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Crise = Aprendizado
e Oportunidades

Q
ue 2014 foi um ano difícil, isso ninguém contesta... foi no mínimo, diferente, 
atípico. Mas acho que poucos de nós imaginávamos que teríamos um 2015 
chegando tão carregado de problemas e preocupações como o ano que es-
tamos vivendo.

Mas, otimista que sou, pelo menos procuro ser, na medida do possível... acre-
dito que 2015 será um ano de aprendizado para nós brasileiros. Um marco de transformação.

A crise na economia, corrupção, escândalos, o descrédito do Brasil lá fora, a alta dos juros, 
volta da inflação, dólar subindo, economia parada, descrença e queda de popularidade do 
governo, incertezas de toda ordem... tudo isso está fazendo com que os investimentos por 
aqui diminuam sensivelmente, o que reflete diretamente no potencial de consumo do cidadão. 

O grande espelho da situação econômica no Brasil é sempre a indústria automobilística. 
Se o povo deixa de comprar carro, a indústria automobilística apresenta queda nas vendas, 
acende imediatamente a luz vermelha e soam todos os alarmes de emergência !!!

O que é interessante é que isso está acontecendo sim... as vendas de automóveis para os 
cidadãos ditos “comuns”, caiu... e vem caindo a cada dia. Só que, na contramão dessa “crise”, 
as vendas para pessoas com deficiência continuam aquecidas e são elas que estão ajudando 
a segurar o rojão no segmento de automóveis hoje em dia. Isso é muito interessante e nos 
causa até uma pontinha de orgulho... olha só: cada dia mais a indústria e o comércio, o mer-
cado em geral, enxerga a Pessoa com Deficiência como um potencial CONSUMIDOR sim ! E 
com RESPEITO ! Isso é o mais importante !

Sempre temos que encontrar o lado bom das coisas, lembram ? Temos que “fazer do limão 
uma limonada”... Sempre !

E é o que vem acontecendo em nosso setor... enquanto tudo parece estar ruim, parado, 
estagnado, o nosso segmento da economia está caminhando... se não vem mostrando sinais 
de prosperidade, pelo menos ao que parece, também não vem mostrando cenários desespe-
radores de queda. E isso já é muito bom. Bom porque em cenários assim temos que aguçar 
a nossa criatividade como empresários, como consumidores, como cidadãos – com ou sem 
deficiência – porque são em tempos como esses que aprendemos, mesmo que na marra, a 
economizar, a valorizar mais o nosso dinheiro, a utilizarmos de estratégias mais eficazes para 
atingir nossos objetivos.

Em tempos de crise sobrevivem os fortes e os criativos. Os astutos e os persistentes. Aque-
les que acreditam e INVESTEM em tempos de crise, quando ela chega ao final – e chega ! 
Porque toda crise passa um dia e depois dela vem a bonança – quem perseverou, investiu, 
lutou e não esmoreceu, VENCE !

Empresas podem sim, se consolidar e crescer com crises. Pessoas e profissionais  podem 
vencer em meio à crise. Basta acreditar e ter sensibilidade de encontrar caminhos entre essa 
névoa de descrença que se forma de maneira tão rápida e densa. Temos que ser maiores 
que a crise, maiores e melhores que a corrupção e os desmandos.

Lógico que cada um de nós sabe onde aperta o seu calo... mas pensemos nisso tudo. 
Temos que saber tirar de momentos aparentemente preocupantes e até ruins, resultados e 
oportunidades positivas. 

Esse é o segredo do sucesso !!!

editorial

 “Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra; e ao que te houver tirado a capa, oferece-lhe também a 
túnica... E dá a qualquer que te pedir;... Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem... Sede, pois, misericordiosos, como 
também vosso Pai é misericordioso.”

Lucas 6:29,30, 35 e 36

Diretor/Editor
Rodrigo Antonio Rosso
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Maus-tratos contra pessoas coM Deficiência intelectual: isso não poDe ser algo que você e   stá acostuMaDo a ver.
Todos os dias, crianças e jovens com Deficiência Intelectual sofrem vários tipos de violência e violações de direito. Entre os  mais comuns estão: abandono, 
negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. Talvez você ainda não saiba, mas um simples olhar de des  prezo e desdém ou uma ofensa 
verbal já podem ser considerados atos de violência. Principalmente se a pessoa tem mais dificuldade de compreender o que a  contece com ela para poder se 
defender. É importante notar que estes pequenos gestos de violência podem significar que algo de mais grave está acontecen  do. Por isso, não fique de olhos 
fechados e denuncie. A APAE DE SÃO PAULO, em parceria com a rede de proteção à infância, oferece apoio social e psicológico   às crianças e adolescentes que 
sofrem violência, à família e ao agressor. Com a sua ajuda, vamos fazer uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva.

apoio:

ou procure o conselHo
tutelar Do seu MunicÍpio.

para Denunciar:

181 ou 100

0042_Campanha_Denuncie_APAE_anuncio_paisagem_skyline_pag_dupla_42x28cm_AF.indd   1 23/03/15   16:16
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Zan Mustacchi
entrevista

No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para lembrar a data, 
conversamos com o médico que é referência mundial no assunto e o primeiro latino-americano a ser 

premiado pela Down Syndrome International

N
o próximo mês de agosto, 
Zan Mustacchi, geneticista e 
pediatra, receberá a homena-
gem durante o 12º Congres-
so Mundial da Síndrome de 

Down, em Chennai, na Índia. A distinção é 
oferecida aos que contribuem para a vida 
das pessoas com a Síndrome. Com uma 
trajetória dedicada ao estudo desse tipo de 
atendimento, Dr. Zan é referência nacional 
e internacional na área, uma unanimidade 
entre todos. 

Poucos sabem, mas ele também tem 
uma deficiência: hemiplegia, que faz com 
que enfrente dificuldades para movimentar o 
seu lado direito do corpo. Isso, porém, não o 
impede de levar uma vida agitada, dividindo-
-se entre pesquisas, ensino, palestras e aten-
dimento direto aos seus pacientes, fazendo 
tudo isso com muita dedicação, simpatia, 
carinho e amor pelo seu trabalho.

Filho de imigrantes egípcios e nascido em 
Israel, Dr. Zan chegou ao Brasil com 5 anos 
de idade. Mestre e doutor pela USP, fundou, 
em 1978, o Centro de Estudos e Pesquisas 
Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP) e hoje é 
seu diretor clínico. Responsável pelo Depar-
tamento de Genética do Hospital Estadual 
Infantil Darcy Vargas, em São Paulo/SP, é 

membro fundador da Federação Brasileira 
das Associações de Síndrome de Down 
(FBASD) e membro do Down Syndrome 
Medical Interest Group (DSMIG). Tam-
bém é vice-presidente do Departamento 
Científico de Genética da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo (SPSP) e presidente 
do Instituto Ibero-Americano de Pesquisas 
e Diretrizes de Atenção à Síndrome de 

Down (IPDSD). 
Na área acadêmica, é o 

coordenador responsável 
do Curso de Capaci-

tação/Especializa-
ção em Síndrome 

de Down em  

São Paulo. E entre suas obras mais conheci-
das está a supervisão geral do “Guia do Bebê 
com Síndrome de Down”. Também fez parte 
do grupo que elaborou as “Diretrizes de 
Atenção à Pessoa com Síndrome de Down”, 
documento do Ministério da Saúde lançado 
em 2013, além de ter sido representante da 
FBASD no Conselho Nacional de Saúde. Va-
mos conhecer com exclusividade, um pouco 
mais desse homem e profissional tão ad-
mirado e respeitado no Brasil e no mundo:

Revista Reação - O senhor é o pri-
meiro latino-americano laureado pela 
Down Syndrome International. Como 
recebeu a homenagem e qual a impor-
tância do prêmio ?

Zan Mustacchi - Com muita surpresa e 
muita honra. Surpresa porque não esperava, 
é claro, e honra porque o prêmio conseguiu 
traduzir o trabalho que os pais me incenti-
varam a realizar ao longo dos 38 anos de 
atuação com Síndrome de Down. Consegui 
comprovar a resolução do objetivo. Eu falo 
que o objetivo é melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com Síndrome de Down 
e isso foi ao longo do tempo exigido pelos 
pais. Nós percebemos que isso foi de fato 
conquistado. Esse prêmio caracterizou a con-
quista do Brasil, porque o país é o segundo 
em atendimento de pessoas com Síndro-
me de Down do mundo. Nós dividimos o 
segundo lugar com a Austrália em termos 
de qualidade de resultados e de modelo 
de atenção. O primeiro lugar está na mão 
dos espanhóis. Oxalá, consigamos no curto 
prazo, destacar-nos frente à Austrália e partir 
na busca do primeiro lugar em termos de 
atendimento geral dessas pessoas.

RR - Como nasceu seu interesse por 
Down ? Por que decidiu se especializar 
na área ?

ZM - Eu fazia residência em pediatria 
e percebi que a essas pessoas não eram 
dadas oportunidades e qualidade de so-
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brevida. Consequentemente, surgiu um 
desejo de favorecer essas pessoas. Os pais 
que tinham filhos com e sem síndrome de 
Down começaram a questionar a diferença 
dada no atendimento entre eles. Esse apoio 
dos pais e esses pedidos fizeram com que 
vinculássemos a atenção a elas.

RR - Ainda há muito preconceito em 
relação à pessoa com Down ? O que 
poderia ser feito em relação a isso ?

 ZM - Ainda há preconceito, melhorou 
muito, mas ainda há. O segredo é que não 
se programe a exclusão do preconceito, mas 
sim a elaboração de novos conceitos. Não 
temos como excluir um preconceito que já 
está embutido no nosso comportamento, no 
nosso aprendizado, mas temos como elabo-
rar novos conceitos. A ideia é criar modelos 
para elaborar novos conceitos. 

RR - Como analisa a reação das fa-
mílias quando têm a confirmação do 
diagnóstico ?

ZM - Existem dois momentos clássi-
cos e práticos de definir o diagnóstico. Um 
momento que é pré-concepcional: antes 
de engravidar você consegue já definir um 
diagnóstico de um embrião com Síndrome 
de Down que, obviamente pelo motivo da 
investigação pré-concepcional, se determi-
na uma exclusão do material. O outro é o 
diagnóstico depois de grávida, que pode ser 
feito a partir de 6 a 8 semanas, investindo-
-se no diagnóstico do DNA fetal no sangue 
materno, que é a situação mais moderna, 
partindo-se daí para o diagnóstico de punção 
de vilocorial, seguindo-se então na possibi-
lidade de diagnóstico de líquido amniótico. 
Esses dois últimos – punção de vilocorial e 
punção de líquido amniótico – são os estu-
dos citogenéticos que permitem a absoluta 
certeza do diagnóstico. Em qualquer um 
dos três modelos – tanto no diagnóstico 
de DNA fetal circulante no sangue materno, 
quanto em vilocorial e punção de líquido 
amniótico – particularmente acabo receben-
do pacientes que ainda questionam a sua 
atitude. Eu não recebo claramente o respon-
sável que optou por interromper a gestação, 
então eu não sei lhe responder como é o 
conceito emocional e a relação emocional 
da pessoa que opta, a partir do resultado, 
em interromper, porque ela opta por uma 
condição que é ilegal no nosso País e, con-
sequentemente, não se expõe. Quem eu re-

cebo, quem é a minha vivência ? 
São aqueles pais, aqueles casais, 
que têm o diagnóstico e querem 
saber como será o filho, o que 
pode ser feito para o filho, como 
favorecer esse indivíduo e que 
tipo de qualidade de sobrevida 
e de perfil futuro esse indivíduo 
pode ter. Eles querem conhecer 
o filho que estão gerando, antes 
de nascer, e o que eles podem 
investir em melhorar a qualidade 
de vida desse indivíduo durante 
a própria gestação. Essas são as questões 
primordiais que recebemos no grupo que 
tem o diagnóstico durante a gestação. 

RR - Como a família que recebe o 
diagnóstico pode ser ajudada ?

ZM - Obviamente, nós vamos traduzir 
para essa família quem é o filho que está 
sendo gerado, quanto esse indivíduo tem e 
merece atenção dirigida em alguns segmen-
tos muito importantes, tal qual o coração - 
nós temos o risco de 50 % desse indivíduo 
apresentar alterações cardíacas - o quanto 
isto pode repercutir para essa criança e como 
será o futuro dela. Quer dizer, traduzimos 
o perfil atual dessa criança, como se ela 
tivesse 1, 10, 20 ou 50 anos, considerando 
o perfil que nós temos como resultado hoje. 
Enfatizamos que, ao longo do tempo, a evo-
lução, a aceitação e a socialização têm mu-
dado muito e frisamos, especialmente, da 
seguinte forma: há 30 anos, as pessoas com 
Síndrome de Down tinham uma sobrevida 
entre 15 e 20 anos, hoje a sobrevida delas é 
de 60 a 70 anos. Então, os pais, tendo esse 
parâmetro, observam a melhor qualidade e 
a melhor perspectiva e eles traduzem isso 
para o futuro filho, que deverá também, por 
sua vez, ganhar com esse longo tempo que 
se seguirá.

RR- Quais os principais cuidados 
que a família deve ter ?

ZM – Entendo que o principal é que essa 
criança seja recebida como um indivíduo 
que vai participar com todos os direitos e 
todos os deveres da família. Tem direito de 
ser educada adequadamente, tem direito de 
ter complemento nutricional, que vai melho-
rar muito a sua habilitação intelectual, tem 
direito à saúde e, inclusive, quando possível, 
à estimulação precoce, que chamamos de 
estimulação essencial. Quando possível, por 

quê ? Porque não é todo mundo que conse-
gue ter espaço neste país para isso. Por quê ? 
Porque nós não temos profissionais suficien-
tes para atender todo mundo. Eu diria hoje, 
que talvez, no máximo 2 % da população 
teria a possibilidade de ter um profissional 
que pudesse dar atenção nesse aspecto. E 
desses 2 %, nem 1 % deles está comple-
tamente habilitado, tendo feito um curso 
de especialização em Síndrome de Down 
de pelo menos 380 horas de capacitação. 
E mesmo que não tenha essa possibilidade, 
ela deverá experimentar a informação de 
leitura, os pais deverão tentar oferecer toda 
a capacitação de qualquer indivíduo, assim 
como qualquer filho comum, eu utilizo o 
termo comum e não o termo normal, que 
é mais utilizado pela população; nós somos 
as pessoas comuns. Então as pessoas co-
muns têm direito a se capacitarem e essa 
capacitação está relacionada intimamente 
com modelos de oportunidades. Portanto, 
a frase-chave, que eu repito o tempo inteiro, 
a qualquer momento é: “dê oportunidades 
para seu filho”. Em qualquer literatura que 
escrevo, em qualquer aula que dou, chamo a 
atenção: a grande diferença das pessoas, nós 
somos o que somos – você é jornalista, eu 
sou médico, o Lula foi presidente – é só por 
questões de oportunidades, não porque nós 
tenhamos a capacitação primária de sê-lo. 
Primeiro nós temos a oportunidade e depois 
nós galgamos para manter esta habilitação. 

RR - O senhor trabalha muito com 
a questão da alimentação. O quanto 
ela é importante para a criança com 
Down ?

ZM - Primeiro preciso enfatizar que ela 
é especial para todas as pessoas, existe 
um provérbio que diz: “você é o que você 
come”. Isso é para todo mundo. Outra coisa 
que enfatizo é uma correlação íntima com 
o modelo apropriado do mamífero. Isso sig-
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nifica: quando é que o mamífero desmama sua 
prole ? Ele não tem uma idade para desmamar 
sua prole. O desmame da prole de qualquer 
mamífero está intimamente relacionado com 
a sua habilidade de digestibilidade enzimática, 
maturação enzimática do seu trato digestório e 
essa maturidade é marcada por uma expressão 
clínica bem típica. Isso significa, que é a erupção 
dentária que vai definir o momento em que 
eu tenho que complementar a dieta do meu 
filho. E a partir de então eu começo a modelar 
quais são os alimentos, que são nutrições es-
pecíficas para alimentar os meus neurônios de 
uma forma mais dirigida. Então eu faço uma 
correlação, uma analogia, de uma árvore e um 
neurônio e eu identifico a grande diferença entre 
o neurônio nosso, das pessoas comuns, e o 
neurônio da pessoa com Síndrome de Down. A grande diferenciação 
são os ramos, é a copa, de tal forma que os ramos, por exemplo, 
na analogia dos nossos neurônios, seria uma árvore tal qual uma 
mangueira, enquanto que os neurônios do indivíduo com a Síndrome 
seria uma árvore tal qual o pinheiro. Será que uma mangueira pode 
virar pinheiro ? Nunca. Um pinheiro virar mangueira ? Nunca. Agora, 
será que o pinheiro poderá abranger uma cobertura de um terreno, 
sombreando o terreno tanto quanto a mangueira ? Não. Mas eu posso 
melhorar essa cobertura ? Claro. Eu posso fazer com que esse pinheiro 
melhore a cobertura, sombreando mais o terreno, tendo contato com 
todos os demais pinheiros, vinculando-o à melhor qualidade desse 
terreno. Como ? Eu vou ver o que esse terreno tem de necessidade e 
vou complementar, vou hidratar e dar substratos e produtos que vão 
melhorar essa terra para esse pinheiro crescer melhor. Então, como 
sabemos que neurologicamente alguns sistemas são prejudicados na 
pessoa com Síndrome de Down, vamos dar uma sustentabilidade de 
complemento nutricional para esses sistemas, que são evocados em 
virtude do material cromossômico excessivo, de tal forma, que esse 
excesso exige um desgaste maior de determinados produtos, que 
temos, por sua vez, que complementá-los. Além disso, a maturação 
neuronal precisa de um capeamento das suas vias. Tal qual uma rede 
elétrica precisa de capas nos seus fios de cobre, eu preciso gerar um 
capeamento acelerado ao ajudar esse capeamento a ocorrer. Existem 
substâncias nutricionais que fazem isso. E tenho que lembrar que a 
rede de sombreamento, que é a rede de sinapses, de contatos entre 
os neurônios, pode ser bem ampliada e essa ampliação está correla-
cionada a gorduras, que chamamos de DHA, ARA que são EPAS e LC 
pufas. Então eu preciso oferecer essa qualidade nutricional, justificar e 
explicar aos pais do porquê eles precisam disso e correlacionar para 
eles com a evolução própria do ser humano. Então mostro assim: quais 
os povos que mais se desenvolveram em nível de evolução natural ? 
São os povos que viveram nas margens dos mares, dos oceanos, então 
são os romanos, os gregos, os turcos, os egípcios, os portugueses, os 
espanhóis (Península Ibérica), assim como os escandinavos, que são 
os vikings, assim como os chineses e os japoneses. E o que eles têm 
em comum ? Uma dieta apropriada. Por que ? Ela tem uma qualidade 
nutricional que aumenta o conteúdo básico de produtos que esse 
indivíduo precisa. O nosso corpo precisa de iodo, precisa de zinco, de 
selenium, de todos os substratos. Explico do porquê  ele precisa e o 
indivíduo que não precisa mais, então eu faço complemento nutricional. 

Eu procuro não fazer complemento medi-
camentoso. Isso porque eu explico para os 
pais que a biodisponibilidade de um produto 
sintético é muito menor do que a de um pro-
duto natural. Consequentemente, demonstro 
para eles, explico para eles – dando exemplos 
das condições de absorção de um produto 
natural e do mesmo produto sintético, exis-
tindo a possibilidade, quando o produto é 
sintético, de ter condições deletérias, lesivas, 
enquanto com um produto natural nunca vai 
acontecer isso, marcando e enfatizando mais 
a importância e a tradução clara de porquê 
esse indivíduo tem que partir mais para ali-
mentação e não para medicação.

RR - Como é o trabalho do CEPEC na 
área de pesquisa e ensino ?

ZM - O CEPEC e o IPDSD estão projetando uma pesquisa de 
inter-relacionamento especificamente americana e brasileira. Nós 
temos um elo direto com a Universidade de Cleveland, então o 
CEPEC, o IPDSD e Cleveland têm um elo de pesquisa correlacionado 
com um medicamento que melhora a habilitação cognitiva e reduz 
o tempo de evolução e o tempo de aceleração do desenvolvimento 
de Alzheimer. Essa pesquisa está dentro de um protocolo aprovado 
pelo FDA (Federal Drugs Administration) que está sendo já trazido 
para o Brasil, para que façamos uma aprovação nos nossos cor-
respondentes, para que possamos iniciar a pesquisa ainda neste 
semestre. Na área de ensino, o CEPEC, ao longo dos anos, escolheu 
profissionais de reconhecido saber em determinadas áreas, levou a 
eles literaturas específicas de pessoas com Síndrome de Down, que 
estavam correlacionadas às áreas de habilitação dessas pessoas. Vou 
falar de ecocardiografia ou cardiologia, então as pessoas estudam 
cárdio, nós pinçamos profissionais capacitados de determinadas 
áreas e entregamos literatura vinculada com achados e correlações 
com a síndrome de Down e pedimos para que ampliem o univer-
so da literatura que já trabalham e apresentamos este apanhado 
em discussão e abordagem de capacitação de alunos. Eu estou 
presente em todas as aulas, trazendo à tona toda experiência de 
7.300 casos de vivência, enfatizando, portanto, sinais clássicos que 
observamos durante 38 anos, que correspondem à melhoria da 
capacitação desse indivíduo. Então não só eles têm o que existe 
na teoria como na prática. Nossos alunos vivenciam na prática, no 
nosso consultório, nos atendimentos, vivenciam nos laboratórios 
parceiros, em hospital e instituições também parceiras; eles têm 
acesso a laboratórios de citogenética molecular, laboratórios de 
fertilização e têm a possibilidade, desde que tenham habilitação em 
inglês, de fazer estágio em Cleveland, o que está correlacionado ao 
nosso curso de capacitação/especialização. Então o indivíduo sai 
com uma bagagem que extrapola qualquer formação médica ou 
de qualquer outra área em Síndrome de Down. Essa formação se 
estende por 480 horas.

RR- O que quer deixar como mensagem final ?
ZM - Eu vejo que o mais importante é acreditar no potencial de 

toda pessoa e que as pessoas só não alcançam os objetivos se não 
tiverem oportunidades. Então dê oportunidades. Essa é a mensagem.  
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coluna especial

Movimento de vida independente
em ações inclusivistas

E
m dezembro de 2014, o movimen-
to brasileiro de vida independente 
completou 26 anos de protago-
nismo pelos direitos das pessoas 
com deficiência (Ver abaixo o ano 

de 1988). Aproveito este fato para oferecer 
um resumo da linha do tempo do movimento 
internacional de vida independente. Detalhes 
como dia, mês, local, fonte de cada informa-
ção etc. poderão ser solicitados pelo leitor 
escrevendo para mim no e-mail romeukf@
uol.com.br.

1933 – Grã-Bretanha: Marcha massiva so-
bre Londres, organizada pela Liga Nacional dos 
Cegos, protestando contra a discriminação no 
mercado de trabalho.

1935 – EUA: A Liga dos Deficientes Físicos 
de Nova York comandou piquetes durante 
três semanas na sede da Administração do 
Progresso do Trabalho, do governo federal, 
protestando contra a discriminação no em-
prego. 

1958 – EUA: A ativista com deficiência 
Gini Laurie lançou a primeira revista de vida 
independente do mundo, chamada Toomie 
J. Gazette (renomeada Rehabilitation Ga-
zette em 1978), para servir de fórum para 
o intercâmbio internacional de informações 
entre pessoas com deficiência bastante se-
vera, especialmente pessoas que usavam 
respiradores ou tiveram pólio. Gini Laurie 
veio a ser considerada por muitos ameri-
canos como “a avó do movimento de vida 
independente”, depois que Ed Roberts foi 
unanimemente aclamado como “o pai do 
movimento de vida independente”. Na dé-
cada de 70, a ativista com deficiência Marisa 
do Nascimento Paro foi correspondente da 
Rehabilitation Gazette e em 1980 foi uma 
das fundadoras do Núcleo de Integração de 
Deficientes (NID), o qual em 1996 ajudou 
a criar o Centro de Vida Independente (CVI) 
Araci Nallin.  

1959 – Suécia: Primeira reunião de auto-
defensores com deficiência intelectual. 

1972 – EUA: Fundado o CVI-Berkeley, o 
primeiro do mundo. 

1973 – Finlândia: Criada a Federação com 
seis CVIs. 

1975 – EUA: Estabelecida a American Co-

alition of Citizens with Disabilities para 
promover a defesa de direitos em nível 
nacional.

1975 – EUA: Primeira conferência nacio-
nal de vida independente, em Berkeley/CA.

1976 – EUA: Foi criado o programa 
Utilização de Pesquisa sobre Vida Inde-
pendente (ILRU), em Houston/TX.

1977 – EUA: Ativistas com deficiên-
cia ocuparam edifícios federais em 10 
cidades simultaneamente, para exigir a 
implementação da primeira lei federal 
antidiscriminação. 

1977– Mundo: Adotada a Declaração 
de Direitos pela Conferência Mundial de 
Pessoas Surdocegas. 

1978 – EUA: Emendas à Lei de Reabi-
litação (Criação dos Serviços Abrangentes 
de Vida Independente e financiamento e 
operação de CVIs).

1978 – EUA: Audiência congressio-
nal ocorrida no CVI-Berkeley para reunir 
pontos de vista de consumidores (PcD) 
e profissionais a respeito da necessidade 
de uma legislação de vida independente.

1980 – Brasil: Primeiro Encontro Na-
cional de Entidades de Pessoas Deficien-
tes.

1980 – Canadá: Fundado o primeiro 
CVI em Winnipeg e em Ontário. 

1980 – Nicarágua: Criada a primeira 
organização de pessoas com deficiência, 
oferecendo serviços de vida independen-
te e conduzindo ações de defensoria.  

1981 – Brasil: Primeiro congresso para 
criar uma organização nacional de pes-
soas com qualquer tipo de deficiência. 

1981 – Mundo: Fundada a Disabled 
Peoples’ International (DPI), da qual fez 
parte a Organização Nacional de Deficien-
tes Físicos (Onedef), do Brasil. 

1982 – Japão: Seminário de Vida In-
dependente apresentou formalmente o 
conceito de vida independente no Japão. 

1982 – EUA: Criado o Conselho Nacio-
nal de Vida Independente (NCIL). 

1982 – Alemanha: Primeira Confe-
rência Europeia de Vida Independente, 
em Munique.

1983 – África do Sul: Com o lema 

“Nada sobre nós, sem nós”, foi fundada 
a Disabled People of South Africa, uma 
organização de âmbito nacional, demo-
crática e não racial, associada à luta an-
tiapartheid. 

1983 – EUA: Fundado o World Insti-
tute on Disability (WID), em Oakland/CA.  

1983 – Grã-Bretanha: Primeiro CVI 
fundado em Hampshire e em Derbyshire. 

1983 – Europa: Primeira Conferência 
Escandinava de Vida Independente. 

1983 – Brasil: Criada a Coalizão Nacio-
nal de Entidades de Pessoas Deficientes 
que, entre outras ações, escolheu o dia 21 
de setembro como o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência e decidiu criar 
organizações nacionais por tipo de defici-
ência (Onedef, Febec, Feneis, Morhan). 

1984 – Suécia: Fundada a Cooperativa 
de Vida Independente de Estocolmo. 

1985 – Canadá: Criados cinco CVIs e 
formada a Associação Nacional de CVIs. 

1986 – EUA: Emendas à Lei de Reabi-
litação (Public Law 99-506) determinou 
que cada estado criasse um Conselho de 
Vida Independente em cada estado para 
os programas de vida independente que 
recebiam recursos financeiros sob o Título 
VII, Parte A, desta lei. 

1986 - Japão: Primeiro CVI estabele-
cido em Tóquio. Primeiro centro de ativi-
dades-dia criado fora de Tóquio e dirigido 
por pessoas com deficiência. 

1988 – Brasil: Criado o CVI-Rio, no 
Rio de Janeiro/RJ, o primeiro CVI da 
América do Sul.

1988 – França: Primeiro seminário de 
vida independente. 

1988 – Alemanha: Fundado o CVI. 
1988 – Bélgica: Criada a Fundação de 

Vida Independente de Flandres. 

