Relatório de Visita à Inglaterra – ABILITY HOUSING - 2011
Ability Housing é uma organização especializada em oferecer moradias e suporte
individualizado para garantir que pessoas com deficiência possam viver de forma mais
independente. Com cerca de 650 imóveis, Ability Housing possui mais de 1.000 clientes
espalhados pela região sudeste da Inglaterra, como mostra o mapa abaixo. Sua sede
encontra-se em Staines cidade próxima à Londres, onde formos recebidos no primeiro
dia de nossa visita.

Convidamos para participar dessa missão a Dra Maryse Suplino, diretora do Instituto
Ann Sullivan do Rio de Janeiro, especialista na aplicação do Currículo Funcional
Natural orientado à aquisição de autonomia em relação ao meio social, familiar e
geográfico no qual vivem pessoas com deficiência intelectual. A visita foi organizada
por uma das sócias do Instituto JNG, Flavia Poppe e Eliane Alves, voluntária do JNG e
especialista em Planejamento e Controladoria. Na Inglaterra, tivemos o apoio de Alison
Watt, professora aposentada que possui cursos de especialização em “Learning
Disabilities”.
Nosso grupo, portanto, era composto de 4 pessoas e durante dois dias visitamos 11
diferentes apartamentos em Slough, Cheam e Dorking. A primeira grande surpresa foi a
aproximação à sede da Ability que, para comandar toda a infra-estrutura necessária para
um serviço altamente diferenciado conta com apenas 18 profissionais centralizados. Os
demais, cerca de 250, encontram-se distribuídos nos locais das moradias com

supervisores por regiões, portanto, móveis. Como relatou Alison sobre nossa chegada
no primeiro dia à sede da Ability: “First impressions of the “Head Office” were
underwhelming, not at all like the Head Office of a reasonably sized organization.
When we went up and down the residential road trying to find it, I think we all
wondered where we were going. But it soon became clear that this was representative
of Ability – it wasn’t the head office that was the important part of the organization – it
needed to be efficient and well managed, but it didn’t need to be showy.”
Com as visitas aos locais fomos cristalizando a noção de que o único limite que existe
para a viabilização de moradias independentes para pessoas com todo tipo de
deficiência é o custo! Não há outro tipo de empecilho porque, do ponto de vista das
rotinas de manutenção de um lar, cada morador recebe o tipo e a quantidade de suporte
que precisa (horas/cuidador) e do ponto de vista da segurança existem cada vez mais
tecnologias assistidas que permitem que o morador experimente o prazer de estar
sozinho quando assim o deseje e, mais importante, num espaço decorado e ocupado
com seus objetos de interesse. Em um dos primeiros apartamentos que visitamos,
Arlene possuía na sua sala uma cabine de policia (de pano) armada e várias fotos de
Doris Day. Em outro, haviam centenas de bichos de pelúcia. Outra moradora
colecionava lapis de cor. O mais jovem, gostava de assistir filmes em DVD e outro nos
mostrou como sabia cozinhar!

Acho que a almofada da casa de Glennys foi um dos detalhes mais bonitos que tivemos
a oportunidade de vivenciar. Essa pessoa tem uma deficiência severa e saiu de um
esquema de internação em residência especializada para seu próprio apartamento há
dois anos. No início ela não queria receber ninguém em seu novo apartamento porque
tinha medo de que fosse tirada de lá para voltar para a residência. No esquema anterior
nunca recebia visita de sua irmã gêmea que não se sentia à vontade e com espaço íntimo
o suficiente para construir um relacionamento próprio com sua irmã. Hoje elas passam
tardes e mais tardes juntas. Mesmo assistindo TV, sua própria TV e podendo escolher
os programas que quer, a convivência em família permite que Glennys desenvolva o
sentimento que ela tão bem definiu ao escolher essa almofada para seu sofá:

