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Rodrigo Rosso
Diretor/Editor

Somente duas experiências na história recente da humanidade tiveram repercus-
são parecida com o que o mundo vivenciou em 2020 e ainda vem vivendo: a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A nossa geração, em sua imensa maioria, não viveu as dores dessas duas 
Guerras e nem o sofrimento da reconstrução das nações no pós-Guerra. Só 

sabemos de como foi tudo isso, ou por ouvirmos os mais velhos contarem, ou pelos livros 
de história... ou o que aprendemos na escola. E é isso que me pergunto hoje: como será 
contada na escola, nos livros de história, tudo que estamos passando hoje no planeta ? 
Como e o que nossos netos e bisnetos irão aprender sobre 2020 na escola ? E como serão 
as escolas daqui para frente ? Será que no futuro existirão escolas ? 

Depois de anos já vindos de situações econômicas difíceis e de desastres naturais 
de toda ordem, que deixaram muitas sequelas e marcas profundas, finalmente chegou 
2020... cheio de esperanças, motivação e planos que, infelizmente, duraram pouco. Quem 
imaginaria, por exemplo, se na comemoração do Natal de 2019 ou no Reveillon, alguém 
te contasse que logo no início daquele ano de 2020, o mundo seria abatido por um vírus 
vindo da China, que se alastraria por todo o planeta de forma rápida e avassaladora, ma-
tando milhares de pessoas e deixando um rastro de destruição só comparado ao de uma 
guerra ? Pareceria maluquice não é mesmo ? Coisa de filme de ficção... série do Netflix.

Acreditem ou não, na minha humilde opinião, estamos SIM vivendo a Terceira Guerra 
Mundial. Uma guerra silenciosa, sem bombas, sem tiros, sem sangue. Porém, justamente 
por isso, pelo silêncio e invisibilidade do inimigo, essa talvez seja uma guerra ainda maior 
e mais perigosa que as outras duas do século passado. As vítimas dessa guerra não 
são apenas os soldados nos campos de batalha, mas sim, todos nós, sem exceção. O 
vírus – Covid-19 – não escolhe raça, religião, cor, gênero ou classe social. Ele contamina 
e mata. Em silêncio, sorrateiro, invisível. Alguns diriam que o mundo de hoje está vivendo 
um caos, quase que apocalíptico.

Mas como em toda guerra, aprendemos muitas lições. O mundo muda, se reinventa, 
se redescobre... os seres humanos aprendem a duras penas a importância de gestos sim-
ples, que por décadas acabaram passando despercebidos na correria do nosso dia-a-dia. 
Corremos tanto e de repente, fomos obrigados a parar ! Queremos tanto e de repente nos 
vemos aprendendo a viver com menos. Aprendemos a repartir mais. Passamos a sentir 
falta de um simples abraço. Percebemos quão frágeis todos nós somos e que a vida é um 
simples estalar de dedos... redescobrimos o amor e a solidariedade. Descobrimos que 
com a tecnologia podemos aproximar, mesmo que virtualmente, as pessoas e interligar 
o mundo através de uma telinha. 

Vimos a queda de grandes nações, potências mundiais se rendendo a um inimigo 
desconhecido. E por toda parte e aqui em nosso País, as máscaras de líderes caírem 
diante da ganância econômica, tirando da desgraça do outro – em função do desespero 
e do desconhecimento do vírus – vantagens financeiras e políticas. Politizaram o vírus e 
mataram pessoas. Sim, mataram sim ! Mais do que o próprio vírus até. Muitos inocentes 
perderam suas vidas pela má administração gananciosa e despreparo de muitos gover-
nantes inescrupulosos que nós mesmos colocamos lá. E sempre, eleição após eleição, 
acabamos colocando de novo. Em meio ao caos, estamos assistindo a nação de onde 
saiu o vírus para o mundo, crescer e enriquecer a cada dia, na contramão do resto do 
planeta. Não pararam, continuaram produzindo enquanto o mundo, assustado e sem 
reação, estagnou. Continuaram produzindo, estranhamente foram menos contamidados 
que o restante, apesar de serem o berço do vírus, se protegeram menos e hoje “vendem” 
os insumos e o “remédio” para todo o mundo, de um mau que nasceu lá... “remédio” 
feito por eles que nem eles mesmo usam em seu povo. Parece que preferem comprar 
de outros países, mas “vendem” para o seu para outros, enquanto sua economia cresce 
e passam a dominar tudo e todos em todos os cantos do mundo. Chega mesmo a ser 
apocalíptico tudo isso !

Enfim, só nos resta agora continuar a nos proteger, limpando as mãos o tempo todo, 
mantendo o “distanciamento social” (triste), usando máscaras (como se fossemos nós 
todos os vilões da história) e aguardar a chegada da vacina ou das vacinas, para quem 
sabe, minimizar os estragos causados até aqui, nos preparando para viver um verdadeiro 
“pós-Guerra”, onde literalmente, teremos que reconstruir nossas 
nações e redescobrir novas formas de viver e de nos relacionar.

Certamente vamos tirar muitas lições disso tudo e deixar esse 
período escrito na história, pois estamos vivendo tudo isso e vamos 
juntos, sair dessa !

Feliz 2021 a TODOS, muita força, luz, saúde, fé e esperança !
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E N T R E V I S TA

FERNANDO FERNANDES
Atleta paralímpico brasileiro, desbravador 

da vida e dos esportes adaptados. Ligado 

ao esporte desde a infância, já foi jogador 

de futebol profissional, boxeador amador e 

desfilou nas principais passarelas por todo o 

mundo como modelo internacional, além de 

ter ficado famoso participando do BBB, na 

Rede Globo, onde hoje apresenta um quadro 

de esportes radicais.



Em julho de 2009, Fernando 
Fernandes sofreu um acidente 
automobilístico, que o deixou 
paraplégico. Ele havia acaba-
do de participar e com desta-

que, do maior reality show brasileiro, o Big 
Brother Brasil. Com muito empenho e força, 
no mesmo ano, em 2009, já se consagrou te-
tracampeão Mundial paraolímpico, feito que 
repetiu em 2010, 2011 e 2012; foi tricampeão 
Panamericano, Tetracampeão Sulamericano 
e Tetracampeão  Brasileiro, tudo na Paraca-
noagem. Já apresentou o quadro “Desafio 
sem Limites” no Esporte Espetacular e os 
Jogos Paralímpicos de Londres em 2012 e 
no Rio de Janeiro em 2016.

Atualmente apresenta o quadro “Sobre 
Rodas”, no Esporte Espetacular (Rede Glo-
bo) e o “Além dos Limites” (Canal OFF). Tam-
bém é fundador do IFF - Instituto Fernando 
Fernandes, uma iniciativa que tem como 
principal objetivo promover a não exclusão 
de pessoas com qualquer tipo de deficiência. 
Fundado em 2013 o projeto já envolveu mais 
de 10 mil pessoas, com e sem deficiência, 
em suas atividades. 

Vamos agora conhecer juntos um pouco 
mais desse super-campeão da vida:

Revista Reação - Quem é Fernando 
Fernandes ?

Fernando Fernandes - Fernando Fer-
nandes é um cara batalhador, que luta por 
tudo que tem e que gosta muito dessa vida 
de lutas, tropeços e de conquistas. Entendi 
que mais importante que o fim é o caminho, 
é o percurso. Fernando Fernandes é alguém 
que sempre tem muito prazer no que faz e 
que sempre faz tudo com muita dedicação 
e excelência

RR - Quais suas principais atividades 
antes de seu acidente ?

FF - Antes do acidente eu trabalhava 
como modelo. Viajava o mundo inteiro fa-
zendo alguns trabalhos grandes, como cam-
panhas da Dolce & Gabbana e Abercrombie 
& Fitch. O esporte era algo paralelo na minha 
vida. Não levava como profissão, mais como 
um prazer diário. Lutava boxe, treinava e 
cursava a faculdade de Educação Física.

RR - E sobre o acidente ? Como acon-
teceu ? E como foi sua pós-acidente ?

FF - Foi em 2009, na volta para casa após 
uma partida de futebol. Acabei dormindo ao 
volante e acordando em um lugar cheio de lu-
zes e cheio de pessoas com roupas brancas. 
Cheguei a me perguntar se ali seria o céu, 
pois ainda estava sob efeito de fortes medi-
camentos e analgésicos. Mas a situação foi 
se acalmando, fui tomando consciência dos 
fatos e entendi que estava em um hospital. 
Foi uma vida de renascimento, reinvenção, 
de reencontrar minha rota, meu caminho, 
quem eu era, como iria viver dali para frente e 
como iria lidar com todos aqueles obstáculos 
que estavam chegando pra mim todos os 
dias e em todo momento. 
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RR - Quais projetos pode citar que teve a sua participação 
pós a paraplegia ? Quais projeções novos trabalhos para 2021 ? 

FF - Já faz mais de 10 anos que aconteceu o acidente. Então é 
muito tempo. Foram vários projetos. Nesse período fui tetracampeão 
mundial de paracanoagem; tetracampeão sul-americano, tricampeão 
pan-americano algumas vezes e campeão brasileiro muitas vezes. 
Apresentei o programa de TV “Desafio Sem Limites” no Esporte Es-
petacular, que depois passou a ter o nome “Sobre Rodas – Mundo 
T-Cross” e um programa no “Canal OFF” - Além dos Limites.  Esses, 
com certeza, serão os trabalhos para 2021, além dos projetos sociais 
como o Instituto Fernando Fernandes entre outros.

RR - Como é ser o desbravador dos esportes adaptados ? O 
que ainda pode vir pela frente ?

FF - Eu acho que não só no esporte, mas eu tive que desbravar 
muitos caminhos ! Na minha vida entendi que o meu dom, minha 
paixão e meu amor está ligado ao esporte, e que ele seria a minha 
ferramenta de comunicação com o mundo. Através dessa ferra-
menta fui conquistando mais, tinha força e abrindo caminhos para 
mim e, consequentemente, abrindo os caminhos para muitas outras 
pessoas.  Acho que além de ser um desbravador no esporte, sou 
um desbravador da vida. A mesma coisa que eu realizo no esporte, 
criando novos caminhos e modalidades adaptadas, que até então 
não existia, por aonde eu passo vou criando acessibilidade, respeito 
e dando forças e capacidade para as pessoas com deficiência.

RR - Suas ações motivaram o envolvimento de inúmeras 
pessoas com deficiência no esporte paraolímpico ! Como é 
encontrar, nas praças esportivas, com essas pessoas ?