ESTE ARTIGO CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

PARTE 1
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Sara Bentes tem disco solo
A cantora e com-

positora Sara Bentes, 
que é cega devido a 
um glaucoma con-
gênito, já lançou dis-
cos promocionais, 
um disco infantil 
em grupo e outros 
projetos paralelos, 

além de fazer teatro, dança, se aventurar pelas artes circenses 
e dedicar-se à literatura. No último mês de fevereiro ela lançou: 
“Invisível”... seu primeiro disco solo. Nele está a música de Mar-
celo Camelo, uma parceria dela com o maestro italiano Giovanni 
Allevi, outra com o rapper paulistano Billy Saga e uma faixa com 
o guitarrista Júlio Ribeiro, além de 7 composições próprias. Sara 
também fez a produção musical ao lado do compositor multi-
-instrumentista Luiz Otávio. Ainda em fevereiro, Sara participou 
do III Thailand International Blind Music Festival – Rhythm and 
Blind., única brasileira a se apresentar ao lado de cantores da 
Suécia, Indonésia, Camboja, Laos, Itália, Quênia e outros. Ela fez 
dois shows ao ar livre, num parque público, acompanhada pela 
banda tailandesa Jazz Bacanus. Sara já se apresentou também 
na Itália, Estados Unidos e Argentina. Com o espetáculo “Belon-
ging”, de circo, estreou em Londres, na Inglaterra, e depois se 
apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Invisível” pode 
ser adquirido pelo link www.sarabentes.com.br/page/loja 

Concurso de Moda Inclusiva
está com inscrições aberta

Interessados em 
participar da 7ª edição 
da premiação têm pra-
zo até 31 de julho para 
fazer as inscrições gra-
tuitas pelo site: http://
modainclusiva.sedpcd.
sp.gor.br/inscr icao. 
Podem participar es-
tudantes de cursos 
técnicos, universitá-
rios e profissionais da 
área não só do Brasil, 
mas de todo o mundo.  

O concurso, iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo, prevê apoio aos 20 
melhores trabalhos inscritos com fornecimento de tecido para a 
confecção das roupas. O desfile final dos modelos participantes 
será em 09 de novembro, durante a Feira + Fórum Reabilitação, 
marcada para a Expo Center Norte, na capital paulista. Os três 
melhores colocados serão premiados. 

Uhelp comemora 1 ano !
No mês de abril, 

a ONG chega ao seu 
primeiro aniversário e 
precisa de apoio para 
3 casos que ainda não 
completaram a quan-
tia necessária para o 
atendimento. O site 
da ONG (www.uhelp.
com) apresenta casos 
de pessoas com defi-
ciência e os internau-

tas contribuem e votam em quais querem ajudar. Também é 
possível apenas votar, sem doações. Até agora, cerca de dois mil 
internautas já participaram. Os casos em aberto são o de Samuel 
Moulaz Luz, de 10 anos, que tem surdez moderada a severa e 
Kauã Henrique Ribeiro, que vai receber próteses e reabilitação 
para maior autonomia e mobilidade. 

Cerveja inclusiva !

No dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher – a Pink 
Boots Society, uma organização com sede em Portland nos EUA, 
feita por e para mulheres  cervejeiras, promoveu o IWCBD -  
International Women’s Collaborations Brew Day, onde mulheres 
de todo o mundo são convidadas a unirem-se e fazerem cerveja. 
A proposta desse ano foi para a criação da Unite Red Ale. Milhares 
de mulheres em todo o mundo mobilizaram-se por esta nobre 
causa e adesões aconteceram nos EUA onde todos os estados 
tiveram pelo menos uma representante. 

Itália, Suíça, Inglaterra, Japão, Austrália e Nova Zelândia tam-
bém marcaram presença. Aqui no Brasil tivemos representantes 
em São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Brasília/DF e Aracaju/SE. 
Em São Paulo o encontro aconteceu na Cervejaria Nacional 
no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital, contando com a 
participação do pessoal do Lamas Brew Shop e do Instituto da 
Cerveja Brasil. Parte da renda arrecadada com a venda da cerveja 
será doada para a ONG Essas Mulheres que atua contra a vio-
lência sofrida pelas mulheres, meninas e jovens com deficiência.  

notas
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Entidade mineira investe em esporte 
para crianças e adolescentes

C
om 50 anos de existência 
completados em 2014, a 
AMR - Associação Mineira 
de Reabilitação com sede 
em Belo Horizonte/MG, in-

crementa suas ações esportivas e de-
senvolve o projeto “Superando as Dife-
renças através do Esporte”, em parceria 
com o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com De-
ficiência (PRONAS/PCD) do Ministério 
da Saúde.

A instituição atende, atualmente, em 
tratamento ambulatorial, cerca de 500 
crianças e adolescentes carentes até 17 
anos, com deficiências físicas ocasiona-
das, em sua maioria, por paralisia cere-
bral e outras síndromes. A AMR oferece 
tratamentos nas áreas de: psicologia, fi-
sioterapia, terapia ocupacional, esporte-
terapia, fonoaudiologia, musicoterapia, 
ortopedia, neuropediatria e odontologia.

“O projeto desse ano surgiu da ne-
cessidade de captar recursos para dar 
sequência ao trabalho da esportetera-
pia, já desenvolvido pela AMR desde 
2009. Por meio dele, queremos dar 
continuidade à prática dos esportes 

adaptados que auxiliam na reabilitação 
e inclusão social dos nossos pacien-
tes. A novidade é o financiamento pelo 
PRONAS/PCD, nos-
so patrocinador e 
parceiro nessa cau-
sa”, explica Márcia 
Castro Fernandes, 
superintendente ge-
ral da AMR. 

Nos próximos 2 
anos, por meio do projeto, os alunos 
contarão com dois grandes eventos 
internos: a Copa do Mundo (2015) e 
as Olímpiadas (2016). Além disso, cin-
co crianças da AMR participarão nesse 
ano de 12 etapas do Minas Trekking. A 
primeira já aconteceu em fevereiro, na 
Serra do Curral, e as outras acontece-
rão em 11 cidades próximas à capital 
mineira até o final de 2015. Também 
está previsto o atendimento de 100 
crianças por ano. 

O projeto prevê ainda a prática ro-
tineira de atividades rítmicas e jogos 
adaptados de handebol, basquete e 
bocha paralímpica, além do desen-
volvimento de um planejamento de 

atividades esportivas, de acordo com 
as características e necessidades dos 
pacientes, entre outros itens. 

A instituição
A superintendente explica o funcio-

namento da entidade: “as pessoas to-
mam conhecimento de nossa existência 
por meio de redes socioassistenciais, 
indicações de amigos, familiares, mídia, 
médicos e hospitais que conhecem o 
nosso trabalho. Ao entrar em contato 
conosco por telefone ou pessoalmen-
te, o responsável pela criança é en-
caminhado ao serviço de assistência 
social, onde é feita a inscrição na fila 
de espera e uma triagem, na qual é 
levantado o diagnóstico, apontando os 
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tratamentos recomendados. 
Na medida em que as vagas 
surgem, resultantes da alta 
ou desligamento de pacien-
tes, as pessoas que estão na 
fila de espera são chamadas 
e passam por uma avalia-
ção socioeconômica, que 
vai verificar se a criança se 

enquadra no perfil de vulnerabilidade e risco social”, 
diz Márcia. 

 A AMR possui diversas fontes que colaboram para 
ajudá-la a seguir em frente, como doações de pessoas 
físicas e jurídicas; loja de produtos artesanais manti-
da pelo Corpo de Voluntários, realização de eventos 
beneficentes e contribuições feitas através de débito 
automático por contas bancárias. A instituição conta 
ainda com renda proveniente das vendas do bazar de 
objetos da instituição, bem como contribuições oriun-
das de contatos feitos por operadoras de telemarketing. 

A entidade recebe também doações de alimen-
tos não perecíveis: leite em pó, produtos de higiene 
pessoal e objetos diversos para o bazar. Há também 
recursos captados por projetos desenvolvidos com 
renúncia fiscal do Imposto de Renda, além de serviços 
diversos realizados de maneira gratuita por pessoas 
físicas e empresas parceiras da entidade. “As portas 
para o voluntariado da AMR estão sempre abertas”, 
garante Márcia”.

Para mais informações da AMR e cadastro de vo-
luntariado, acesse: www.amr.org.br. 
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A audiodescrição, o computador 
e o colapso da atenção

L
ívia Motta, autoridade em audiodescrição, define 
assim esse incrível método: “a audiodescrição é 
um recurso de acessibilidade comunicacional que 
amplia o entendimento das pessoas com defici-
ência visual em todos os tipos de eventos, sejam 

eles acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, por meio 
de informação sonora. Transforma o visual em verbal, abrindo 
possibilidades maiores de acesso à cultura e à informação, 
contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. Além das 
pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia tam-
bém o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, 
idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, disléxicos e 
outros” – trecho de seu livro “Audiodescrição: Abrindo caminhos 
para leitura do mundo”.

Ou seja: a audiodescrição tem 1.001 utilidades e traz ganhos 
para muitos grupos da população.

Gostaria de enfatizar uma utilidade: a audiodescrição 
também contribui para prender a nossa atenção. O post “A 
Internet: Vivendo em Bolhas e o Colapso de Atenção”, do 
Prof. Dr. João Luís de A. Machado, inspirou este link entre a 
audiodescrição, a Internet e o que Eli Pariser, em seu livro 

(vide box ao final do texto), chama de “colapso da atenção”.
Explico: o computador, conectado à internet e presente em 

nossa vida com suas luzinhas piscantes e chamadas sonoras, 
tiraniza nossa atenção. Pariser constata que “a tarefa de exa-
minar esta torrente cada vez mais ampla em busca das partes 
realmente importantes, ou apenas relevantes, já exige dedicação 
em tempo integral”.

Por sua vez, o Prof. João Luís nos provoca: “Como está o seu 
autocontrole em relação à forma como lida com entrada de 
e-mails, acesso às redes sociais ou necessidade de ler notícias 
publicadas em tempo real ?”

Conhecemos direitinho esse cenário: afinal, estamos mergu-
lhados nele 24 horas por dia e 7 dias por semana, certo ? E onde 
entra a audiodescrição ? Ela contribui para minimizar o colapso 
da nossa atenção: quando descrevemos um objeto – seja qual 
for – precisamos olhá-lo atentamente. Às vezes, é necessário 
fazer pesquisas para saber o que é, só assim podemos traduzi-
-lo em palavras. Ou, ao ouvir uma audiodescrição, focalizamos 
nossa atenção no objeto, desligando-nos do entorno. Aí está 
mais uma utilidade da audiodescrição !
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Educação Inclusiva: cobranças 
indevidas e dificuldades

A
pesar dos alunos com de-
ficiência terem garantido 
o direito ao ensino em es-
colas públicas e privadas, 
ainda persiste o fato de 

alguns estabelecimentos particulares co-
brarem taxas extras na hora da matrícula. 
Fora as dificuldades que muitas escolas 
alegam para não receberem quem as 
procura.

A Política Nacional de Educação Espe-
cial, lançada pelo Ministério da Educação 
em 2008, prevê que escolas públicas e 
privadas garantam o acesso e a perma-
nência de estudantes com deficiência e 
que cabe aos sistemas de ensino dispo-
nibilizar instrutor, intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para surdos. 
Bem como monitor ou cuidador para 
os alunos com necessidades de apoio 
nas atividades de higiene, alimentação, 
locomoção, entre outras, que exijam au-
xílio constante no cotidiano escolar. A 
inclusão, portanto, é um direito. Cobrar 
taxas para acolher estudantes com defi-
ciência é anticonstitucional e uma forma 
de discriminação e preconceito. 

O senador Romário (PSD/RJ) apre-

sentou no último mês de fevereiro um 
projeto de lei, o PLS Nº 45, que dispõe 
sobre a proibição da cobrança de taxa 
adicional para alunos com deficiência 
em escolas públicas ou particulares e dá 
outras providências. A proposta foi para 
apreciação na Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa. Como a 
Lei Brasileira de Inclusão, aprovada pela 
Câmara Federal em 5 de março, foi para 
apreciação no Senado e contempla a 
questão, é de se esperar que o projeto 
do senador não prospere.

Não é de hoje que, para se fazer fren-
te a essa situação, existem legislações 
específicas sobre o assunto. A mais nova 
é de Roraima: a Lei Nº 985, publicada 
no Diário Oficial no último mês de ja-
neiro, que proíbe a cobrança de valores 
adicionais ou sobretaxas, para matrícu-
la ou mensalidade de estudantes com 
Síndrome de Down, Autismo ou outras 
síndromes, nas instituições de ensino 
públicas ou privadas.

No Distrito Federal, a lei foi sanciona-
da pelo então governador Agnelo Quei-
roz em 2013, proibindo a cobrança de 
taxas extras na mensalidade de alunos 

que tenham Síndrome de Down, au-
tismo ou alguma deficiência mental. O 
texto diz que “as escolas devem estar 
preparadas para receber o aluno espe-
cial, dispondo de corpo docente qua-
lificado para tal, com vistas a atender 
todas as necessidades desse aluno, sem 
que isso implique gastos extras para o 
aluno com deficiência”. Antes mesmo 
da lei, em 2012, o Ministério Público 
já tinha recomendado que as escolas 
particulares deixassem de cobrar taxas, 
afirmando que qualquer custo adicional 
por conta de serviço de apoio especia-
lizado a esses alunos deveria integrar a 
planilha de custos do colégio.

No Maranhão, desde 2011 a Promo-
toria de Defesa da Pessoa com Defici-
ência expediu recomendação às escolas 
da rede particular para excluírem dos 
contratos de matrícula cobrança de taxa 
extra aos alunos com deficiência. 

Já em Minas Gerais, em 2010, O Mi-
nistério Público conseguiu proibir que 
uma universidade de Juiz de Fora/MG 
continuasse cobrando valores comple-
mentares na mensalidade de alunos com 
deficiência. A proibição foi decorrente de 
uma liminar em Ação Civil Pública e a 
taxa extra era cobrada com a desculpa 
de que seria usada para custear des-
pesas com atendimentos especiais aos 
alunos com deficiência auditiva e visual.
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A Promotoria de 
Justiça tinha instau-
rado um inquérito 
civil para apurar 
denúncias de que a 
universidade esta-
ria condicionando a 
matrícula de pesso-
as com deficiência 
aprovadas em pro-

cessos de seleção, ao pagamento de valores para custeio de 
despesas decorrentes dos atendimentos especiais, como por 
exemplo, a contratação de intérpretes de Língua Brasileira 
de Sinais (LÍBRAS). O promotor da época considerou que 
a cobrança da taxa extra pode ser considerada como uma 
atitude de discriminação por parte da instituição em relação 
aos demais estudantes. 

Matricular: outro problema

Um outro problema, que antecede à cobrança, é conseguir 
vaga nas escolas particulares. Ainda em fevereiro último, por 
exemplo, representantes de 11 escolas privadas da cidade 
paulista de Bauru/SP assinaram, no Ministério Público Esta-
dual, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual 
se comprometem a promover a inclusão de alunos com de-
ficiência e aperfeiçoar esse atendimento. O encontro reuniu 
cerca de 30 pessoas, entre diretores das redes particulares, 
promotores, representantes da Diretoria Regional de Ensino 
(DRE) e da Secretaria Municipal de Educação. O TAC foi 
proposto após queixas de pais que enfrentaram dificuldades 
para matricular seus filhos em algumas escolas privadas. 
Com o termo, essas instituições devem garantir a presença 
de cuidadores para os estudantes e projetos pedagógicos 
elaborados para cada um deles, caso houver dificuldade para 
acompanhamento da grade curricular.

O jornal Folha de São Paulo, inclusive, publicou extensa 
reportagem em 15/03, onde foi constatado como é difícil 
conseguir escola para crianças com deficiência. A repórter se 
passou por mãe de um aluno de 6 anos com Síndrome de 
Down e bateu às portas de estabelecimentos de diferentes 
regiões da capital. O balanço foi de que, em 11 escolas a 
matrícula possivelmente não teria sido feita, após variadas 
justificativas apresentadas antes de a repórter se apresentar 
como jornalista. Quatro delas desencorajaram a matrícula 
sob o argumento de que estavam despreparadas e/ou que 
não tinham instalações adaptadas para receber a criança. 
Uma exigiu que a família contratasse um profissional para 
acompanhamento na escola. Duas afirmaram que as vagas 
para alunos com deficiência já estavam esgotadas. Outras 
duas não deixaram claro se haveria a vaga, e mais duas não 
responderam ao pedido de informações.

educação

Erotika Fair 2015

Pelo segundo ano consecutivo a ONG Essas Mulheres em 
parceria com Kica de Castro Fotografias, que trouxe novos parcei-
ros, como a Revista Super Top Bear, participaram da Erótika Fair 
2015, realizada em São Paulo. Márcia Gori, presidente da ONG 
Essas Mulheres, acredita que a importância da participação na 
Erótika Fair é ressaltar que, ao contrário do que muitos pensam, a 
questão da sexualidade da pessoa com deficiência já não é mais 
um tabu. No stand da ONG Essas Mulheres foi possível conferir 
algumas imagens/fotos feitas por Kica de Castro, mostrando 
a sensualidade da pessoa com deficiência, com a exposição: 
“Toda Nudez vai ser revelada”. Além disso, no estande estavam 
modelos com deficiência como recepcionistas: Caroline Marques, 
Mah Mooni e Paula Ferrari, e ainda, o maquiador André Lima, 
que desenvolveu uma pintura corporal de gladiadora na modelo 
PcD, Kelly Alimah, no intuito de mostrar a luta das mulheres pelo 
fim da violência: a campanha STOP ! A feira está em sua 22ª 
edição e aconteceu no início de março, com mais de 30.000 
visitantes e movimentando milhões em negócios.
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Tradicional empresa gaúcha cria 
projeto para debater 

Inclusão no Mercado de Trabalho 

C
om 707 funcionários diretos, 
sendo 28 com deficiência, a 
Mercur criou o projeto “Diver-
sidade na Rua” para discutir o 
tema da inclusão no mercado 

de trabalho. “A inspiração veio do novo 
momento que a empresa vive, o qual 
buscamos estar mais com as pessoas e 
juntos pensar possibilidades que possam 
atender suas reais necessidades”, conta a 
colaboradora Silda Santos. 

Fundada em 1924, em Santa Cruz do 
Sul/RS, a empresa  começou sua trajetó-
ria com produtos derivados da borracha, 
tornando-se especialista em material es-
colar e de escritório. Uma de suas peças 
mais conhecidas é a borracha branca es-
tampada com a imagem do deus Mercú-
rio, aquele das asinhas no capacete, tão 
conhecida e marcante na vida de todos 
nós em nossa infância. 

A Mercur fabrica também produtos para 
prática esportiva e saúde, como: bolas de 
exercício, luvas, bolsas térmicas, muletas, 
colares cervicais e imobilizadores, entre 

outros. Atua ainda na área industrial com 
soluções customizadas, disponibilizando 
lençóis de borracha e peças técnicas, bem 
como pisos especiais e revestimentos. 

A ideia do projeto “Diversidade na Rua” 
foi potencializada numa roda de conversa 
com educadores convidados pelo Instituto 
Paulo Freire. Eles instruíram a empresa, 
por meio do diálogo, sobre como uma 
indústria pode contribuir com a educação. 
“As colheitas desta roda de conversa nos 
inspiraram a pensar, estudar, dialogar e 
estar mais com professores, alunos, pais, 
enfim com a Comunidade Escolar. E to-
das estas vivências nos despertaram. Com 

isso, o projeto foi acontecendo natural-
mente”, explica Silda.

A contratação dos funcionários na Mer-
cur acontece pelo TH (Talentos Huma-
nos), com o acompanhamento de uma 
psicóloga, mas a integração, a capacitação, 
a sensibilização e os aprendizados são 
constantes no cotidiano e valem para as 
pessoas com e sem deficiência. “Os cola-
boradores com deficiência são acolhidos 
não só pelo TH, mas por todos os colegas”, 
ela garante.

“A Mercur considera que a diversidade 
na vida é algo potente e inspirador para 
que seja possível ampliar o nosso ‘olhar’ 
enquanto seres humanos”, conta Silda. Em 
relação a projetos de inclusão  de outras 
empresas, há uma novidade: um site que 
não é restrito aos funcionários, mas sim 
aberto a qualquer pessoa (http://diversi-
dadenarua.cc/). Lá é possível contar as 
próprias histórias e participar do “Espaço 
Aberto” que é um fórum de discussões 
sobre diversidade, inclusão e acessibili-
dade, entre outras páginas.



trabalho

A colaboradora justifica o fato do site 
ser aberto. “O fio condutor do Diversi-
dade na Rua é a colaboração, a rede, o 
acolhimento, o relacionamento, enfim as 
pessoas que vivem e estão conosco neste 
desafio de juntos construir. Portanto é le-
gítimo que seja aberto e acessível a todos 
que queiram participar e fazer parte desta 
Rede Colaborativa”, comenta Silda. 

Sobre os planos para o futuro, Silda 
afirma que “são desejos, sonhos, inspira-
ções e com as pessoas vamos descobrir e 
construir o que for bom para o momento, 
o processo é orgânico e natural”. O fato 
da Mercur também fabricar produtos que 
podem ser usados por pessoas com de-
ficiência, segundo a colaboradora, “inspira 
a cada dia incluir e considerar a todos 
quando pensamos e desenvolvemos os 
produtos e serviços”.

Tecnologia Assistiva
Ainda em relação a pessoas com defi-

ciência, a Mercur está empenhada na mo-
bilização, através do programa COlabora, 

e convida pessoas que têm interesse em 
desenvolver um projeto que resulte em 
uma muleta diferente do convencional. 
Está aberto à participação de qualquer 
pessoa, independente da área de conheci-
mento ou atuação profissional, que queira 
formar um grupo entre 3 e 5 integrantes.

“Buscamos o desenvolvimento de uma 
solução colaborativa, com grupos que 
considerem pessoas com diferentes ex-
pertises complementares no processo de 
criação. Além disso, a complementaridade 
e colaboração enquanto itens importantes 
no processo de desenvolvimento como 
um todo, considerando, principalmente, o 

envolvimento com 
os possíveis usuá-
rios das soluções 
propostas”, afirma 
o diretor geral da 
Mercur, Breno 
Strussmann. 

“Queremos en-
contrar soluções, que continuem aten-
dendo as necessidades dos usuários, 

porém, com menor impacto ambiental 
sobre pessoas e meio-ambiente”, afirma 
Strussmann, se referindo ao uso do alumí-
nio como matéria prima, o que demanda 
alto consumo de energia elétrica para sua 
transformação, além de ser extraído de 
uma fonte não-renovável.

Para os interessados em participar, as 
inscrições devem ser feitas pelo site www.
mercur.com.br/colabora, até 16 de abril 
próximo. 

Ao final da mobilização, que passará 
por diferentes fases, até 3 grupos pode-
rão receber uma recompensa no valor 
total de R$ 6.000 por projeto. Todas as 
informações sobre o COlabora, incluindo 
o regulamento e seu conjunto de critérios, 
estão disponíveis no site.
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30 por Luiz Ricardo de Oliveira Santosdireito

Engajamento continua necessário 
após aprovação da LBI

M
uito se pode falar sobre 
a aprovação, pela Câmara 
dos Deputados, no último 
dia 05 de março, do Subs-
titutivo apresentado pela 

Deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP) ao projeto 
de lei Nº 7.699 de 2006 (PL 7.699).  Aprovei-
tarei este espaço para apresentar ao leitor da 
Revista Reação alguns pontos importantes do 
texto aprovado e, também, para trazer a atenção 
àquilo que emana de mais delicado neste pro-
cesso legislativo; em função da pluralidade de 
temas alcançados pelo PL 7.699, irei me ater às 
questões atinentes à reabilitação, tão oportunas 
neste espaço.

O texto Substitutivo apresentado pela Depu-
tada Mara Gabrilli, de início, sugere uma nova 
visão instrumental para a futura Lei; tem-se agora 
a perspectiva de aprovação da Lei Brasileira da 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), nome 
que substitui o antes denominado “Estatuto da 
Pessoa com Deficiência”. A LBI está integralmen-
te respaldada no texto da Convenção da ONU so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela 
cria mecanismos importantes na concretização 
dos direitos previstos na Convenção, e aponta 
soluções para problemas internos que deman-
davam maior detalhamento na legislação pátria.

O texto votado pela Câmara dos Deputados 
reconhece a habilitação e reabilitação como um 
Direito Fundamental da pessoa com deficiência. 
De maneira expressa, a LBI garante diagnóstico 
e intervenção precoces, atuação permanente 
dos serviços, acesso a processo de reabilitação 
baseado em avaliação multidisciplinar das neces-
sidades, habilidades e potencialidades “de cada 
pessoa”. Reconhece também a oferta de rede de 
serviços articulados, com atuação intersetorial, 
nos diferentes níveis de complexidade, “para 
atender às necessidades específicas da pessoa”, 
e “serviços, métodos, técnicas e recursos para 
atender às características de cada pessoa”. 

Em diversos outros momentos a LBI reconhecerá que a 
política pública e o atendimento à pessoa como deficiência 
precisam ser pensados respeitando-se a individualidade. De 
outro lado, a obrigação da qualificação técnica, e capacita-
ção continuada dos prestadores de serviço, também está 
garantida. Todos os elementos necessários para uma política 
pública de reabilitação que tenha como premissa básica a 
singularidade e potencialidades do indivíduo estão presen-
tes. Isso pode e deve significar, em um futuro próximo, a 
oferta de uma rede de produtos e serviços que respeitem 
e incorporem a diversidade dos usuários – evitando-se o 
desperdício e a ineficiência na alocação de recursos tão 
preciosos. 

Neste ponto trago aquilo que, em meu entendimento, 
emana como o ponto mais delicado da LBI. O grande peri-
go que paira sobre a LBI é ver-se esvaziada de concretude 
em função da inércia regulamentar do Poder Público. Em 
alguma medida esse é um perigo que se apresenta para 
qualquer nova lei (trata-se efetivamente de um dos proble-
mas centrais do Direito). Mas no caso da LBI, a completude 
de temas tratados pelo projeto, a abrangência temática e as 
mudanças paradigmáticas no desenho das políticas públi-
cas e serviços oferecidos implicam em uma indispensável 
mobilização do aparato público para desconstruir práticas 
atrasadas, reconstruir soluções e serviços, tudo de maneira 
bastante aguda.

Desta forma, o engajamento tão plural que se assistiu 
em todo esse processo legislativo até aqui não poderá arre-
fecer com a aprovação do texto pelo Senado Federal e, em 
seguida, a sanção presidencial. Uma vez lei vigente, a LBI 
terá de ser mais uma vez defendida. Sua regulamentação 
será essencial para mudarmos a vida de milhões de pessoas 
com deficiência em nosso país.

Luiz Ricardo de Oliveira Santos 
é advogado, Mestre em Direito pela Universidade de 
Columbia (Nova York), sócio do escritório Bachour, Dal-
vi, Pinto & Oliveira Santos Advogados (BDPOS), e foi 
membro indicado pela Câmara dos Deputados Federal 
para compor o Grupo de Trabalho da Presidência da 
República sobre o Projeto de Lei do Estatuto da Pessoa 
com Deficiência.
E-mail: lroliveirasantos@bdpos.com.br





32 por Fábio de Seixas Guimarãesrio de janeiro

Desfile dos “Invisíveis”

O 
carnaval passou, levou a 
minha rosa, levou minha 
esperança... Levou o meu 
sonho de criança”... Era sá-
bado, desfile das Campeãs 

no Rio de Janeiro. Chegávamos aos pou-
cos, como podíamos e como sabíamos. 
A concentração da nossa Escola era pelo 
lado do “Balança mais não cai”, Famoso 
edifício na Avenida Presidente Vargas, à 
esquerda de quem entra na Marquês de 
Sapucaí. 

Deixei meu carro na estação do metrô 
Del Castilho e fui com minha cadeira de 
rodas até a Estação da Central. Quando 
levantei da cadeira na Central, vi o sorriso 
de estranhamento daquelas três garotas 
no lado oposto do vagão. A surpresa de 
um “cadeirante” se levantando... Uma 
espécie de riso nervoso... não sei se por 
se sentirem “traídas” pelo próprio “pre-
conceito” ou porque o “coitadinho” pode 
andar ? Mas, com o “Não sou cadeirante 
mas...e se fosse?” escrito atrás da mi-
nha camiseta, finjo não ver e vou em-
bora empurrando minha Jimma (nome 
de minha cadeira, em homenagem ao 
cão guia Jimmy Prates, de minha amiga 
Deborah Prates, também colunista da 
Revista Reação).

E agora ? Como traçar um percurso 
da Central até a concentração da Escola 
? Num misto de senta e levanta, senta e 
levanta, pois afinal “Não sou cadeirante 
mas...e se fosse?”... caminhei e “cadeirei” 
(minha liberdade de expressão para o 
modo como conduzo minha cadeira de 
rodas) por cerca de 500 metros. 