Foram muitas cenas, muitas imagens, difíceis de transmitir com palavras mas muito
fácil de absorver com o coração e os olhos.
Quando retornamos pedi que cada uma de nós escrevesse sobre o que viu para, depois,
nos reunirmos para discutir as estratégias e caminhos que nosso Instituto quer seguir.
Eliane, por exemplo, destacou os seguintes pontos:
“O mais impressionante foi perceber que não existe nenhum tipo de avaliação
se o potencial “tenant”, tem possibilidade de ser selecionado ou não. A
principio toda pessoa que procura a AH, tanto por intermédio da Local
Authority ou diretamente, tem capacidade de ser aceito. A mudança no
comportamento dos “tenants”, de forma muito positiva, ocorre pelo fato de
estarem morando de forma independente, com suporte, e autônoma (dentro do
possível).
A maioria dos depoimentos do “staff” e do pessoal do escritório foi atestando o
desenvolvimento que acontece com os “tenants” depois que eles entram na AH.
Pessoas agressivas, pessoas com comunicação super restrita, diversas variações
de “learning disabilities, physical disabilities e mental-health-related support
needs” que são atendidas pela AH, evoluem consideravelmente no ambiente que
vivem.

Todos os procedimentos e rotinas estão escritos e foram oferecidos para nós.
Todo o material de apoio também, por exemplo: a lista de compras de
supermercado é toda com figuras dos produtos para que o ”tenant” escolha o
que quer consumir; na porta da geladeira dos que tem mais autonomia tem as
instruções ilustradas de como operar o micro-ondas, ou a máquina de lavar
roupas.”
Alguns trechos do completo relatório elaborado pela Dra Maryse Suplino encontram-se
transcritos abaixo:
Minha meta específica relacionava-se a observar e analisar o modelo do
programa no que dizia respeito a
a) Critérios para avaliar a entrada dos inquilinos;
b) Saber se existiam objetivos voltados ao desenvolvimento de habilidades e,
caso houvesse;
c) Conhecer os critérios para avaliar os avanços dos mesmos;
d) Conhecer o modelo de seleção e treinamento do staff;
e) Conhecer a logística no atendimento em si;

... “Quanto aos critérios para entrada dos inquilinos, ficou claro que a tarefa
fica por conta da equipe de assistência social do governo. Assim, o critério se
resume na indicação da mesma que decide, inclusive, quem necessita apenas do
serviço de suporte, bem como o número de horas. Pude contatar tal fato através
do caso de Paul, a quem fui visitar no último dia. Paul é um homem com
Asperger, com muitas habilidades cognitivas, mas com grandes dificuldades na
área de relacionamentos. A equipe da assistência considerou que ele poderia
viver só, recebendo apenas algumas horas de suporte.
A questão da especificidade de cada caso é traduzida no tipo, intensidade e
frequência de apoios que o inquilino irá receber e não numa rotulação de
severidade: “mais severo”, “menos severo”. Os critérios de avaliação são
estabelecidos a partir de quantas horas de suporte cada inquilino necessita por
semana. A organização e planejamento diário para cada inquilino segue uma
lógica natural, a partir do levantamento das necessidades e especificidades de
cada um.
Um ponto interessante na perspectiva da inclusão social é a localização dos
apartamentos, casas e condomínios, sempre dentro de um prédio onde moram
pessoas da comunidade em geral, ou muito próximo a outros prédios dessa
mesma comunidade, alem da proximidade com centros comerciais e de serviços.
O fato de eles manterem uma equipe 24 horas em cada prédio ou condomínio é

um dos fatores de êxito do programa, uma vez que garante, de fato, a segurança
dos inquilinos...”