FF - Acho que isso não aconteceu só no esporte paraolímpico. 
Mas eu pude incentivar as pessoas a saírem de casa, a ter autoestima 
e a valorizar quem elas são. Muitas pessoas com deficiência - numa 
cadeira de roda ou com algum tipo de deficiência - muitas vezes se 
escondem do mundo e tem vergonha de ser quem são. Acho que 
através das minhas atitudes, pude mostrar que a gente tem que 
honrar nossa história e ser quem é. Temos que ter orgulho de nós 
mesmos. Se tivermos cicatrizes e sobrevivemos a elas, é por que 
nós somos muito mais fortes que qualquer outro ser humano. Acho 
que esse é o meu grande papel. 

RR - E a emoção de ter sido Embaixador 
Paralímpico em 2016 no Rio de Janeiro ?

FF - Os jogos paralímpicos de 2016 foi 
algo extraordinário. Poder participar, viver e 
vivenciar aquilo de alguma forma foi muito 
engrandecedor. Fazer parte daquela festa 
teve um grande significado na sociedade.

RR - Qual sua avaliação sobre o está-
gio dos esportes paralímpicos brasileiro ? 
Como o mundo vê os competidores bra-
sileiros ?

FF - Poderia ter mais incentivo no esporte 
paraolímpico, mas eu acho que antes de pen-

sar no incentivo, temos que aprender a desmistificar o assunto para 
sociedade. As pessoas devem ter mais informações e conhecimento 
sobre o esporte. Precisamos mostrar para a sociedade como é o 
mundo paraolímpico. Explicar que as pessoas com deficiência con-
seguem jogar bocha com tão alto rendimento, mesmo tendo paralisia 
cerebral. Temos que mostrar que a pessoa consegue nadar, mesmo 
sem braço ou sem a perna. Falta oportunidade para explicar como 
são as categorias. Nós temos que explicar para o mundo o que é 
isso que a gente faz e da forma como fazemos. Assim entendo que 
ao conhecerem mais o assunto, cada vez mais vão amar o esporte 
paraolímpico.

RR - Qual sua expectativa para as próximas competições 
internacionais ?

FF - Na verdade eu não participo mais das competições na mo-
dalidade de canoagem. Estou em desenvolvimento no Kite Surfe 
Adaptado. São pouquíssimas pessoas no mundo praticando. É 
um esporte muito complexo. No próximo ano vamos tentar realizar 

a primeira competição adaptada do mundo. A 
mesma coisa que fiz, de alguma forma, com 
a paracanoagem, estou fazendo agora com o 
Kite Surfe.  

RR - Que mensagem deixa para quem 
acompanha a Revista Reação ?

FF - Para quem acompanha a Revista Reação 
que tem um grande papel na sociedade e no 
mundo das pessoas com deficiência, digo que 
o próprio nome da Revista já sugere muita coisa 
positiva e boa. A única coisa que posso deixar 
de mensagem para quem acompanha a Revista 
Reação é REAJA. Nada mais que isso. REAJA ! 
Quando a gente reage, a gente age !
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C O L U N A  E S P E C I A L P O R  R O M E U  K A Z U M I  S A S S A K I

INCLUSÃO NA HISTÓRIA

1. Quem instituiu este famoso Dia ? Onde e 
quando ? 

A resposta — que a maioria dos ativistas, direta 
ou indiretamente envolvidos na temática das pes-
soas com deficiência, conhece  — está na ponta da 
língua: Foi a Assembleia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em sua sede em Nova 
York-NY, EUA, em 14/10/1992. Portanto, estamos 
completando em 2020 os 28 anos de existência do 
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Porém, para fazer justiça à história completa 
desta data comemorativa, teremos de recuar 60 
anos na linha do tempo. Lá no passado tão distante, 
mais precisamente em 1960, encontramos a então 
muito ativa Sociedade Hindu de Reabilitação dos 
Deficientes (hoje seria “das Pessoas com Defici-
ência”) que, em Nova Déli, Índia, instituiu e come-
morou o dia 23 de março como o Dia Mundial dos 
Deficientes (sic) Portanto, de 1960 a 1991, aquela 
Sociedade Hindu homenageou durante 31 anos o 
Dia Mundial dos Deficientes e, finalmente a partiu de 
1992, aderiu às comemorações do Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência, da ONU. 

A propósito, guardo com saudade lembranças de 
uma agradável proximidade que tive com este fato 
histórico ocorrido na Índia. No início da década de 
60, quando comecei a atuar no processo de colo-
cação laboral de pessoas com deficiência no Brasil, 
pude ler  — no Instituto de Reabilitação da Facul-
dade de Medicina da USP, onde eu trabalhava — a 
edição de 1964 da revista especializada The Journal 
of Rehabilitation in Asia, que era publicada pela 
citada Sociedade Hindu. Escrevi uma carta para a 
internacionalmente famosa Kamala V. Nimbkar, en-
tão secretária geral da Sociedade Hindu e também 
editora do The Journal, e me tornei um emocionado 
assinante da revista. E trocamos algumas corres-
pondências, graças às quais fiquei sabendo, por 
exemplo, que um profissional contemporâneo dela, 
o terapeuta ocupacional Hoshang Pavri, da cidade 
de Bombaim (renomeada Mumbai, em 1995) estaria 
fazendo, em outubro de 1966, em Nova York, um 
curso de 20 dias úteis intitulado T.O.W.E.R. (Testing, 
Orientation and Work Evaluation in Rehabilitation), 

na mesma turma em que a ONU me inscreveu. Estu-
damos juntos e a nossa amizade durou vários anos. 

 
2. Como a mídia tem repercutido o Dia Inter-

nacional ?
 
Eis, alguns exemplos de ações relacionadas ao 

Dia Internacional:

De 1992 a 1997. ONU não adotou um tema anual 
específico para o Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência.

Dezembro 1993. Jornal SuperAção, do Centro de 
Vida Independente do Rio de Janeiro, publicou breve 
matéria minha sobre o Dia Internacional referente a 
1993.

1996. Secretaria Municipal da Família e Bem-Estar 
Social da PMSP, em parceria com a Associação de 
Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência (Apade), 
publicou para distribuição gratuita o livro “Ideias Prá-
ticas em Apoio ao Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência: 3 de Dezembro”, cujo original em 
inglês foi presenteado pessoalmente por Mamadou 
Barry, então chefe da Disabled Persons Unit, da ONU, 
quando ele esteve em São Paulo, em 7/11/1994, para 
ministrar uma palestra sobre “O panorama atual da 
equiparação de oportunidades para pessoas com 
deficiência”.

23/09/1998. Carl Raskin, editor da Associação 
Gladnet (“Global Applied Disability Research and In-
formation Network on Employment and Training”), de 
cujo boletim me tornei assinante, anunciou que, em 
1998, a ONU escolheu pela primeira vez o tema anual 
para o Dia Internacional.

1998. ONU anunciou o tema do ano: “Arte, Cultura 
e Vida Independente”. 

1999. ONU anunciou o tema do ano: “Acessibili-
dade para Todos no Novo Milênio”.

2000. ONU anunciou o tema do ano: “Tecnologias 
da Informação para Todos”.

10/12/2000. Caderno da AAPSA, no jornal Fo-
lha de S.Paulo, publicou uma matéria de Marta Gil, 
então gerente da Rede Saci (“Solidariedade, Apoio, 
Comunicação e Informação”) e do Instituto Amankay. 
A matéria, a propósito do Dia, enaltece a celebração 

DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
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das conquistas do segmento das pessoas com deficiência no 
contexto da acessibilidade física e também virtual.

2001. ONU anunciou o tema do ano: “Participação Plena 
e Igualdade: Exigindo Novas Abordagens para Medir o 
Progresso e Avaliar Resultados”.

2002. ONU anunciou o tema do ano: “Vida Independente 
e Meios de Vida Sustentáveis”.

2003. ONU anunciou o tema do ano: “O Nosso Voto”.
Novembro 2004. ONU e Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) anunciaram o tema do ano: “Nada sobre Nós, 
sem Nós”. 

Novembro/Dezembro 2005. Revista Reação publicou longa 
matéria sobre o Dia, repercutindo o texto da OIT sobre o tema 
de 2005: “Direitos das Pessoas com Deficiência: Ações em 
Desenvolvimento”.

2006. ONU anunciou o tema do ano: “E-Acessibilidade”.
2007. ONU anunciou o tema do ano: “Trabalho Decente 

para Pessoas com Deficiência”. 
2008. ONU anunciou o tema do ano: “Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência: Dignidade e Justiça 
para Todos”.

2009. ONU anunciou o tema do ano: “Tornando Inclusivos 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Empodera-
mento de Pessoas com Deficiência e suas Organizações 
ao Redor do Mundo”.

Setembro/Outubro 2009. Nº 70 da Revista Reação publicou 
uma longa matéria minha intitulada “Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência e Filosofia da Inclusão”, divulgando 
o tema de 2009 para o Dia.

2010. ONU anunciou o tema do ano: “Mantendo a Promes-
sa: A Deficiência Incluída nos Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio rumo a 2015 e Além”.

2011. ONU anunciou o tema do ano: “Juntos para um Mun-
do Melhor para Todos: Incluindo Pessoas com Deficiência 
no Desenvolvimento”. 

2012. ONU anunciou o tema do ano: “Removendo Barreiras 
para Aumentar uma Sociedade Inclusiva e Acessível para 
Todos”.

26/04/2013. Revista Reação publicou matéria da ONU, que 
anuncia o tema de 2013 para o Dia: “Quebrem Barreiras, 
Abram Portas: Por uma Sociedade Inclusiva para Todos”.

Novembro/Dezembro 2013. Revista Reação publicou no nº 
95 a longa matéria de Wiliam César Alves Machado, intitulada 
“3 de Dezembro: Dia Internacional – Luta Incansável para 
Pessoas com Deficiência”.

2014. ONU anunciou o tema do ano: “Desenvolvimento 
Sustentável: A Promessa da Tecnologia”.

2015. ONU anunciou o tema do ano: “Assuntos Inclusi-
vos: Acesso e Empoderamento de Pessoas com Todas as 
Capacidades”.

2016. ONU anunciou o tema do ano: “Atingindo os 17 
Objetivos para o Futuro que Desejamos”. 

2017. ONU anunciou o tema do ano: “Transformação em 
Direção à Sociedade Sustentável e Resiliente para Todos”.

Outubro 2018. ONU anunciou o tema do ano: “Empoderando Pes-
soas com Deficiência e Assegurando a Inclusividade e a Igualdade”.