Era falta de rampa, barreiras no cami-
nho, desvio feito para os pedestres pelo 
meio da rua, ambulantes, cambistas... 
tudo e mais um pouco. Pronto, demorou, 
mas enfim cheguei ! Com muita sede 
mas, cheguei... O sol ainda esquentava 
aquele dia 21 de fevereiro. Lembrei da 
chuva do ano anterior, que sufoco.

Passando no portão de acesso da Es-
cola um senhor perguntou onde estava 
minha camiseta da Escola para o desfile. 

Expliquei que estava com minha amiga 
Deborah Prates, que já deveria estar na 
concentração. Com um largo sorriso ele 
permitiu que eu entrasse.

Enquanto procurava pela Deborah, 
encontrei Augusto Fernandes que, por 
já conhecer um trajeto mais acessível (ou 
com menos barreiras) conseguiu chegar 
antes, mesmo vindo da mesma estação 
que eu na sua cadeira de rodas, por uma 
rota mais longa, mesmo assim com al-
gum apoio de Talita, sua esposa. Mas, 
Augusto não vale, é o “As” da cadeira, 
empina, joga tênis etc...

Augusto me apresentou para Ricardo 
Prates da equipe de Rugby – Rio Quad 
Rugby Clube – ele participa da Ala Novo 
Ser da GRES. Aliás, assim é formada a 
Escola. Alas que representam instituições 
que defendem a causa da Pessoa com 
Deficiência. Isso é bem bacana !

Também conheci Wilson e Teresa, 
ele Técnico de Segurança do Trabalho e 
ela Professora. E mais algumas pessoas 
que conheciam meu trabalho das redes 
sociais, todos foram se juntando para 
tirarmos foto. Bacana entender que seu 
trabalho está VISÍVEL.

Por ali passava gente de todo jeito... 
da minha altura, andando, sentado em 
cadeiras de rodas, com bengalas, gente 
alegre... e eu ali, na minha cadeira. Todos 
estavam felizes, se realizando... gente que 
sambava ou que não estava acreditando 
que ali era praticamente o encontro do 
rio com o mar, ali era um encontro de 
quem sabe o porque da palavra amar.

Aquele senhor que estava lá na porta-
ria passou por mim e sorrindo novamente  
perguntou: “não encontrou sou amiga 
?”... Meio sem graça eu disse que não. 
Aliás, eu já me sentia um contraventor... 
Bem, por que me preocupar com isso a 
50 metros da Sapucaí ? Uma área onde 
Contraventor é o que não falta... mas, 
deixa pra lá.

Resolvi então sair à “caça” da Deborah 
Prates e da minha camiseta da escola, e 
encontrei no caminho o Paul Davies, Pre-

Deborah Pratesm (de óculos escuros) e seu 
cão-guia e companheiro Jimmy Prates

Viviane, passista da Escola de Samba Embai-
xadores, que levou a arquibancada ao delírio.

Aline Prates, Deborah Prates, Jimmy Prates 
(cão guia abaixo), Augusto, eu e Paula Wenke. 

Elizabeth Marge, com a Revista Reação.
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rio de janeiro

sidente de Escola. Perguntei a ele sobre 
a minha amiga. Paul me garantiu que ela 
estava logo mais ali na frente. 

Deslizei entre corpos que abriam alas 
para eu passar. Me senti em casa, “cadei-
rando” entre os sorrisos que me  “abra-
çavam”, os olhares que me “beijavam” 
e a energia das almas que fortaleciam 
meus braços para eu “cadeirar” naquela 
muvuca toda.

E lá estavam Deborah, Aline e Jimmy, 
todos os “Prates”, e mais Augusto, quase 
um Prates... e Paula Wenke. Peguei minha 
camiseta afinal !

Agora estava pronto para “avenidar” 
(percorrer a Avenida Marquês de Sapu-
caí)... caramba como estou cheio de li-
cenças poéticas... é a emoção do Carnaval 
carioca !!!

Solta o som ! Entra a bateria ! Tudo de 
bom ! Arrepia !!!

A Escola é anunciada, o Presidente fala, 
dá os créditos da festa a Caio Leitão e en-
tão... então começo a enxugar as lágrimas 
de ver nos pezinhos da passista a alegria 
do samba. De ver que “Down” não é “estar 
pra baixo”, mas é sim estar por cima e jogar 
para a arquibancada o grito de uma alma 
lavada. Eu vi, ninguém me contou, eu vi na 
Sapucaí os olhos marejados de gente que 
não entendia que o “pobre coitado” fazia a 
folia com o seu requebrado. Eu vi !!!

Aplausos e sorrisos de pessoas vinham 
de toda parte. De turista estrangeiro, gaú-
cho, paulista ou mineiro... eu vi. Eu senti !

Fotos, flashs... Câmeras de TV... selfies... 
Eu vi 

Do nosso jeito, no nosso tempo, com 

Cadê a rampa que deveria estar aqui ?
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rio de janeiro

Visita à Escola de Gente !
No dia 12 de março consegui fazer uma visita à “Escola 

de Gente”, criada e dirigida por Claudia Werneck, no Rio 
de Janeiro/RJ. Como sempre, fui na minha cadeira de 
rodas, experimentando algumas dificuldades estruturais 
no caminho, no trajeto do meu carro até a sala da ONG. 

No trajeto, como sempre, obstáculos – árvores e bu-
racos na calçada – 

dificuldade na rampa do edifício etc. Mas a maior com-
plicação foi na minha cabeça ao conhecer  a Claudia 
Werneck, ouvir suas histórias e seu modo de pensar sobre 
a inclusão e sobre o “TODOS” que somos na sociedade.

Claro que, por outro lado, também houve surpresa 
quando sua equipe soube que eu não era Cadeirante de 
verdade e estava sobre uma cadeira de rodas por conta 
do meu trabalho com o BLA. O objetivo agora é criarmos 
uma parceria onde juntos podemos BUSCAR MAIS POR 
TODOS !

Parte da equipe da Escola de Gente, com Claudia Werneck ao centro.

FdSG - Fábio de Seixas Guimarães 
não é cadeirante (mas e se fosse ?), é paulista radicado 
no Rio de Janeiro desde 1978. Foi oficial da Marinha até 
1995, quando deixou o serviço militar para trabalhar na 
Rede Globo, onde foi Diretor de programas de TV. Poste-
riormente, passou a ser produtor independente. É o criador 
e responsável pelo Projeto BLA e da empresa ASA– Ações 
e Soluções de Acessibilidade. 
Site: www.buscolegados.com
E-mail: buscolegados@gmail.com

Flagrante carioca !
Vejam o que encontrei no estacionamento do Barra Shop-

ping, no Rio de Janeiro/RJ... infelizmente, isso é normal por lá 
e na maioria dos shoppings e hipermercados do Brasil... Falta 
de cultura, informação, descaso ou desrespeito ?

nossa alegria, chegava a hora da partida e lá no fim da avenida 
festejamos mais uma festa da inclusão.

Passou por mim aquele senhor que estava lá na entrada, 
outra vez, e perguntou sorrindo: foi bom o desfile camarada ? 
O meu sorriso respondeu... E então, já na dispersão, encontrei 
Elizabeth Marge, nossa amiga de sempre e outros componentes 
da escola para quem pude entregar um exemplar da nossa 
Revista Reação. 

Mas, na verdade, embora tenha visto toda uma plateia aplau-
dindo, se emocionando, aquele senhor acompanhando cada 
movimento meu e dos demais, mais tarde fiquei pensando se 
não teria sido aquele, um desfile INVÍSIVEL ? 

Pois, em casa, ao ligar a TV no noticiário, vi uma matéria 
extensa sobre o Desfile das Campeãs, mas nada, nada mesmo 
foi dito sobre a Escola Embaixadores da Alegria... que abriu com 
magia aquela noite na Sapucaí. Por quê ?

Acho que a Emissora mais conhecida do Brasil e uma das 
maiores do mundo não viu a Escola convidada ? Para a GRANDE 
MÍDIA, o desfile das Campeãs começou com a Império Serrano... 
e não com a Embaixadores. Mas por quê ?

Uma pena... pois milhões de telespectadores perderam a 
oportunidade de ver um desfile que, de INVISÍVEL não tinha nada. 

Quem sabe em 2016....estaremos lá !
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Lei Brasileira de Inclusão
é aprovada na Câmara !

D
epois de 15 anos de trami-
tação no Congresso Nacio-
nal, o plenário da Câmara 
Federal aprovou finalmen-
te, no último dia 05 de 

março, o Projeto de Lei Nº 7699/06, que 
cria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência. A proposta original era 
conhecida como Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, de autoria do senador Paulo 
Paim (PT-RS). A Lei foi aprovada na forma 
do substitutivo da relatora, deputada Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), por 188 votos a favor 
e 174 contrários, além de 6 abstenções. 

Como foram feitas modificações no 
texto, o documento deverá voltar ao Se-
nado, onde já foi aprovado há quase 10 
anos. Gabrilli, Paim e o senador Romário 
(PSB-RJ) estiveram em 11 de março com 
o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), pedindo apoio na tramitação. 
Romário vai ser o relator da matéria e Ca-
lheiros garantiu que não poupará esforços 
para garantir uma aprovação rápida. O 
texto deverá ser relatado em Plenário, sem 
necessidade de passar por três comissões. 

“Foi mais de um ano de trabalho com 
a participação de juristas e especialistas e 
da Secretaria de Direitos Humanos, para 
que chegássemos a um texto adaptado à 
Convenção da ONU sobre Pessoas com 
Deficiência”, afirmou a relatora. A deputada 
Mara Gabrilli lembrou também que rece-
beu cerca de 800 sugestões da socieda-
de por meio do serviço e-democracia da 
Câmara dos Deputados.

“Estou muito animado com a missão. 

A nova Lei de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência é esperada há muitos anos por, 
pelo menos, 45 milhões de brasileiros. A 
Mara Gabrilli fez um trabalho de excelência 
na Câmara, ouvindo a população, agregan-
do todos os projetos que tramitavam na 
Câmara sobre o tema”, declarou Romário.

Aplicação da Lei

O Brasil é conhecido mundialmente 
como um dos países com a legislação 
mais avançada na questão, inclusive ser-
vindo de modelo para a convenção da 
ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que foi adotada por aqui com 
status de emenda Constitucional. No en-
tanto, quase 7 anos após a ratificação da 
Convenção pelo Congresso Brasileiro, a 
sociedade e a maior parte dos juízes ainda 
desconhece os preceitos da convenção. 

“Infelizmente, a maior parte da legisla-
ção que temos é referente à lei de aces-
sibilidade. A Lei Brasileira da Inclusão da 
Pessoa com Deficiência vem, a exemplo 
do que foi feito com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e com o Estatuto do 
Idoso, dar subsídio para a garantia desses 
direitos, num documento único para co-
nhecimento da sociedade e juristas. Além 
de reafirmar os direitos da Convenção, 
a LBI cria novos direitos, reforça penas 
por discriminação, e torna lei muitos dos 
dispositivos que existiam apenas como 
Decreto”, acredita Mara Gabrilli.

Novidades

Entre os mais de 100 artigos que serão 
analisados pelos senadores, há algumas 
novidades. Entre elas está o auxílio-inclu-
são que deverá ser pago à pessoa com 
deficiência que já receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) previsto no 
Sistema Único de Assistência Social e ve-
nha a exercer atividade remunerada que 
a enquadre como segurado obrigatório 
da Previdência Social. O benefício ainda 
precisará ser regulamentado por uma nova 
lei para entrar em vigor.

Apesar de não mexer na Lei de Cotas, 
está previsto que empresas com 50 a 
99 empregados terão de reservar uma 
vaga para pessoas com deficiência. As 
empresas terão 3 anos para se adaptar. 
Atualmente, as cotas devem ser aplicadas 
pelas empresas com mais de 100 em-
pregados, em percentuais que variam de  
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movimento

2 % a 5 % do total de vagas, conforme quatro faixas.
A redação aprovada também cria novos tipos penais. A prática 

de discriminação de pessoa em razão de sua deficiência terá 
pena de reclusão de 1 a 3 anos, aumentando para 2 a 5 anos 
se for cometido por meio de meios de comunicação social ou 
publicação de qualquer natureza. O abandono de pessoa com 
deficiência em hospital, casas de saúde, abrigos ou congêneres 
terá pena de reclusão de 6 meses a 3 anos. Já a cobrança adicio-
nal de valores em razão da condição da deficiência por escolas 
será punível com reclusão de 2 a 5 anos, assim como outros 
atos relacionados à recusa de inscrição. Essa pena se estende a 
outras situações, como negar emprego, trabalho ou promoção 
ou dificultar a internação ou deixar de prestar assistência médico-
-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiência.

O projeto muda ainda o Estatuto das Cidades, passando a 

responsabilidade sobre a reforma do calçamento para a admi-
nistração pública. O prefeito que não cumprir a legislação poderá 
responder por improbidade administrativa. 

A liberação do FGTS para compra de órteses e próteses é 
outra novidade do conjunto de propostas aprovado. “Isso entra 
numa nova perspectiva que a gente dá trazendo na saúde a 
reabilitação como direito fundamental do brasileiro”, considerou 
Mara. Também foi incluso no texto, a proibição de planos de 
saúde de discriminar a pessoa em razão de sua deficiência.

Outros pontos

Várias prioridades são garantidas pelo texto às pessoas com 
deficiência, como na tramitação processual, recebimento de 
precatórios, restituição do imposto de renda e serviços e pro-
teção e socorro.

Quanto a outros direitos diretamente garantidos por meio de 
cotas, o texto garante isso em várias áreas: 

- 10 % das vagas em instituições de ensino superior ou 
profissional de nível médio e superior; 

- 3 % de unidades habitacionais em programas públicos ou 
subsidiados com recursos públicos; 

- 10 % de dormitórios nos hotéis acessíveis às pessoas com 
deficiência (2 anos para vigorar); 

- 2 % das vagas em estacionamentos; 
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- 10 % dos carros das frotas de táxi 
adaptados para acesso das pessoas com 
deficiência; 

- 10 % das outorgas de táxi para mo-
toristas com deficiência; 

- 5 % dos carros de autoescolas e de 
locadoras de automóveis adaptados para 
motoristas com deficiência; 

- 10 % dos computadores de lan hou-
ses com recursos de acessibilidade para 
pessoa com deficiência visual.

São previstos o recebimento, mediante 
solicitação, de boletos, contas, extratos e 
cobranças em formato acessível e assen-
tos em cinemas, teatros e outros locais de 
grande concentração de espectadores em 
locais diversos de boa visibilidade. 

O texto cria o Cadastro Nacional da 
Inclusão da Pessoa com Deficiência com 
a finalidade de coletar e processar infor-
mações destinadas à formulação, gestão, 
monitoramento e avaliação das políticas 
públicas para as pessoas com deficiência e 
para a realização de estudos e pesquisas.

Na área de esporte, são aumentados 
em 0,7 % os recursos da arrecadação 
bruta das loterias federais destinados ao 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao 
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). En-
tretanto, muda a repartição prevista atual-
mente de 85 % e 15 %, respectivamente, 
para 62,96 % e 37,04 %.

Na área de cultura, além das adap-
tações nos locais de apresentação de 
espetáculos, o texto aprovado proíbe a 
recusa de oferta de obra intelectual em 
formato acessível à pessoa com defici-
ência, sob qualquer argumento, inclusive 
sob a alegação de proteção dos direitos 
de propriedade intelectual.

A matéria estabelece, ainda, que pro-
nunciamentos oficiais, propaganda elei-
toral obrigatória,  e debates transmitidos 
pelas emissoras de televisão, precisarão 
ser acessíveis às pessoas com deficiência, 
como o uso de um intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais. 

No Código Civil, foram feitas várias mu-
danças para garantir a possibilidade de a 
pessoa com deficiência, inclusive mental, 
praticar atos civis, como casamento ou 

testemunho em juízo. Há todo um capítulo 
sobre o instituto da tomada de decisão 
apoiada, um processo pelo qual a pessoa 
elege pelo menos duas outras que gozem 
de sua confiança para lhe prestar apoio na 
tomada de decisão sobre atos da vida civil.

A bancada evangélica ainda trabalhou 
para retirar do texto o item sobre respeito 
à especificidade de gênero e orientação 
sexual da pessoa com deficiência, mas o 
ponto foi mantido na votação em plenário. 

Repercussão

A ministra da Secretara de Direitos 
Humanos da Presidência da República, 
Ideli Salvatti, classificou como um avanço 
importante a aprovação do texto. “É uma 
vitória para promoção e defesa dos Direi-
tos Humanos no Brasil”, declarou Ideli. “A 
lei está em consonância com a Convenção 
Internacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência”. 

O deputado Otavio Leite (PSDB-RJ) 
destacou a abrangência da proposta: “mais 
de 23% da população brasileira têm al-
gum tipo de deficiência e têm pleno di-
reito consagrado na constituição aos bens 
civilizatórios, a tudo o que o ser humano 
pode alcançar na sua vida, como oportu-
nidades de emprego, acesso à saúde e 
educação”, disse.

O deputado Vicentinho (PT-SP) afirmou 
que, ao se sentir respeitada e incluída 
na sociedade, a pessoa com deficiência 
também vê a sua cidadania valorizada. 
“A aplicação deste projeto será de funda-
mental importância para a construção da 
cidadania”, comentou.

Já a deputada Eliziane Gama (PPS-MA) 
destacou o acordo pela manutenção do 
auxílio-inclusão, que incentiva o acesso 
de pessoas com deficiência ao mercado 
de trabalho.

A deputada Clarissa Garotinho (PR-RJ) 
ressaltou que o projeto garante plena in-
clusão das pessoas com deficiência, pos-
sibilita o acesso e permanência em todos 
os ambientes de uso coletivo e também 
permite a participação das pessoas com 
deficiência em todas as fases de implan-
tação.

movimento

anuncio DF reacao marco-15.pdf   1   27/03/15   16:44

política

Câmara Federal 
tem nova comissão 
sobre Pessoas com 

Deficiência

A 
Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi aprovada 
pela Mesa Diretora da 
Câmara e também pelo 

plenário em 25 de fevereiro último e 
instalada em 4 de março. É a 23ª co-
missão formada na casa e conta com  
20 membros. Há uma expressiva presen-
ça de mulheres no grupo, elas ocupam 
mais de 50 % das vagas. A presidência 
ficou com o deputado Aelton Freitas  
(PR-MG), empresário, engenheiro agrô-
nomo e produtor rural que está em seu 
terceiro mandato na Câmara. Não confun-
dir a Comissão com a Frente Parlamentar 
da Pessoa com Deficiência, que também 
existe e estará sendo reformulada nos 
próximos dias. São trabalhos diferentes.

A proposta de criação da nova comissão 
consta do projeto de Resolução 20/11, 
da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP),  
3ª secretária da Mesa, e dos ex-deputados 
Rosinha da Adefal e Walter Tosta. A elei-
ção deles, em 2010, levou a Câmara a 

C
ré

di
to

: G
ab

rie
la

 K
or

os
sy

 | 
C

âm
ar

a 
do

s 
D

ep
ut

ad
os



anuncio DF reacao marco-15.pdf   1   27/03/15   16:44

política política

realizar uma série de alterações nas dependências da Casa para 
garantir a acessibilidade dos parlamentares com deficiências. O 
texto aprovado é o substitutivo do deputado Waldir Maranhão 
(PP-MA), 1º vice-presidente da Casa. Ele destaca que a criação 
desse colegiado “é medida que se impõe como condição ne-
cessária à efetivação do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana”.

Tramitam no Congresso cerca de mil proposições sobre di-
reitos, programas e ações para pessoas com deficiência. O 
objetivo da nova comissão é tratar de propostas relacionadas a 
esse segmento, assim como discutir sobre pesquisas e estudos 
científicos, inclusive os que utilizam células-tronco, acompanhar 

ações de governo e de conse-
lhos regionais, além de receber 
denúncias sobre a violação de 
direitos dessas pessoas. “Quere-
mos promover o debate, fazer 
audiências, visitar os estados e 
discutir e fazer valer todos os di-
reitos das pessoas com deficiên-
cia”, explica Freitas. “A comissão 
atuará de forma veemente para 
alcançar o maior âmbito possível 
na defesa desses direitos”.

O deputado afirma que a legislação brasileira referente ao 
tema é muito rica, porém a maioria dela não é difundida e 
muito menos cumprida. “O nosso papel será fazer com que se 
cumpra. Estou certo que existiram muitos avanços nos últimos 
anos, mas ainda há um grande espaço para se avançar mais 
ainda”, afirma.  

Freitas diz que a nova Comissão estará aberta a todas as ou-
tras comissões temáticas e frentes parlamentares do Congresso 
Nacional e, nesta interface, a Frente Parlamentar da Pessoa com 
Deficiência terá papel fundamental no desenvolvimento desse 
diálogo. “É uma honra presidir esta Comissão com um colegiado 
tão bem conceituado, tenho certeza absoluta que a CPD irá 
conduzir um amplo e belíssimo serviço ao nosso país”, conclui.
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Fraternidade Irmã Clara 
FIC – Paralisia Cerebral

A 
F r a t e r n i d a d e 
Irmã Clara - FIC 
foi fundada em 
maio de 1982 
por um grupo 

liderado pelo casal de abnega-
dos beneficentes: Gercy e Zélia Almeida Camargo. A FIC abriga 
e atende pessoas com paralisia cerebral, promovendo qualidade 
de vida através da reabilitação motora e cognitiva e da valorização 
do vínculo familiar.

A princípio, a ideia era fundar uma creche direcionada às 
crianças da comunidade, quando receberam a informação de 
que a ‘’Casa de Assistência ao Excepcional Francisca Júlia’’, em 
São José dos Campos/SP, estava sendo desativada. Surgiu en-
tão a proposta de acolhimento de 6 crianças que não tinham 
onde ficar.

Em agosto do mesmo ano, os fundadores obtiveram a autori-
zação para a utilização do espaço físico sob o Viaduto Pacaembu, 
na zona oeste da capital paulista, na forma de comodato pela 
Prefeitura de São Paulo.

Em setembro de 1982, a estrutura foi ampliada e seu espaço 
adequado para que pudesse oferecer atendimento a 35 assis-
tidos e acomodar outros que chegaram ao longo dos 28 anos 
em que permaneceu naquele lugar. 

A FIC trabalha com reabilitação e inclusão social de PC com 
atendimento técnico/profissional em fisiatria, hidroterapia, fisio-
terapia neuromotora e cardiorrespiratória, terapia ocupacional e 
pedagógica, fonoaudiologia e musicoterapia.

Em 15 de maio de 2010 foi inaugurada uma nova sede, na 
Rua do Bosque, na Barra Funda, também zona oeste de São 
Paulo/SP, com 100 % de doações e até hoje, a luta continua 
para arrecadar recursos financeiros e novas doações para o bazar. 
São promovidos eventos, bingos beneficentes, jantares e shows 
com a participação de colaboradores. 

As doações em dinheiro de pessoas físicas e jurídicas são feitas 
através do FIC Padrinho. Conheço há mais de 15 anos o maravi-
lhoso trabalho de lá, onde já apresentei meu espetáculo e posso 
afirmar que vale a pena ajudar.  Visitem o site: www.ficfeliz.org.br

Aproveito para convidar todos vocês para o meu show da Inclusão, 
na REATECH,  no dia 12 de abril, domingo, às 15h30 no palco. Visitem 
também o estande: “Celelê e Amigos”, na Rua 900 !

mais eficiente

Processo de Interdição:
Tanta luta para um dia ser 

considerado incapaz ?

Q
uando fiz 18 anos, meus 
pais foram informados que 
teriam que entrar com um 
Processo de Interdição para 
requerer a minha curatela. 

Só que interdição é cortar o direito, de-
monstrando a incapacidade do indivíduo 
de poder governar a si mesmo e os seus bens de forma 
independente. 

E quais são os efeitos de declaração de interdito ? Ana Amá-
lia Barbosa, 48 anos, foi “interditada” após ter AVC em 2002. 
“Minha mãe é minha curadora, isso significa que ela assina 
tudo por mim e não posso votar”, comenta Ana.

Eu voto desde os 16 anos, utilizando meu capacete com 
ponteira e colocando minha impressão digital por não ter coor-
denação motora para assinar, enfim... escolho meu candidato 
de forma consciente e exercendo minha cidadania. E se sou 
impossibilitada de exercer o meu voto, logo sou impossibilitada 
de muitas coisas mais. Eu consegui, após muitos obstáculos, 
minha inclusão na escola de ensino regular e hoje sou Jornalis-
ta. A Ana Amália, após seu quadro ficar mais estável, defendeu 
dissertação de mestrado, tese de doutorado, trabalha etc.

Meus pais, que tanto lutam para garantir os meus direitos, 
que tanto investem no meu potencial, que tanto buscam 
mostrar minha capacidade, estavam pedindo que eu fosse 
considerada uma pessoa com incapacidade perante a lei. 

Ainda bem que pararam com o processo na época, pois se 
há a necessidade de que alguém legalmente continue zelando 
pelo meu bem estar, saúde, educação porque eu tenho defi-
ciência, deve ser, então, através de um processo que garanta 
meus direitos e, nunca, que os retire. 

E com o Estatuto da Pessoa com Deficiência... Art. 103: 
“A curatela parcial, adotada como regra, afetará tão somente 
os atos  relacionados aos direitos de natureza patrimonial, 
não alcançando o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho, 
ao voto, dentre outros”.

Ufa ! Agora sim ! Podemos ter direitos garantidos e não 
perdidos !

Celise Melo (Celelê) é cantora, compositora, atriz, 
autora, musicoterapeuta e educadora, e é sucesso de 
público e crítica há mais de 22 anos. 
Site: www.celeleeamigos.com.br 
E-mail: musicoterapia@celeleeamigos.com.br 
Facebook: Celelê e Talili e Fan Page Facebook: Celelê                              

Samara Andresa Del Monte 
é  jornalista, idealizadora da Revista Mais 
dEficiente, tem paralisia cerebral, é cadeirante, 
se comunica com símbolos bliss e escreve no 
computador usando capacete com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com
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Chegou a REATECH 2015 !!!

especial

Maior evento da América Latina dedicado as pessoas com deficiência completa 14 anos...

A
contece de 9 a 12 de abril 
de 2015, no São Paulo Expo 
Exhibition & Convention Center 
– antigo Centro de Exposições 
Imigrantes – a feira que reúne, 

durante 4 dias, a indústria nacional e inter-
nacional, representada por vários expositores 
de aplicativos, adaptações veiculares, cadeiras 
de rodas manuais e motorizadas, acessórios, 
equipamentos, próteses e órteses, aparelhos 
auditivos, produtos ortopédicos, materiais hos-
pitalares, distribuidores de produtos, educação, 
entidades públicas e privadas, entre outros, 
numa ampla oportunidade de negócios e re-
lacionamento entre empresas do segmento, 
profissionais do setor e seus consumidores.

Com entrada gratuita, são esperados profis-
sionais da saúde, além de consumidores finais, 
usuários deste mercado, que vem crescendo, 
desde 2002, acima de dois dígitos, em torno 
de 15 a 20 % ao ano.

Para esta edição, a novidade da REATECH 
será a inclusão dos segmentos de obesos e 
idosos que tem mobilidade reduzida. O seg-
mento das pessoas com deficiência tende a ser 
composto por pessoas mais velhas, refletindo 
o processo de envelhecimento da população 
brasileira. Também, para atender as necessi-
dades dos visitantes, a feira terá manual em 
Braille, piso podotátil, maior quantidade de 

banheiros adaptados e corredores mais largos, 
facilitando a visitação de todos que frequenta-
rem o evento.

De acordo com o 
diretor da Fiera Milano, 
Marco Antônio Mas-
trandonakis, há 14 
anos, a REATECH forta-
lece todo o segmento 
que cresce a cada dia. 
“Reafirmamos nosso 

propósito de trabalhar de forma focada e ob-
jetiva pela promoção desse setor, incentivando 
a integração, a disseminação de conhecimento 
e aporte de novos equipamentos e tecnologias 
assistivas”, diz o atual responsável pela mostra. 

Além da área expositiva, a organização da 
feira preparou uma lista de atividades culturais 
e sociais, como palco com shows e desfiles, 
equoterapia, test-drive de carros adaptados e 
quadra poliesportiva, dentre outras. 

Diversas empresas do setor de emprega-
bilidade disponibilizam vagas às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, além de 
receber currículos de candidatos. Um dos prin-
cipais atrativos da feira é a oportunidade de 
participar da ampla programação de seminá-
rios, workshops e oficinas. 

