, Djalma Junior, Messias, Raquel e Gabriella por me 

presentearem com suas histórias, que fazem com que este livro exista. E às mães dos meus 

entrevistados, toda a gratidão pela ajuda e esclarecimentos. 
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