11/10/2018. Revista Reação publicou a matéria minha 
sobre o tema de 2018 para o Dia, destacando, entre outros 
pontos, o lançamento do documento sobre a formulação, a 
implementação, o monitoramento e a avaliação das políticas 
públicas baseadas em evidência, intitulado “Principal Rela-
tório da ONU sobre Deficiência e Desenvolvimento / 2018 / 
Realizando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
por, para e com pessoas com deficiência”, do Secretário-
-Geral da ONU.

2019. ONU anunciou o tema do ano: “Promovendo a Par-
ticipação de Pessoas com Deficiência e da sua Liderança: 
Tomando Medidas sobre a Agenda do Desenvolvimento 
2030”. 

27/11/2019. Santa Causa Boa Ideias & Projetos publicou 
em seu portal uma longa matéria sob o título “Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência destaca os Desafios 
da Participação e da Liderança”. 

Novembro 2020. ONU anunciou o tema do ano: “Cons-
truindo de Novo Melhor um Mundo Pós-covid-19 Acessível, 
Sustentável e que Inclua a Deficiência”. 

3/12/2020. Revista Reação promoveu uma live chamada 
“Dia Internacional das Pessoas com Deficiência: Comemo-
rações e Conquistas”, com os convidados Romeu Sassaki, 
Suely Carvalho de Sá Yanez, Kica de Castro e Geraldo Nunes, 
além de Ana Paula Navarrete (intérprete da Libras), Abrão Dib 
Jr. e Rodrigo Rosso (apresentadores).  

Minha interpretação sobre o tema de 2020:
 
Nós ― todas as pessoas que estamos acompanhando 

o trabalho da ONU desde antes de 1992 (ano em que foi 
instituído o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência) e 
depois de 1992  ―  já havíamos começado a construir a partir 
de 2006 (ano em que a Assembleia Geral da ONU adotou a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) 
um mundo acessível, sustentável e que inclua a deficiência.

Mas, em março de 2020, veio a covid-19, que impactou e 
dificultou essa construção repentinamente.

O tema de 2020 é um encorajamento para que não aban-
donemos a construção, por pior que seja a atual situação 
imposta pela pandemia. Daí o termo “de novo melhor”, que 
significa “continuar de modo melhor”. O termo “pós-covid-19” 
não se refere a “depois que a covid-19 acabar definitivamen-
te”. Ele se refere ao “momento atual, real, em que a covid-19 
ainda existe sem previsão de data para acabar”. Então, deste 
final de 2020 até 3/12/2021, vamos continuar construindo 
(desta vez melhor) o sonhado mundo acessível, sustentável 
e que inclua todas as pessoas com deficiência !!!

Romeu Kazumi Sassaki 
é consultor de inclusão social em 
educação, trabalho, terminologia 
e outros temas de pessoas com 
deficiência. 
E-mail: romeusassaki@gmail.com
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A S S O C I A Ç Õ E S

ASID – AÇÃO SOCIAL PARA 
IGUALDADE DAS DIFERENÇAS 
E O SEU IMPACTO NA SOCIEDADE !

Embora exista a Lei de Cotas garantindo 
a contratação de 2 % a 5 % de pessoas 
com deficiência em empresas a partir 
de 100 funcionários, o cenário atual de 
trabalho ainda está longe da inclusão 

necessária. Segundo dados do IBGE, revisados no 
ano de 2018, atualmente existem mais de 12,7 mi-

lhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que 
representa 6,7% da população brasileira (pelo Censo 
2010 esse número é de 46 milhões, representando 
23,9% da população), destes apenas 480 mil estão 
trabalhando formalmente, como informa a pesquisa 
da RAIS, realizada no mesmo ano (2018). 

Mesmo com esse cenário, ainda é possível en-
contrar empresas que apoiam e têm na cultura de 
contratação com vagas destinadas para pessoas com 
deficiência acima do que a lei obriga.

O trabalho de ONGs com o foco em desenvolver 
um ambiente inclusivo no mercado de trabalho para 
PcD ajuda a reduzir a distância deste público até a 
oportunidade de um emprego. A ASID - Ação Social 
para Igualdade das Diferenças, é uma dessas insti-
tuições, que trabalham diariamente na mudança do 
panorama de inclusão brasileiro. Com a produção de 
eventos, palestras, webinários e e-books, ela busca 
informar a população e empresas, sobre os benefí-
cios da inclusão. “Nossa missão é trazer um impacto 
positivo no mercado de trabalho, mostrando como a 
diversidade pode ser positiva para o ambiente em-
presarial”, afirma Alexandre Amorim, diretor executivo 
e co-fundador da ASID.

A instituição nasceu em 2010 e teve sua criação 
motivada por um contexto familiar: a história de Laura, 
irmã de Alexandre. Ela nasceu com Síndrome de Down 
e transtorno do espectro autista e durante sua vida 
enfrentou inúmeras dificuldades para se desenvolver. 
A partir da história de Laura e todo contexto da pessoa 
com deficiência no Brasil, a ASID nasceu com uma 
missão: unir pessoas com deficiência, suas famílias, 
instituições, empresas e voluntários para construir 
uma sociedade inclusiva.

Atualmente a instituição já conta com 10 anos de 
existência, impactando mais de 105 mil pessoas, além 
de mais de 7 mil voluntários e quase 3 mil colabo-
radores sensibilizados. São 211 instituições ligadas 
na rede da ASID.  “Estamos muito felizes com nossa 
evolução durante os anos, queremos cada vez mais 
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impactar as instituições e famílias, contribuindo positivamente 
para uma sociedade cada vez mais inclusiva”, conclui Alexandre.

O ano de 2020 foi marcado por um crescimento do enga-
jamento da instituição com o ambiente digital, produzindo 
dois grandes projetos em suas redes sociais, o “Conversas 
Inclusivas” e “Informações Inclusivas”. Ambos tiveram o apoio 
da Fundação Grupo Volkswagen e a missão de disseminar 
conteúdos acerca da inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho.

“Esse ano optamos por transmitir nossos principais proje-
tos de forma digital. Acreditamos que as redes sociais têm o 
poder de potencializar o discurso, atingindo uma gama maior 
de pessoas. Nós ficamos bem contentes com o engajamento 
e os resultados que atingimos”, afirma Sarah Darcie, analista 
de projetos da ASID.

O “Conversas Inclusivas” foi uma série de seis webinários 
transmitidos pelas redes sociais da ASID, que juntamente com 
profissionais influentes convidados de diversos setores, debateram 
desde assuntos fundamentais para a inclusão no ambiente corpo-
rativo, como a Lei de Cotas, até dicas de mentoria para o desen-
volvimento de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Já o “Informações Inclusivas” aconteceu entre os meses 
de setembro e outubro. O projeto surgiu para disseminar o 
conhecimento de uma maneira mais rápida e de fácil acesso, 
com vídeos curtos, sobre tópicos pontuais do panorama atual 
de contratação de pessoas com deficiência no Brasil.

Para fechar o ano com chave de ouro, no início de dezembro 
a ASID irá divulgar seu e-book com dados e informações sobre 
o panorama atual de inclusão de pessoas com deficiência em 
nosso país. “Apesar de serem informações públicas, é muito 
complicado encontrar estudos e análises acerca da inclusão 
de pessoas com deficiência. A 3Hippos fez um trabalho de 
curadoria de dados excelente para nosso e-book, e queremos 
que o material possa impactar muitas pessoas com deficiência, 
famílias, instituições e gestores”, explica, Sarah Darcie.

Após completar 10 anos de serviços prestados, a ASID está 
contente com a história que construiu e ansiosa com o futuro. 
“Nossa luta é diária, infelizmente ainda existe um longo caminho 
para um cenário ideal de inclusão no Brasil, mas cada vez mais 
conseguimos enxergar o impacto de instituições sociais, como 
a ASID e tantas outras, que fazem trabalhos incríveis para alterar 
essa realidade”, conclui Alexandre Amorim. 

Mais informações sobre a ASID, nas redes sociais:  
www.facebook.com/asidbrasil/,

 Instagram: @asidbrasil, LinkedIn:  ASID - Ação Social para 
Igualdade das Diferenças e  

Youtube: https://www.youtube.com/asidbrasil
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E S P E C I A L

ELEIÇÕES 2020

Mais de 200 candidatos as Câmaras 
Municipais por todo o Brasil foram 
acompanhados – de forma exclusiva 
- pelo  Departamento de Jornalismo 
do Sistema Reação (Revista e TV). 

Além dos resultados daqueles que não foram eleitos, o 
levantamento aponta que 33 pessoas com deficiência 
estarão em 32 Câmaras Municipais. A exceção é a ci-
dade de São Manuel/SP, interior de São Paulo, que terá 
dois vereadores cadeirantes para o próximo mandato, 
que começa em 1º de janeiro de 2021. Nos parlamentos 

O DESEMPENHO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS ELEIÇÕES 
2020. CONFIRA OS RESULTADOS POR TODO O BRASIL !

federal e estadual, as pessoas com deficiência possuem 
três representantes: Mara Gabrilli, tetraplégica, que já 
foi vereadora de São Paulo/SP, deputada federal e atu-
almente é senadora da República pelo estado de São 
Paulo; Felipe Rigoni, cego, deputado federal pelo Espírito 
Santo. Já Rafael Silva, também cego, foi vereador por 
8 anos no município de Ribeirão Preto/SP, foi eleito em 
2018 para o sexto mandato de deputado estadual em SP, 
com 71.992. Ele é o primeiro e único deputado estadual 
com deficiência visual do Brasil.

Os destaques nas eleições de 2020 ficam para o 
estado de Goiás, pois duas cidades serão comandadas 
por líderes em cadeiras de rodas: em Abadia de Goiás e 
Bom Jardim de Goiás. 

O TSE – Tribunal Superior Eleitoral apenas divulgou o 
número de candidatos nas últimas eleições que, ao regis-
trar a candidatura, informaram ser pessoa com deficiência 
e qual a deficiência, mas não divulgou nenhum resultado 
oficial desses candidatos. Nas eleições 2020 as pessoas 
com deficiência representaram, segundo o TSE, 0,64 % 
do eleitorado nacional. Esse grupo do eleitorado soma 
1.158.405 cidadãos que estavam aptos a votar. De acordo 
com o órgão, foram 6.096 pessoas com deficiência que 
disputaram uma vaga ao Poder Legislativo, enquanto 239 
foram candidatos a Vice-Prefeito e outros 249 a Prefeito.