De sexta a domingo – dias 10, 11 e 12 de 
abril – acontece o REASEM – Seminário de 

Tecnologias de Reabilitação e Inclusão, gratuito 
e aberto ao público. Dentre as palestras, o Dr. 
Zan Mustacchi, geneticista e pediatra, represen-
tante da Capacitação em Síndrome de Down 
no Brasil, debate a importância de substratos 
nutricionais complementares para a saúde fí-
sica e especialmente a neuronal na palestra: 
“Desenvolvimento intelectual e abordagem 
nutricional na síndrome de down”.

Já o médico endocrinologista Dr. João Fer-
reira Mattos, membro da ABESO (Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica) e da ABRAN (Associa-
ção Brasileira de Nutrologia), explicará de que 
forma as deficiências podem ser decorrentes 
da obesidade e como podem levar ou agravar 
o sobrepeso, na palestra: “A obesidade em 
pessoas com deficiência e a deficiência em 
pessoas com obesidade – causas e efeitos” e 
também a palestra do Maestro Sidney Lissoni, 
que desenvolveu uma escrita musical ade-
quada para todos as PcD através do “Método 
Lissoni”. 

O VI Seminário de Tecnologias Avançadas 
em Fiosioterapia – TECFISIO será no sábado, 
dia 11, das 10 às 17h, onde diversos especia-
listas abordam temas como: Terapia de inte-
gração sensorial na Neurologia Infantil (TIS); 
Estimulação Elétrica Transcraniana/ Atualidades 
(TCI); Theratogs – Fisioterapia Live-in - Estra-
tégias de Uso do Theratogs; Aplicabilidade da 
Tecnologia Assistiva – Interface: Scatir Utilização 
de Acionadores por Piscadela, Vocalizadores 
e Exemplos de Pranchas (softwares), De-
monstração Prática; Tratamento dos distúrbios 
neuromotores baseado no Conceito Bobath; 
Observação da qualidade de movimento de 
feto a bebês, enfocando a importância da in-
tervenção precoce.

No domingo, dia 12, das 13h às 17h30, o 



especial

curso PET – Terapia Assistida por Animais tem como objetivo proporcionar o 
conhecimento necessário para o desenvolvimento de sessões e implantação 
de projetos em educação, atividade e terapias assistidas por cães, já que um 
número cada vez maior de profissionais da área da saúde utilizam cães e 
outros animais para auxiliar no tratamento de doenças. 

Com ciclo de palestras gratuitas, representantes de empresas que trabalham 
a inclusão da pessoa com deficiência integram o REASHOW - Seminário dos 
Expositores. Com a palestra: “O que você faz de olhos fechados”? a LARAMARA 
aborda o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência e sua inclusão 
social. A instituição APABB ministra palestra: “Da deficiência a resiliência - 
um caminho de autoconhecimento e liberdade”, sobre como lidar com as 
adversidades encontradas no dia a dia e como se preparar para desenvolver 
um filho com algum tipo de deficiência em grau máximo. Na apresentação 
da CIVIAM, será debatido como aproveitar as ferramentas virtuais no mundo 
real, com o tema: “Transferindo as habilidades do mundo virtual para o real”. 

O Instituto Mara Gabrilli oferece a “Oficina Brinquedos e Brincadeiras inclu-
sivos”, ministrado por Andréa Lúcia Ferreira Rossettini (terapeuta ocupacional, 
formada há mais de 20 anos, com experiência no atendimento em neurologia 
infantil) - de sexta a domingo das 15h às 16h.

Receita Federal na REATECH 2015

Pelo 5º ano consecutivo a Receita 
Federal, por meio de seu Programa de 
Educação Fiscal  participará, com estan-
de próprio da REATECH. Em 2015 os 
atendentes do órgão receberão visitan-
tes prestando informações de diversos 
tipos, visando propiciar um atendimen-
to de qualidade sem que as pessoas, 
muitas delas com grandes dificuldades de locomoção tenham 
que se dirigir a um dos postos de atendimento e sujeitar-se, 
por vezes, a aguardar para obter a informação.

Haverá servidores oferecendo orientações e informações 
a respeito de:

- Preenchimento da Declaração de Imposto de Renda 2015;
- Isenção de IPI/IOF para portadores de deficiência;
- Dúvidas a respeito de CPF.

Além disso, em cumprimento aos princípios do Programa 
de Educação Fiscal, os visitantes terão oportunidade de rece-
ber esclarecimentos  a respeito da função socioeconômica 
dos tributos, da necessidade do exercício do controle social e 
do funcionamento da administração pública. Serão ofertados 
materiais didáticos a respeito dos diversos temas tratados.  
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Financiamento em até 60 meses.

Falando sobre a sexualidade na vida da pessoa com deficiência, Mar-
cia Gori coordena a roda de debates que irá abordar o tema: “Por que 
a sexualidade da pessoa com deficiência é tabu?”, dia 10 das 14h00 às 
17h). Também neste dia, o Espaço da Cidadania discutirá a qualidade 
na inclusão para que as contratações de trabalhadores com deficiência 
se pautem por critérios de qualidade. Este tema fará parte do Fórum 
Lei de Cotas e Trabalho Decente para a Pessoa com Deficiência,  dia 
10 das 10h às 13h30. 

O Fórum Lei de Cotas e Trabalho Decente para a Pessoa com Defi-
ciência contará com a participação de empresas, sindicatos, entidades 
especializadas, órgãos públicos e da Deputada Federal Mara Gabrilli, 
relatora da LBI - Lei Brasileira da Inclusão, que tem interface com a lei 
de cotas. O Fórum acontece em 10 das 10h30 as 13h30  - O Desafio 
da Inclusão com Qualidade: Reflexão sobre a Prática.

 A artista paulista, autora e musicoterapeuta Celise Melo (Celelê) 
também estará na feira Reatech 2015 com seu estande “Celelê e Ami-
gos” e apresentará seu espetáculo educativo: “A Inclusão com Celelê 
e Convidados”, que enfatiza a amizade e a importância de ajudar as 
pessoas, principalmente aquelas que possuem alguma deficiência. É 
apresentado de maneira interativa, com música ao vivo, história sobre 
a inclusão com personagens teatrais e minipalestra. 

A arquiteta Luciene Gomes, também articulista da Revista Reção, 
assim como a maioria absoluta dos palestrantes da REATECH, fará uma 
palestra sobre o tema “Design Universal: o design para todos”, no dia 
12, domingo, das 14h às 16h, no auditório 5. Ela estará ao lado da 

REATECH 2015

09 a 12 de abril de 2015 - Entrada Gratuita
Dias: 09 (quinta) e 10 (sexta) - das 13h às 21h 

Dias: 11 (sábado) e 12 (domingo) - das 10h às 19h 
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo/SP  
Transporte Gratuito - Estação do Metrô Jabaquara 

Saída de Vans na Rua Nelson Fernandes, 400 

arquiteta Érica Campanha na “1ª Mostra Reatech de Design Universal”, 
que tem o objetivo de dar visibilidade e impulsionar iniciativas de criação 
de produtos e serviços universais. Serão debatidas as oportunidades de 
mercado e exemplificadas, através de cases, as diferenças entre o que 
é “adaptado” e o que é “universal”. Durante os quatro dias do evento, o 
público vai poder interagir na “Cozinha Compacta Universal” e usufruir 
deste espaço, além de dar sugestões sobre o projeto.

 Outra articulista, Karolina Cordeiro e o filho Pedro estarão presentes. 
Eles farão uma apresentação de dança no dia da abertura do evento 
– 09 de abril às 17h30. Karol distribuirá livros e CDs no Projeto “Muda 
do Afeto” no estande da Revista Reação.

A REATECH 2015 contará com voluntários que guiarão as pessoas 
com deficiências visuais dentro da mostra. Essa equipe foi treinada e 
será supervisionada pela consultora especializada e consultora técnica 
da Revista Reação, Suely Carvalho de Sá Yanez.
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50 esporte

Investindo no Prazer da Corrida !!!

Projeto 
Pernas de 
Aluguel

A 
alegria e benefícios de 
participar de uma corrida 
também podem ser expe-
rimentados por quem está 
numa cadeira de rodas e 

não consegue se locomover sozinho. Aqui 
no Brasil, os grupos Angel Hair (Uberlân-
dia/MG) e Klabhia Team Run (São Paulo/
SP) já promovem a prática, reunindo na 
maioria pais e mães que levam seus filhos 
para sentir a velocidade e o vento no rosto.

O projeto “Pernas de Aluguel” começou 
na Associação Beneficente Comunidade 
de Amor Rainha da Paz, de Santana do 
Parnaíba/SP, que atende crianças e ado-
lescentes carentes com deficiência física e 

mental. Quase des-
de o início da fun-
dação da entidade, 
que tem 13 anos, o 
voluntário Eduardo 
de Godoy trabalha 
com os assistidos.

Ele corre há 3 

anos e, há um ano e meio, conheceu a 
história de Dick e Rick Hoyt, do Team Hoyt, 
pai e filho de Massachusetts (EUA) que 
se tornaram famosos por suas participa-
ções em corridas. “Por que não fazer isso 
com as crianças do Rainha da Paz ? Tenho 
quem corre, tenho cadeirantes, é só ter a 
cadeira certa”, conta Eduardo. 

Não foi tão fácil colocar a ideia em prá-
tica pela dificuldade em encontrar quem 
fizesse um triciclo de baixo custo: “a maior 
decepção que tive nesse projeto foi o total 
desinteresse de empresas e lojas que fa-
bricam ou vendem cadeiras de rodas em 
fornecer ou simplesmente indicar quem 
fizesse”, lamenta o voluntário. 

A situação começou a mudar quando 
encontrou Dani Nobile, uma atleta que 
participa de corridas em cadeira de rodas, 
e que indicou como ele poderia obter 
um modelo apropriado. A primeira cadeira 
que o “Pernas de Aluguel” conseguiu, foi 
feita nas medidas de um maior atendido 
pela Associação, para que pudesse ser 

adaptada e diminuída para atender outras 
crianças. Conseguiram também doações 
de acessórios, como capacetes e itens de 
segurança.

Hoje são 217 voluntários aptos a correr 
com os cadeirantes. Até hoje o grupo só 
correu com os atendidos da associação, 
auxiliados por uma equipe de terapeutas 
ocupacionais e fisioterapeutas que ajudam 
na escolha dos que podem participar. “Vou 
atingir meu maior objetivo nesse projeto 
quando algum cadeirante, fora do Rainha 
da Paz, me procurar para correr com ele. 
Será o máximo quando isso acontecer”, 
sonha Eduardo. 



esporte

Para um cadeirante “desconhecido” participar, deve levar 
atestado médico afirmando que ele tem capacidade para re-
sistir por pelo menos duas horas em um triciclo, sem riscos de 
escaras ou agravamento de sua deficiência. Também deve ter 
quem o transporte até ao local da prova. Se isso não puder ser 
feito, “daremos um jeito”, garante o voluntário.

O custo da participação nas provas ainda é um problema. 
As inscrições dos corredores voluntários são cobertas por eles 
mesmos. Dependendo da prova não há cortesias para cadeirante 
(corridas da Ativo e da Iguana oferecem cortesias para cadei-
rantes mas não para os corredores). Traslado, estacionamento, 
alimentação, motorista, enfim toda a logística de levar um ca-
deirante até a largada, correr com ele e retornar à sua casa, sai 

no mínimo R$ 150 por participante em cadeira de rodas, em 
cada corrida (dependendo da prova esse valor aumenta), sem 
contar os valores de inscrição dos voluntários. Contando com 
todas inscrições, esse número vai para R$ 800 por cadeirante, 
por prova.

O “Pernas de Aluguel” disponibiliza toda a infraestrutura ne-
cessária para um cadeirante fazer a prova. Desde o agendamento 
junto aos organizadores, a convocação dos voluntários, o triciclo 
e acessórios de segurança e, se houver custo de inscrição para 
o cadeirante, o grupo se encarrega de levantar fundos. 

Para falar com os voluntários e marcar uma corrida, é possível 
usar a área de contato do site: http://pernasdealuguel.com.br/ 
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Um futuro diferente no acesso à informação,  
ao lazer, à cultura e ao entretenimento.  

Conheça a Steno do Brasil.
Há mais de 20 anos no mercado, a Steno do Brasil orgulha-se de ser uma empresa dedicada  

ao acompanhamento constante do mercado de acessibilidade. 

Combinando credibilidade e pioneirismo, desenvolve produtos baseados em novas tecnologias,  
soluções e tendências. Criou a Teoria Brasileira de Estenotipia Informatizada e foi o precursor em sistema de 
legenda oculta (Closed Caption) e Áudiodescrição no país. Seu portfólio inclui produtos pioneiros, com 
grande adesão dos setores privados e governamentais, objetivando a formação e o compartilhamento de 

ideias e práticas para solucionar problemas e estimular a inovação. 

Venha conhecer um pouco mais da Steno do Brasil e faça você também um futuro diferente.

www.steno.com.br

RÁDIO TEXTO®

PRIMEIRO RÁDIO 
PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA.

STENOVOICE®

UM PROVEDOR 
DE SERVIÇOS 
100% WEB, QUE 
GERENCIA O 
FLUXO DOS 
TRABALHOS E 
DISPONIBILIZA 
RELATÓRIOS E 
PLANILHAS.

TV TEXTO®

TEXTO GERADO 
A PARTIR DO 
CONTEÚDO 
FALADO DE 
QUALQUER 
PROGRAMA DE 
TELEVISÃO.

MOBILOAD®

SISTEMA 
QUE PERMITE 
ACOMPANHAR 
A LEGENDA E A 
AUDIODESCRIÇÃO 
INDIVIDUALMENTE 
EM QUALQUER 
POLTRONA DE 
TEATROS, CINEMAS 
E AUDITÓRIOS EM 
TEMPO REAL E EM 
QUALQUER IDIOMA.

AD® -AUDIODESCRIÇÃO
PRODUÇÃO DE ÁUDIO 
DESCRITIVO DAS CENAS DE 
DETERMINADO PRODUTO 
AUDIOVISUAL. AS DESCRIÇÕES 
SÃO REALIZADAS EM ESPAÇOS 
ONDE NÃO HÁ DIÁLOGOS,  
PARA MELHOR ENTENDIMENTO 
DO CONTEXTO E AUTONOMIA 
DA PESSOA COM  
DEFICIÊNCIA VISUAL.

MeiaPagina_Steno20anos.indd   1 04/12/2014   14:34:31

por Adriana Buzelinesgrima

I Copa Brasil de Esgrima
em Cadeira de Rodas 2015

E
m guarda ? Esta é a pergunta do árbitro 
aos atletas que empunham suas armas 
durante os combates de Esgrima em 
Cadeira de Rodas... Combate !

Foi nesse clima que a capital mi-
neira recebeu, pela 3ª vez consecutiva, um evento 
nacional organizado pelo Comitê Paralímpico Brasi-
leiro, o único do calendário 2015 do CPB em Belo 
Horizonte/MG.  A  1ª Copa Brasil de Esgrima em 
Cadeira de Rodas 2015 foi realizada de 06 a 08 de 
março, no Ouro Minas Hotel. Paratletas de 5 esta-
dos defenderam suas bandeiras: Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pará. Homens 
e mulheres de várias idades e histórias estiveram 
competindo nas armas Espada e Florete.

Desde os primeiros Jogos Paralímpicos em Roma, 
1960, essa pergunta já podia ser ouvida e respondida 
com um olhar fixo no adversário. No Brasil o esporte 
se desenvolveu rapidamente nos últimos anos, com 
um ponto fora da curva: o campeão paralímpico em 
Londres 2012, Jovane Guissone.

Aqui em Belo Horizonte/MG, desde fevereiro 
de 2011 um grupo se dedica a aprender, treinar 
e jogar a esgrima convencional adaptada para ca-
deira de rodas. Na verdade, um dos esportes que 
sofre menos variações de regras: as armas são as 
mesmas, o material de proteção como máscaras 
e roupas idênticas à esgrima de pessoas sem defi-
ciência, além do tempo de combate, placar, regras 
de classificação e eliminação.

No último dia da 
I Copa Brasil de Es-
grima em Cadeira de 
Rodas de 2015, o Rio 
Grande do Sul ficou 
com a vitória em am-
bas as competições 
por equipes. A disputa por estados marcou 
o encerramento da primeira competição na-
cional da modalidade neste ano. Os gaúchos 
ficaram com a vitória no masculino após ba-
terem São Paulo na final. Entre as mulheres, 
o título veio após triunfo sobre o Paraná.

A vitória do Rio Grande do Sul consagrou 
Jovane Guissone como o principal medalhista 
do torneio. Campeão paralímpico na espada B 
nos Jogos de Londres-2012, ele deixou Belo 
Horizonte com 5 medalhas, sendo 4 de ouro e 
1 de prata que foram para Fábio Dasmasceno 
e André Vasconcelos de Minas Gerais.

Além de Jovane, também se destacou 
a esgrimista Mônica Santos. Mônica deixou 
Belo Horizonte com 5 pódios: conquistou 
títulos na espada A e B, florete B e integrou o 
time feminino gaúcho campeão por equipes. 
Ela fechou a sua galeria de medalhas com 
um bronze no florete A e consolidou-se 
ainda mais como a mulher a ser observada 
da esgrima em cadeira de rodas do Brasil.

A Copa Brasil de Esgrima em Cadeira de 

Rodas é disputada em duas etapas. Além 
desta etapa inicial em Belo Horizonte/MG, 
Curitiba/PR receberá a competição de 11 
a 14 de junho. No segundo semestre, a 
principal prova do calendário nacional será 
o Campeonato Brasileiro, de 5 a 8 de no-
vembro, em Porto Alegre/RS.

Mais sobre os quadros de classificações 
no site do Comitê Paraolímpico Brasileiro:   
www.cpb.org.br

Adriana Buzelin 
cursou relações públicas, 
produção editorial e design 
gráfico. Modelo publicitária 
antes de se acidentar, hoje 
faz parte da agência de 
modelos inclusivos Kica de 
Castro. É a primeira mergu-
lhadora tetraplégica mineira 
registrada pela HSA. Com vá-

rios cursos relacionados a artes plásticas, ganhou 
o prêmio de honra ao mérito com sua obra. É 
criadora da Revista Digital Tendência Inclusiva e 
encara batalha pela inclusão social. Site pessoal: 
http://www.adrianabuzelin.com. Site da revista: 
www.tendenciainclusiva.com.br
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cultura

Região Norte tem primeiro
grupo teatral inclusivo

C
omeçou a funcionar em 
março, em Belém (PA), o 
primeiro grupo teatral da 
Região Norte que trabalha 
com pessoas com e sem 

deficiência ao mesmo tempo. Entre os 
participantes, há integrantes com Sín-
drome de Down, surdez, deficiência vi-
sual, física e autismo. Participam atores 
profissionais, amadores e gente que 
nunca fez teatro.

O trabalho é desenvolvido na Facul-
dade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA) 
e é ideia de Carlos Correia Santos, um 
bacharel em Direito, jornalista, produtor 
de eventos culturais, poeta, contista, 
dramaturgo, romancista, músico e pro-
fessor de técnicas teatrais, entre outras 
atividades, que no momento está con-
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cluindo uma pós-graduação em Educa-
ção Especial.

A instituição costuma apoiar espetácu-
los cênicos de Carlos Santos e aprovou 
imediatamente o projeto “Cena Espe-
cial – Teatro Inclusivo”, apresentado à 
professora Célia Brito, coordenadora do 
Departamento de Investigação Científi-
ca, Extensão e Pós-Graduação. Santos 
tornou-se então,  coordenador e admi-
nistrador do empreendimento, que virou 
um projeto de extensão da universidade. 

Com 25 anos de carreira artística, ele 
se surpreendeu com a procura: abertas 
30 vagas, apareceram 50 candidatos e, no final, acabaram 
escolhidos 32 participantes.  “De um tempo para cá, comecei 
a sentir a necessidade de dar função mais social ao meu fazer 
artístico”, conta Santos. Decidi me pós-graduar em Educação 
Especial e, ao longo do curso, fui constando o que eu já sabia 
empiricamente: as manifestações artísticas, além de serem 
reais instrumentos de inclusão, comprovadamente atuam na 
melhoria da condição de vida das pessoas com deficiência. 
Essa constatação se tornou resposta ao meu anseio de res-
significação em minha carreira”, afirma Carlos Santos.

O “Cena Especial” tem três objetivos: 
1 - oferecer a arte como vetor inclusivo  às pessoas com 

deficiência;
2 - promover efetivamente inclusão com a união de pes-

soas com e sem deficiência;
3 - oferecer ao público, espetáculos cênicos que convidem 

à experimentação de sensações próprias ao universo de 
quem vive com limitações sensoriais ou cognitivas. 

“Não quero apenas contar histórias sobre as pessoas 
com deficiência ou que sejam narradas por pessoas com 
deficiência. Quero promover experiências sensoriais no palco 
que ponham o público como protagonistas de sensações 
limítrofes”, explica o coordenador.

A proposta

O projeto começou em março e vai até dezembro próximo, 
com o compromisso de apresentação de dois espetáculos: 
junho e dezembro. São 4 eixos: o primeiro é teórico, voltado a 
instrumentalizar os participantes sobre conceitos, referências 
e informações a respeito do processo histórico da inclusão. 
O que significa a inclusão ? Qual a diferença dela para a 
educação especial restrita e questões de direito ? Entre outros 
temas. “É preciso deter informações sólidas para atuar como 
um agente social inclusivo”, acredita Santos.

O segundo eixo se refere a experi-
mentos voltados ao aprendizado da con-
vivência com o outro. Notadamente, o 
outro, pessoa com deficiência. O grupo 
trabalhará o tempo todo com a formação 
de duplas em que um seja uma pessoa 
com deficiência e o outro não. As duplas 
terão que fazer as atividades e exercícios 
juntas, auxiliando-se e complementando-
-se, fortalecendo-se de modo pareado. 
Essas duplas não serão fixas, mas rota-
tivas, para que todos possam ter atuado 
com todos. 

O terceiro eixo será a observação 
constante das limitações e potencialidades sensoriais de 
cada um. “Estaremos o tempo todo olhando para nossos 
corpos, nossas cognições, nossos sentidos e aprendendo a 
reconhecer o que temos de mais aguçado em detrimento 
daquilo que temos de mais limitado. Isso para todos: os 
com deficiência e os sem deficiência. A partir dos resultados 
desses eixos, vamos para o quarto: a montagem dos espe-
táculos”, informa Santos.

A primeira montagem terá o universo da deficiência visual 
como disparador. Todos do público terão os olhos vendados e 
estão submetidos a condições de pouca visibilidade para que 
sintam a trama que apresentaremos usando outros sentidos, 
como a audição e o tato. A única exceção será se aparecerem 
espectadores surdos, para eles haverá intérpretes em Libras.

Depois deste primeiro ano, a ideia é tornar o grupo per-
manente, com um calendário fixo de montagens. Anualmente 
serão feitas as manutenções para aberturas de vagas para 
eventuais substituições de participantes. Os ensaios são se-
manais, sempre às sextas-feiras no período noturno, na própria 
FIBRA, que é uma instituição que tem se notabilizado por seu 
compromisso com a inclusão. “Além da oferta de cursos de 
pós-graduação na área, o espaço físico da faculdade é todo 
adaptado segundo os critérios da acessibilidade”, conta Carlos. 

“Investigações científicas sérias têm abalizado a música, o 
teatro, a poesia como ferramentas eficazes para a melhoria 
da qualidade de vida da pessoa com deficiência. E inclusão 
não é só assunto de pedagogos, terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas, psicólogos. Não ! É assunto referente a todos 
nós. Advogados precisam ter senso inclusivo, engenheiros, 
arquitetos, médicos, profissionais da informática, motoristas 
de ônibus, garis, artistas... Todos nós, que fazemos a socie-
dade contemporânea, precisamos entender que o direito 
à educação, informação, lazer e bens públicos não pode 
ser restringido por nenhuma condição física ou cognitiva. 
A inclusão realmente começará a se efetivar quando todos 
nós entendermos que esse fazer está em nossas mãos”, 
conclui Santos. 
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NOVO UNO WAY – AUTOMÁTICO

test drive

A família Novo Uno da Fiat é bastante grande, mas um dos modelos que mais se destaca é este, 
dotado com câmbio Automático Dualogic Plus, motor 1.4 Way, que vem agradando tanto 

condutores como não condutores, com seu sistema inovador

M
ais uma vez, em parceria 
com a fábrica (Fiat) que 
nos cedeu um modelo 
do Novo Uno Way – 
automático (Dualogic) 

– 1.4 – para que pudéssemos testar o 
carro, a Revista Reação traz aos leitores 
as impressões de seu corpo técnico es-
pecializado. E podemos adiantar que elas 
foram boas.

Dessa vez, não adaptamos o veículo, pro-
curamos fazer um teste pensando não no 
condutor, mas na família ou naquele condutor 
que não necessariamente é um cadeirante. Até 

porque, o Novo Uno nesse quesito – transporte 
de cadeira de rodas – deixa um pouco a dese-
jar, seja pelo espaço interno limitado e também 
pelo tamanho do seu porta-malas.

Mas por outro lado, o veículo é excelente 
opção para atender outros tipos de usuários 
com deficiências ou familiares. Pessoas ampu-
tadas de membros inferiores,  hemiplégicos ou 
mulheres mastectomizadas, por exemplo, tem 
no Novo Uno automático uma ótima opção. 
Isso sem contar na família de PcD ou tutores, 
que precisam de um carro compacto e com 
boa relação custo x benefício. Nesses casos 
o compacto automático da Fiat é imbatível !

A montadora, que já havia acertado a mão no 
design quando lançou a nova família do velho 
conhecido Uno, agora com essas novas versões 
caprichou ainda mais. Deu a alguns dos modelos 
alguns acessórios que os deixaram com ar mais 
esportivo, arrojado... rejuvenescendo e dando 
um ar de “força” com um toque “bombadinho”, 
aventureiro, onde detalhes dos apliques plás-
ticos na lataria e lanternas fazem a diferença, 
juntamente com os pneus de uso misto, meio 
cidade, meio lameiros, e as rodas de muito 
bom gosto. Ficou bem harmonioso e moderno !

Acessibilidade, transferência, 
dirigibilidade, conforto, espaço 
interno e porta-malas

Olhando de fora o Novo Uno parece aper-
tado. É pequeno, até apertado sim, mas não 
para o motorista e o acompanhante do lado. Na 
frente ele surpreende e oferece um excelente 
espaço e boa acomodação para o motorista, que 
fica numa posição confortável para dirigir. Já os 
ocupantes do banco traseiro, esses sofrerão um 
pouco. Não recomendamos o Novo Uno para 
cadeirantes. A abertura de porta do motorista 
é pequena na angulação, a boca (espaço da 
porta) para a transferência também é pequeno 



do. É macio – tem dire-
ção hidráulica – confor-
tável e silencioso.

O câmbio Dualogic 
do Novo Uno parece 
ser mais eficiente que dos outros modelos 
da marca. Pode ser pura impressão, mas que 
parece, parece. Pelo menos é bem mais prático 
de ser usado. É perfeito para uso urbano, e o 
motorista pode optar pela condução comum 
ou acionar o botão “sport”, que dá uma bela 
diferença na condução mais esportiva e esperta 
do carro. Além do que, pode optar pelo botão 
que permite as trocas de marcha pelo sistema 
de borboletas manuais atrás do volante. O 
preço é outro item desse modelo que, com 
as isenções para PcD, pode ficar interessante.

test drive

e dificulta a movimentação para a transferência 
da cadeira para o carro e do carro para a cadeira. 
É possível sim o uso do carro por cadeirantes, 
mas com dificuldade nesse quesito.

Outro ponto que pega é o pequeno espaço 
da cabine para aqueles cadeirantes que guardam 
suas cadeiras dobradas ou desmontadas dentro 
do carro, colocadas por eles mesmos. Tem pouco 
espaço para a movimentação da cadeira por cima 
do usuário para coloca-la dentro do carro. E no 
porta-malas, ele só consegue levar uma cadeira 
dobrável em “x” e desmontada por completo. Mes-
mo assim, tem que ser retirado o tampão traseiro.

Mas como já dissemos, o universo de pes-
soas com deficiência é enorme e a própria Fiat, 
por exemplo, oferece outros modelos perfeitos 
para atender aos cadeirantes. 

O Novo Uno é atraente e tem inúmeras 
qualidades para atender vários outros tipos 
de usuários e consumidores com e sem de-
ficiências.

