
 

No último dia 31 de maio, em Campinas, graças à disponibilidade de Aparecida 

Cássia dos Santos, mãe da Malu (15 anos), por quem fomos excepcionalmente 

recebidos, foi realizada a terceira versão do Papo Rett! Um encontro incrível de 

quase 50 pessoas, representando 15 famílias, com a presença de 12 adolescentes 

e jovens adultos irmãos de pessoas com a Síndrome de Rett. 

 

 

 

 



No primeiro momento, após a emocio-

nante abertura do encontro pelo nosso 

também emocionado presidente Sandro 

Duarte Lima (pai da Isadora!), foi iniciado o 

tema MINHA IRMÃ TEM SÍNDROME DE 

RETT, sob a agradável e sensata moderação 

da psicóloga Adriana Nascimento Fidelis.  

 

 

O Papo Rett, realizado no último dia 31/05/2014, pôde ser encarado como uma “psicoterapia de grupo”. Sendo assim, tive-
mos, a todo momento, “transferências e contratransferências” de sentimentos a nível altíssimo. Dessa forma, para uma “escuta 
psicanalítica”, é o que Winnicott chama de “mãe suficientemente boa”. “Amor / Ódio!”. É, foi dentro dessa “dicotomia” que hou-
ve “espaço” e “continente” para “sentimentos negativos e positivos”. Que é o que caracteriza e corrobora todos enquanto “seres 
humanos” que somos.  

Adriana Nascimento Fidelis 

 

Depois de breve e esclarecedora exposição da Dra. Adriana sobre alguns 

aspectos que envolvem a família que tem uma pessoa especial em seu seio e 

da apresentação do lindo vídeo “Rett Syndrome”, foi dada voz a 12 encanta-

dores adolescentes e jovens adultos.  

 

 

Momento em que um grupo de 12 irmãos Rett, além de arrancar lágrimas, risos e gargalha-

das de nossas almas, partilhou conosco as mais nobres qualidades do ser humano! 



Os depoimentos e as trocas de experiências 

iniciaram a meio de muita emoção, muitas lágri-

mas... Não de tristeza, mas de consolidação de 

um amor profundo e inominável pela irmã Rett 

declarado por alguns desses jovens.  

Logo as lágrimas deram espaço às experiên-

cias mais concretas, aos sentimentos mais cotidi-

anos, como o caso de G. (irmão de Isadora) que, 

aos 8 anos, deu uns 

bons murros na cara 

de um colega, por-

que esse colega lhe disse, numa discussão comum de crianças: “Pelo menos não tenho uma 

irmã retardada!”. Boa G.! Levantou-se, aqui, a questão das reações ao bullying a que estão 

sujeitas algumas crianças que têm irmãos especiais.  

T. declarou, de forma muito gozada, que nunca 

esquece um Dia das Mães na escola em que ela não 

tinha para quem entregar uma rosa... A mãe estava 

cuidando da irmã mais velha com Rett em casa... 

Justo naquele dia, o pai se esqueceu (ou não pôde) 

de ir buscá-la na escola. É uma questão de marcas 

da infância que nos fazem amadurecer, mas que, no 

caso de uma família especial, têm que ser superadas 

com suportes parentais naturalmente mais limitados.  

K. fez um belo depoimento sobre amadure-

cimento e responsabilidades precoces que, se por um lado sobrecarregaram esse ir-

mão em algum momento, por outro o tornaram um jovem belíssimo e afastado dos 

perigos que corre a juventude atual.  

M. levantou a questão da raiva que sentia de ter 

que ver sua sala de brinquedos tão querida se trans-

formar em um “espaço” terapêutico, e seu banheiro 

se transformar em uma “farmácia”; também abordou 

todas as vezes que teve que abrir mão de um pro-

grama legal com seus amigos, porque os pais lhe pe-

diam para não inventar naquele dia, pois sua irmã 

Rett precisaria deles. A mãe de M. também levantou a questão da culpa com que os 

irmãos de pessoas especiais têm que lidar por sentirem tudo o que sentem (e o que 

todos os irmãos do mundo devem sentir tam-

bém), só que em relação a uma irmã tão fragili-

zada: sentimentos extremamente dicotômicos – “amo minha irmã mais que tudo, 

mas sinto falta de atenção, sinto falta de espaço, tenho que colaborar o tempo 

todo, tenho ciúmes, sinto raiva... mas não devo sentir nada disso! Então, o que 

faço?”. 

