Este boletim inicia uma série de
boletins especiais trazendo histórias
reais de integrantes do Núcleo
de Inclusão do Sindjus-DF.
É informação,
é emoção, é inclusão...
é Sindjus-DF em Ação!
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João Daniel Simões,
13 anos, estudante e
vocalista da TimeOut Rock
Band, uma banda formada
exclusivamente por autistas.

O jovem João Daniel Simões brinca nos pilotis de um prédio da SQS 112
protagonizando uma cena corriqueira, típica do plano piloto de Brasília.
E quem passa pelo local nem percebe
que o garoto ora correndo livremente
entre as colunas com um sorriso no rosto ora cantando junto com a música
que escuta em seu fone de ouvido é
portador do transtorno do Espectro do
Autismo.
“É perceptível como o João é uma
criança inteligente e esperta. Mas para
que tivesse evoluído ao nível que está
hoje, precisou ser muito estimulado”,
afirma seu pai, o servidor do TJDFT
Eduardo Simões.
Ainda existe muito tabu em relação aos Transtornos do Espectro do
Autismo (TEA), que são considerados
como desordens no desenvolvimento
e caracterizados por dificuldades nas
áreas de socialização, comunicação e
de comportamento.
Uma pessoa não é igual a outra,
somos todos seres únicos, de modo que
um autista se apresenta de forma diferente do outro, não havendo, portanto, um comportamento padrão.
As pessoas com Transtornos do Espectro Autista podem destacar-se, por
exemplo, em habilidades visuais, música, arte e matemática.
Este boletim especial tem o intuito
de desmistificar um pouco mais desse
universo, desvendando um grande talento por trás do autismo.

Diagnóstico
“Descobrimos que o João era autista
quando ele tinha 3 anos e meio. Ele ainda
não falava e fui em um psicólogo que fez o
laudo. No início quando você recebe a notícia é muito difícil, você nega inicialmente e
vai fazendo as investigações porque na sua
cabeça não quer que seja verdade. Antes do
advento da internet existia uma dificuldade
muito grande, por falta de informação. Hoje
tem a internet que é maravilhosa, que te
ajuda a ver as características, e aos poucos
você vai entendendo, vendo o que encaixa.
Não existe um exame para descobrir, é puramente comportamental” explica Eduardo.

Escola
O pai do João conta que durante esses anos as maiores dificuldades enfrentadas foram no ambiente escolar. Atualmente
João está no 5º ano do ensino fundamental em uma escola regular. Um monitor o acompanha nas atividades escolares, mas
Eduardo reconhece que falta muito para as escolas percorrerem no que se refere à inclusão.
“A escola onde ele estuda é muito boa, dá amor e carinho, mas na parte do conhecimento em relação ao autismo todas
as escolas ainda precisam aprender muito”, afirma Eduardo. E complementa: “Graças a Deus pelo fato de o João ser muito
bonzinho e carinhoso não passamos por situações de preconceito”. Hoje, noto uma evolução enorme observando o caminho
que percorremos. Em especial este é o melhor ano dele. Fico até emocionado do tanto que ele está bem’’

Estímulo
Eduardo explica que se o autista não tiver os profissionais e estimulação ele fica parado no tempo. Por isso o autista
precisa muito dos pais, eles não são como nós, neurotípicos (pessoas que não estão no espectro do autismo), que se viram.
A sua principal fonte de incentivo é a rotina repleta de atividades. João faz judô, natação, musicoterapia, bateria, oficinas de
barco, já fez aulas de teatro e hoje participa dos ensaios da banda TimeOut aos sábados. Além de ser acompanhado por quatro
psicólogas, que fazem um trabalho de sociabilização em shoppings e com jogos.

Horário especial
Sobre a jornada especial e a conciliação com o trabalho, o servidor explica: “trabalho de 12h às 19h. Tenho a manhã livre
para estar com ele, apesar de que agora ele estuda pela manhã, mas quando estudava pela tarde, eu ficava a manhã inteira
por conta dele pra fazer as atividades. Fiquei 9 anos da minha vida por conta desse cuidado. Não optei pelo horário reduzido
porque tenho uma função e preciso desse dinheiro pra pagar suas atividades. No meu caso, tenho uma criança com autismo
leve e tenho uma esposa que me ajuda. Tem várias pessoas no tribunal que não tem esse mesmo suporte, então o horário
especial é muito importante.”

Música
Na inclusão do João, a música cumpre um papel primordial.
Muitas vezes nós vemos crianças com autismo ou alguma deficiência e achamos que ela não tem uma habilidade. A questão é
a sociedade acreditar que os autistas também são capazes e que
tem habilidades como nós. Segundo Eduardo, o João tem uma
memória fotográfica muito boa. Se gostar de uma música, não
importa o tamanho, ele memoriza. Além de ter um sotaque americanizado, que o ajuda a cantar muito bem em inglês.

A banda Time Out Rock Band nasceu em outubro de
2017, mas o João ainda não estava presente nessa época.
Em abril de 2018, ele começou a ser acompanhado pelo
psicólogo Paolo, idealizador da banda. “Quando o Paolo o
ouviu cantar, percebeu que ele tinha talento e o incluiu na
banda”, explica Eduardo. As apresentações acontecem por
meio de convites como foi o caso do Brasília Capital Moto
Week e da Festa de final de ano da Assejus (2018). A banda
também realiza turnês pelas escolas. “Apesar de já ter sido
veiculado na mídia, poucas pessoas sabem da existência
dessa banda de autistas. E é uma banda que toca e canta
muito bem como qualquer outra”, destaca Eduardo.

Artista
Durante a entrevista, João afirmou que português é a sua matéria favorita e
enfatizou o gosto pela música e pelo teatro. O vocalista da TimeOut quer seguir a
profissão de cantor. “Gosto muito da banda e de cantar rock”, explicou João, que
deu uma palinha para a entrevistadora da nova música que estava treinando e que
apresentaria no mesmo dia em um show em uma escola, mostrando toda sua
desenvoltura.
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Com olhos marejados, Eduardo (pai) afirma que o maior aprendizado que João
lhe trouxe está relacionado a sua pureza. “Essa pureza me deixou mais puro. Passei
a perceber o quanto nós somos idiotas. Nos apegamos a tantas coisas e ele não tem
esse interesse. O ego dos meninos da banda é quase inexistente. Eles fazem aquilo
porque de fato gostam. Eles poderiam ficar exibidos, mas é um lado do autista que
não existe, eles não têm esse tipo de vaidade. Acho que é um lado sobre o qual nós
devemos refletir e nos espelhar.”

Cadastre-se!

Se você ainda não faz parte do núcleo
de inclusão, cadastre-se o quanto
antes pelo telefone 3212-2613.