Começamos pelo lindo painel. Moderno 
e agradável, com boa acessibilidade a todos 
os comandos, principalmente porque parte 
deles está no próprio volante. Além disso, conta 
com vidros e elétricos com acionamento nas 
portas e regulagem elétrica dos retrovisores, e 
também ar-condicionado.

No painel o motorista tem todo controle de 
informações do carro pelo computador de bor-
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Manequins adaptados, novidade
na moda brasileira

T
odos os dias, a moda brasi-
leira vem ganhando novos 
espaços para pessoa com 
deficiência. Por iniciativa da 
marca Lado B, o Brasil já tem 

os primeiros manequins adaptados. Se-
gundo a empresária e idealizadora do 
projeto, Dariene Rodrigues, o objetivo do 
projeto é despertar a atenção das pessoas 
para a diversidade e a beleza dos corpos, 
vistas em todas as formas, tamanhos e 
limitações, deixando de lado a segregação 
para a inclusão na área da moda.

A fotógrafa Kica de Castro ressalta o 
grande passo que foi dado para moda 
brasileira, graças a iniciativa da marca 
Lado B, onde manequins com defici-
ência estarão em breve nas vitrines dos 
grandes magazines, incluindo esses con-
sumidores e destacando esses profissio-
nais no mercado de trabalho, que um 
dia já foi ditador de padrões de beleza.

O projeto só foi realizado , com a 
importante colaboração da conceituada 
empresa Expor Manequins, líder no mer-
cado sul americano. Marcos Andrade, di-
retor de marketing da empresa comenta 

que ficou muito feliz quando recebeu a 
proposta da Lado B para o desenvolvimen-
to dos manequins. 

Foram desenvolvidos sete manequins, 
dentre eles masculinos e femininos com 
deficiência física, fazendo uso de cadeira de 
rodas,  órteses e próteses, além de mane-
quim com nanismo e outro representando 
o deficiente visual, utilizando uma bengala.

Outro objetivo do projeto é chamar a 
atenção de empresas do ramo de confec-
ção para este novo modelo de negócio, 
com um grande potencial de consumo 
interno. O comércio da moda tem muito 
o que ganhar ao oferecer roupas com o 
conceito inclusivo. Só no Brasil, são 46 
milhões de pessoas com algum tipo de 
deficiência, o que representa 24% da po-
pulação, segundo dados do IBGE de 2010. 

Os “Manequins Inclusivos Lado B” 
também serão utilizados em eventos de 
moda (exposições e workshop), além da 
apresentação das peças de roupas da 
própria marca.

Manequins adaptados em breve vão estar nas vitrines brasileiras,
representando os consumidores com algum tipo de deficiência.

Os atletas da vela adaptados Bruno Landgraf e Marinalva de Almeida e a Miss Brasil 
Cadeirante, Caroline Marques entre os manequins adaptados, mostrando a nova coleção

da marca LadoB Moda Inclusiva. Make: Andre Lima.

Kica de Castro é publicitária e fotógrafa. Tem 
uma agência de modelos exclusiva para profissionais 
com alguma deficiência desde 2007. 
Site: www.kicadecastro.com.br
E-mail: kicadecastro@gmail.com

por Kica de Castro
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Capital paulista desenvolve
grande Plano Inclusivo

N
este ano de 2015 a frota de 
ônibus paulistana deverá 
ser 100% acessível (atu-
almente é 80%) e haverá 
um avanço significativo na 

adequação de passeios públicos em termos 
de acessibilidade. Também será implantada 
a Central de Intérpretes de Libras  (CIL), 
que oferecerá atendimento presencial – in 
loco – ou virtual a surdos e surdocegos no 
acesso aos serviços públicos. 

Essas medidas fazem parte do “Plano 
São Paulo Mais Inclusiva”, lançado pela pre-
feitura paulistana em dezembro de 2013, 
depois que a Prefeitura assinou o termo 
de adesão ao Plano Nacional dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência - Viver Sem 
Limite, com o governo federal. 

“O Plano São Paulo Mais Inclusiva 
procura consolidar políticas públicas que 
atendam as diretrizes estabelecidas na Con-

venção Internacional 
sobre os Direitos das 
Pessoas com Defici-
ência, se baseando 
no modelo estabe-
lecido pelo Plano 
Nacional”, explica  
Antônio Carlos 
Munhoz, mais co-
nhecido como Tuca 
Munhoz, secretário-
-adjunto da Secretária 
Municipal da Pessoa 

com Deficiência e Mobilidade Reduzida de 
São Paulo (SMPED). 

Várias secretarias partici-
pam do plano, executando 
suas metas de acordo com 
seus orçamentos próprios. 
Para chegar às propostas finais, 
foi realizada inclusive uma con-
sulta pública que obteve 204 
comentários, gerando 118 
propostas de incorporação, 
sendo que até o momento 
66 sugestões foram contempladas total 
ou parcialmente. Os principais assuntos 
comentados foram acessibilidade, aten-
ção à saúde e educação, somando 149 
comentários, ou seja, 73%.

Em uma cidade como São Paulo, a aces-
sibilidade talvez seja o ponto mais visível 
das agruras enfrentadas pelas pessoas com 
deficiência no cotidiano. Tuca Munhoz tem 
vasta experiência no assunto: com sequela 
de poliomielite, que adquiriu aos 11 meses 
de vida, atua ativamente há cerca de 30 
anos pelo segmento. 

Atualmente, a cidade de São Paulo pos-
sui 290 m² de calçadas reformadas. Essas 
reformas estão ocorrendo, basicamente, 
em centros de bairros, em vias de grande 

fluxo de pedestres. Exemplo 
disso foi a requalificação das 
calçadas ocorrido na subprefei-
tura do Itaim Paulista. A Prefei-
tura finalizou um levantamento 
de vias que não têm calçadas 
na cidade e, em breve, deve 
detalhar o projeto que prevê 
o reparo e a construção de 
passeios públicos em todas 

as subprefeituras. Os semáforos sonoros 
estão em fase de testes. Os protótipos 
foram instalados em frente à Prefeitura, 
localizada no centro da cidade. Técnicos 
da SMPED estão elaborando um relatório 
com as mudanças necessárias que será 
entregue à Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), órgão responsável pela ins-
talação e manutenção dos equipamentos.

“Temos o compromisso do secretário 
municipal de Saúde, José de Filippi, de que 
todas as novas unidades de saúde sejam 
inauguradas com acessibilidade. O desafio 
agora é garantir que o mesmo seja feito 
nas que já estavam em funcionamento. 
Também há um planejamento de refor-
ma e readequação para a acessibilidade 
em imóveis da Secretária de Saúde já em 
funcionamento”, conta Munhoz.

Ele lembra que, em 2014, houve uma 
reordenação do Serviço Atende para abar-
car um maior número de usuários e tam-
bém foram incorporados táxis adaptados 
para a prestação do serviço de transporte 
chamado “eventual”, que anteriormente era 
realizado pelos veículos maiores (vans). 
Foi criado também, pelo Atende, o atendi-
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mento especial para pessoas com autismo, por 
meio de veículos especialmente adaptados para 
o transporte de pessoas com essa deficiência.

O secretário  afirma ainda que o uso da ci-
clovia veio com o objetivo democratizar os es-
paços públicos, melhorar a mobilidade urbana, 
estimular a convivência e a inclusão. As ciclovias 
são uma nova opção para a locomoção da pes-
soa com deficiência, mas não substituem as 
calçadas.

Na Educação foram capacitados 8 mil profes-
sores da rede municipal no âmbito da Educação 

Inclusiva. Além disso, houve um aumento de 92,3 % no número 
de Professores de Apoio e Acompanhamento à Inclusão (de 52 
para 100) e de 24,5 % na quantidade de Salas de Apoio (de 
383 para 480). Na saúde, já foram habilitados 17 Centros Espe-
cializados em Reabilitação (CER) em todas as regiões da cidade. 

“Tivemos importantes avanços também no acesso à cultura, 
com recursos de acessibilidade em 13 atrações na última Virada 
Cultural e em 17 espetáculos no Circuito São Paulo de Cultura 
de 2014. Além disso, nos dois editais lançados pelo programa 
VAI (Valorização de Iniciativas Culturais), a Prefeitura incluiu como 
prioridade para receber o financiamento, projetos que atendessem 
pessoas com deficiência, crianças, jovens e idosos”, lembra Tuca.

No esporte, a Virada Esportiva 2014 contou com a edição 
da Virada Paraesportiva, com 60 atividades em 12 modalidades 
diferentes. No trabalho, o destaque fica para o lançamento neste 
ano do edital do VAI TEC, que vai apoiar financeiramente atividades 
inovadoras e, em especial, as ligadas à Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento dos setores econô-
micos considerados estratégicos nas políticas públicas municipais. 
“Serão considerados projetos que contemplarem a acessibilidade 
e o desenho universal de maneira a garantir a plena participação 
de pessoas com deficiência”, explica Munhoz. 

Entre as diversas áreas apoiadas o destaque vai para projetos de 
produtos, processos, aplicativos, jogos, técnicas ou metodologias 
inovadoras em tecnologia assistiva.

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência deverá ga-
nhar uma nova sede, ainda neste semestre. Isso representa, 
segundo o secretário, o prestígio e o apoio que a SMPED tem 
dado ao organismo, que é reconhecido por seu papel fiscalizador 
e de participação social. “Ainda que tenhamos muito o que fazer, 
inegavelmente temos avançado em termos de tornar a cidade 
de São Paulo mais acessível. Reconhecemos que trata-se de uma 
dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com as pessoas 
com deficiência”, afirma o secretário. “E justamente por ser histórica 
e de um passado em que somente se construiu inacessibilidades, 
o que temos pela frente é de um desafio enorme. Mas estamos 
trabalhando e brevemente esperamos, aqui mesmo nesta revista, 
apresentar um projeto que será o início da mudança da cidade 
de São Paulo, tornando-a cada vez mais acessível para todas as 
pessoas com deficiência”, afirma Tuca.

tecnologia

LIVOX: aplicativo brasileiro 
ganha prêmios no exterior !

C
riado pelo analista de siste-
mas Carlos Pereira, pernam-
bucano de Recife/PE, o LI-
VOX já recebeu dois prêmios 
internacionais. Com o aplica-

tivo instalado em um Tablet, pessoas que 
não podem se comunicar por causa de uma doença ou deficiência, 
conseguem se expressar tocando em figuras, textos e vídeos.

Em dezembro de 2014, o LIVOX recebeu a láurea do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) como “A Inovação Tec-
nológica com o Maior Impacto de 2014”. 

Em fevereiro deste ano, em Abu Dhabi, concorrendo com apli-
cativos de 178 países, o LIVOX foi eleito pela ONU como o “Melhor 
Aplicativo de Inclusão Social do Mundo”... um orgulho para nós 
brasileiros !

Este primeiro software de comunicação alternativa em português 
nasceu como uma tentativa de comunicação de Pereira, seu criador, 
com a própria filha, Clara, que tem paralisia cerebral e hoje está 
com 7 anos. A Revista Reação já vem acompanhando a trajetória 
do LIVOX desde o início e contou essa história em sua edição de 
Nº 87 - julho/agosto de 2012.

O LIVOX tem algoritmos inteligentes que fazem com que se ajuste 
a diversas deficiências. “Não importa se a pessoa tem deficiência 
visual, cognitiva ou motora. O LIVOX se ajusta automaticamente a 
cada uma”, explica Carlos Pereira. Ele conta que até mesmo pessoas 
totalmente cegas  conseguem usá-lo. Os usuários podem “falar”, 
aprender a ler, escrever e desenvolver conceitos complexos com 
o sistema.

“No Brasil, 15 milhões de pessoas com deficiência não falam. 
São pessoas com paralisia cerebral, sequelas de derrame, autismo 
e diversas doenças e deficiências que impedem o processo de fala. 
Essas pessoas, em geral, são prisioneiras em seus próprios corpos”, 
conta Carlos.

Mais de 10 mil pessoas de todo o Brasil estão usando o LIVOX. Em 
Recife/PE, a prefeitura adquiriu 5 mil licenças, de modo que escolas e 
hospitais podem fazer uso do aplicativo. Vários estudos estão sendo 
realizados com o software. No Hospital das Clínicas da USP, em São 
Paulo/SP, é usado na UTI e na área de cirurgia de cabeça e pescoço. 
O aplicativo já está ultrapassando fronteiras, chegando a países de 
língua árabe, além de Coreia do Sul e Japão.

Para usar o LIVOX, o usuário precisa adquirir o aplicativo, que custa 
R$ 799 (por um ano), R$ 899 (licença por 2 anos) e R$ 999 (licença 
por 3 anos). A renovação pelo mesmo período custa a metade do 

preço. A licença vitalícia do LIVOX sai 
por R$ 1.350, segundo Carlos Pereira, 
que conta que instituições públicas e 
particulares têm descontos. Para mais 
informações: www.agoraeuconsigo.org
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De mãos dadas em
Estambul na Turquia

E
stambul foi a razão que me 
fez embarcar em um cruzeiro. 
Apesar de sempre querer fazer 
uma viagem assim, sempre me 
privei pelo receio das questões 

de acessibilidade. As viagens de cruzeiro 
também são muito cheias de paradas e a 
gente se sente levado pela mão. Porém, 
saibam que um cruzeiro é como se fosse 
uma cidade flutuante com acessibilidade. 
Mas agora, só quero falar de Estambul, 
um dos destinos que visitamos na Turquia 
nessa viagem..

Chegamos em Estambul antes do ama-
nhecer. Saímos do navio e cruzamos a pon-
te que levava para o lado europeu no raiar 
do dia. Tudo parecia um sonho. Era como 
um quadro se pintando à nossa frente.

Conhecemos a Mesquita Azul... atrás 
dela há uma espécie de fonte. Para entrar, 
tínhamos que tirar os sapatos. E me per-
guntei: como vou tirar os meus sapatos... 
porque tecnicamente, eles são as rodas da 
minha cadeira de rodas. Me emprestaram 
uma outra cadeira de rodas.

Saímos e fomos caminhando até Santa 
Sofia. Foi uma igreja, mesquita e hoje é um 
museu. Lá existem umas rampas rústicas, 
bastante discutíveis, em madeira e outros 
materiais. De lá fomos de ônibus até o Gran 
Bazar, que não é nada acessível.

A hora da volta foi em pleno horário 
de pico de uma cidade de 15 milhões de 
habitantes, voltamos ao navio e nos des-
pedimos de Estambul ao entardecer. Nossa 
visita rápida parecia um misto de realidade 
e sonho. Tiramos muitas fotos.

Que posso dizer... é uma cidade turística, 
ordenada, limpa e muito amável com seus 
turistas. Temos que voltar lá mais vezes !!!

Conheça o texto completo em: 
http://nelidabarbeito.blogspot.com.

ar/2015/01/de-la-mano-por-estambul.
html

Nélida Barbeito nasceu e mora em Buenos Aires (Argentina) 
e é licenciada em turismo pela Universidade de Salvador, na 
Argentina. É graduada pela Universidade de Calgary, em Alberta, 
no oeste de Canadá. Tem uma deficiência motora, usa bengala 
para andar e cadeira de rodas ou scooter para grandes percursos, 
como aeroportos, por exemplo. Assessora empresas e hotéis em  
negócios e soluções de acessibilidade e capacitação profissional 
em recursos humanos. Atualmente cursa pós-graduação em 
Acessibilidade na UIC de Catalunya/Espanha. 

por Nélida Barbeito



acessibilidade

Estenotipia: importante
aliada na comunicação

A 
evolução da tecnologia 
tem facilitado a vida das 
pessoas com deficiência. 
Para as que não ouvem, a 
estenotipia informatizada 

abriu novas possibilidades de acompa-
nhar, por meio de legendas em tempo 
real, programas de TV, palestras e outras 
atividades.

O chamado “Closed Caption” - ou le-
genda oculta - é um sistema de transmis-
são de legendas daquilo que está sendo 
falado em um programa de televisão 
em tempo real. Essas legendas podem 
ser reproduzidas por um televisor que 
possua essa função ativada. Em caso de 
eventos, o estenotipista faz o registro 
em tempo real, com sincronização do 
áudio com o texto, no local do evento 
ou remotamente. É opcional a utilização 
de telões/monitores para acompanha-
mento de texto em lugares distintos do 
local do evento.

Há 20 anos,  a estenotipia era usa-
da somente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, de acordo com Wagner  
Medici, fundador da Steno do Brasil, 
empresa pioneira em Closet Caption 
(CC) ao vivo no Brasil. “As máquinas 
eram mecânicas, imprimiam o que es-
tava sendo transcrito em uma fita de 
papel, que depois era lida e digitada 
pelo profissional (estenotipista) em uma 
máquina de escrever. Na época já tinha 

PC com DOS. Outros países já 
usavam, como: Estados Uni-
dos, Canadá e Inglaterra, liga-
do ao computador PC XT e o 
texto já saía ao vivo na tela do 
computador, que depois era 
só imprimir”, conta.

Medici não é estenoti-
pista, sempre foi ligado à 
área comercial. É hoje o 
diretor da área na empresa 
que emprega de cerca de 
50 pessoas na atividade e 
que, entre outros trabalhos, 
é responsável, desde 1997, 
pelas legendas que são co-
locadas ao vivo na TV Globo. 
“A Globo já havia descoberto 
que milhões de pessoas com 
deficiências auditivas consomem, 
pagam impostos, são telespectadores e 
dão 1 ponto no IBOPE, que são 60 mil 
pessoas, a um custo muito baixo. Sem 
considerar os temporários, pessoas que 
estão em um restaurante, academia, 
clínicas que não conseguem ouvir, mas 
acompanham com o CC”, afirma.

“Desenvolvemos a teoria para língua 
portuguesa, de forma que o texto saísse 
na tela do computador com a maior 
precisão possível. Hoje no Brasil temos 
profissionais que têm o índice de acerto 
acima de 98 %, igual ou melhor que 
em muitos países. 
Tanto é verdade 
que tem países de 
primeiro mundo 
que não desen-
volveram a tecno-
logia e as pessoas 
com deficiência 
audi t iva a inda 
não têm acesso 
à programação”, 
af i rma Medic i .  

O equipamento utilizado continua sendo 
importado. 

A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) tem uma norma que 
regulamenta a atividade. As legendas 
aplicadas sobre a tela devem reproduzir 
o texto do áudio com 98 % de precisão 
e atraso de no máximo 4 segundos, no 
caso de programas ao vivo; para con-
teúdos gravados, o índice de precisão 
exigido é de 100 %.

Existe a obrigatoriedade da exibição 
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de legendas, no formato CC, como de-
termina a regulamentação Ministério das 
Comunicações, através da Portaria N° 
180/2006, que dava um prazo de 2 
anos para que as televisões se prepa-
rassem e começassem a fazer o trabalho 
em duas horas por dia. Hoje são 16 
horas diárias obrigatórias  e, a partir de 
abril, serão 20 horas diárias. A partir de 
abril de 2017 serão 24 horas por dia. É 
um mercado em crescimento porque 
a demanda não é só das emissoras de 
televisão, mas também dos tribunais, 
câmaras, exames médicos, debates, 
reuniões, eventos e muitas outras pos-
sibilidades. 

A profissão

Existe a queixa de falta de profissio-
nais habilitados. O curso exige total de-
dicação do interessado, como explica 
Eliana Abdallah, que está desde 1992 
na Steno e coordena o treinamento ofe-

recido pela empresa aos interessados. 
Ela é instrutora e ajudou na criação da 
teoria para o português. Eliana acredita 
que, apesar do reconhecimento de voz 
estar chegando cada vez mais perto, e 
já ser utilizado em muitos segmentos, 
a qualidade de registro que um bom 
estenotipista atinge dificilmente será al-
cançada por essa outra tecnologia. “O 
ser humano ainda está mais qualificado 
a produzir um registro mais fiel, principal-
mente naqueles momentos em que há 
muita variação de velocidade, alteração 
na tonalidade de vozes e em situações 
onde há um grande  número de pessoas 
falando”, afirma. 

A coordenadora conta que, no início, 
tiveram que adaptar a teoria já existen-
te em inglês para o português. “Não 
era simplesmente traduzir. Tivemos que 
criar um teclado diferente, aumentar o 
número de combinações, e desde então 
evoluímos a cada nova turma”, explica 
Eliana.

Para ela, as principais dificuldades são 
encontrar pessoas com perfil e disponibi-
lidade de tempo para tal. “Nossa experi-

ência mostra que pessoas jovens apren-
dem com mais facilidade e também têm 
essa disponibilidade de tempo maior 
que é necessário para o aprendizado. É 
preciso se identificar com a estenotipia, 
ter habilidade - talvez possamos chamar 
de ‘dom’, além de muita disciplina e 
determinação”, afirma. 

No curso da Steno, a média é de 2 
anos, entre aprender a teoria (média 
de 8 a 12 meses), revisão (3 meses) 
e desenvolver velocidade. Isso se tudo 
correr bem, e a pessoa se dedicar pelo 
menos 3 horas por dia. O objetivo da 
empresa, segundo ela, é que o treina-
mento seja dado por escolas técnicas 
ou instituições que “comprem a ideia” e 

Eliana entre Adriana Oliveira e Nanci Pestana, na sala dos revisores
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Outras tecnologias

Além de Closed Caption, a Steno também trabalha com outras 
tecnologias que facilitam a vida de pessoas com deficiência...

MOBI LOAD - Legenda oculta e Audiodescrição. É um sistema criado para 
cinemas, teatros e eventos e consta de um tablet que pode ser acoplado na 
poltrona e ajustado com uma haste flexível. Nele é exibido, apenas para a 
pessoa com deficiência, o texto com detalhamentos sonoros de tudo que está 
sendo falado na peça teatral, filme e evento. Na parte da audiodescrição a 
pessoa com deficiência visual recebe um fone juto com o sistema para ouvir 
a narração. O equipamento já foi usado em várias peças, como “Tribos”, com 
Antônio Fagundes, “Amor e outros Rumores”, com Débora Falabella e filmes 
como “Colegas”, além de eventos.  

RÁDIO TEXTO - É um aplicativo para celulares, tablets e computadores, 
onde tudo que é falado na rádio é exibido em forma de texto no equipamento. 
Assim, as pessoas com deficiência conseguem ter acesso a um meio (rádio) 
que hoje, sem esse texto, ela não tem. Um subproduto para esse texto é a 
utilização por jornalistas e empresas de clipping. 

TV TEXTO - Também é um aplicativo para celulares, tablets e computa-
dores, onde tudo o que é falado em determinado canal é exibido de forma 
textual no tela do aparelho.

STENOVOICE® - Sistema 100% Web, desenvolvido pela Steno do Brasil 
para gerenciamento e produção de serviços de transcrição de áudios/vídeos.  
Através de login e senha individuais, o usuário habilitado pode subir áudio e/
ou vídeo para que seja realizada a transcrição. Ao ser finalizado no sistema, o 
cliente pode receber o texto por e-mail além de poder baixá-lo diretamente 
do sistema. A Steno utiliza a plataforma para gerenciar seus próprios traba-
lhos, mas começa a comercializar a licença de uso da mesma plataforma 
para empresas que fazem muitas transcrições e que se interessaram em ter 
o sistema para uso próprio.

que ministrem o curso para um público 
mais amplo. “Estamos nesta batalha já 
há um tempo, quem sabe... Nosso foco 
não é treinamento. Acabamos treinando 
por força da necessidade de se ter a 
mão de obra para realizar os trabalhos”, 
comenta a orientadora. 

Alberto Tolvetti Ribeiro, há 13 
anos na empresa, faz diariamente a 
programação da Rede Globo no perído 
tarde/noite: Globo Esporte, Jornal Hoje, 
Vídeo Show, Jornal Nacional, Big Brother, 
Jornal da Globo, além de um pouco de 
todas as outras emissoras que a Steno 
tem contrato, como: TV Câmara, SBT e 
Rede Record, entre outras. Ele chegou à 
profissão por acaso, por meio de amiza-
de, já que trabalhava na área de vendas. 
Seu interesse foi despertado pelo fato 
de ser uma profissão pouco conhecida  
e pela amplidão de atividades em que 
ela pode ser aplicada. “A estenotipia é 
o sistema de transcrição em tempo real 
mais eficiente do mundo, portanto, um 
profissional de ponta é bem remunera-
do”, garante. 

A rotina de trabalho é puxada, há 
poucas folgas, já que as emissoras de 
TV não param. “Trabalho, em média, 
sete horas por dia efetivamente, mas 
contando o tempo entre um programa 
e outro, testes de conexões, atualização 

dos dicionários etc... trabalho umas 10 
horas por dia”, conta Alberto. “As princi-
pais dificuldades são, muitas vezes, ter 
que digitar um nome, ou palavra, da qual 
você não tenha no seu banco de dados, 
também quando ocorrem muitas falas 
sobrepostas ou leituras muito acelera-

das, ou então quando a qualidade do 
áudio é ruim”. 

Ele deixa um recado a quem pensa 
em começar na profissão: “recomendo 
muita entrega, disposição e vontade 
para encarar o duro treinamento que 
o espera. É um trabalho solitário, é 
você com você mesmo, mas eu, par-
ticularmente, amo muito o que faço. 
A estenotipia é um desafio constante, 
é necessário sempre tentar equilibrar 
concentração, agilidade e precisão para 
executar um bom trabalho. Para quem 
gosta de ser desafiado diariamente, 
encontrou a profissão... Bom treino !”, 
recomenda Alberto.
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De Mãos Dadas

C
elebrado no Brasil desde 2008, o 
Dia Mundial das Doenças Raras, 
comemorado em 28 de fevereiro, 
tem por objetivo sensibilizar os 
gestores públicos sobre patolo-

gias de difícil diagnóstico que atingem 400 
milhões de pessoas pelo mundo, alertando  
para a importância do diagnóstico e tratamento 
adequados, que podem elevar a expectativa 
de vida de quem tem uma doença rara, além 
de dar suporte para seus familiares.

Cada ano uma nova sensação e um olhar 
de esperança. Este ano a comemoração teve 
como tema “Viver Dia a Dia de Mãos Dadas 
Convivendo com uma Doença Rara”. Em Bra-
sília/DF o evento vem sendo realizado anu-
almente e tornou-se importante espaço de 
diálogo da sociedade com o parlamento e 
com o governo.

Agora em 2015, o Senador Romário anun-
ciou a destinação de uma emenda de bancada 
no valor de R$ 200 milhões para construção 
de um centro de referência no diagnóstico e 
tratamento de doenças raras no Rio de Ja-
neiro. Depois da provocação no seminário, o 
Ministério da Saúde publicou, em janeiro de 
2014, portaria que criou a política nacional de 
atenção integral às pessoas com doenças raras.

O grande mérito da atual política nacional 
é o credenciamento de hospitais e instituições 
de saúde para o atendimento de portadores 
dessas enfermidades. Desta forma, o médico 
que diagnosticar um paciente com doença 
rara passa a ter mais segurança ao saber para 
onde encaminhá-lo.

Porém, ainda são necessários outros passos 

para que o Brasil garanta às pessoas com 
doenças raras acesso a medicamentos e 
avanços científicos de forma ágil e desbu-
rocratizada.

Em Uberlândia/MG, fizemos a campa-
nha:  #soupedroca (Pedro, meu filho, tem 
uma síndrome genética rara). Ele é minha 
inspiração de luta, de vida. Por amor a ele 
eu acordo e sorrio todos os dias. Por ele o 
abraço é apertado, as lágrimas rolam sol-
tas... assim é ter um filho com uma doença 
rara e com pouca informação.

Este ano a data foi comemorada pela 
primeira vez na história da cidade. Emoção é 
pouco para descrever. Quando se tem uma 
rara na família, o amor se estende a todos 
os que têm doenças raras, porque somos 
cúmplices na luta, pois é um mesmo olhar .

Foram distribuídas 100 camisetas para 
os primeiros participantes das atividades, 
que contemplaram a exibição de documen-
tário: “A Voz Da Pedra” (Projeto Muda Do 
Afeto), visitação às exposições e caminhada 
pelo shopping, com a proposta de mostrar 
a acessibilidade do local.

No encerramento, os presentes foram 
para o estacionamento e assistiram a apre-
sentação, ao por do sol, do violonista Nico-
lau Sulzbeck. Nesse momento, em um ato 
simbólico, as pessoas soltaram 100 balões 
com gás hélio.

Assim, foi para a Câmara de Uberlândia/
MG um projeto de lei que intitule data 
oficial do município o dia 28 de fevereiro 
como Dia Mundial das Doenças Raras. E 
também foi realizada uma semana de pa-

lestras e discussões de quantas são, como 
vivem e quais são as necessidades das 
famílias com doenças raras na cidade.