O Sistema Reação também apontou que foi a primeira 
vez que pessoas com síndrome de Down disputam as 
eleições no Brasil. Luana Rolim de Moura, em Santo 
Ângelo/RS, Larissa Leal, em Itabuna/BA e João Gui-
lherme, em Queimadas/PB,   concorreram as Câmaras 
Municipais mas não se elegeram. Por outro lado, em 
2020 duas vereadoras surdas foram eleitas: Kelinha de 
Naldo, em Araçagi/PR e em Paranaguá/PR, Isabelle Dias.

A cobertura – ampla e exclusiva – feita pelo Sistema 
Reação/Revista Reação,  tem sido utilizada por outros 
órgãos de divulgação, que citam o trabalho jornalístico 
realizado por este grupo de comunicação exclusivamen-
te dirigido à PcD.

Os vencedores nas prefeituras !
Wander Saraiva (conhecido como Wander da Orto-

mix), cadeirante, 54 anos, foi eleito prefeito de Abadia de 



Goiás/GO, com 5.053 votos, ele teve 64,23 % dos votos válidos. 
A cidade fica na região central do estado de GO. 

Odair do Odélio, que também é cadeirante, foi reeleito 
prefeito de Bom Jardim de Goiás/GO, com 50,56 %. O atual 
prefeito conquistou 2.864 e permanece a frente do cargo.

Em São Paulo/SP, no maior colégio eleitoral do Brasil, 
Marcos da Costa, amputado da perna direita, foi candidato a 
vice-prefeito na chapa que tinha como candidato a Prefeitura 
o Deputado Federal Celso Russomano. Eles obtiveram 10,50 
% dos votos válidos e ficaram em quarto lugar na disputa 
pelo executivo paulistano. 

Em Brotas/SP, João de Jesus, cadeirante, foi candida-
to a vice-prefeito. Ele e a candidata da chapa obtiveram 
36,34 % dos votos válidos e ficaram em segundo lugar na 
disputa municipal. O primeiro lugar venceu a disputa com 
uma diferença de apenas 70 votos. Em Ribeirão Preto/SP, a 
Assistente Social Mayra Ribeiro, com deficiência visual, foi 
candidata à vice-prefeita na chapa “Ribeirão Para a Maioria” 
e não se elegeu. 

Em Criciúma/SC, Claudia Voss Nass, cadeirante, foi can-
didata ao cargo de vice-prefeita recebendo 1,37 % dos votos 
válidos e não venceu as eleições. 

Em Bauru/SP, o atual vereador Fábio Manfrinato, com 
sequela de Pólio, foi candidato a vice-prefeito. Nas últimas 
eleições foi o vereador mais votado na história de Bauru/SP. A 
sua chapa no primeiro turno ficou em segundo lugar. Mas no 
segundo turno não venceram a eleição. Em Bagé/RS, Pietra 
Simon, que desenvolveu surdez profunda durante a infância, 
foi candidata à vice-prefeita. Com 0,43 % dos votos válidos 
ficaram sétima posição na disputa ao executivo.

Os vereadores eleitos pelo Brasil !

Rio de Janeiro/RJ
Luciana Novaes, tetraplégica, foi reeleita.
Joinville/SC – Alisson Julio, nasceu com AME – Atrofia Muscu-
lar Espinhal tipo 3, foi o vereador mais votado da cidade com 
9.574 votos. 
Belo Horizonte/BH – Walter Tosta, cadeirante, obteve 8.072 
votos. Ele já esteve como  Deputado Federal no período de 
2011/2015.
Florianópolis/SC – Gabriel Meurer, ou Gabrielzinho, tem uma 
doença rara, chamada Hipocondroplasia. Ele foi reeleito com 
3.690. em Santa Catarina.
 Montes Claros/MG – Rodrigo Cadeirante – o mais votado e 
reeleito em sua cidade. 
Garanhuns/PE - Juca Viana, com deficiência visual, foi reeleito 
com 3.428 votos. 
Belém/PA – Amaury da APPD foi reeleito com 3.177 na capital 
do Pará. Será seu quinto mandato.  
Natal/RN – Tércio Tinoco é o primeiro cadeirante eleito vereador 
na capital potiguar com 3.101 votos. 

Presidente Prudente/SP – Douglas Kato, cadeirante, foi reeleito 
com 2.980 votos. 
Taubaté/SP – Talita é jovem, cadeirante e professora. Foi eleita 
com 2.900 votos e a segunda candidata mais bem votada na 
cidade. 
Ponta Grossa/PR – Felipe Passos, cadeirante, foi eleito com 
2.546 votos. 
Piracicaba/SP – André Bandeira, cadeirante, obteve 2.484 votos 
e foi reeleito na Câmara Municipal mais uma vez.
Arapiraca/AL - Adriano Targino tem deficiência física (Poliomie-
lite) e foi eleito com 1982 votos. 
Goiânia/GO – Willian Veloso, cadeirante, advogado, foi eleito 
vereador em Goiânia/GO, com 1.972 votos.
Itajaí/SC – Marcelo Werner, com deficiência visual foi reeleito 
com 1.032 votos. 
Carazinho/RS – Fabio Zanetti, diretor da ACADEV (PcD visuais), 
foi reeleito com 950 votos. 
Pato Branco/PR – Professor Rafael Celestrin, com deficiência 
visual, foi eleito com 885 votos. 
Santana de Paranaíba/SP – Nilson Martins, cadeirante, con-
quistou 791 votos. 
Silvânia/GO  – Washingthon, tetraplégico, foi reeleito vereador 
e o mais votado com 717 votos válidos. 
Medianeira/PR – Ivan Cadeirante foi eleito com 683 votos. 
Penápolis/SP – Letícia Sader, cadeirante, foi eleita com 680 
votos. 
São Manuel/SP – João Paulo Piovan, cadeirante, foi reeleito 
com 668 votos. 
São Manuel/SP – Rubens Izidoro, cadeirante – eleito com 488 
votos. 
Bebedouro/SP - Leandro Lauriano (Lão), cadeirante, foi eleito 
com 666 votos. 
São Miguel/RN – José Nelto de Carvalho, com deficiência visual, 
foi eleito vereador. 
Paranaguá/PR – Isabelle Dias, surda e professora de Língua 
Brasileira de Sinais, foi eleita a única mulher em uma Câmara 
Municipal de 19 integrantes, com 555 votos.
Araçagi/PB – Ana Kelly ou a Kelinha de Naldo, com deficiência 
auditiva, foi eleita com 421 votos. 
Pirapozinho/SP – Claudinei Dinello tem deficiência física (Polio-
mielite).  Foi reeleito com 411 votos válidos. Ocupará pela sexta 
vez consecutiva uma vaga na Câmara Municipal.  
Apiaí/SP – Paulo Tsujimoto, tetraplégico, foi eleito 363 votos. 
Araçoiaba da Serra/SP – Leandro Portella, tetraplégico, foi 
eleito com 341 votos. 
Ituberá/BA – Cássio Reis, com deficiência visual e atleta, foi 
eleito com 260 votos e vai ocupar pela primeira vez uma cadeira 
na vereança.
Igaraçu do Tietê/SP – Zequinha da Cadeira tem deficiência física 
e foi eleito com 207 votos. 
Jandaia do Sul/PR - Adenilson Vicente, com deficiência visual, 
foi eleito com 174 votos. 



São Paulo/SP – Juarez Pereira – 12.340 votos
Porto Alegre/RS – Reginete Bispo – 4.008 votos
São Paulo SP - Bruno (Todos pela Acessibilidade) - 3.923 votos
São Paulo/SP - Thays Martinez -  3.807 votos
São Paulo/SP - Vinicius Schaefer - 3.595 votos
Porto Alegre/RS - Paulo Brum - 2.843 votos
Curitiba/PR – Henry Xavier – 2.634 votos
São Paulo/SP - Luciana Trindade - 2.177 votos
Manaus/AM – Viviane Lima – 2061 votos
Natal/RN – Eduardo Gomes – 1830 votos
Belo Horizonte/MG – Leonardo Mattos – 1.650 votos
Aracaju/SE - Lucas Aribé - 1540 votos
São Paulo/SP – Morgana Siqueira – 1.539 votos
Guarulhos/SP - Toninho Messias -  1.419 votos
Campina Grande/PB – Patrick Dornelles – 1.163 votos
Santo André/SP – Denardo Cadeirante – 1.129 votos
Rio de Janeiro/RJ - Geraldo Nogueira - 1.126 votos
Gravataí/RS – Patricia Lisboa – 1.085 votos
Pelotas/RS – Sidnei Matias Fagundes – 1065 votos 
Niterói/RJ – Leo Shimdt – 1034 votos
Uberlândia/MG - Karol Cordeiro- 1021 votos
São Paulo/SP – Andreia Ursula – 1003 votos
São José dos Campos/SP - Willis Goulart – 977 votos
Rio Claro/SP – Paulo Meyer – 908 votos
Caxias do Sul/RS – Tibiriçá Maineri – 850 votos
Cuiaba/MS – Rubinho da Guia – 843 votos
Belo Horizonte/MG - Adriana Buzelin  - 823 votos
Jundiaí/SP  – Filipi Lima – 800 votos
Recife/PE – Irmão Josué – 798 votos
Paraupebas/PA – Cilmara Bonfim – 769 votos
Petrópolis/RJ - Marcelo Pró Deficiente – 746 votos
Taubaté/SP - André Rocha  - 731 votos
Valinhos/SP – Rodrigo Fagnani Popó – 700 votos
Recife/PE – Marilia Mendonça  - 682 votos
Lages/SC – Matheusinho – 675 votos
Porto Alegre/RS - Roth da Acessibilidade - 655 votos
Santo Ângelo/RS - Luana Rolim de Moura – 633 votos
Catanduva/SP – Ditinho Muleta – 606 votos
São Luís/MA – Priscila Selares – 604 votos
Osasco/SP – Salomão Junior – 559 votos
Salvador/BA – Antônio Carlos Barbosa – 556 votos
São Luís/MA – Isabelle Passinho – 553 votos
Goianésia/GO  - Dr Marcos Vinicíus - 546 votos
Campinas/SP – Prof. Gustavo Merlo – 539 votos
Catalão/GO – Pedrinho – 531 votos
Porto Alegre/RS – Liza Cenci – 538 votos
São Bernardo do Campo/SP - Mariane Sant’ana  -  528 votos
São José dos Campos/SP – Willians Autismo – 523 votos
Paulista/PE – Irmão Kleber – 458 votos
São Luis/MA – Jaciara Frazão – 455 votos
São Paulo/SP - Regina do Bem -  454 votos
Porto Alegre/RS – Vilmar Beleza – 449 votos
Florianópolis/SC – Hudson Pires Chiquinho –  442 votos
Belo Horizonte/MG – Tatiane Carvalho  – 438 votos
Bagé/RS – Ana Paula Moreira – 424 votos
Cascavel/PR – Professora Luzia Alves – 421 votos
Irecê/BA – Meirinha – 421 votos 
Cuiaba/MS – Marcione Mendes – 409 votos
Mogi das Cruzes/SP – Jocelia (SOMOSNOTAVEIS) – 409 
votos
Porto Alegre/RS – Diego Silva – 408 votos
Sorriso/MT – Johnson Ribeiro – 395 votos
Jaú/SP – Fernando Ramzzine – 387 votos
Nova Iguaçu/RJ – Max Moraes da Silva - 381 votos

