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Minha Inspiração! Que não deixa eu desistir nunca

• ROSIMERE BENITES

• Fundadora e Presidente da:AAMPARA
• Associação de Atendimento e Apoio ao
Autista Curitiba PR.

Minha filha, com
1 ano e 8 meses
Quando tudo começou

COMO SURGIU A AAMPARA
História:
“ Tudo começou em 2002 quando minha filha Beatriz, com 1 ano e oito meses
sofreu uma alteração comportamental brusca. A partir daí começamos uma busca
frenética para ajudar nossa filha e se desenvolver, por quase quatro longos anos
procurei vários médicos que pudesse fazer um diagnóstico e com isso direcionar
uma intervenção adequada. Nessa trajetória encontrei muitas mães vivendo a
mesma angústia e desespero, sem encontrar um diagnóstico precoce e intervenção
qualificada. Resolvi que precisava fazer algo em prol destas crianças que tanto
precisa da ajuda”

E assim em 2006, a AAMPARA foi fundada com o objetivo de conscientizar sobre
o autismo, visando uma maior visibilidade das dificuldades enfrentadas pelos
autistas e seus familiares. Atuando na orientação aos pais ou familiares ao
receberem o diagnóstico de autismo de seus filhos e os possíveis
encaminhamentos.
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FEDERAL 12.764 E ESTADUAL 17.555 – SET/12

PROJETO “MULHERES MÃES”
Neste ano participam 24 mães com seus filhos.
. OBJETIVO: Abordar a relação mãe-filho e o contexto de vida dessas mulheres
com fins a (re) significar o cotidiano;
De acordo com Bosa (2002), há um alto nível de estresse nas mães de

portadores de autismo. Dentre os fatores apontados como estressores surgem:
os cuidados diários com a criança, a espera por tratamento e atendimento para
o filho em instituições especializadas, bem como o deslocamento e os custos
destes. Ainda lhe cabe a administração da casa e com essa sobrecarga de tarefas,
resta pouco tempo disponível para si própria; associado a estes fatores, está a

dificuldade de compreender a criança. Os rituais e as estereotipias do filho
levam a cuidadora/mãe ao isolamento social, inclusive de amigos e familiares e

denunciam a intensa demanda dessa população.

• Pensando nas dificuldades enfrentadas cotidianamente pelas mães/cuidadoras, é
importante que se crie um espaço de acolhimento, permeado por trocas de
experiências e saberes, onde elas possam expressar seus sentimentos, suas
alegrias e seus desafios diários.

• Pensando nessas mulheres-mães, desenvolvemos um projeto que pudesse
contemplar as mães e que seus filhos pudessem estar com elas nesse momento.
O projeto tem como objetivo principal trabalhar com grupos de mulheres –
mães de pessoas autistas. Para atingir esse objetivo tem-se como metas: –
Abordar a relação mãe-filho e o contexto de vida dessas mulheres com fins a
(re) significar o cotidiano; – Ampliar a participação social. Pensar sobre o
cotidiano destas mulheres, a forma com que vivenciam o cuidado deste filho, a
sobrecarga, a falta de suporte social, mostra a importância de se criar práticas
que as assistam em sua integralidade, apostando no resgate de sua identidade
para que possam exercer o cuidado, sem que isso signifique a perda da sua
condição de mulher. AAMPARA, realiza este momento com as mães enquanto
o seu filho esta nas terapias, ela tem esse tempo com outras mães, uma
Psicóloga e uma pedagoga em terapia de grupo ou quando necessário individual.
Para os atendimentos individuais o terapeuta utilizará a abordagem que mais se
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