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Escreveu o depoimento com a colaboração de Ramon Vaz, que
também tem a Síndrome de Moebius

Quanto mais informações, maiores as
chances de inclusão de pessoas
com a Síndrome de Moebius
Qualquer pessoa que nasça com
algum tipo de deﬁciência sempre
vai encontrar diﬁculdades para se
estabelecer em um grupo social.
Para quem nasce com Moebius, a
diﬁculdade é ainda maior.
A Síndrome de Moebius, ou Síndrome da falta do sorriso, é uma
Síndrome rara, pouco conhecida
pelos proﬁssionais de saúde e
também do público leigo. Afeta
os VI e VII pares de nervos cranianos, ocorrendo paralisia facial.
Os sintomas característicos dessa Síndrome são: paralisia facial,
estrabismo, ausência de expressões faciais, falta do sorriso, diﬁculdade de piscar os olhos e fechá-los para dormir.
Fatores como falta de oxigenação para o bebê durante a gravidez, genética e o remédio Citotec
são as possíveis causas da paralisia.
Um dos motivos que diﬁcultam
a inclusão de nós, moebitas, na
sociedade, além da falta de informações sobre o que se trata a

Moebius, já que é uma síndrome
muito rara e não divulgada arduamente pela grande mídia, são os
olhares de curiosidade que causamos nas pessoas, principalmente nas crianças. É um olhar
preconceituoso, como se fosse
algo contagioso que não querem
nem chegar perto. Há ainda certos comentários e perguntas que
já estamos cansados de ouvir e
responder.... Infelizmente é assim que muitas pessoas pensam
quando batem os olhos em uma
pessoa que tem a Síndrome de
Moebius.
Promover o acolhimento dessas
pessoas no mundo em que vivemos poderia ser mais fácil se ainda nos primeiros anos escolares
existisse uma disciplina ou um
trabalho especial que partisse dos
professores, visando estudar com
os alunos sobre as habilidades e
as diﬁculdades de pessoas com
necessidades especiais e com
síndromes variadas, analisando ainda as possíveis causas de

serem assim e
descrevendo
como essas pessoas devem ser
tratadas com respeito.
Sofríamos quando éramos crianças na escola, festas infantis ou
até mesmo em brinquedos do
shopping... eu sei como é, pois já
passei por isso. Você querer fazer
amigos em um brinquedo do shopping e ser completamente desnorteada de perguntas, comentários, risadas, até chegar ao ponto
de você não ter nenhuma companhia e o que restava era brincar
sozinha. Tenho certeza que com
essa iniciativa escolar acabaríamos com preconceitos que nós
portadores sofremos.
Para fazer a Síndrome de Moebius ﬁcar conhecida, em 2014, escrevi o livro “Como é Ter Síndrome
de Moebius?” Quis compartilhar a
minha história em conviver com
essa condição e contribuir para
ampliar o conhecimento da sociedade sobre ela.
Entre os muitos resultados que o

Alma Inclusiva
livro me proporcionou, destaco a
homenagem que recebi da Câmara de Campinas, por meio da medalha Arautos da Paz, e a criação
em 2015 da lei do Dia Municipal
de Consciência sobre a Síndrome
de Moebius em Campinas, também em 24 de janeiro. Proposta
pelo ex-vereador Marcos Bernardelli, e sancionada pelo ex-prefeito Jonas Donizette, a lei fez
com que a cidade de Campinas
passasse a ser a primeira cidade
do Brasil a ter um dia dedicado à
Síndrome.
Em 2015, eu viajei a Recife, convidada pela querida Dra. Liana
Ventura, oftalmologista e presidente da Fundação Altino Ven-

tura (FAV), para lançar meu livro
na entidade, que é referência no
atendimento de pessoas com
Moebius no Brasil.
Eu também gostaria de comentar a respeito da ideia que tive
sobre o quanto seria importante
se houvesse uma personagem de
gibi com a síndrome para ajudar
na conscientização das crianças.
Na mesma hora, lembrei do Mauricio de Souza, que vem dedicando grande atenção à importância
da inclusão nos gibis da Turma da
Mônica por meio de personagens
com algum tipo de deﬁciência.
Conhecê-lo era um sonho. Em
2019, tive a oportunidade de encontrá-lo em uma visita aos estú-

dios da Mauricio de Sousa Produções. Entreguei um livro meu
autografado para ele e conversamos sobre a possibilidade de
criação de uma personagem com
Moebius para a Turma da Mônica.
Eu e outros jovens no Brasil com
a síndrome ainda estamos na expectativa de que isso possa acontecer. Seria muito bacana!
Para encerrar então este texto,
minha mensagem ﬁnal é: quanto
mais informação e conhecimento, maiores são as chances de se
diminuir preconceito, discriminação e de se ampliar a aceitação
e a inclusão de pessoas que têm
Moebius.