Candidatos por todo o Brasil que disputaram as Eleições, mas não foram eleitos:
Brusque/SC - Sidnei Pavesi  - 376 votos
Porto Velho/RO    - Professor Surdo Danilo Ramos – 375 votos
São Paulo/SP - Ricardo Borges -  367 votos
Ji-Paraná/RO – Leo Surdo – 359 votos
Manaus/AM – Ingrid Mendonça – 342 votos
Petrópolis/RJ - Pedro Fernandes – 342 votos
Suzano/SP – Cléo Associação Deficientes – 340 votos
Belo Horizonte/MG – Tales Douglas – 337 votos
Ribeirão das Neves/MG – Renato Max de Lima – 336 votos
Catu/BA – Amanda Brito Orleans – 332 votos
Aracaju/SE – Pablo Ramon – 325 votos
Ibiporã/PR – Lucas Botti – 324 votos
Florianópolis/SC – Rodrigo Tramonte – 320 votos
Divinópolis/MG – Brunão – 313 votos
Campinas/SP – Cris Mendes  – 307 votos
Itapevi/SP – Rosa Silva – 301 votos
Altamira/PA – Alceu Surdo – 301 votos
Marabá/PA – Hugo Surdo – 297 votos
Franca/SP – Wellington Cadeirante – 280 votos
Campo Grande/MS – Prof. De Libras Samuel Surdo – 279 votos
Patos/PB – Jossely Oliveira – 260 votos
São José dos Campos/SP - Oriana Chaves – 255 votos
Gravataí/RS – Jackson Reis – 255 votos
Peruíbe/SP – Lu Castellan – 259 votos
Carapicuíba/SP – Sandrinha COLETIVONÓS – 259 votos
Salvador/BA – Everaldo Neris – 247 votos
São Paulo/SP – Everaldo Ribeiro – 247 votos
Juiz de Fora/MG – Sara Ohana – 246 votos
Paraúpebas/PA – Monteiro Cadeirante – 244 votos
Itapetininga/SP – Alequinho – 237 votos
Rio de Janeiro/RJ – Diego Oliveira – 236 votos
Mauá/SP – Márcio Barzi – 227 votos
Jacobina/BA – Ademilson Edy – 221 votos
Piracicaba/SP - Jonas Silva – 218 votos
Mogi das Cruzes/SP– Ricardo Pedroso -  208 votos
Patos de Minas/MG – Eliane Morgado – 203 votos
Cajuru/SP – Sr. Wilson - 197 votos
Salvador/BA – Gilberto Romano – 194 votos
Nova Iguaçu/RJ - Everton Sampaio – 189 votos
Rio Grande/RS – Rafael Carneiro – 186 votos
Governador Valadares/MG – Josélio Coelho – 184 votos
Rio Branco/AC – Adriano Maruí – 170 votos
Feira de Santana/BA – Reinaldo Maia – 161 votos
Tangará da Serra/MS – Adriel Maia – 169 votos
São José dos Campos/SP - Garrincha Coutinho – 167 votos
Paraguaçu/MG – Professor Nildo – 158 votos
São José dos Campos/SP – Yuri Moreno – 157 votos
Aracaju/SE - Anita Silva – 154 votos
Lagoa Vermelha/RS – Fabinho cadeirante – 151 votos
São José dos Campos/SP - Jean dos Santos – 144 votos
Santana/AP – Rodrigo Pimenta – 136 votos
Manaus/AM – Josemim Ferreira – 138 votos
São José dos Campos/SP - William Rezende – 128 votos
Manaus/AM – Professor Ricardo Souza – 125 votos
Araguaína/TO – Edu Alves – 123 votos
São Simão/GO – Flory Macedo – 115 votos
Sobradinho/RS – Izabel Souza – 115 votos
Taubaté/SP – Paulo Cego – 114 votos
Nova Andradina/MS – Professor Welington – 112 votos
Petropolis/RJ – Judoca Marcele Félis – 110 votos
Breu Branco/PA – Marcio Dourado de Macedo -  108 votos
Itapira/SP – Evandro Dias (Salgadinho) 108 votos
Araraquara/SP - Dayana Beatriz – 105 votos
Boa Vista/RR – André Felipe Surdo – 102 votos

Arujá/SP – Leide Rose – 100 votos
Brusque/SC – Jucele Cunha – 99 votos
Mossoró/RN - Thiago F. de Queiroz – 98 votos
Cascavel/PR – Patricia Reis – 96 votos
Ourinhos/SP - Léia Brisola da AADF – 94 votos
Porto Alegre/RS – Volvei Ceguinho – 93 votos
Taubaté/SP – Cadeirante do Apocalipse / Denis Albert – 92 
votos
São João da Boa Vista/SP – Priscila Boveto  – 90 votos
Itabirito/MG – Wellington Surdo – 89 votos
Santo Antônio de Jesus/BA – Josiel Barreto – 89 votos
Timbaúba/PE - Edson Terapeuta – 89 votos
Cambuí/MG - Paulo Henrique (Gigante)  - 87 votos
Cachoeirinha/RS – Flávio Roberto– 84 votos
Cambé/PR – Juciele Rodrigues – 83 votos
Gravataí/RS – Roberto Barbosa Cadeirante – 81 votos
Pato Branco/PR – Vagner Bartokoski – 80 votos
Palmares Paulista/SP – Renatinho Marjioti – 76 votos
Barretos/MG – Prof. Marcos Freitas Libras – 76 votos
Ribeirão Preto/SP – Professora Tammy Dall – 76 votos
São Luís/MA - Etevaldo Santos – 76 votos
Araguaína/TO – Cleysson Wender Libras – 74 votos
Maringá/PR – Vinicius Surdo – 71 votos
Nova Lima/MG – Gustavo Martins Reis – 70 votos
Caraguatatuba/SP – Marçal Deficiente – 70 votos
São Carlos/SP – Renato Mendes – 70 votos
Itabuna/BA – Larissa Leal – 68 votos
Belford Roxo/RJ – Professor Zé Antonio – 67 votos
João Alfredo/PB – João Alexandre (Grande) -  66 votos
São José de Ribamar/MA – Abraão de Ribamar  – 65 votos
Joinville/SC – Jonas Marssaro – 63 votos
Jequié/BA - Sabrine Ribeiro – 62 votos
Salvador/BA – Jeronimo Guedes – 62 votos
Presidente Prudente/SP – Renan Roque – 58 votos
Sapezal/MT - Eduardo PCD -  57 votos
Colombo/PR - Luiz Vanderlei  - 55 votos
Paço do Lumiar/MA – Leninha – 55 votos
Aragarças/GO – Guilherme Cadeirante – 51 votos
Caçador/SC – Rubens Ribeiro – 48 votos
Regeneração/PI - Facão Cego – 43 votos
Parnamirim/RN - Toinho Fonseca – 43 votos
Queimadas/PB – João Quilherme – 42 votos
Presidente Epitácio/SP – Marcos Leandro – 41 votos
Paulínia/SP – Valdinery de Mira – 38 votos
Niteroi/RJ – Claudia Coimbra – 37 votos
Andradina/SP – Tiago Gusmão – 35 votos
Serra/ES – Silvio Moulin – 34 votos
São Gonçalo do Amarante/RN - Marcondes Cruz – 33 votos
Pirapora/MG – Edinho Surdo – 28 votos
Iguape/SP – Silvanei – 29 votos
Araxá/MG – Rosy Deficiente Visual – 28 votos
Natal/RN – Carlinho Deficiente – 26 votos
Resende/RJ – José Gomes – 25 votos
Cidreira/RS – Andrea Dahmer – 24 votos
Rio Grande da Serra/SP – Edson Cadeirante – 24 votos
São Miguel do Gostoso/RN - Geovanio Bello – 24 votos
Curitiba/PR – Damaris Martins – 16 votos
Ferraz de Vasconcelos/SP – Karlla Marcelino – 16 votos
Monte Aprazível/SP – Lucio Jardim – 14 votos
Nova Friburgo/RJ - Marciano dos Santos  - 13 votos
São José de Ribamar/MA - Divaldo Falcão – 13 votos
Pirapora do Bom Jesus/SP – Franciane Rodrigues – 13 votos
Timon/MA – Gil do Lourival Almeida – 7 votos 
Itapaci/GO – Ian – 3 votos
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E M P R E G A B I L I D A D E

Cerca de 20 mil pessoas com deficiência 
incluídas no mercado formal de trabalho. 
Esse é o principal legado que está sendo 
construído pela “iigual”.

Quando Andrea Schwarz se tornou 
cadeirante aos 22 anos de idade, em outubro de 1998, 
nunca poderia imaginar que ao lado de seu namorado 
na época, Jaques Haber, criaria a “iigual”, uma consul-
toria focada na inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e nem que seriam capazes de gerar 
tamanho impacto positivo na sociedade. 

Tudo começou a partir da experiência de vida do jovem 
casal e da vivência da Andrea como cadeirante. “Logo ela 
percebeu que continuava sendo a mesma pessoa, e que 
apenas havia adquirido uma nova necessidade específica 
de locomoção, mas percebeu que a sociedade passou a 
enxerga-la de forma completamente diferente. Parecia que 
ela havia se tornado invisível, que a cadeira de rodas havia 
tomado seu lugar de protagonismo em sua própria vida. 
Ela descobriu que os lugares que costumava frequentar 
não eram acessíveis, que as oportunidades no mercado 
de trabalho eram quase inexistentes, que as pessoas a 
enxergavam com pena, que não haviam produtos e ser-
viços pensados e desenhados para atender suas novas 

necessidades e, principalmente, percebeu que ela não 
era a única pessoa que tinha uma deficiência. Como ela, 
descobriu, haviam milhões de pessoas, muitas vezes 
em situações ainda menos privilegiadas”, afirma Haber.