D. trouxe a preocupação com os pais que, longe dela que, de família mineira, 

estuda hoje em Campinas, cuidam sozinhos de sua irmã. 



Ao final desse primeiro momento, Sandro e Tereza presentearam a plateia com belíssimo slide show de meninas Rett 

com seus irmãos e irmãs, que já está disponível em http://youtu.be/iGA-WvN1lbo. 

E no recreio, bolo, pão de queijo e muita animação! 

No segundo momento, a fisioterapeuta Roberta Metzker discorreu sobre a 

IMPORTÂNCIA DA MOVIMENTAÇÃO SISTEMÁTICA NA QUALIDADE DE VIDA 

DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE RETT, de forma muito didática, segura e 

profissional. Na verdade, a opção inicial por esse tema se deveu a uma afirma-

ção que o Dr. Peter Julu (grande e renomado especialista na clínica da Síndrome 

de Rett) de que “manter meninas com Síndrome de Rett em movimento siste-

matizado é o mesmo que prolongar suas vidas ao máximo”. E a Dra. Roberta 

apresentou justamente o uso sistemático e protegido da esteira para esse fim 

com a Malu, bem como abordou os resultados positivos ao longo de um primei-

ro ano de atividade. Vale a pensa conversar com o fisioterapeuta de sua filha 

para conhecer as possibilidades do uso sistemático e protegido da esteira para 

mantê-la em movimentação saudável.  

 

Para mim foi uma surpresa ver aquela sala cheia! No último dia 31 de maio, fui convi-
dada a fazer uma explanação sobre atividades sistemáticas em meninas com Síndro-
me de Rett. Fiquei muito surpresa e emocionada quando vi as famílias ali reunidas, pessoas atentas, envolvidas e não menos 
emocionadas que eu. 

Acho a proposta do Papo Rett importantíssima. É um momento para as famílias que, além de ouvirem algo sobre a síndrome, 
estão ali para se encontrar, para dividir experiências, conversar, ver que estão juntas no mesmo barco. 

Muito obrigada pelo convite! Contém comigo!!! 

Roberta Metzker 

 

Assim se passaram três horas (ou mais!): partilhando emoções, trocando experiências, aprendendo a lidar melhor 

com a Síndrome de Rett, e aprofundando laços de afeto e amizade entre famílias e voluntários. 

Da esquerda para a direita: 

Aparecida Cássia dos Santos, mãe de Malu, que disponibili-
zou seu tempo e esforços para que a terceira versão do Papo 
Rett acontecesse em Campinas, e que logo estará dando início 
aos trabalhos do Núcleo Campinas de apoio a famílias de 
pessoas com Síndrome de Rett. 

Roberta Metzker, fisioterapeuta, que moderou o tema “Im-
portância da movimentação sistemática na qualidade de vida 
das pessoas com Síndrome de Rett” com didática e profissio-
nalismo ímpares. 

Adriana Nascimento Fidelis, psicóloga, que moderou o tema 
“Minha irmã tem Síndrome de Rett” com muito humor e 
demasiada seriedade. 

Teresa Szmyhiel (madrasta de Isadora!) que, como um trator 
feito de pétalas de rosas brancas, cuidou com delicadeza e 
competência invejáveis de cada detalhe da organização do 
Papo Rett 3. 

Marisa Uezato, coordenadora técnica da Abre-Te que, há 14 
anos, com seu desprendimento absurdo e com sua tranquili-
dade transparente, não mede esforços para unir a Grande 
Família Abre-Te!   

http://youtu.be/iGA-WvN1lbo