Este dia é marcado pela renovação nas 
forças, pois todo dia é dia de quem tem 
uma doença rara. E não podemos esquecer 
que toda doença rara só é rara por falta de 
informação.

Como coordenadora da ONG Angel Hair 
e  mãe do Pedro Cordeiro, de 8 anos, 
que tem a Síndrome de Aicardi-Goutières 
(SAG), uma doença rara que impede seus 
movimentos, o dia serviu para lembrar para 
a população que existem doenças que, ain-
da que tenham baixa incidência, atingem 
muitas pessoas no mundo e o diagnóstico 
é um processo demorado e minucioso, 
pois as manifestações e sintomas podem 
ser lentos e demorar anos. É um jeito de 
conscientizar os cidadãos de que o pro-
blema existe e alertar sobre o preconceito 
que muitos ainda têm com os doentes, 
pois o que mata não é a doença e sim o 
olhar do outro.

 Dificuldades, desinformação e precon-
ceito são algumas barreiras enfrentadas e 
que precisam ser mudadas. Porque a pior 
deficiência é a falta de afeto.

Karolina Cordeiro Alvarenga é geógrafa, 
diretora de controle ambiental e idealizadora de 
vários projetos na área de mobilidade urbana. 
Acaba de lançar o projeto “Muda do Afeto”, que 
envolve livros infantis, CDs, filme e uma cartilha 
para adultos.



por Deborah Prates crônica

Ser Mulher e com Deficiência

L
á pelas 21h do dia 6 de março, 
recebi um telefonema de um 
coordenador do grupo “Bafafá 
Feminino”, solicitando-me que 
fizesse um pequeno vídeo 

para a divulgação do nosso evento do Dia 
Internacional da Mulher 2015, marcado 
para 8 de março, que seria exibido numa 
emissora de televisão do Rio de Janeiro. 
Nossa ! Com muita alegria cumpri a tarefa 
e, no início da tarde do dia 7, as imagens 
foram ao ar com grande expectativa de 
que a sociedade comparecesse para a 
grande conscientização da imperatividade 
da igualdade de gênero.

Uma tempestade despencou na Ci-
dade Maravilhosa na véspera do dia 8, o 
que deixou o Bafafá em grande pânico, já 
que tudo aconteceria na Praia do Leme. 
Mulheres em polvorosa ! Amanheceu o 
nosso domingo com o sol a nos acordar; 
inacreditável ! Maravilha !

Verdadeira confusão organizada, com 
30 tendas sendo montadas ao mesmo 
tempo. Muitos serviços de utilidade públi-
ca foram disponibilizados para a coletivida-
de, sendo a nossa tenda representante da 
OAB-Mulher RJ, sob a direção da presiden-
ta Rosa Fonseca, com a chancela do nosso 
querido presidente da Seccional RJ - Dr. 
Felipe Santa Cruz - na qual, com grande 
honra, minha filha e eu estamos incluídas. 
Nosso banner veio com os dizeres: “OAB-
-Mulher RJ e Acessibilidade Atitudinal, você 
sabe o que é ? “.

Mais uma oportunidade de conscien-
cialização do corpo social para que, dentre 
um leque de motivos, compreendesse 
que: ser mulher, cega, cinquentona, pro-
fissional liberal excluída do mercado de 
trabalho por motivo de gênero, deficiência 
e idade... é dose para leão. Preconceito 
de todo lado ! Vivo vencendo o medo, 
pulando ondas, engolindo água, sapos... 
meu estômago já transformou-se num 
gigantesco brejo... coaxando...

Informei ao visitante que: 
a) mulheres com deficiência têm muito 

mais dificuldades, de acordo com pes-
quisa do IBGE, em arrumar emprego, até 
mesmo em relação aos homens com 
deficiência; 

b) os empresários entendem como se-
veras as deficiências representadas pelos 
humanos em cadeira de rodas ou cegueira 
em ambos os olhos; 

c) as mulheres cadeirantes e cegas são 
as mais excluídas do mercado de traba-
lho, seguida das que possuem deficiência 
intelectual; 

d) a mulher sem deficiência está con-
seguindo, lentamente, a sua inserção no 
mercado de trabalho, já as mulheres com 
deficiência estão engatinhando nessa in-
clusão, sendo que as cegas ainda estão 
em fase de gestação; 

e) ser mulher e com deficiência é um 
inenarrável desafio; 

f) as mulheres com deficiência são 
muito mais vulneráveis a estupros; 

g) as pessoas com deficiência não têm 
seus direitos humanos respeitados no Bra-
sil, apesar de terem a melhor legislação 
do planeta; 

h) quase 50 % das pessoas com defici-
ência no Brasil recebe apenas um salário-
-mínimo por falta de oportunidades; 

i) impossível é generalizar que todas 
as mulheres e pessoas com deficiência 
são despreparadas ou incapacitadas para 
o trabalho em geral, como alegam os em-
presários, capitalistas selvagens; 

j) 95 % dos brasileiros nunca ouviram 
falar da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, também chama-
da de Convenção de Nova Iorque.

Fiz um corpo-a-corpo severo afirmando 
que o gigantesco desafio para o empre-
sariado vencer seria relativo ao terrível 
preconceito e, é claro, a seguida discri-
minação. Estou convicta de que falta o 
estudo da ética no Brasil, a fim de que 
seja alcançada a solidariedade. Talvez tem-
perando a democracia com os princípios 
republicanos.

Sempre é cabível repetir que: a soli-
dariedade é o sentimento que nos faz 
humanos. As diversidades existem na 
natureza como são e não como o corpo 
social gostaria que fossem. Logo, sugeri 
aos humanos que ponderassem sobre o 
pensamento: incluir é processo de cons-
trução de sociedade igual para todos.

Dias após o evento fui procurada por 
estudantes de Comunicação da PUC-Rio 
para participar de uma matéria sobre femi-
nicídio. Incansavelmente, apresentei-lhes 
a Convenção de Nova Iorque, aduzindo 
que “a deficiência é um conceito em 
evolução e que a deficiência resulta da 
interação entre pessoas com deficiência 
e as barreiras devidas às atitudes e ao 
ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade 
em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas”.

A ruína da sociedade é a cegueira op-
cional, voluntária... A visão vai além do 
que os nossos olhos podem ver... Então, 
de frente para a câmera, ratifiquei que o 
feminicídio - ápice da violência contra as 
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mulheres, tão-só por serem mulheres – a 
partir de 9/3/2015 – com a sanção da 
presidenta Dilma, foi considerado crime 
hediondo no Brasil. Assim, o Código Penal 
incluiu o assassinato de mulher, por razões 
de gênero, entre os tipos de homicídio 
qualificado com pena de 12 a 30 anos.

Se o crime envolver violência domés-
tica e familiar, ou menosprezo e discri-
minação contra a condição de mulher, a 
punição aumenta a pena em um terço se 
a desumanidade acontecer, por ilustração: 
durante a gestação ou nos três meses pos-
teriores ao parto; se for contra adolescente 
menor de 14 anos ou adulta acima de 60 
anos ou ainda  pessoa com deficiência.

Os promissores repórteres pergunta-
ram-me, ainda, se o novo comando seria 
bem cumprido, já que as leis no Brasil não 
pegam. Ilustrei a resposta com um racio-
cínio do historiador francês Jules Michelet 
para o não cumprimento das leis: “um 
sistema de legislação é sempre impotente 
se, paralelamente, não se criar um sistema 
de educação.”

Um militante jamais se desespera, ao 
contrário; alimenta-se de seus sonhos. So-
nho ser possível fazer um mundo melhor, 
por isso, creio nele para seguir em frente. 
Viver é um eterno desafio; é andar no fio 
da navalha sem se cortar... Mudanças cul-
turais demandam tempo e perseverança, 
requisitos eternamente presentes na vida 
de um militante; que venha resplandecer, 
reverberar a solidariedade !

Deborah Prates  é cega, advogada, de-
legada da Comissão OAB-Mulher do Rio de 
Janeiro e da Comissão Nacional de Promo-
ção da Igualdade e da Comissão Especial de 
Direito da Tecnologia e Informação da OAB.  
Desenvolve o blog http://deborahpratesinclui.
blogspot.com.br/ e a página facebook.com/
deborahpratespalestrante

crônica

Carro para transporte de PcD para alugar ? Agora já tem...

Agora aquelas pessoas e familiares que precisam esporadicamente de um carro 
com elevador para transportar uma pessoa com deficiência em sua cadeira de 
rodas, agora tem a opção de poder alugar esse veículo. Em São Paulo/SP, numa 
ação pioneira e ousada, a Azul Locadora, que já atende o mercado de PcD com 
vans adaptadas, colocou em sua frota veículos modelo Doblò adaptadas com 
plataforma elevatória para transporte de cadeirantes, que podem ser alugados – 
sem motorista – para atender as necessidades de familiares, empresas... ideal para 
quem quer e precisa ir a festas, viajar ou ir a eventos, ou para uso geral. O serviço 
já está à disposição e com sucesso absoluto e o processo é o mesmo de alugar 
um carro comum numa locadora. Mais informações: www.azullocadora.com.br 
Agora aquelas pessoas e familiares que precisam esporadicamente de um carro 
com elevador para transportar uma pessoa com deficiência em sua cadeira de 
rodas, agora tem a opção de poder alugar esse veículo. Em São Paulo/SP, numa 
ação pioneira e ousada, a Azul Locadora, que já atende o mercado de PcD com 
vans adaptadas, colocou em sua frota veículos modelo Doblò adaptadas com 
plataforma elevatória para transporte de cadeirantes, que podem ser alugados – 
sem motorista – para atender as necessidades de familiares, empresas... ideal para 
quem quer e precisa ir a festas, viajar ou ir a eventos, ou para uso geral. O serviço 
já está à disposição e com sucesso absoluto e o processo é o mesmo de alugar 
um carro comum numa locadora. Mais informações: www.azullocadora.com.br

Projeto de lei quer isenção de IPI para carros importados
Projeto de lei (PLS 20/2015), de au-

toria do senador Waldemir Moka (PMDB-
-MS), pretende estender a pessoas com 
deficiência o direito de comprar veículos 
importados com isenção do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI). Atual-
mente, o benefício só é válido para mode-
los nacionais ou produzidos no Mercosul, 
conforme a Lei 8.989/1995. De acordo 
com a Agência Senado, a proposta está 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) à espera de indicação de relator e 
contempla também autistas e taxistas. Para o senador, a exigência de fabricação 
nacional reduz injustificadamente as opções para os consumidores. Ele explica 
ainda que a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado (CO-
NORF) estimou que a mudança proposta não acarretaria renúncia de receita, 
visto que o consumidor, ao optar pelo veículo importado, apenas substituirá o 
bem que sofrerá a isenção.

nota



por Edson Luiz Defendi sexualidade

Sexualidade e Deficiência visual: 
uma proposta de educação inclusiva

A
pesar dos avanços e agen-
das sociais e políticas rela-
cionados à questão da de-
ficiência, ainda existe uma 
carência muito grande de 

materiais educativos e de orientação que 
auxiliem profissionais no seu dia a dia de 
trabalho e atendimento a este público. Al-
guns temas que se encontram em interface 
em relação à deficiência ainda são percebi-
dos como tabu, e a sexualidade se insere 
nesta categoria.

Numa sociedade que ainda reluta em 
trazer a tona e discutir abertamente ques-
tões pertinentes à sexualidade humana, 
falar do desejo, orientação sexual, erotismo 
de pessoas com deficiência ainda represen-
ta um desafio. 

Permanece ainda no imaginário social 
a imagem que a pessoa com deficiência 
necessita de cuidados e que por ter um 
corpo diferente, o mesmo não é compatí-
vel com os padrões sociais de beleza e de 
atração sexual.

E quando falamos sobre a sexualidade 
do jovem com deficiência visual ? 

Quais os pontos relevantes a serem dis-
cutidos para além das corriqueiras questões 
que povoam de forma preconceituosa esse 
fenômeno, tais como: como o cego faz 
para paquerar ?  O desenvolvimento sexual 
da pessoa com deficiência visual é igual ao 
das pessoas sem deficiência ? É verdade 
que os cegos são bons amantes, pela maior 

sensibilidade tátil que possuem ?
Frente a essa lacuna de informações e 

conhecimento sobre sexualidade e defici-
ência visual, em parceria com a ong  ECOS 
– Comunicação e Sexualidade – 

 desenvolvemos um projeto chamado 
Sexualidade e Deficiência Visual: uma pro-
posta de educação inclusiva, um material 
educativo que tem como finalidade princi-
pal oferecer uma metodologia de trabalho 
para que educadores e profissionais das 
mais diversas áreas do conhecimento abor-
dem de forma inclusiva e aberta pontos 
importantes sobre sexualidade e deficiência 
visual, ou seja, inserir no contexto social  e 
discutir a sexualidade de jovens e adoles-
centes com deficiência visual como um 
aspecto fundamental de seu desenvolvi-
mento humano.

Compartilhamos alguns pontos deste 
trabalho que consideramos fundamentais 
para a compreensão da sexualidade da 
pessoa com deficiência visual e sobre a im-
portância da educação inclusiva em abordar 
o tema sexualidade.

A pessoa com deficiência visual tem 
um desenvolvimento sexual como qual-
quer outro ser-humano. A deficiência vi-
sual não acarreta qualquer prejuízo nas 
funções corporais e hormonais, nem influi 
nas transformações comuns na puberda-
de e adolescência. Ela tem capacidade e 
habilidade para desenvolver a seu modo 
o ciclo afetivo, sexual e relacional comum 
a todas as pessoas: descobrir e viver seus 
desejos, conhecer o que lhe dá prazer e 
como, namorar, transar, casar.  

Como sabemos que o sentido da visão 
é uma das principais fontes de captação de 
informações do ambiente, muitas vezes o 
desafio para pessoa com deficiência visual 
é encontrar estratégias para paquerar ou 
compreender mensagens não verbais, ou 
de expressões corporais e faciais, tão pre-
sentes no momento de sedução... aproxi-
mação e desejo por outra pessoa.

É muito importante considerar a vul-

nerabilidade de jovens e adolescentes 
com deficiência visual sobre informações 
acerca de sexualidade. Neste momento de 
experiências e descobertas esses jovens 
precisam ser contemplados para a vivência 
de uma sexualidade saudável e segura. 
Portanto é de fundamental importância 
considerar que a comunicação com esse 
público seja acessível e que contemple 
todo o tipo de adaptação necessária para 
que a informação chegue com clareza.

Em um programa de educação sexual, 
deve-se considerar a diversidade de jovens 
com deficiência visual, facilitando o conhe-
cimento de métodos de prevenção de DST 
e gravidez, como camisinhas (masculina 
e feminina), DIU etc. principalmente por 
intermédio do tato, disponibilizar recursos/
materiais educativos  acessíveis em áudio 
ou braille, oferecer e garantir a audiodes-
crição em filmes que tratam a questão e 
estimular o jovem com deficiência visual 
a dar dicas de como o assunto pode ser 
abordado tendo em vista melhor compre-
ensão e apreensão do tema.

Viver a sexualidade de forma segura e 
saudável e ter garantindo seus direitos se-
xuais e reprodutivas são condições básicas 
que precisam ser garantidas as pessoas 
com deficiência. Afinal, a partir do mo-
mento que trazemos à tona a discussão, 
contribuímos, para desconstruir crenças 
preconceituosas sobre a sexualidade de 
pessoas com deficiência. 

 Edson Luiz Defendi é Mestre em Psicologia 
Clínica e Especialista em Terapia familiar e de casal 
– PUC SP. Especialista em Psicologia Hospitalar em 
Reabilitação pelo HC FMUSP. Colaborador da Funda-
ção Dorina Nowill para cegos há 18 anos. Atualmente 
integra a equipe ConsolidarDorina – unidade de 
negocio social que desenvolve projetos de educação 
profissional e empregabilidade para pessoas com 
deficiência e empresas.
E-mail: edsondefendi@uol.com.br
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Nelson Rodoveri Júnior – o Cuca !

E
le é um apaixonado por espor-
tes e praticante de skate vertical 
profissional. Chegou a represen-
tar o Brasil em várias competi-
ções, além de ser comerciante 

no ramo de cama, mesa e banho. Estamos 
falando do paulistano Nelson Rodoveri Jú-
nior, conhecido como “Cuca”. 

Cuca estava com 31 anos, em 2003, 
quando começou a perder a visão. Foi em 
um dia que estava surfando, como ele 
mesmo conta: “quando sai do mar, tomei 
uma água de coco muito gelada, tive um 
choque térmico e, mesmo assim, ainda 
voltei ao mar para surfar mais um pouco 
quando minha pressão intraocular elevou 
e tive um sangramento de fundo de olho, 
que fez com que perdesse a visão na 
hora. Posteriormente, no tratamento, fui 
submetido a uma cirurgia onde recebi 
um medicamento que era super alérgico. 
Minha retina do olho que eu enxergava 
descolou e acabei ficando cego do olho 
bom. O olho em tratamento ficou ruim 
e fui perdendo gradativamente a visão”.

Começou aí seu processo de reabili-
tação, em que teve a oportunidade de 
conhecer  profissionais qualificados e 
com um grau de humanização muito alto, 
como faz questão de enfatizar: “fiquei 8 
meses fazendo o processo de atividades 
da vida diária (AVD), orientação e mobili-
dade, Braille e outros. Já no ano seguinte 
comecei a estudar tecnologias assistivas 
em outra organização, fiz um curso vol-
tado a preparação para o mercado de 
trabalho, ainda sem saber se iria voltar 
para o comércio, pois havia fechado as 
lojas para me dedicar aos tratamentos e 
reabilitação”.

Cuca voltou mesmo ao 
comércio e hoje administra 
a loja “Vida e Cotton”, insta-
lada na casa que era de sua 
família. O retorno começou 
quando fez um curso de 
massoterapia (tratamento 
ou terapia através de massa-
gens) e havia uma disciplina 
chamada “projeto de vida”. 

“Ver é diferente de enxer-
gar, nossa mente é fantástica, 
pois nos coloca onde quere-

mos estar e sou prova disso”, afirma Cuca. 
Em 2006 começou a colocar seu projeto 
de vida em prática. Nesse meio tempo, 
cursou uma faculdade de Psicologia, da 
qual tem más lembranças pela discrimi-
nação que sofreu por parte da reitora.

Montar a nova loja foi difícil, a co-
meçar pelo aluguel do ponto. “As 
pessoas não viam o Nelson em-
preendedor, mas o Nelson cego ! 
Nem sequer ouviam minha história de 
vida”, conta o empresário. Daí veio a ideia 
de instalar o ponto na própria casa da 
família, onde começou com um espaço 
de 30m² e agora já está com 150m² (os 
familiares até tiveram que mudar com a 
expansão do negócio).

“Estamos construindo nosso negócio 
para que sejamos sempre um norte para 
aquelas pessoas empreendedoras, inde-
pendente da sua condição física ou sen-
sorial”, explica Nelson. “Apenas sou uma 
pessoa que vê diferente... gosto de sair 
para restaurantes, gosto de dançar, adoro 
arte. É hipocrisia dizer que aceitamos 
uma deficiência, mas é fato que, para 
termos uma boa qualidade de vida, pre-
cisamos nos adaptar à nova condição 
e mais, agradecer pela oportunidade 
que temos em ajudar pessoas com 
nossa história”, garante.   

Casado, com filhos, Cuca também 
já se reaproximou do esporte. No ano 
passado foi  convidado por dois ami-
gos a ir até um “halfpipe” (estrutura em 
forma de U destinada à prática de es-
portes radicais) e lá recebeu o desafio 
de começar a praticar o skate, mesmo 
cego. Ele não se fez de rogado e ime-
diatamente pegou o skate, conseguindo 

fazer alguns movimentos 11 anos depois 
de abandonar o esporte. “Começamos a 
filmar e postar para que nossos amigos 
do mundo todo pudessem rever o Cuca 
e foi um sucesso, pois comecei a subir 
muito alto e aquilo ainda não tinha sido 
executado por cego algum”, lembra Nel-
son com orgulho.  

“Recebi alguns convites de televisão 
e revistas, enfim foi uma grande lição 
de vida para todos nós, pois os nossos 
limites estão em nossa mente e eu agora 
seria prova viva disso que estava aconte-
cendo”, conta Cuca entusiasmado.

Ele ainda faz questão de ressaltar que, 
para fazer mudanças na vida, primeiro é 
preciso querer e lembrar que toda mu-
dança começa na própria pessoa. “Ob-
jetivo bem definido é um dos pontos 
mais relevantes, personalidade agradável 
então nem se fala, paciência e tolerância 
também...  não nascemos com elas e sim 
vamos desenvolvendo no curso da nossa 
jornada”, afirma. Cuca diz que não acredi-
ta na sorte, mas na fusão da preparação 
com a oportunidade. 

“Hoje faço da minha história algo que 
seja salutar para outras pessoas, quem 
não tem problemas ? Adoro viver e procu-
ro trazer junto pessoas para essa proposta 
que é fascinante... é  muito gostoso quan-
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do sou convidado para fa-
zer palestras e o posicio-
namento é minha história, 
pois o formato que mais 
gosto é o informal, onde 
pessoas perguntam o que 
querem saber. Quero aju-
dar ainda mais pessoas a 
correrem riscos, ou seja, 
empreender seu negócio, 
pois empreendedor que 
não quer correr risco tem 
que se contentar com uma 
vida normal e mesmo as-
sim, é necessário preparo”, 
alerta.

Cuca também se enga-
jou em um trabalho volun-
tário. Por meio do site da 
loja – www.vidaecotton.
com.br – recebe doações 
de lenços para cabeça, 
destinados ao “Projeto + 
Bonita”, que são encami-
nhados para o Instituto 
Brasileiro de Controle do 
Câncer (IBCC). “Nós, vo-
luntários, entregamos pes-
soalmente todo primeiro 
sábado de cada mês, é 
um trabalho renovador 
e  gratificante, onde cada 
um doa seu amor sem ga-
nhar qualquer visibilidade”, 
conta.

por Merian Ribeiro mundo digital

Brasil Digital e Acessível ?

O 
Brasil é o segundo maior consumidor 
mundial do Facebook e Twitter – já com 
65 milhões de usuários no Facebook e 
41,2 milhões de tweeters. A Internet e 
as Redes Sociais permitiram que milhões 

de pessoas no Brasil pudessem exercer o seu direito à 
liberdade de expressão online.

Apesar disso, a Internet vem com desigualdades 
fortes. Acesso e inclusão digital são um componente 
crucial para a entrada na rede online.

Dezenas de milhões de brasileiros vivem no coração 
do País. Eles são os destacados de seu governo nacional 
e os prestadores de cuidados de saúde e de sistema 
de ensino... e os planos estão em vigor para estender 
as comunicações de banda larga para o maior número 
possível de cidadãos.

Com uma população de mais de 204 milhões de 
pessoas no Brasil, “38 % ainda não têm serviços de 
telefonia, apenas 14 % possuem um computador em 
casa e só 10 % têm acesso à Internet” (Pinto, Garcia 
e Ferraz).

O “Programa Cidades Digitais”, em curso, tem como 
objetivo transformar a qualidade de vida, tornando a 
informação e telecomunicações disponíveis para os 
excluídos. Lançado em 2011 pelo Ministério das Co-
municações, a iniciativa do governo visa proporcionar 
completa infraestrutura de telecomunicações de banda 
larga e acesso à Internet para atender às necessidades 
dos cidadãos, empresas e órgãos públicos.

O Ministério das Comunicações definiu cidades digi-
tais como as redes digitais de comunicação locais nas 
cidades brasileiras. Focada em inclusão digital, algumas 
das metas incluem:

- Melhoria da qualidade dos serviços prestados à 
população;

- Democratização do acesso à Internet;
- Construção de ambientes colaborativos de redes 

abertas.
O projeto também inclui a implementação de solu-

ções digitais para melhorar a produtividade e eficiência 
através dos mais recentes dispositivos e aplicações 
móveis. Será possível, por exemplo, para gerenciar o 
processo de consultas médicas e paciente online.

Com o Brasil Digital, é possível permitir que as pes-
soas tenham um papel ativo e que as comunidades 
tenham a capacidade de liderar suas decisões. 

Como líder em inclusão digital, nós da Texthelp, sa-
bemos que a alfabetização e acessibilidade não são um 
privilégio que todos podem desfrutar de forma igual. Isto 
é o que nos impulsiona a criar tecnologias de suporte 
fáceis de usar, permitindo aos jovens e adultos a ler e 
escrever com confiança e independência.

Nós fornecemos software de apoio com produtos 

que são usados diariamente pelos empregadores e 
funcionários de organizações privadas, públicas e sem 
fins lucrativos em todo o mundo. Nossa tecnologia é 
fornecida gratuitamente no ponto de uso, pois muitas 
vezes aqueles que precisam do apoio não podem se 
dar ao luxo de pagar por isso.

Essas tecnologias podem melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com deficiência. Soluções TIC podem 
ajudar os idosos e o público PcD a viver de forma mais 
independente.

Nós trabalhamos com parceiros para ajudar a superar 
alguns dos obstáculos enfrentados pelos cidadãos digi-
talmente excluídos hoje. Recentemente, fizemos uma 
parceria com empresas locais: Nexxing, Voxel e Mais 
Diferenças. Com uma paixão compartilhada para me-
lhorar as competências digitais e assim conseguir mais 
pessoas online no Brasil, acreditamos que isso pode 
ser alcançado à medida que crescemos no mercado.

Nossos parceiros fornecem uma de nossas tec-
nologias: o Browsealoud para proprietários de sites. 
Browsealoud adiciona suporte a fala, leitura e tradução 
de sites que facilitam o acesso e participação para as 
pessoas com deficiência de impressão, a dislexia, a 
baixa alfabetização, dificuldades visuais leves e aqueles 
que levam o Português como segunda língua. A nossa 
presença no Brasil coincide com a crescente populari-
dade de iniciativas digitais atualmente implantadas pelo 
governo brasileiro. Além de oferecer o nosso produto 
no Brasil, Texthelp tem uma forte presença em outros 
mercados, incluindo EUA, Canadá, Austrália e países da 
União Europeia.

As grandes organizações de todo o mundo já reco-
nheceram a necessidade de melhorar o envolvimento 
dos cidadãos online e, ao fazê-lo, têm implementado 
Browsealoud em seus sites. Estas organizações in-
cluem a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, 
Citi Group, Senado dos Estados Unidos, British Council, 
Universidade Edith Cowan , Energex e Standards Council 
of Canada. O teste do sistema é gratuito por 14 dias 
ou um webseminário de 15 minutos pode guiar o 
interessado através da ferramenta para mostrar como 
ela funciona e os muitos benefícios que ela tem para 
oferecer. A Revista Reação já possui o Browsealoud em 
seu site funcionando há algum tempo.

Merian Ribeiro   
é International Business Development 
Manager do Browsealoud.  
E-mail: m.ribeiro@browsealoud.com
Site: www.browsealoud.com
Facebook: www.facebook.com/Bro-
wseAloud
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Dudé – Eduardo José 
Magalhães Martins 
Junior – é músico, pro-
fessor de canto popular, 
ator e produtor musical. 
Atualmente está à fren-
te das bandas “Dudé e 
a Máfia” e “Dudé Blues 
Band”.

por Dudé – Eduardo José Magalhães Martins Junioropinião

Exemplo de quê ?

S
empre gostei de usar as redes 
sociais para discutir determinados 
assuntos no intuito não só de disse-
minar algumas ideias, mas também 
de discutir os diferentes pontos de 

vista em questão. E já tem um bom tempinho 
que nenhum outro assunto gera tanta polêmica 
entre o meio das pessoas com deficiência como 
os chamados: “Exemplos de Superação’’.

A intensidade dessas discussões, aliada à 
quantidade cada vez maior de pessoas interes-
sadas em saber sobre o assunto, me motivou 
a criar um blog intitulado EXEMPLO DE QUÊ 
? – assim mesmo, com caixa alta e ponto de 
interrogação. A intenção foi canalizar todos os 
meus textos a respeito desse tema que ainda é 
um assunto espinhoso no nosso meio.

E qual é o problema do uso do famoso 
“Exemplo de Superação” ? Essa é a pergunta 
que não quer calar. No meu ponto de vista, a 
utilização desse termo se tornou uma pedra 
contraditória no sapato de todas aquelas pessoas 
com deficiência que almejam ser vistas de igual 
para igual perante a sociedade. E por que isso ?