A primeira ideia que Andrea teve, menos de 1 ano após 
ficar na cadeira, foi escrever um guia de acessibilidade da 
cidade de São Paulo, voltado para pessoas com defici-
ência e que trouxesse informações sobre acessibilidade 
dos principais estabelecimentos da cidade como centros 
culturais, restaurantes, shoppings, cinemas, entre outros. 
O objetivo era chamar a atenção para esse problema e 
mostrar que as pessoas com deficiência são consumido-
res e que estão carentes de produtos e serviços acessíveis 
e inclusivos.

Junto com Jaques Haber conseguiram patrocínio de 
algumas empresas para escrever o Guia São Paulo Adap-
tada, e para isso, tiveram que abrir uma empresa, o que 
daria origem a “iigual” nos moldes de hoje. 

Em 1999 o casal iniciou sua trajetória como empreen-
dedores sociais. Enfrentaram inúmeras dificuldades para 
empreender com inclusão em uma época que o assunto 
era completamente institucionalizado e as empresas ti-
nham dificuldade em entender os benefícios de serem 
mais inclusivas. “Na verdade até hoje é assim, mas há 20 
anos as empresas não tinham vergonha em mostrar a falta 
de interesse no tema. Foram inúmeras vezes que escu-
tamos que pessoas com deficiência não consumiam ou 
que não haviam profissionais qualificados”, afirma Andrea.

Para Haber: “vivenciar na pele a deficiência trouxe 
para Andrea uma força e uma resiliência, além de uma 
visão mais ampliada de mundo que foram essenciais para 
que ela se mantivesse firme na missão de incluir. Não à 
toa existe uma frase muito importante que simboliza a 
Convenção da ONU sobre os direitos das Pessoas com 
Deficiência: “Nothing about us without us” ou Nada sobre 
nós sem nós”.

Para Andrea, a sua empresa: “é uma empresa que 
nasceu de um propósito, por conta da minha experi-
ência de vida. Nossa missão é trabalhar pela igualdade 
de oportunidades. Por isso o nosso nome é iigual, por-
que queremos falar sobre inclusão e diversidade sob o 
ponto de vista da igualdade e não das diferenças. Nós 
valorizamos as diferenças e acordamos todos os dias 
motivados em contribuir para um mundo mais igualitário 
onde todas as pessoas possam competir e serem vistas 

INCLUSÃO E DIVERSIDADE
20 MIL PESSOAS  COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO !
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em igualdades de condições, independente 
de possuírem deficiência, ou da sua raça e 
etnia, idade, orientação sexual ou qualquer 
outra característica”.

Andrea já ministrou palestras em mais 
de mil empresas e faz um trabalho muito 
grande de geração de conteúdo em suas 
redes sociais, como no LinkedIn, Instagram 
e TikTok. Para Haber: “ela entendeu que o 
melhor caminho para incluir é normalizar a 
deficiência, mostrar que as pessoas são 
muito mais que suas deficiências, que além 
de suas limitações possuem diversos po-
tenciais e que querem ser protagonistas de 
suas próprias vidas. Mais do que especiais 
ela mostra que as pessoas com deficiência 
querem ser consideradas normais”.

Já são 22 anos que Andrea vive sua 
deficiência, 21 anos à frente da “iigual”, 
metade da sua vida, já que Andrea fez 44 
anos. São três livros publicados: Guia São 
Paulo Adaptada, Guia Brasil Para Todos e 
Cotas: como vencer os desafios da inclu-
são de pessoas com deficiência no mer-
cado de trabalho. “Somos idealizadores 
do Prêmio Melhores Empresas para Traba-
lhadores com Deficiência, que foi realizado 
em conjunto com a Secretaria Estadual dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência de 
São Paulo e que teve 5 edições nacionais 
(de 2014 a 2018) e duas internacionais na 
ONU em NY”, finaliza Haber.

Hoje, além da “iigual”, Andrea e Jaques 
estão também à frente da EqualWeb, uma 
tecnologia de acessibilidade digital capaz de 
transformar qualquer site em um ambiente 
acessível e inclusivo. A história da “iigual” 
que se mistura com a história de vida do ca-
sal Andrea e Jaques mostram que a inclusão 
é um bom negócio para todos !

Só tem ganhadores com a inclusão !

EXTRAINDO O 
MELHOR DE 2020 !

Brinco dizendo: 
“h i s to r i adores 
que lutem”, afi-
nal não tenho a 
menor ideia de 

como eles contarão nos livros, 
sites revistas ou onde quer que 
seja sobre 2020. 

O ano onde um vírus parou 
o mundo, onde a quarentena se 
estendeu por meses, onde tive-
mos que reavaliar nossa tolerân-
cia conosco e com o outro, onde 
preconceitos ecoaram, onde nos 
mobilizamos para combatê-los, onde tivemos que lidar com perdas, com 
a falta da liberdade, com a saudade de um abraço, de conversas presen-
ciais imediatamente substituídas por reuniões infinitas “on-line”, onde 
as pessoas com deficiência se viram muito vulneráveis, onde as “lives” 
muitas vezes nos fizeram pensar, sorrir, chorar, onde as redes sociais 
ganharam novos rostos e vozes, onde meus desenhos me salvaram em 
muitos momentos, onde acessibilidade ganhou luz....

Tento tirar o melhor do pior, acredito em dias melhores quase sempre 
e que fizemos uma parada obrigatório para reavaliar nossa vida e nossas 
escolhas, que isso vai passar e os abraços irão voltar. 

Estou fazendo uma baita limonada com 2020, bem docinha e refres-
cante, tenho falado com pessoas que não falaria se não estivéssemos 
vivendo esse momento de isolamento, reencontrei amigos, aprofundei 
relações, revi meus caminhos e estou refazendo meus percursos, 
tenho tentado construir pontes e costurar parcerias, realizar sonhos 
como ajudar a levar adiante o projeto Pipoca e Paisagem e me tornar 
professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia no curso 
de Engenharia de Tecnologia Asssistiva e Acessibilidade, o primeiro 
do Brasil. 

Só posso agradecer e aguardar 2021, trabalhando em casa, o que é 
um privilégio e assim me mantendo em isolamento, tendo amigos incrí-
veis que só se tornam melhores, e acreditando que vai passar. Sigamos ! 

ACESSIBIL IDADE P O R  LU C I E N E  G O M E S

Luciene Gomes 
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Doutoranda em Terapia Ocupacional pela 
Universidade Federal de são Carlos (UFSCar) nas 
áreas de Acessibilidade e Desenho universal. Docente 
do SENAC São Carlos na área de Arquitetura e 
Design arquiteturaparatodos@hotmail.com
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ENQUANTO HOUVER LUTA, HÁ ESPERANÇA !

Falar de 3 de dezembro - uma 
data especial para pessoas 
com deficiência, em plena 
pandemia de COVID-19, já 
pode ser considerada, segun-

do os dados estatísticos que crescem a 
cada dia, como uma vitória por estarmos 
aqui, resumidamente neste campo literá-
rio: eu escrevendo, a produção da revista 
publicando e você lendo !

Contudo, ainda  temos uma data em 
especial para se comemorar alguns fatos 
e avanços deste marco internacional, que 
sintetiza uma longa trajetória de muitas pes-
soas que lutaram  incansavelmente  para 
que isto, de fato, seja lembrado e celebrado 
como algo tão importante para a construção 
da nossa história enquanto pessoas com 
deficiência. 

Compilando esta longa construção, sem 
desvalorizar em nada a sua importância, esta 
data foi instituída pela Organização das Na-
ções Unidas no ano de 1992, em referência 
a década de 1983-1992, estimulado para 
comemorar resultados do Programa de Ação 
Mundial para as Pessoas com Deficiência, 
que listou mais de 200 itens a serem atingi-
dos naquele Programa de caráter mundial, 
muitos deles, pautados na igualdade e no 
respeito que lutamos até hoje.

Apenas para contextualizar, estamos em 

M O V I M E N T O P O R  TAT I A N A  R O L I M

Dezembro de 2020, e assumimos como em  
outros países e continentes, uma quarente-
na  imposta pelo governo que aqui, desde 
18 de Março deste ano, além das reco-
mendações de isolamento social, impõe 
o uso de máscaras faciais, uso de álcool 
gel e o mínimo de contato possível com a 
sociedade, o que pra nós, pessoas com 
deficiência, não parece ter sido tão difícil, 
já que, de certa forma, apesar de grandes 
avanços declarados pelos movimentos e 
conquistas de pessoas com deficiência, há 
uma parcela deste grupo que, infelizmente, 
sempre viveu neste isolamento social, pro-
fissional, educacional e,  inclusive, o que é 
pior: o isolamento familiar.

Diante da pandemia, enquanto escrevo 
este texto no início de Dezembro, só no 
Brasil são quase 180 mil casos de vidas 
levadas pela Covid-19. Estamos na classi-
ficação seguidos  do primeiro lugar com os  
Estados unidos, com quase 270 mil casos, 
e os índices só crescem a cada  instante na 
esperança de uma vacina milagrosa chegar 
para salvar vidas e não deixar sequelas.

Das sequelas e grupos de estudos que 
a comunidade médica vem estruturando,  
certamente alguns terão resultados de li-
mitações, que futuramente, inclusive, irão 
compor a grossa cota de pessoas com 
deficiências que hoje no Brasil com no-

vos critérios adotados pelo IBGE em 2018, 
somam milhões de pessoas com alguma 
deficiência  no Brasil, mas as pessoas ainda 
não se deram conta disto também. E entre 
outras tantas “des” percepções da vida,  
que neste texto vou incitar um pouco de 
esperança.

A mesma esperança que move um grupo 
pela busca da vacina é o que move quem 
luta há anos por uma causa e um mundo 
melhor pela inclusão.

Diante da dura realidade mundial que vi-
vemos, diante de tantas perdas e tragédias 
acumuladas e violências oportunizadas pela 
pandemia intensificadas pelas falhas dos 
sistemas que compõem uma sociedade, 
precisamos incitar a esperança, resgatá-la 
em nós, promover uma cultura de paz e ain-
da, acreditarmos na inclusão mesmo com 
tantos ataques e retrocessos questionáveis.

