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A Coleção CONVERSAS da Editora  AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões, é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro,  de fato,  pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar 
ideias,  afetos e sentimentos. Conversar é conhecer o outro e se apresentar 
sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo 
você quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês tratamos de 
um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Maria tem 65 anos. Filha de Dona Isabel de 85 anos e 

Seu Adolfo de 90 anos. 

Solteira e sem irmãos, sempre cuidou dos pais, mas neste 

momento ambos precisam de apoio e ajuda 24 horas por dia. 

Seu Adolfo está com Alzheimer e Dona Isabel teve uma queda 

e não anda mais.

Maria trabalha o dia todo e ainda precisa cuidar dos pais.

Está exausta. Tem pensado muito em colocar os pais em uma 

clínica de idosos. Sente culpa e acha que estaria abandonando 

as pessoas que mais ama. Maria não sabe o que fazer.

Eu não estou conseguindo cuidar dos meus pais. 
Seria errado colocá-los em uma clínica?



Já falamos isso para o Juizado, mas não estamos dando 

sorte. Estamos na fila. Eles já nos chamaram lá 3 

vezes, mas as crianças não eram como a gente sonha. 

Temos uma amiga que adotou dois irmãos, um de 2 e 

outro de 4 anos. Os dois são negros e ela é muito 

NÃO!
No Brasil ainda existe um forte preconceito com a 

ideia de colocar os pais mais velhos e com 

dificuldades de locomoção ou mesmo com problemas 

de senilidade em clínicas. Ainda temos a ideia dos 

antigos asilos em que se abandonavam os idosos.

Mas seria justo colocar meus pais 

quando eles mais precisam de mim em 

uma clínica ? 

Não é meu dever cuidar deles?

Não Seria. 



Sim, seu dever é cuidar deles, mas chegou a hora 

de você pensar onde é mais seguro eles estarem. 

Você trabalha o dia todo e não tem irmãos. Você 

precisa estar forte para poder cuidar deles.

Mas colocá-los em uma 
clínica é cuidar? 

Sim. É cuidar sim. Você não vai colocar 

em qualquer clínica e nem abandonar 

seus pais. Você precisa visitar as 

clínicas e escolher aquela que você 

tenha mais confiança.

Uma clínica de idosos tem uma estrutura 

que pode perfeitamente garantir 

atenção para seus pais.



Claro que sim!

Mas eu quero 

visitá-los sempre. 

Posso?

Mas e se eles forem 

mal tratados?

Você pode ir todos os dias visitar seuS 

pais. terá certeza de que eles estão bem 

cuidados por que Uma clínica pode 

oferecer cuidados terapêuticos que em 

casa você nao consegue mais.



Se eles forem mal tratados você saberá e poderá 

denunciar ao Conselho Municipal do Idoso, a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Hoje, 

existem muitas instâncias que zelam pelos idosos.

Mas eu não poderia
mantê-los em casa aumentando 

os cuidados?

Sim. Você pode! Mas seus pais são idosos e precisam 

ter 1 cuidador a cada 12 horas. Precisam de 

fisioterapia e de visitas médicas. Isso tudo é caro e 

precisa ser bem administrado  Para  dar certo.



Maria, quando você era crianca, foi cuidada por 

seus pais e agora você cuida deles. A vida é 

sempre este movimento, mas você precisa 

encontrar caminhos para que eles estejam 

protegidos e para que você nao fique 

sobrecarregada.

De fato, hoje as aposentadorias deles são usadas 

nesta estrutura e nos medicamentos e eu ainda ajudo, 

mas o mais problemático é quando uma cuidadora 

falta. Eu me enrolo toda. Muitas vezes preciso 

faltar ao trabalho.

Eu ouvi falar em Casas Dia.
O que vocês acham?



É uma ótima 

iniciativa. Se você 

ainda não está 

preparada para 

colocar seus pais em 

uma clínica você 

pode levá-los pela 

manhã a uma Casa 

Dia e buscá-los no 

fim da tarde.

São tantas 

opções.
Qual eu 

deveria 

tomar?



Esta decisão é totalmente sua. 

Você pode ter cuidadores de idosos 

em casa, pode usar os serviços das 

Casas Dia ou pode colocá-los em 

uma clínica de idosos. 

O mais importante é pensar no 

conforto de seus pais e na sua 

tranquilidade em relação ao 

assunto.



Sua decisão deve ser tomada com serenidade e 

com responsabilidade. 

Quem está vivendo o problema é você e não quem 

vai te julgar. 

E se alguém te julga é porque não é seu amigo de 

fato. 

Eu tenho medo que me 
julguem por colocar meus pais 

em uma clínica. 



Comece pelos médicos de seus pais. 

Avalie com eles a situação de cada um. As 

avaliações podem ser diferentes.

O mais importante é que, quando  tomar a decisão, 

esteja madura para seguir em frente.

Eu gostaria tanto de ter um 
apoio para tomar uma decisão. 

Com quem eu poderia conversar?



Simples. Você volta atrás. 

Nossas decisões não 

precisam ser para sempre. 

Elas podem e devem sempre 

ser reavaliadas.

E se eu me arrepender 
da minha decisão ?

Estou ficando velha.No meu caso, que 
não tenho filhos e nem irmãos, é bem 

mais complicado.



Agora não vamos pensar nisso. 

Entendemos sua aflição, mas 

agora é Hora de pensar em seus 

pais.

Busque todas as informações, 

visite clínicas, casas dia e 

converse com os médicos. Este 

movimento vai te ajudar a tomar 

a decisão que você achar correta.

Mas então o que eu 
devo fazer?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Não. De forma 

alguma. Você está 

sendo uma filha 

cuidadosa e 

responsável. 

Sempre. Estamos aqui para te ajudar, 

apoiar e conversar.

O Amor que você 

tem pelos seus 

pais vai te levar a 

decisão correta.

Eu não
estou sendo 
egoísta?

Posso 
contar com 

vocês?



O AfroReggae é uma organização que 
luta pela transformação social e, através da 
cultura e da arte, desperta potencialidades 
artísticas que elevam a autoestima de 
jovens das camadas populares. Tem por 
missão promover a inclusão e a justiça 
social, utilizando a arte, a cultura afro-
brasileira e a educação como ferramentas 
para a criação de pontes que unam as 
diferenças e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da cidadania. 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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