...“O programa mostrou-se de fato efetivo. Um fator determinante para o
sucesso do mesmo é a possibilidade de dispor dos apoios que muitas vezes são
supridos pelo próprio governo, bem como ter os recursos econômicos
necessários para fazer uma estrutura como a que vimos funcionar.
Meu objetivo nessa viagem foi visualizar o programa e “sentir” se o mesmo
estaria em consonância com as ideias já debatidas com a equipe do JNG acerca
de um possível projeto aqui no Brasil. Concluí que o design do projeto coaduna
totalmente com as ideias discutidas, no que tange a visão de inclusão social,
tratamento aos inquilinos, desenho de planos individualizados, etc. De fato, esse
modelo, com algumas modificações e adaptações poderia ser replicado pelo
JNG. O maior desafio ficaria realmente na área econômica. Em encontrar
maneiras de viabilizar o projeto.”
Mas como seria possível importar esse modelo para o Brasil?
No dia 12 de outubro de 2011, as sócias do Instituto JNG se reuniram para discutir
sobre os resultados dessa importante missão à Inglaterra. Partimos dos pontos de
observação comuns e depois tentamos fazer um exercício de reconhecimento das
vantagens e desvantagens de se adotar um modelo como o da Inglaterra no Brasil, no
Rio de Janeiro. O que “os ingleses” têm que nós não temos e o que “nós brasileiros”
temos que eles não têm? Achamos que dessa forma reduziríamos o risco de inadaptação
de modelos feitos para outras culturas que subestimam as características e valores
próprios de cada sociedade.
Não foi difícil reconhecer imediatamente a solidez do tecido social britânico sobre o
qual instituições voltadas para politicas sociais inclusivas são criadas. Politicas de
seguridade social e de habitação voltadas para as classes menos favorecidas são pilares
sobre os quais a Ability Housing cresce a cada ano. O modelo não existe sem o suporte
do governo que, por sua vez, garante acesso a todas as pessoas com deficiência a um
sistema de assistência social, saúde, educação e moradia gratuitos, sem falar nas
politicas inclusivas de emprego e espaços públicos acessíveis.
Por pouco não encontramos forças para seguir o debate... mas continuamos inspiradas
pela técnica do KISS que me ensinou meu filho quando enfrenta problemas
matemáticos demasiadamente complexos. Segundo ele os matemáticos costumam
aconselhar o seguinte: “K I S S, que significa: Keep It Simple Stupid”. E reduzindo o
assunto à sua máxima simplicidade, o que queremos é cuidar para que pessoas com
deficiência possam usufruir do prazer que é ter seu próprio lar e viver com
independência em relação ao meio em que vive, apesar de suas limitações. Não é tão
complicado assim... precisamos simplesmente começar. Todo processo de mudança
exige o primeiro passo e esse passo nós, Instituto JNG, queremos dar.
Voltando à discussão do grupo, também pudemos reconhecer que temos no Brasil os
brasileiros... que tem pouca dificuldade em compartilhar sentimentos e afetos de forma
natural. Existe entre nós acolhimento afetivo, calor, amigos e família que se relacionam

de forma distinta dos nossos amigos do hemisfério norte. Nem melhor nem pior,
diferente. E, talvez, para lançar o projeto poderemos nos apoiar e contar mais com essa
rede afetiva e prestativa de maneira que algumas tarefas não se restrinjam aos
cuidadores. Para nós é difícil imaginar que irmãos, primos, amigos, tios, e até vizinhos
deixarão uma pessoa de seu relacionamento próximo com deficiência restrito aos
cuidados de profissionais.
Ainda faltam muitas peças para construirmos um modelo brasileiro de moradia
independente com suporte individualizado para pessoas com deficiência intelectual, mas
o fato de termos visto a ideia concretizada e em funcionamento na Inglaterra facilita a
direção dos próximos passos. Precisamos gerar a ideia, o conceito e as evidencias de
que é possível e os resultados são muito mais positivos do que negativos. Precisamos
quebrar medos, dissolver fantasmas que reforçam o conceito de DISability e valorizar
todas as praticas de vida que estimulam ABILITY. Por que sairia de casa meu filho???
Está tão bem cuidado aqui comigo, sob minha proteção... Já pensaram se nos tivessem
privado do momento de sair de casa e de nos lançarmos nas nossas próprias vidas? Já
pensaram se ainda vivessem em seus quartos da adolescência? Faltaria espaço para se
expandir, não?
Obrigada a todos os moradores ingleses que abriram suas portas da frente e nos
permitiram constatar que SIM é possível.