O meu sonho aqui mesmo, era poder 
falar da empatia, dos resultados mágicos 
e estruturantes de uma cidadania empá-
tica, mas o que constatamos foi apenas 
uma tendência, uma moda durante a pan-
demia seguida de investimentos políticos 
com prazo determinado. Enquanto a luta 
da pessoas com deficiência segue a ferro e 
fogo por longas datas e séculos com  prazo 
indeterminado para essa luta atingir índices 
de conscientização que impliquem no  res-
peito, na equidade social  e  na execução 
de  políticas públicas direcionadas a este 
público,  muitas vezes um misto de cansaço 
e impulso por novas lutas atingem parte dos 
ativistas que são pessoas com deficiências 
das mais variadas formas, tipos e possíveis 
categorias. E outras sem deficiência, simpa-
tizantes, familiares, na maioria mães, estu-
dantes, interessados, apoiadores, pesqui-
sadores e assim vai crescendo uma fatia da 
sociedade que consegue olhar o outro além 
das aparências: físicas, motoras, auditivas, 
cognitivas, múltiplas e visuais e somam-se 
numa sociedade mais consciente. É neste 
olhar, constatando alguns  resultados, que 
nos surpreendemos com a capacidade e a 
força destes movimentos sociais em trans-
formar a sociedade. Sim, é possível !
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Recentemente, estive em São Paulo, 
fotografando para um projeto internacio-
nal em plena Avenida Paulista, centro im-
ponente, local que foi palco de grandes 
eventos, grandes passeatas coordenadas 
por militantes de grande de referência para 
o nosso movimento somando forças por 
causas justas em prol da inclusão.

Lá também foi o meu palco em outras 
lutas, outros movimentos de causas que 
atuo, mas especialmente representando 
uma luta com o transporte público em SP, 
que inclusive por inúmeras vezes, postei 
aqui na REVISTA REAÇÃO capítulos do 
desrespeito que enquanto pessoas com 
deficiência éramos obrigados a enfrentar 
para termos o direito de ir e vir garantido.

A luta foi persistente e quase desistente, 
também, tamanho eram os dissabores que 
eu enfrentava com os gestores das compa-
nhias de transporte, apresentando propos-
tas, treinamentos, cobrando posturas de 
respeito, além do uso e manuseio correto 
dos elevadores quando tinham, denuncian-
do, exercendo e criando um movimento por 
melhorias que não beneficiaria somente aos 
cadeirantes, mas todo aquele que abrange 
o símbolo real da acessibilidade.

Com todos estes esforços, tudo pare-
cia tão insensível, cada dia de trabalho até 
chegar na empresa ou na faculdade era uma 
luta humilhante para milhares de pessoas 
com deficiência e eu me enquadrava neste 
grupo, não tínhamos o poder das redes 
sociais e eu  recebia cartas de todo  Brasil 
de pessoas com as mesmas dificuldades: 
motoristas que não paravam ao ver cadei-
rantes nos pontos de ônibus, mães com 
filhos especiais, cadeiras motorizadas, ele-
vadores quebrados, ou em perfeito estado 
mas que ninguém sabia operar etc. Enfim, 
disto resultaram muitas parcerias, muitos 
projetos e até um contrato com uma com-
panhia de transporte em Guarulhos/SP, que 
foi modelo de outros projetos, mas eu não 
tinha noção dos resultados até que  estive 
na Avenida Paulista novamente e precisei 
simular uma parada para o ônibus.

Estávamos  reunidos na Av. Paulista, nos 
preparando para a produção das fotos, en-
quanto  fazíamos a reunião, o setting  para 
maquiagem era criado pela maquiadora Ma-
ria Fernanda Barreira, para preparar para os 

cliques da fotografa Kica De Castro, que es-
colhi a dedo e fiz a indicação para o projeto. 
Depois de tudo pronto, a produção exigia 
fotos reais, do dia a dia e não tinha mais dia 
a dia do que me fotografar no momento de 
dar um sinal para o ônibus. Eu internamente 
com minhas experiências um tanto traumá-
ticas, já vivenciava o transtorno do passado, 
o motorista não ia parar, se parasse ia dizer 
que a plataforma não funcionava, enfim, mi-
nha cara não ia sair das melhores nas fotos.

Até que, lá vem o ônibus, por dentro eu 
já me preparava para a batalha do passado.

Levantei o braço, senti até um calafrio e 
pensei: “quer ver passar direto ?”

O ônibus vinha se aproximando e eu já 
olhando para o lado para ver se ele tinha 
parado para algum “andante”, eu estava 
literalmente sozinha no ponto, estamos na 
pandemia no máximo tinha uma pomba no 
chão para me ver na luta com o motorista. 
De repente o ônibus para... abre a porta. 
Meu Deus !?! Eu já não estava acreditando, 
em seguida veio o cobrador e ainda disse: 
“Oi bom dia” ! Pronto, pensei, meu Deus... 
tô no lugar errado ! Ele perguntou se eu ia 
embarcar...

OI ?!? Respondi. E sabe aquele “OI” que 
fazemos na linguagem de hoje ?

Até eu dizer que não ia, o motorista já 
estava achando que eu, além de cadeirante, 
era muda ou surda, sei lá... Eu estava mes-
mo era chocada com o bom atendimento.

Bom, consegui dispensa-lo e dizer que 
tinha errado o ônibus e agradeci, fiquei 
olhando ele partir... A produtora pediu para 
repetir a cena, novo ônibus, novas fotos.

Estava tudo certo até que veio o segundo 
ônibus e aconteceu exatamente a mesma 
coisa. No terceiro ônibus, que efetivamen-
te simulamos a foto (esta que está sendo 
publicada aqui), eu passei a acreditar que 
algo tinha mudado no mundo do transporte 
público e por mim ficaria ali o dia inteiro 
dando sinal e vendo quem para e quem não 
para o ônibus para transportar um cidadão 
cadeirante, uma pessoa com deficiência, 
um idoso etc.

Não que esta seja a realidade de todo 
mundo ou mesmo o tempo todo, talvez 
tenha sido sorte, exceção ou alguém re-
almente capacitado pela empresa como 
pedíamos nos movimentos, ou  por fim, a 

pessoa é um motorista PCD ou tem um PCD 
em casa, bom seja como for, o resultado foi 
impactante e me renovou por muitos dias 
de esperanças

Desta esperança, chegando em casa, 
mesmo cansada, fiz como sempre fazia no 
passado via fax ou carta e então mandei 
um email para a empresa dando parabéns 
por aquilo que é uma obrigação, mas que 
sabemos que se não fosse esta luta persis-
tente este teria sido mais um motorista de 
ônibus que teria passado e não parado em 
plena Av. Paulista, como em outros tantos 
cantos do Brasil inteiro.

Disto tudo fica a certeza e a esperança de 
que temos que continuar lutando, seja qual 
for a sua causa os desafios são imensos, 
mas por menores que sejam os resultados 
poder colher isto ou deixar para o próximo 
algo menos duro é simplesmente gratifican-
te ! E o que foi pautado universalmente em 
1983, no item daquele documento sobre o 
transporte público, certamente não atingido 
na década prevista, levamos quase 40 anos 
para ter algo digno e a esperança daqui 
em diante é para que outros avanços pela 
inclusão não levem tanto tempo assim.

Referências
“12. A igualdade de oportunidades é o processo me-

diante o qual o sistema geral da sociedade - o meio físico 
e cultural, a habitação, o transporte, ...- torna-se acessível 
a todos” http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/
Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/programa-
-de-acao-mundial-para-as-pessoas-deficientes.html

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-
-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/programa-de-
-acao-mundial-para-as-pessoas-deficientes.html

http://www.unirio.br/acessibilidade/
noticias/03-de-dezembro-dia-internacional-da-
-pessoa-com-deficiencia#:~:text=Pessoas%20
com%20Defici%C3%AAncia-,03%20de%20
Dezembro%20%2D%20Dia%20Internacio-
nal%20Luta%20das%20Pessoas%20com%20
Defici%C3%AAncia,t%C3%A9rmino%20da%20
d%C3%A9cada%201983%2D1992.

https://diversa.org.br/ibge-mudanca-dados-pessoas-
-com-deficiencia/#:~:text=Ent%C3%A3o%2C%20em%20
2018%2C%20o%20IBGE,23%2C9%25%20identifica-
dos%20anteriormente.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/
comissoes/comissoes-permanentes/cpd/arquivos/cinthia-
-ministerio-da-saude
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S E X U A L I D A D E P O R  PA U L A  F E R R A R I

PANDEMIA E SEU 
IMPACTO NA LIBIDO

Você já parou para pensar no quanto de 
evolução tecnológica nos tivemos nos 
últimos 20 anos ? 

Daria uma lista enorme de coisas 
que tiveram uma evolução importante !  

A internet, os smartphones, computadores, televisor, 
vibradores, enfim, uma infinidade de coisas que nos 
dias de hoje nos perguntamos como conseguíamos 
viver sem !

Opa, peraí... VIBRADORES !?! 
Sim, queridos e queridas ! Os vibradores evoluíram, 

e muito, nessas duas últimas décadas e, pasmem, 

Paula Ferrari 
é fisioterapeuta, especialista em 
reabilitação neurológica. Há 10 
anos trabalha com a temática 
da sexualidade da pessoa com 
deficiência. Modelo fotográfica da 
agência Kica de Castro Fotografias.
paula.pferrari@yahoo.com.br 

eles se tornaram muito mais acessíveis às pessoas 
com deficiência !

Com texturas, materiais, cores e, principalmente, 
formatos dos mais diversos, os vibradores atuais es-
tão cada vez mais “democráticos” e atendendo a um 
maior número pessoas e às mais diferentes formas 
de prazer !

Há 20 anos atrás, esse famoso objeto era cilíndrico, 
feito de um plástico rígido e movido à pilha. 

Hoje, há vibradores para todos os gostos ! A tec-
nologia trouxe a possibilidade, inclusive, de controlar 
a intensidade e o tipo de vibração através do celular 
ou do computador. 

Logo penso na acessibilidade ! Para quem não tem 
muitos movimentos de membro superior ou mesmo 
força e mobilidade manual, esta pode ser uma opção 
muito interessante !

Mas os avanços não param por aí. Recentemente, 
recebi a notícia da criação do Neurodildo, idealizado 
pela pesquisadora Rita Wu.

O Neurodildo articula duas tecnologias cada vez 
mais protagonistas do nosso futuro de possibilida-
des: a interface cérebro-computador e a inteligência 
artificial. 

A ideia é que, à distância, seja possível uma pes-
soa, apenas com o pensamento, possa controlar a ve-
locidade e o movimento do vibrador em outra pessoa 
e receber, de volta, o quanto de prazer o(a) parceiro(a) 
está sentindo.

Dá para acreditar ? Com essas novas tecnologias, 
é possível controlar o vibrador e experimentar nossas 
sensações de forma cada vez mais autônoma. 