Bom, vamos tentar analisar a coisa toda da 
seguinte forma: vivemos em uma sociedade, e 
isso não é de hoje, que cresceu e foi educada 
mediante a valorização de estereótipos. No caso 
de nós, as pessoas com deficiência, tais estereó-
tipos vieram a afirmar que todas essas pessoas 
são passivas, dependentes e incapazes de seguir 
suas vidas adiante sem ser um fardo social. 

Sem exceção, fomos educados durante anos 
a acreditar nisso. Seja pela visão omissa, ou assis-
tencialista do Poder Público em certos casos, seja 
por um belo reforço da mídia em nos mostrar 
como atração de circo em muitas ocasiões. 

No final das contas, criou-se um inconsciente 
coletivo totalmente deturpado, e fora da realida-
de, do que é verdadeiramente a vida de uma 
pessoa com deficiência no Brasil.

Sendo assim, quando recebemos o elogio: 
“nossa, mas você é um exemplo de superação”...  
por cada feito corriqueiro das nossas vidas – 
trabalhar, estudar, namorar etc – essa é uma 
observação que vem mais baseada no fato das 
pessoas acharem que somos incapazes, do que 
uma reação de admiração propriamente dita.

Em resumo: tal ato tem como principal mo-

tivador o velho e bom “nossa, o cara tá aí 
todo ferrado nessa cadeira de rodas, mas 
consegue tocar a vida pra frente”. Ou seja, é 
um ato mais de pena do que de admiração. 
Compaixão essa que tem como mecanis-
mo de disparo as décadas de estereótipos 
que nos cercam.

Então, como pode haver um PCD que 
se sente motivado por ser chamado de 
“Exemplo de Superação” ? Vamos analisar 
um pouco, o outro lado da moeda.

A principal bandeira de luta das pessoas 
com deficiência, até aonde eu sei, sempre 
foi o ser visto de igual para igual perante 
a sociedade, certo ? Então para que fa-
zer tanta questão de cultivar a imagem 
de ser divino acima do Bem e do Mal ? 
Sim, porque para ser visto como exemplo 
de algo, primeiro é necessário se destacar 
através de um ato extraordinário. E desde 
quando trabalhar, estudar, namorar, se re-
lacionar com outras pessoas se tornaram 
atos extraordinários ? Todo ser humano, 
independente de ser uma pessoa com 
deficiência ou não, já não tem isso como 
rotina de vida ? 

É lógico que tal raciocínio não bate de 
frente com a luta por reivindicação de di-
reitos. Alguns, inclusive, previstos e garanti-
dos por lei. Aliás, reivindicar direitos ligados 
à cidadania plena tem mais a ver com a 
busca por melhores condições de trabalho, 
acessibilidade, qualidade de vida  etc, do 
que se sentir venerado pelo angelical título 
de “Exemplo de Superação”. 

Correr atrás dos próprios direitos, sem se 
esquecer de seus deveres, tem íntima ligação 
com o ser visto de igual para igual perante a 

sociedade. Muito mais do que a busca pelo 
título de divindade sobre o óbvio que tantos 
de nós gostam de cultivar. 

Aqueles que buscam ser vistos como 
“Exemplos de Superação”’, na sua condição 
quase divina, buscam privilégios (os seres ex-
traordinários não devem ser privilegiados ?). 
Os que buscam a verdadeira igualdade de 
condições e oportunidades para todos são os 
que almejam a inclusão de fato. Pelo menos, 
essa deveria ser a regra.

E é aí que mora a baita contradição que 
citei no início do texto: como que alguns 
PCD podem esbravejar aos quatro ventos 
igualdade de condições se contentando em 
ter seus egos massageados pelo estereótipo 
de “o cara que tem deficiência, mas leva 
uma vida normal” ? Como se sua deficiência 
fosse um fardo insuportável de se carregar 
por toda a eternidade ?

É claro que eu sei que nem todos os PCD 
pensam assim. Inclusive, pela quantidade de 
adesões ao meu blog, e o tanto de pessoas 
com deficiência que repudiam tal raciocínio, 
me faz crer que a filosofia dos “Exemplos de 
Superação” está com seus dias contados. É 
um processo lento, gradativo, mas não é 
irreversível. A contagem regressiva para esse 
pessoal já começou.

Afinal de contas, todos nós PCD das terras 
tupiniquins, merecemos muito mais do que 
o prêmio de consolação de encarar um es-
tereótipo, baseado numa visão deturpada da 
sociedade, como elogio. A busca tem que ser 
pela igualdade plena e irrestrita de condições. 
Nem melhor, nem pior...  Apenas humanos !

Quem quiser acompanhar o meu 
blog, basta acessar: http://www.exem-
plodeque.blogspot.com.br/. E-mail:  
dudevocalista@gmail.com



CONAE rejeita – pela segunda vez – 
proposta de Educação para Surdos

momento surdo

N
os dias 19 a 23 de novembro de 2014, em 
Brasília/DF, foi realizada a maior Conferência 
Nacional de Educação – CONAE, onde se 
reuniram 4 mil pessoas, entre elas: profes-
sores, gestores de educação, ativistas negros, 

quilombos, índios, estudantes, e diversos simpatizantes dos 
movimentos sociais dedicado à educação no Brasil.

Pela segunda vez, nós, comunidade e grupo de surdos 
participamos, e desta vez com um número de delegados 
surdos maior do que da vez anterior. 

Participaram professores surdos, professores ouvintes, in-
térpretes de LIBRAS, guias-intérpretes e alunos surdos, unidos 
para a luta pela Educação Bilíngue para Surdos no Brasil.

O objetivo do movimento dos Surdos é melhorar a Edu-
cação Bilíngue para Surdos no Brasil. Apresentamos as pro-
postas de Educação Bilíngue para Surdos, as quais foram 
aprovadas nas conferências municipais e também nas es-
taduais, chegando, finalmente, à Conferência Nacional de 
Educação para a aprovação.

Nos dias da Conferência, fizemos reunião com movimento 
de Surdos, professores, intérpretes de LIBRAS e alunos e fo-
mos explicar aos movimentos sociais dos negros, quilombos, 
índios, e outros ativistas que participam nesta conferência 
sobre a proposta de educação bilíngue. O objetivo dessa pro-
posta é garantir que as famílias levem as crianças surdas para 
uma escola bilíngue, ou classe bilíngue, ou escola inclusiva 
e ou mesmo especial, e assim possam adquirir a língua de 
sinais (LIBRAS) e se apropriar da cultura dos surdos e formar 
sua identidade surda.

Os dirigentes e ONGs conveniadas pelo MEC/SECADI 
discordam, e querem os surdos dentro da escola, onde têm 
pessoas com deficiências mentais, físicas, cegos... e acreditam 
que, todos professores são capazes de dar aula para surdos 
de 0 a 6 anos.

Então, neste momento, recebemos apoio de diversos 

movimentos sociais para os quais apresentamos nossas 
propostas, que também apoiamos na luta pelos seus direitos.

No último dia da votação da proposta, o Líder Professor 
Surdo Gaúcho explicou sobre a importância da Educação 
Bilíngue para Surdos, e seus argumentos de educação para 
Surdos e em seguida a diretora da SECADI subiu no palco para 
discutir e rechaçou veementemente a proposta aprovada nas 
Conferências de Educação de vários estados na frente dos 
participantes de diversos segmentos de educação, pressio-
nando os participantes a entender o que significa Educação 
Especial, educação bilíngue para surdos e modalidades regular 
e especial. Ela monitorou a votação da proposta, demonstran-
do que está defendendo, com base nos “direitos humanos”, 
a inclusão e a universalização da escola e acabou perdendo 
a legítima proposta para a educação para todos.

“Garantir na perspectiva da educação inclusiva, a coexis-
tência das duas modalidades de ensino (regular/comum 
e especial), de acordo com a necessidade de cada pessoa 
com deficiência e necessidades educacionais especiais, res-
peitando a livre escolha do próprio indivíduo e/ou os pais”...

Pela segunda vez, nós da Comunidade Surda perdemos a 
proposta importante que visava garantir a melhor educação 
para crianças surdas no Brasil. O espaço da CONAE 2014 foi 
monitorado pelos dirigentes que, vergonhosamente, mani-
pularam as coisas a favor de suas visões, ignorando a nossa 
Língua de Sinais (LIBRAS) e a Cultura Surda, sob o rótulo de 
“defender os direitos de igualdade no Brasil”.

por Neivaldo Zovico

Neivaldo Augusto Zovico  
é Surdo, professor, Consultor de Acessibilidade para 
Surdos e pessoas com deficientes auditivos, Coordena-
dor Nacional de Acessibilidade para Surdos da FENEIS, 
Diretor de Relações Públicas da APSSP – Associação 
dos Professores Surdos do Estado de São Paulo e é 
colaborador da equipe do site: www.portaldosurdo.
com  e www.acessibilidadeparasurdos.blogspot.com
E-mail : neivaldo.zovico@terra.com.br
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O Windows 8 é acessível
para pessoas cegas ?

De frente para o Desafio !

N
o início era o teclado. 
Depois alguém disse: 
“Faça-se o mouse”, que 
reinava soberano até a 
chegada das telas sen-

síveis ao toque (touch). Nessas duas 
revoluções tecnológicas, a do mouse e 
a das telas de toque, as pessoas cegas 
ficaram tecnologicamente desnorteadas 
e deslocadas, até que fossem desenvol-
vidos recursos auxiliares, as chamadas 
tecnologias assistivas.

No caso do mouse, passaram-se os 
anos, e os programas leitores de tela 
(softwares utilizados por essas pessoas 
para ter acesso ao computador) foram 
simulando as funções do mouse via 
teclado, o que de certa forma tornou 
os ambientes virtuais mais estáveis para 
esse grupo. Afinal, um toque na seta 
para baixo significava um movimento 
previsível por parte do usuário.

No caso das telas sensíveis ao to-
que, essa estabilidade ainda não foi 
conseguida, e talvez nunca o seja, prin-
cipalmente devido à sua natureza, que 
permite aos usuários atingir qualquer 
ponto da tela em poucos segundos. 
Isso é particularmente desafiador para 
as pessoas cegas, acostumadas a explo-
rar o mundo de forma linear, sempre 
partindo de um ponto A para um ponto 
B, e deste para um ponto X. Assim, elas 
só conseguem se orientar se pensam 
(ou tocam) em um ponto de referência 
que lhes permita traçar uma rota para 
atingir o ponto seguinte.

Contudo, a tecnologia evolui, e a 
Microsoft encampou essa onda de ino-
vação ao introduzir, na versão mais re-
cente de  seu sistema operacional (SO), 
o Windows 8, uma nova interface que 
engloba o uso de tela sensível ao toque.  
Agora, o usuário pode, por exemplo, 

clicar com o mouse, dar comandos com 
o teclado ou tocar a tela para executar 
funções. É a fusão entre um sistema 
informático “tradicional” e a tecnologia 
dos dispositivos móveis.

Esta é a primeira vez que um SO 
foi desenhado primeiramente para os 
equipamentos móveis e depois para o 
desktop. Com isso, ele pode ser utiliza-
do de forma semelhante em notebooks 
, PCs e  portáteis (como tablets e smar-
tphones dotados do sistema Windows 
Phone, também da Microsoft).

Essa visão arrojada parece ter assus-
tado muitos usuários, talvez por exigir 
deles visão global da tela grande dis-
ponibilizando recursos de tela pequena. 
Essa reação fez com que a Microsoft 
lançasse uma nova versão (Windows 
8.1), com alguns elementos de versões 
anteriores do SO, como a presença do 
botão iniciar e a possibilidade de pular 
a tela inicial do Windows 8.

Esse “retrocesso tecnológico” por 
parte da Microsoft não trouxe, a curto 
prazo, um avanço por parte dos usuá-
rios do Windows. Muitos têm preferido 
adotar uma postura conservadora, de-
sinstalando o Windows 8 de seus PCs 
e reinstalando a versão anterior do SO. 
Essa atitude não parece adequada por 
vários motivos, que vão desde a impos-
sibilidade de usufruir de novos recursos  
(que podem, e provavelmente serão 
aprimorados) ao desperdício de uma 
versão original (do Wndows 8),passan-
do por possível falta de suporte técnico 
e inadequação de hardware entre as 
versões de um mesmo SO.

A lição que fica é a da ponderação: 
antes de comprar um computador 
novo, os usuários devem testá-lo na 
loja, depois de conversar com outros 
usuários do mesmo SO, se possível 

que atuem na área de informática. As 
empresas, por sua vez, precisam ou-
vir mais as demandas dos usuários, 
principalmente daqueles com algum 
tipo de deficiência, que geralmente 
dependem de tecnologias extras (as 
assistivas)  para interagir com PCs e 
outras tecnologias.

Fica também a pergunta: o Windows 
8, é operacional  sem o uso da visão ? 

Para respondê-la, vamos destacar 
mais adiante nesse artigo, alguns pon-
tos importantes do Windows 8 que po-
dem se transformar em desafios para 
as pessoas cegas.

As novidades do Windows 8 
e os usuários com deficiência 
Visual

Pessoas com deficiência, usualmen-
te, demoram mais tempo que as pes-
soas sem deficiência para ter acesso 
às novas tecnologias, já que necessi-
tam das tecnologias assistivas para ter 
acesso a software e hardware. Muitas 
empresas, ainda não perceberam que 
pessoas com deficiência podem ser po-
tenciais consumidoras de seus produtos 
e “se esquecem” de incluir a interação 
com as tecnologias assistivas  no desen-
volvimento de novas versões, que na 
melhor das hipóteses são incorporadas 
em atualizações posteriores.

A seguir, destacamos alguns pontos 
de atenção com relação à acessibilida-
de do Windows 8 no uso do sistema 
por  pessoas com deficiência visual.

A tela sensível ao toque 
(touch screen)

Esse tipo de tela pode ser o primeiro 
problema para as pessoas cegas. Ao 
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tocarem na tela sem querer ou faze-
rem movimentos involuntários ou mais 
abrangentes que o necessário, o con-
teúdo da tela pode mudar e deixar o 
usuário desorientado. A presença de 
telas sensíveis ao toque em produtos 
pode inclusive desestimular a aquisição 
desses dispositivos por esses consumi-
dores, seja por seu elevado preço, seja 
pelo receio de testar novas tecnologias, 
muitas vezes sem o apoio de pessoas 
sem deficiência visual. Convém lembrar 
que os gadgets que vêm com tecno-
logias assistivas embutidas são quase 
sempre mais caros que os equipamen-
tos sem essas tecnologias.

Embora seja possível desativar a tela 
sensível ao toque, a Microsoft não dei-
xou nenhum recurso fácil (por exemplo, 
uma tecla de atalho) para esta função, 
e até o momento não foram lançados 
aplicativos de terceiros para fazer esta 
operação com segurança.

Então o melhor é deixar a tela como 
está, e no caso de ser tocada indevi-
damente, basta pressionar a tecla Win-
dows (WIN) e voltar para a tela inicial 
novamente. 

A Tela Inicial do Windows 8

Inicialmente chamada de Metro(!), 
esta tela  substitui o botão “Iniciar” tra-
dicional. É muito parecida com a tela 
inicial do sistema iOS da Apple usada 
no iPhone e iPad. As aplicações (apps) 
são apresentadas em forma de ícones, 
também chamadas de blocos, caixas 
ou ladrilhos (tiles, em inglês). Neste 
texto denominaremos simplesmente 
de apps.

A tecla WINDOWS (WIN) apresenta 
esta tela inicial (com as apps) e se 
acionada novamente, volta para  onde 
estava anteriormente na tela desktop 
(veja a seguir mais informações sobre 
esta tela).  

O cursor será posicionado no primei-
ro elemento da tela inicial, e através da 
tecla TAB pode-se navegar pelas app se-
quencialmente. Dica: pode-se  alterar as 
posições das apps,  e uma sugestão é 

colocar a app desktop como a primeira 
da lista, assim esta será a primeira a ser 
apresentada pelo leitor de tela.  

Esta tela pode ser suprimida  no Win-
dows 8.1, providência talvez necessária 
para facilitar os usuários cegos.

a) As Apps: estão agrupadas em 
blocos similares à estrutura de tabe-
las (com linhas e colunas). Você pode 
montar esta tela do jeito que quiser, 
removendo ou acrescentando apps, 
incluir chamadas para seus programas 
mais usuais, navegadores e outras  fun-
cionalidades que achar necessário. Vale 
a pena remover aquelas apps que você 
não usa, porque assim não serão ativa-
das na inicialização do sistema. Além de 
economizar processamento e memória, 
ficará mais simples para você localizar 
aquelas que realmente interessa. As 
apps foram projetadas para funcionar 
com toque de tela, mas podem ser 
acionadas também com o mouse ou 
via teclado (tecla TAB e setas para cima, 
para baixo, esquerda direita navegam 
por elas). Outra característica é que 
cada app, quando acionada, abre em 
uma tela cheia.

b) A Área de Trabalho (desktop): a 
app que leva à área de trabalho tradicio-
nal  é a que tem o nome de “desktop”. A 
qualquer momento você pode ir a esta 
área acionando WIN + D. Os atalhos de 
teclas para manipulação das janelas do 
Windows continuam a funcionar, nor-
malmente como nas versões anteriores.

Uma lista de atalhos de teclado do 
Windows 8 pode ser encontrada em  
“Os melhores atalhos para o Windows 
8” (http://www.tecmundo.com.br/win-
dows-8/20320-os-melhores-atalhos-
-do-windows-8.htm). 

O “Charm  Bar” do Windows 8

Esta funcionalidade é praticamente 
uma reformulação do “Menu Iniciar”. 
Nesta barra ficam as funcionalidades 
fundamentais do novo SO:  “Pesquisar”, 
“Compartilhar”, ‘Iniciar”, “Dispositivos” e 
“Configurações”.

A “Charm Bar”, quando aparente, fica 
à direita da tela, e pode ser ativada  por 
gesto, mouse ou  pelo atalho das teclas 
WIN+C .

“Configurações” contem a opção 
para desligar o PC , o que também 
pode ser feito através do atalho ALT+F4 
( a partir da área de trabalho /desktop). 
Mais detalhes podem ser encontrados 
no artigo “Entenda a Charm Bar do Win-
dows 8” (http://www.techtudo.com.
br/artigos/noticia/2012/03/entenda-
-charm-bar-do-windows-8.html).

Os Leitores de Tela e o 
Windows 8

Leitor de Tela é uma  aplicação que 
converte texto em saída sonora, deste 
modo o cego pode saber quais as infor-
mações que estão aparecendo na tela.

Para que um leitor de tela possa inte-
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ragir com uma tela sensível ao toque, é preciso que ele seja 
capaz  de distinguir quando o usuário deseja ler o texto sob 
seus dedos  e quando ele deseja ativar esse conteúdo. Estes 
mecanismos só foram implementados na versão Windows 
8, e por isso só agora os leitores de tela são capazes de dar 
suporte às telas sensíveis ao toque  nos sistemas da Microsoft.

O Narrator é o leitor de tela que  já vem com o Windows. 
Apesar de ter evoluído bastante na versão 8, o Narrator ain-
da  não dispõe de recursos suficientes para atender todas 
as necessidades das pessoas com deficiência visual. Neste 
caso, o usuário pode optar por leitores de tela de outros 
fabricantes, como por exemplo o NVDA ( Non-visual desktop 
access) ou o Jaws.

a) Narrator: existe desde o Windows XP, mas sua função 
resumia-se a ler menus ou textos simples no Windows. No 
Windows 8, a Microsoft melhorou suas habilidades e agora 
é possível navegar com ele na interface  Windows. 

Para ativar o  Narrator no desktop:  pressione WIN + Enter   
( WIN é a tecla que tem o logo do Windows, ou seja, o 
desenho de uma janela, ou ainda um desenho em alto 
relevo. Geralmente fica perto da tecla Ctrl). Para desativar 
o Narrator, pressione: Caps Lock + ESC .

Com o Narrator ativo, pressione as  teclas Caps Lock + 
F1 , e você terá uma relação completa das teclas de atalho 
desse leitor.

b) NVDA no Windows 8: este leitor de tela gratuito 
fez importantes modificações para poder dar suporte às 
operações de toque de tela do Windows 8. Foi preciso 
alterar boa parte do código do NVDA devido aos recursos 
de toque e às grandes alterações de segurança feitas nesta 
versão do SO. Agora, com o NVDA, o usuário pode tocar em 
qualquer lugar da tela para  achar o controle ou texto que 
está sendo apontado. Ele pode tocar levemente à esquer-
da ou direita, para cima ou para baixo para se mover em 
torno do SO ou do aplicativo.  Este modelo de interação é 

muito semelhante ao VoiceOver do iOS 
ou o Narrator do Windows 8. Encontre 
a relação dos novos gestos de toque e 
a correlação entre comandos de teclado 
no documento “Referência Rápida de Co-
mandos do NVDA 2014.3” (http://www.
nvda.pt/files/html/keyCommands.html).

 
c)  Jaws e o Windows 8: este leitor 

de tela, por ser comercial, é superior em 
termos de facilidades e funções. O Jaws 
pode lidar sem problemas com as apps 
típicas da tela inicial do Windows 8. Pres-
sionando INSERT+TAB o Jaws anunciará 
as coordenadas de linha e coluna onde 

o cursor está localizado na tela inicial. Mais detalhes do uso 
do Jaws com o Windows 8 (em inglês) em “Windows 8 with 
Jaws” (http://doccenter.freedomscientific.com/doccenter2/
doccenter/rs25c51746a0cc/windows8/02_Windows8.htm).

Apesar da tela sensível ao toque estar sendo muito bem 
sucedida no sistema iOS da Apple para usuários cegos, em 
um primeiro momento, não parece que as pessoas vão 
usá-la como principal forma de interagir com o Windows 
8 no desktop, pois este é um SO muito mais complexo no 
seu layout e existe uma quantidade enorme de usuários já 
acostumados a interagir pelo método tradicional – teclado. 
De qualquer modo, só o tempo vai dizer se esta nova forma 
de interação é eficaz.

Além disso, a tela sensível ao toque oferece um novo 
paradigma para o cego utilizar o computador, e se pensarmos 
que  o acesso a mapas, diagramas e outras informações 
de topologia podem ser acessíveis com a ajuda da tela de 
toque, começar a usá-la no Windows 8 parece ser um bom 
exercício para a construção de habilidades de navegação 
nessas telas que exigem tanta orientação espacial.

Com relação à tela inicial do Windows 8, pode-se levar 
um tempo para se acostumar com ela, mas só porque é 
diferente e não porque é inacessível.

web
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é consultora, palestrante e sócia proprietária 
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por Suely Carvalho de Sá Yanez ponto de vista

Onde está o Nosso Foco ?

S
abemos que a ansiedade, 
os conflitos pessoais ou fa-
miliares, problemas de rela-
cionamentos, estilo de vida 
desgastante e outros compor-

tamentos e dificuldades podem influenciar 
a nossa saúde física e emocional, mas 
também na reabilitação de uma pessoa. 

Como fazer, então, para que o trabalho 
que realizamos seja bem sucedido ? Aten-
demos pessoas... O que fazer com quem 
vê dificuldade em tudo, até fala mal de si 
mesma (mesmo que não tenha consci-
ência) ? Aquela pessoa que sempre usa 
aquele “mas” para fazer uma ressalva em 
qualquer possibilidade, pode estar dando 
sinais de problemas de autoestima, até 
mesmo sem nem perceber. 

“Essa atividade é muito boa, MAS não 
vou conseguir realizar…”

“Esses exercícios são excelentes, MAS 
são demais pra mim…”

“A proposta é boa, MAS não sei não…”
Uma boa notícia é que, de acordo com 

estudos, podemos influenciar essa pessoa 
partindo do princípio de que tal discur-
so pode ser uma questão de HÁBITO e  
podemos exercitar um comportamento 
diferente, também estimulando um hábito 
de elogiar, de falar bem, não murmurar... 
ser mais positivo e, com isso influenciar 
decisivamente a autoestima, confiança e, 
consequentemente, na reabilitação.

Na prática pode não ser muito fácil, 
mas é simples. Temos que ter FOCO !

E COMO MANTER O FOCO ?

Um dos grandes responsáveis pelo fra-
casso nos objetivos e projetos de vida é a 
falta de foco. Planejamos cumprir determi-
nadas atividades e depois da algum tempo 
percebemos que já fizemos uma porção 
de coisas, MENOS aquilo que nos pro-
pomos a fazer. E o tempo vai passando...

Muitas vezes a falta de foco e de pro-
dutividade são pelas distrações, as coisas 
que tiram a nossa atenção da tarefa es-

sencial. Reclamações, murmurações, pen-
samentos de impossibilidades e fugas dos 
enfrentamentos das dificuldades e tantas 
outras coisas nos tiram do foco, adiando 
ou interrompendo o que devemos realizar.

Um ponto importante a ser conside-
rado é sempre colocar as necessidades, 
desejos, expectativas e sonhos da pessoa 
que vamos atender, acima dos nossos, 
o que se traduz em uma postura de ab-
soluto compromisso em servir e ajudar 
cada pessoa na conquista da resolução de 
seus problemas, na plena independência 
e realização dos seus projetos de vida, na 
(re)construção dos seus sonhos, na sua 
reabilitação.

Como profissionais, fazemos uma 
triagem, uma entrevista inicial, fazemos 
a anamnese, avaliamos uma parte das 
dificuldades, perdas, potencialidades e 
outras avaliações iniciais. Tudo isso faz 
parte e é necessário para um Programa 
de atendimento em Reabilitação. Basea-
dos na primeira entrevista, traçamos um 
programa e vamos reavaliando-o com 
frequência. Objetivos de independência, 
trabalhando por meio de atividades a co-
ordenação motora, estimulação do tato, 
orientação têmporoespacial, lateralidade, 
independência nas atividades de vida diá-
ria e outras tarefas na área de reabilitação 
são importantes. Porém, o foco inicial deve 
estar presente, permeando todo o proces-
so... Analisando...

Do que os clientes precisam quando 
vão à uma concessionária de carros ? De 
carro. Do que as pessoas precisam quan-
do vão a uma agência de viagens ? De 
uma viagem. Porém, a identificação das 
necessidades que parecem ser simples 
(por parecerem tão óbvias), muitas vezes 
não acontece.

Quantas vezes pessoas são colocadas 
em tarefas em que nem sabem o porquê !?! 
Quantas situações em que a pessoa foi 
conduzida, sem concordar e sem interesse 
em aprender, levada a alisar o cabelo com 
chapinha quando sua característica e iden-

tidade pessoal eram cabelos cacheados, 
por exemplo... 

Quantas vezes atendi casos em defici-
ência visual em que a expectativa familiar 
e de outros era que a pessoa cozinhasse 
um feijão, mas o desejo pessoal dela era 
colocar o leite e achocolatado em um 
copo, pois não tinha coordenação motora 
(e queria realizar essa tarefa por amar leite 
com chocolate).

Muitas, muitas vezes as pessoas 
só se sentem motivadas em aprender 
o que necessitam para a sociedade 
depois de suprirem suas necessida-
des pessoais. E, claro, isso tudo com 
equilíbrio, bom senso, sensibilidade, 
sabedoria e discernimento por parte 
do profissional que o acompanha !... é 
bom ressaltar isso...

Temos a expectativa de que as pessoas 
que atendemos na reabilitação tenham 
independência nas atividades de vida di-
ária (AVD), nas demais tarefas cotidianas, 
na locomoção, no trabalho, na sociedade, 
mas devemos prestar a atenção no que a 
pessoa espera, seu desejo e, tantas vezes, 
SE tem algum desejo... 

É nesta situação do “SE”, que o foco 
inicial é fundamental: a primeira tarefa 
será construir ou reconstruir a capacidade 
de desejar, sonhar...

Por isso, é fundamental que, cada pro-
fissional, considere que os sentimentos 
contribuem para a aprendizagem, positiva 
ou negativa, compreendendo que o ser 
humano é um ser emocional e que é ne-
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cessário identificar e entender as emoções, 
alegria, tristeza, raiva, medo, insegurança,... 
de cada pessoa que será atendida e, prin-
cipalmente, a lidar adequadamente com 
cada uma. 

É um trabalho de resgate de sentimen-
tos, em que cada área profissional trabalha 
dentro da sua especificidade. 

Nesse sentido, é importante o ambiente 
de atendimento seguro, com respeito.  

O ambiente seguro, motivacional e lúdico como estratégia facilitam na quebra de 
barreiras emocionais, o que contribui na aprendizagem cognitiva para um desenvol-
vimento em todo o processo de Reabilitação. 

O foco inicial é nada mais do que percebermos a necessidade do outro, criarmos 
estratégias para a realização das atividades propostas, causarmos entusiasmo e ânimo 
para realizá-las, estimulando o indivíduo a construir sonhos e que ele possa também 
conquistar o nível maior de independência que puder. 

Consequentemente, a realização de objetivos propostos serão conquistas não ape-
nas na Reabilitação, mas fora dela também, na vida, como um “novo hábito”, pois o 
antigo hábito (pensamento de impossibilidade e murmuração) não tem mais espaço.

Resumindo: COLOCANDO-NOS NO LUGAR DO OUTRO e percebermos as neces-
sidades essenciais para, em seguida, conhecermos as importantes !!!

                              
 “Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês.” (Jesus)

Foram realizados treinamentos 
específicos de voluntários para a 
REATECH 2015. São alunos de 
vários locais e universidades que 
participam de uma capacitação 
BÁSICA, com apostila e vivências, 
para que possam acompanhar 
adequadamente uma pessoa com 
deficiência visual durante a Feira. 
O serviço é oferecido para pessoas 
com deficiência visual que chegam 
desacompanhadas na Reatech. Os 
treinamentos foram realizados no 
Centro universitário São Camilo, na 
Laramara e na USP.

ponto de vista

Suely Carvalho de Sá Yañez é Terapeuta Ocu-
pacional especializada em Orientação e Mobilida-
de para pessoas com deficiência visuaL e atua na área 
de reabilitação e Consultoria.

Treinamento de voluntários para a REATECH 2015

ERRATA
Revista Reação
Edição Nº 102

Matéria Especial – Pesquisa 
“O Carro do Ano para 

PcD 2014”

Na edição an-
terior da Revista 
Reação - Espe-
cial Carro do Ano 
2014 – Nº 102, 
Janeiro/Fevereiro 
2015 – retrata-
mos o modelo 
FIT, da monta-
dora HONDA, 
citado e mostra-
do em foto na matéria e no resultado 
da pesquisa – com referência ao ano 
de 2014 – de forma errônea, utilizan-
do duas imagens antigas do modelo. 
As imagens foram apresentadas na 
matéria da Pesquisa de melhor Carro 
para Pessoa com Deficiência, que 
avaliou os modelos de automóveis 
no ano de 2014. Tratam-se das fotos 
publicadas na capa e no interior da 
matéria especial da Revista Reação, 
que são correspondentes ao FIT ano 
2013 e não ao modelo Novo FIT, ano 
2014, como deveria ter sido publi-
cado. Por isso, a Revista Reação se 
retrata através dessa errata e pede 
desculpas à Honda e aos nossos 
assinantes e leitores pelo equívoco. 
A foto correta do modelo do Novo 
Fit, que conquistou o 2º Lugar na 
Pesquisa “O carro do Ano 2014” é 
essa. Confira !

nota
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ABRIDEF participa da Reatech 2015 e completa 5 anos
de atividades com Eleições para nova gestão !!!

A 
ABRIDEF tem em 2015, uma participação com 
motivos comemorativos na REATECH, de 09 a 
12 de abril, em São Paulo/SP. Afinal, foi dentro 
da feira que a entidade foi fundada há exatos 
5 anos, numa iniciativa pioneira e histórica 
para o setor produtivo ligado à pessoa com 

deficiência. E essa data tem que ser comemorada. Também 
acontecerá dentro da feira, a Eleição para presidente e corpo 
diretivo da entidade. Encerrado o ciclo de 5 anos do primeiro 
mandato do atual e primeiro presidente, Rodrigo Rosso, agora, 
no dia 10 de abril, dentro da REATECH, haverão Eleições para 
o novo corpo diretivo da ABRIDEF, para o novo mandato, agora 
de 3 anos (2015 – 2018) de acordo com o Novo Estatuto da 
entidade.

Para isso, a ABRIDEF realizará uma Assembleia Geral, onde 
todos os seus associados deverão estar presentes para votar. E 
também, a entidade terá dentro da feira, um estande de mais 
de 60 m² onde receberá empresas e empresários do setor, 
além de dar suporte aos seus associados, além de atender e 
passar ao consumidor final, usuários dos produtos e serviços 
do setor, os seus propósitos e objetivos.

Fica aqui o Convite a todas as empresas e profissionais do 
nosso setor, para participarem da Assembleia Geral e também 
visitarem a ABRIDEF em seu estande. Será um prazer tê-los 
conosco. Junte-se a nós... Afinal, a ABRIDEF vem “fazendo a di-
ferença” nesses 5 anos. E sua participação conosco aumentará 
ainda mais a nossa força !

 
Muitas Atividades no início de 2015

 O ano começou bastante acelerado e produtivo para a 
ABRIDEF. E com a importante participação e o envolvimento 
cada vez maior dos diretores executivos na gestão do dia a dia 
da entidade.

Depois da Reunião Extraordinária de Diretoria ocorrida no dia 
4 de fevereiro, onde foram tomadas importantes e necessárias 
decisões, o envolvimento e o engajamento do corpo diretivo 
está fazendo a diferença na administração. Dentre as medidas, 
ficou acertado que os diretores que moram em São Paulo/SP 
se revezariam em plantões na sede para acompanhar de perto 
os trabalhos do dia a dia e está funcionando muito bem. Todos 
os dias tem um diretor de plantão na sede da ABRIDEF.

Em 4 de março último, aconteceu mais uma Reunião Ordi-
nária da Diretoria. Nesta ocasião, os representantes do Grupo 

por Ire Masano

Hospitalar – Thiago Pires e José Maria Lasky – apresentaram a 
nova roupagem da Feira + Fórum Reabilitação, este ano acon-
tecerá dias 5, 6 e 7 de novembro no Expo Center Norte – 
novo local – e fizeram a proposta de colocar a ABRIDEF em 
destaque como uma das grandes parceiras da mostra, abrindo 
um espaço temático para os cursos oferecidos pela Associação, 
principalmente o curso de Seating.

 
ABNT

 Ainda em março, o presidente 
Rodrigo Rosso e o Diretor Técnico 
Valério Câmara, visitaram a sede 
da ABNT – Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas em São 
Paulo/SP, a pedido do Diretor de 
Relações Externas, Carlos Santos 
Amorim Jr. Em reunião, onde também participaram Rober-
to Silva Santos – Gerente de Articulação Nacional da ABNT 
e Laila Pieroni, Gerente de Comunicação daquela entidade, a 
ABRIDEF foi convidada a fazer parte da ABNT como associada, 
o que permitirá a ela participar ativamente dos CBs ligados à 
acessibilidade. Isso é fundamental e primordial para o setor, ter 
sua a entidade patronal representativa como membro e quem 
sabe, encabeçando as ações neste segmento junto da ABNT. 
Os próximos passos ainda estão sendo dados e em breve tere-
mos novidades nesse sentido.

 
Vem aí o CETAF – Certificação Técnica em 
Adequação Funcional

 O contrato de parceria entre a ABRIDEF 
o CREFITO-3, que vinha sendo trabalhado 
desde 2014 pelo presidente Rodrigo Rosso 
e pelas diretoras Maria de Mello e Ire Masa-
no, foi assinado pelo presidente da Autarquia 
– Dr. Reginaldo Bonatti – em 25 de março, 
formalizando a apoio ao processo de certifi-
cação em Tecnologia Assistiva e a CETAF, sis-
tema de Certificação de Profissionais de Te-
rapia Ocupacional e Fisioterapeutas em Adequação Funcional.

Para fortalecer as ações, Dr. Reginaldo baixou uma Portaria 
criando a Câmara Técnica de Tecnologia Assistiva no CREFI-
TO-3. Neste mês, também foi formalizado o apoio da ABRATO 
– Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais às inicia-



tivas da ABRIDEF para implantação do CETAF. Essa Certifica-
ção vem para formar profissionais de nível técnico e superior, 
em Seating Position / Adequação Postural – chamado hoje de 
Adequação Funcional. Essa Certificação será feita pela ABRIDEF 
com o Apoio de entidades de renome ligadas ao tema. Além 
do CREFITO-3 e da ABRATO, em nível técnico teremos também 
o Apoio e parceria da ABOTEC – Associação Brasileira de Orto-
pedia Técnica, através de sua Certificação maior, que é o ACT, 
voltado para protesistas e ortesistas.

O presidente Rodrigo Rosso e a Diretora Científica Dra. Maria 
de Mello se reuniram na sede da ABOTEC em São Paulo/SP, 
na última semana de março, com Peter Kuhn - presidente da 
entidade – e Luciano Nascimento, membro da diretoria, com 
a finalidade de reaproximar as duas entidades. Elas juntas já 
fizeram muitas ações conjuntas no passado, e agora retomarão 
essa grande parceria para pleitear temas de interesse comum 
para o setor, afinal, as duas associações se completam e seus 
fundamentos básicos e objetivos comuns dentro do mesmo 
setor de atuação. Houve a proposta de várias parcerias, entre 
elas a Certificação dos profissionais – protesistas e ortesistas – 
que atuam nas oficinas ortopédicas em Adequação Funcional 
em Cadeira de Rodas. Os detalhes estarão sendo acertados 
nos próximos dias, mas certamente a ação conjunta das enti-
dades dá muita força ao setor !

 
AGENDA DE CURSOS

Em 2015 a ABRIDEF estará pratica-
mente realizando pelo menos um curso 
de algum assunto ou tema de interesse 
direto do nosso setor todos os meses.

Dia 18 de março último, foi realizado 
na sede da ABRIDEF em São Paulo/SP, 
mais um Curso de Especialização em 
Vendas Especiais – dirigido aos profis-

sionais de vendas de montadoras e concessionárias de veícu-
los, que atendem ao consumidor com deficiência – e mais 
uma vez, foi um  sucesso !

Esse foi o segundo Curso desse tipo oferecido pela ABRI-
DEF, o primeiro foi em novembro de 2014. Ambos contaram 
com a participação de mais de 20 pessoas. Além dos paulistas 
e paulistanos, vem muita gente de fora do estado de SP, como: 
MG, ES, BA, PR, RS, GO, PE, PB, RJ, MS e até do Amazonas !

O Curso é ministrado pelo nosso presidente Rodrigo Rosso 
– diretor/editor da Revista Reação e criador da REATECH – e 
por Renato Baccarelli, único conferencista especialista no tema 
no Brasil, com a participação de Carlos Cavenaghi – diretor téc-
nico da empresa de adaptações veiculares Cavenaghi, e tam-
bém de Jorge Albano e Itamar Tavares Garcia, ambos da Lyon 
Despachantes. Todos membros e diretores da nossa entidade.

O Curso de Especialização teve tanta procura e repercussão 
em todo o Brasil, que já estão marcadas novas turmas e o Cur-
so será realizado em maio em Belo Horizonte/MG, em junho 

no Rio de Janeiro/RJ e em julho novamente em São Paulo/SP. 
Os interessados devem garantir sua inscrição !

Outro Curso de grande Sucesso e repercussão é o Curso 
de Introdução ao Seating – um olhar ao seating profissionaliza-
do e personalizável – também ministrado por profissionais de 
empresas associadas à ABRIDEF e voltado a Terapeutas Ocu-
pacionais e Fisioterapeutas, bem como profissionais de nível 
técnico, que acontece dia 8 de abril na Sede da entidade em 
São Paulo/SP, com mais de 30 participantes e que também 
correrá outras cidades do País ainda em 2015. Aguardem mais 
informações.

 
Nova Contratação

 No dia 16 de março, mem-
bros de nossa diretoria – Rodri-
go Rosso, Danilo Jacob, Danilo 
Morillo e Ire Masano – participa-
ram do processo de seleção de 
candidatos para atuarem à frente 
do dia a dia da ABRIDEF no seu 
operacional/administrativo, o exe-
cutivo terá como suas funções, o 
contato direto com os associados 
e prospecção de novos, além de coordenar o dia a dia admi-
nistrativo da entidade. O candidato selecionado foi Tarcísio de 
Souza Bahia, executivo jovem que vem com experiência em 
grandes companhias na função de gestão e comercial. Tarcísio 
iniciará suas funções nos dias que antecedem a REATECH e será 
apresentado a todos durante a Assembleia Geral e nos 4 dias 
de feira.

 
Parcerias Internacionais

 Nosso vice-presidente – Gino Salvador 
e nossa diretora científica, Dra. Maria de 
Mello, estiveram nos EUA, em Nashville, re-
presentando a ABRIDEF numa exposição e 
congresso sobre Tecnologia Assistiva, para 
estreitar nossa relação e parceria com a 
RESNA e ATIA. Em breve também teremos 
a formalização dessas importantes parce-
rias, bem como com entidades europeias do nosso setor.

Ire Masano é terapeuta ocupacional, presi-
dente da OSCIP VSB-Vivendo Sem
Barreiras e Diretora-Secretária da ABRIDEF.
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Tudo junto e misturado nas Ciclovias

N
a capital paulista, pelo 
Decreto Nº 55.790, as 
cadeiras de rodas são per-
mitidas a utilizar as ciclo-
vias, ciclofaixas e locais de 

tráfego compartilhado. Claro que, antes, 
ninguém expulsaria um cadeirante caso 
utilizasse essas faixas, mas é bom que 
isso esteja escrito.  

Entretanto, como quase todos no Brasil 
parecem estar divididos na torcida de um 
enorme “Fla x Flu”, logo vieram críticas, e 
das mais descabidas.

De fato, o chamado “leito carroçável” 
– o asfalto por onde trafegam os veí-
culos – é muito mais acessível do que 
as calçadas que, infelizmente no Brasil, 
não têm legalmente a sua construção ou 
manutenção sob a responsabilidade das 
prefeituras, como ocorre nos países mais 
desenvolvidos. Só a prefeitura poderia ampliar as calçadas e 
diminuir um pouco o leito carroçável para garantir acessibili-
dade, além de, junto com concessionárias, como: Eletropaulo, 
empresas de internet, telefonia e TVs a cabo, eliminar os postes 
com o enterro de todo o cabeamento. 

Daí, vieram alguns vociferando que: “as cadeiras de rodas 
não têm retrovisor e nem bicicletas os freios ABS”, e que essa 
autorização iniciaria uma série de acidentes nas ciclovias e 
ciclofaixas.  Como se todos os ciclistas e cadeirantes fossem 
toscos, sem noção qualquer de perigo. 

Imagine você, na sua bike, vendo um cadeirante à sua frente 
na ciclovia. Você não tomaria nenhum cuidado ao ultrapassá-lo, 
sabendo que se houver uma colisão o mais provável é que 
você caia, posto que a cadeira de rodas é mais pesada e, ainda 

por cima, tem quatro rodas e o cadeirante estará sentado ?
Na verdade, o que se percebe é uma tentativa de estig-

matizar as ciclovias, como se fossem inúteis, e muitos hoje, 
postam fotos de ciclovias vazias, mas não mostram as de 
faixas de travessia de pedestres, geralmente também vazias. 
É só questão de tempo para que tenhamos essas ciclovias 
utilizadas plenamente. Principalmente pelos mais jovens, que 
já trazem uma outra cultura.

Portanto, aprovo essa decisão do prefeito paulistano, até 
por que os cadeirantes não podem esperar. “E se as calçadas 
fossem...” Bem, não se deve desanimar, mas, enquanto isso, 
em pouco tempo teremos ao menos 400 Km (quem sabe 
1.000 Km) de ciclovias cidadãs. E tudo junto e misturado, 
como deve ser a vida nas cidades !

por Flávio Scavasin

Flávio Scavasin é pessoa com deficiência, 
membro do grupo “Cidade para Todos – Acessibilidade”, 
consultor e palestrante em temas voltados a pessoas com 
deficiência. Foi fundador e vice-presidente da Associação Bra-
sileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida – ABPST, 
ex-presidente voluntário do Instituto de Acessibilidade para a 
Diversidade (IAD), foi coordenador de Desenvolvimento de 
Programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de São Paulo (2008 – 2012), foi gestor do 
Parque Villa-Lobos, segundo em importância na cidade de 
São Paulo, que se tornou no período o primeiro parque aces-
sível do Estado de São Paulo (2004 – 2008). É ex-presidente 
do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Defi-
ciência – CEAPcD, é pós-graduado em Administração pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, formado em Direito pela 
Universidade de São Paulo – USP.

E-mail: fscavasin@uol.com.br



por Luciene Gomes

Cozinhas também podem
ser Acessíveis

Q
uando soube que o pro-
jeto de uma cozinha que 
possibilita seu uso por pes-
soas com deficiência era 
um dos escolhidos para a 

“5ª Mostra Jovens Designers”, exposição 
montada de 12/02 a 29/03, no Museu 
da Casa Brasileira, em São Paulo/SP, sur-
giu um interesse imediato para conhecer 
mais sobre ele. 

A “Cozinha Compacta Universal”, da 
designer Érica Campanha, coloca o de-
senho universal em evidência e mostra 
como é possível unir beleza e funciona-
lidade em projetos acessíveis, física e 
financeiramente, já que uma das preocu-
pações dela é  usar os mínimos recursos 

para diluição de custos, 
o que acaba democra-
tizando os produtos. O 
que segue, é uma con-
versa que tivemos, eu e 
Érica Campanha, so-
bre o projeto:

Luciene Gomes - Você já havia 
feito algum projeto que buscasse 
atender a diversidade de pessoas, 
inclusive com deficiência ? Como foi 
o processo desde a sua concepção 
até a construção do protótipo para 
atender os princípios do desenho 
universal ? 

Érica Campanha - Esse foi o primeiro 
projeto que fiz usando os princípios do 
design universal, para atender o maior pú-
blico possível de pessoas. Foi um processo 
de muitas descobertas. Começando pela 
pesquisa de mercado, visitei muitas lojas 
populares de móveis (grandes redes que 
dominam o mercado) e me surpreendi 
pela falta de cuidado com os cadeirantes. 
A estrutura para circulação das pessoas, 
na maioria das lojas é ruim, apertada e 
de difícil localização dos produtos que 
procuramos. Digo isso para cadeirantes 

e não cadeirantes. Em seguida, fiz um 
estudo das normas técnicas de mobiliário, 
comparando os requisitos da NBR 9050 
(acessibilidade) e da NBR 14033 (móveis 
para cozinha) e tive uma boa surpresa, 
porque conseguiria atender os requisitos 
de acessibilidade usando os limites de me-
didas da norma de móveis para cozinha. 
Depois pesquisei cozinhas que haviam 
sido pensadas para serem universais e 
encontrei dois projetos: um conceitual de 
uma grande marca... era uma cozinha que 
se chegasse ao mercado não seria aces-
sível em preço, para a grande população; 

o outro era um trabalho de conclusão de 
curso, mas que a estética final induzia 
o público a pensar que aquela era uma 
cozinha para cadeirantes, sendo que era 
universal e não somente adaptada. A partir 
daí, defini que a cozinha que eu desenhas-
se seria, além de compacta e universal, 
popular (escolha de materiais e tecnolo-
gias viáveis), com o desafio de resultar em 
uma estética atraente para todos. 

LG - Como tem sido a receptivida-
de ao projeto ?

EC - Fiz uma maquete do espaço  
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2m x 3m e estudei como seria possível colocar nele todos os 
objetos necessários para o funcionamento de uma cozinha, com 
os requisitos das normas (por exemplo, o giro da cadeira de 
roda). Depois seguiram os sketchs, o desenho técnico e o 3D. 
Enviei esses materiais para o 4º Prêmio de Design de Móveis da 
Bartira, a fábrica de móveis das Casas Bahia, e o projeto ganhou 
o prêmio destaque, tendo como premiação também o protótipo. 
Depois, o projeto foi finalista no prêmio SEBRAE Minas Design, e 
agora, com a Mostra Jovens Designers, a repercussão tem sido 
incrível, consegui divulgação em vários órgãos de imprensa, além 
de um importante contato para a feira Reatech.

LG - Quais são as principais características encontra-
das no seu modelo que não encontramos em cozinhas 
disponíveis para comprar atualmente ?  

EC - A cozinha possui uma mesa retrátil, que pode ser usada 
para refeições (quando usada toda a sua extensão) ou para 
preparo de alimentos, um vão para encaixe de cooktop e rebaixo 
para divisão entre área molhada e área seca.

 
LG - Falando em pessoas com deficiência, você bus-

cou atender todas as deficiências ou focou em alguma ?
EC - Foquei em deficiência motora, especificamente cadeiran-

tes, pois pela minha pesquisa esse público é o mais numeroso 
nesse tipo de deficiência.

 
LG - O que acho mais bacana no seu projeto, além 

de ser “para todos” e lindo, é que você está disponibi-

lizando o projeto de forma gratuita. 
Como as pessoas terão acesso a ele ? 

EC - Participei com esse projeto e fui 
finalista do Design for All Foundation Awar-
ds 2014 e, pela primeira vez, o Brasil foi 
selecionado. Depois disso, tomei a decisão 
de disponibilizar os desenhos técnicos do 
projeto gratuitamente, justamente para dar 
acesso a todos. Normalmente, o que custa 
caro na compra de um móvel planejado é o 
projeto, então, penso que se disponibilizar 
o projeto,  usando o que chamamos de 
“open design”, qualquer pessoa poderá 
levar os desenhos técnicos para que um 
marceneiro possa fabricar a cozinha. Dar 
o poder de escolha é muito importante. O 
projeto será disponibilizado, ainda nesse 
semestre, em: http://designparaeducacao.
com.br/

 
LG -  Você acha que projetos nessa 

área já são uma realidade ? Seus planos como designer 
levam em consideração o universo das pessoas com 
deficiência ?

EC -  Acho que sim, há projetos reais, que já se tornaram pro-
dutos no mercado e que são universais, mas as empresas que os 
comercializam não têm a consciência de que são universais. Por 
exemplo, conheço uma mesa universal, que é vendida como mesa 
adaptada, e poderia ser um móvel para ser vendido em todas as 
escolas usando o discurso do design universal. Citando outro caso, 
temos que começar a pensar que os banheiros adaptados são 
na verdade universais e que todos os banheiros assim deveriam 
ser... mas, para isso, o designer tem a responsabilidade de pensar 
como uma estação de banheiros universais pode ser vantajosa 
do ponto de vista financeiro e sustentável. Tem um mercado aí 
que não está sendo explorado e sou uma das designers muito 
interessadas nisso, já estou finalizando o próximo projeto também 
para esse público: um brinquedo universal, para crianças de 2-3 
anos de idade, em parceria com Evandro Almeida, Luana Farias, 
Denise Dantas e Cyntia Malaguti.

Luciene Gomes é cadeirante, arquiteta e ur-
banista. Mestre em Terapia Ocupacional pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
na área de Acessibilidade e Desenho Universal 
e Docente do SENAC São Carlos na área de 
Acessibilidade e Desenho Universal. 
E-mail: arquiteturaparatodos@hotmail.com



Parques do Espírito Santo 
oferecem opções acessíveis

P
essoas com deficiência ainda 
encontram muitas dificulda-
des quando resolvem fazer 
turismo Brasil afora, mas vá-
rios locais já se preocupam 

com a questão da acessibilidade. Para 
quem gosta de passear ao ar livre, em 
contato direto com a natureza, o estado 
do Espírito Santo desenvolve um projeto 
especial em algumas de suas áreas de 
conservação ambiental.

O Projeto “Trilha Cidadã” foi idealizado 
em 2011, pela psicóloga Karla Barros de 
Lacerda Fafá e pela bióloga Silvia A. C. Sar-
denberg. No ano seguinte começaram as 
atividades do projeto no Parque Estadual 
Paulo César Vinha (PEPCV)), com a pro-
posta de levar inclusão social e qualidade 
de vida aos participantes, pelos benefícios 
do contato com a natureza, através de 
atividades de trilhas interpretativas.

O PEPCV fica na praia de Sepetiba, 
em Guarapari/ES (Rodovia ES-60 - Km 
37,5). É uma Unidade de Conservação 
(UC) gerenciada pelo Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(IEMA) que foi criada em 1990 com o 
intuito de preservar uma faixa contínua 
de restinga, um dos ecossistemas mais 
ameaçados da Mata Atlântica. O nome 
atual foi dado em 1994, em homenagem 

ao biólogo Paulo César Vinha, morto em 
1993 por atuar contra a extração de areia 
na região. 

Com área aproximada de 1.500 hecta-
res, tem uma grande diversidade de am-
bientes  como:  lagoas, dunas, planícies 
alagadas e inúmeras formações vegetais 
como a Mata Seca, a Floresta Permanen-
temente Inundada, Brejo Herbáceo, for-
mações abertas e a vegetação pós-praia. 
O parque abriga espécies da flora e fauna 
ameaçadas de extinção como a pimenteira 
rosa e o ouriço preto, além de espécies 
endêmicas como algumas pererecas e 
libélulas. O PEPCV é circundado pela Área 
de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, 
que funciona como sua zona de amorte-
cimento e visa conservar a região marinha 
do arquipélago das Três Ilhas.

Sua principal atração é a Lagoa de Ca-
raís, apropriada para banho. Seu acesso se 
dá por meio da Trilha da Restinga de 3 Km 
a partir da sede do parque. A trilha é auto 
guiável e de fácil acesso. A 100 metros 
dela, os visitantes podem apreciar a vista 
do Mirante que contempla toda a lagoa, 
parte da vegetação do parque e a praia de 
Caraís, que é apropriada para o surf por 
suas ondas. Conta ainda com banheiros, 
bebedouro, centro de visitantes e mesa 
para piquenique. 

Pessoas com deficiência física e/ou 
intelectual, com transtornos mentais gra-
ves, cegos e idosos podem desfrutar do 
passeio. Através da parceria com institui-
ções que atendem o público com defici-
ência, foram realizadas várias atividades 
de preparação para as visitas dos grupos, 
como:  treinamento dos funcionários dos 
parques e das instituições, visita técnica de 
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas 
e relatórios de acessibilidade para cada 
instituição com intuito de definir o roteiro 
de visitação e atividades desenvolvidas 
de acordo com o perfil e necessidade de 
cada grupo.  

“Hoje contamos com a participação 
de 13 instituições de ensino, assistência 
e saúde”, conta Karla, hoje Coordenado-
ra do Projeto Trilha Cidadã do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hidricos (IEMA).
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Em 2014, o projeto foi implantado em outra Unidade de 
Conservação, o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (PECF), 
no município de Alegre/ES, região do Caparaó. Agora em 2015 
ano há planos de expansão para o Parque Estadual Mata das 
Flores, em Castelo/ES, Sul do Estado.

Opções de acessibilidade

Tanto o PEPCV quanto o PECF são parcialmente acessíveis, 
ou seja, apesar das modificações e melhorias que foram feitas, 
ainda não são suficientes para torná-los 100% acessíveis. No 
PEPCV, a maioria dos grupos realiza uma trilha de 2,5 Km até a 
praia em caminho plano de terra batida e areia onde também 
é disponibilizada uma cadeira de rodas adaptada para terreno 
da trilha. Para as pessoas cegas ou com baixa visão, há um ca-
tálogo tátil de pegadas dos animais existentes no Parque bem 
como mapa tátil. Além disso, os funcionários são treinados para 
um melhor acolhimento e comunicação nos diferentes tipos de 
abordagem dos elementos naturais do Parque.

No PECF, algumas trilhas foram adequadas para melhorar 
a segurança ao caminhar, além de acertos em um trecho de 
acesso à cachoeira para a circulação de cadeira de rodas. São 
trilhas curtas sombreadas por árvores e um terreno inclinado. 

“Todas as adaptações e melhorias contaram com a participação 
dos profissionais e alguns usuários das instituições parceiras, 
em ações participativas e colaborativas. E cada parque oferece 
particularidades diferentes que precisamos lidar e aprender para 
mais recursos de acessibilidade e ampliação da capacidade de 
atendimento”, explica a coordenadora.

Nesses anos existência foram atendidas em torno de 450 
pessoas. “Observamos que a maioria dos visitantes raramente 
frequentam esses ambientes e que, em particular, nunca haviam 
visitado o parque. Numa região de muitas praias encontramos, 
por exemplo, pessoas adultas que nunca tinha estado em uma 
praia, ou aquelas pessoas que frequentaram esses ambientes 
antes do acometimento de alguma doença ou deficiência que os 
deixaram isolados e por isso uma visita ao parque significa entrar 
em contato com lembranças valiosas”, conta Karla. “A cada ano 
ampliamos o número de instituições parceiras do Projeto Trilha 
Cidadã com o objetivo de estimular a visitação por demanda 
espontânea e o uso dos Parques, por parte dessas instituições 
como uma alternativa para suas atividades de inclusão social e 
ações de intervenção psicossocial”, comenta.

Mais informações sobre horários e funcionamento das ativi-
dades do projeto, através dos e-mails: pepcv.iema@gmail.com 
ou pecf@iema.es.gov.br.
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