Enquanto tudo isso ainda não está disponível no 
mercado, que tal conhecer os modelos já existentes 
? Tenho certeza que eles garantirão bons momentos, 
seja sozinho ou a dois (a três ou mais !).
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Houve no início da pandemia 
do coronavírus um equívoco 
das autoridades médicas ao 
classificar somente os ido-
sos e os doentes crônicos, 

entre os segmentos da população com maior 
risco de contrair a Covid-19.

Pessoas com vários tipos de deficiên-
cia, especialmente aquelas com sequelas 
neurológicas, que dependem da ventilação 
mecânica para respirar e até mesmo dor-
mir, também fazem parte do grupo de risco. 
Por isso, nós PcDs, precisamos continuar 
seguindo as normas recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, de 
isolamento social até que surja uma vacina 
comprovadamente eficaz. 

A Secretaria Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, expediu explica-
ções alertando aos que possuem sequelas 
de quadro neurológico que a infecção do 
coronavírus pode, nesses casos, apresentar 
sintomas diferenciados, tais como: brusca 
piora na saúde, perda da memória recente 
ou confusão mental, perda de mobilidade e 
força, além de fadiga constante. Ou seja: a 
qualquer observação de mudança em sua 
condição de saúde procure alertar sua família 
da necessidade de procurar o serviço de 
pronto atendimento mais próximo do local 
de sua residência. 

Mesmo entre as pessoas com deficiên-
cia, existem aqueles que não acreditam nos 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
E A PANDEMIA DE COVID-19

efeitos nocivos do 
coronavírus. Sem ci-
tar o nome, contarei o 
caso que aconteceu 
com um conhecido 
meu, que tem seque-
las da poliomielite. Ele 
achou desnecessário 
seguir os protocolos 
recomendados pela 

OMS, não fazendo sequer o uso de másca-
ras. Acometido de um repentino mal estar, 
buscou um médico e recebeu o diagnóstico 
da Covid-19. Precisou ser internado, passou 
pelo respirador mecânico e recebeu uma 
série de medicamentos até se recuperar. 
Liberado pelos médicos, voltou para casa, 
mas agora não está conseguindo andar com 
o auxílio das muletas como fazia antes. Ele 
disse estar sentindo uma “fraqueza crônica” 
e segue se tratando. Tudo isso poderia ter 
sido evitado se, no começo, tivesse seguido 
os protocolos recomendados.

Recentemente surgiu o alerta de uma 
possível regressão e o risco de contágio pela 
Covid-19 continua grande. Recomenda-se a 
todos a contínua higienização das mãos re-
gularmente e a manutenção das medidas de 
distanciamento social. Aos que necessitam 
de cuidados constantes de terceiros para 
suas atividades de vida autônoma, pode se 
tornar mais difícil manter a distância mínima 
recomendada de um metro e, nestes casos, 
para que a situação não se torne dramática, 
o uso de máscaras e a higiene das mãos se 
faz constante.

A R T I G O P O R  G E R A L D O  N U N E S

Nos lares a ventilação de ambientes e a 
proteção das vias aéreas ao sair de casa, 
é um procedimento quase obrigatório. Ao 
retornar a máscara utilizada deve ser lavada 
e substituída por outra higienizada. Pessoas 
assintomáticas também podem ser transmis-
soras do vírus, desta maneira é importante 
que os cuidados sejam mantidos cotidia-
namente. 

Além das mãos, é importante que a hi-
gienização aconteça nos equipamentos uti-
lizados com frequência, como ventiladores 
mecânicos, cadeiras de rodas, bengalas, 
muletas e demais objetos. Lembre-se que a 
pandemia é uma questão de saúde pública, 
sendo dever de todos evitar os riscos de 
contaminação.

Todos nós sabemos que ficar afastado 
das atividades sociais de estudo, trabalho e 
lazer podem trazer sentimentos de ansieda-
de, solidão e insegurança. O recomendável 
é manter a proximidade de familiares e es-
tabelecer contato com amigos por meio das 
interações virtuais. O contato com outras 
pessoas é benéfico no processo de enfrenta-
mento ao momento atual, pois pode facilitar 
o gerenciamento das emoções e amenizar a 
ansiedade.

Mantenha-se atualizado(a) pelas notí-
cias veiculadas em fontes confiáveis, fuja 
das fake news. Dentro do possível, procure 
manter-se produtivo(a) em suas atividades 
e busque ajuda, no caso de surgirem senti-
mentos que te deixem triste ou angustiada(o). 
Lembre-se: O enfrentamento do coronavírus 
não está sendo fácil para ninguém.

Geraldo Nunes
se tornou paraplégico com um ano e meio de idade, é 
jornalista profissional especializado em mobilidade urbana e 
acessibilidades. Pesquisador e memorialista, durante 20 anos 
sobrevoou a cidade de São Paulo na condição de repórter aéreo. 
E-mail: geraldo.nunes1@gmail.com

TODO CUIDADO É POUCO !
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D E S A B A F O P O R  A D R I A N A  B U Z E L I N

AONDE ESTÃO AS REPRESENTATIVIDADES 
POLÍTICAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ?

Não é de hoje que percebo que o universo das 
pessoas com deficiência é composto por nichos. 
Segmentados e segregados, as pessoas com de-
ficiência, não se unem em prol da tão desejada 
inclusão social.

Essa afirmação provavelmente lhe causará estranheza, mas são 
em raríssimas exceções que estes nichos de pessoas se unem 
para conseguir algo em que beneficie a classe. Vez ou outra, se 
unem, timidamente, para que uma lei seja cumprida, leis estas que 
são muitas vezes, com alternâncias de governo e mesmo protegi-
das pela LBI, lesadas com tentativas de descumprimento através 
de projetos de leis estaduais e municipais.

Essa desunião foi claramente percebida através das últimas elei-
ções municipais deste ano, pois nunca tivemos tantos candidatos 
com algum tipo de deficiência disputando um cargo no legislativo 
e no executivo em todo Brasil. Muitos com mandatos coletivos, o 
que foi o grande diferencial destas eleições, como muitos outros 
representantes da classe que colocaram seus nomes na disputa, 
a fim de defender os interesses da nossa classe. Porém, muitos 
nomes não foram eleitos e foram agredidos verbalmente com fortes 
discursos recheados de ódio.

Frases como: “Nada sobre nós sem nós”, caem por terra quando 
nos deparamos com os resultados destas eleições. Mas, para vocês 
saberem como surgiu essa frase, terei que ir na história da luta das 
pessoas com deficiência.

O movimento “Nothing about us without us” surgiu como 
lema no início do século XX nos Estados Unidos e depois se espa-
lhou pelo mundo inteiro no intuito de representar o movimento das 
pessoas com deficiência e também de muitas minorias sociais, dan-
do visibilidade à causa da inclusão e aos direitos que eram negados 
essas pessoas, inclusive o de participação social em sua plenitude.

Um grande exemplo dessa desunião, foi a campanha promovida 

pelo Sistema Reação, onde se usou a hastag #70MILNAODA-
MAIS, para demonstramos nossa insatisfação com o teto - valor 
limite – na compra de carros para que pessoas com deficiência 
e familiares, para que os mesmos possam ter direito a isenções, 
valor este que se mantêm desde 2009 e precisa ser ajustado com 
urgência.

Em uma das matérias anteriores da Revista Reação, o trecho 
da fala de Rodrigo Rosso, presidente da ABRIDEF, traduz que: “o 
chamado segmento PcD espera que pelo menos dois assuntos 
sejam pautados na próxima reunião do órgão (Confaz), ou pelo 
menos colocado em pauta: o primeiro, o reajuste do valor teto para 
o veículo 0 Km que pode ser comprado por pessoas com deficiência 
e familiares – afinal já se vão 11 anos que, pelo Convênio 38 do 
ICMS do CONFAZ, as pessoas que tem o direito à essa isenção 
só podem adquirir veículos com valor inferior a R$ 70.000,00 (se-
tenta mil reais). E o outro assunto, seria a prorrogação do direito 
a esse benefício de isenção do ICMS que se encerrará dia 31 de 
dezembro deste ano”. Entretanto, a desunião da classe é tamanha 
que pautas como estas, mesmo de extrema importância, apesar 
de muito divulgadas, ficam em segundo plano.

Mas o que isso tem a ver com o que a desunião da classe que 
eu estava falando ?

Situações como estas, para mudança de leis, se faz necessária 
uma pressão popular junto ao CONFAZ, aos governadores de todos 
os estados e seus Secretários de Fazenda para que, não só seja 
mantido esse direito de isenção e o benefício do convênio, como 
também o valor teto seja aumentado pelo menos pelos índices de 
inflação dos últimos 11 anos.

A falta de representatividade da classe de PcD nos torna mais 
vulneráveis e a reivindicação destes direitos. É mais difícil alcan-
çarmos nossos objetivos. Algo que visivelmente não acontece em 
outras classes, consideradas minorias, como os LGBTQI+, por 
exemplo, que tiveram votações expressivas em todo Brasil.

Talvez até soe muito pessoal meu artigo, pois concorri ao cargo 
de vereadora por Belo Horizonte/MG nesta última eleição e não fui 
eleita, não por falta de trabalho destinado a este universo, afinal, 
por anos me dedico a projetos de comunicação voltados para 
inclusão social, como ser colunista desta revista, editora do portal 
Tendência Inclusiva, apresentadora do canal Vidas em Cenas no 
Youtube, produtora do programa Viver Eficiente e ter participado 
de projetos, como o Very Special Arts em todo o Brasil na década 
de 90. E para quem não me conhece e me julga erroneamente pela 
minha representação como artista, modelo inclusiva e ser mergu-
lhadora adaptada, acreditando que não entendo o que a maioria 
das pessoas com deficiência enfrentam, ou seja, me rotularam 
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AONDE ESTÃO AS REPRESENTATIVIDADES 
POLÍTICAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ?

como uma pessoa que não enfrenta as mesmas dificuldades 
esquecendo meus 27 anos de cadeirante e minha história de 
superação e luta. Um preconceito às avessas.

E não sou novata neste ramo da política, concorri ao cargo de 
vice-governadora do estado de Minas Gerais em 2016, sendo a 

primeira mulher cadeirante, tetraplégica, a se propor 
a defender a inclusão social em sua totalidade. 

Entretanto, nomes como Valdireny Mira, 
ativista social como eu, mulher com doença 
rara popularmente conhecida como ossos 
de vidro, presidente Fundadora da ASADDEP 

- Associação de Aprendizagem e Desenvolvi-
mento da Pessoa com Deficiência e Doença Rara 

d e Paulínia, Conselheira Estadual dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência representando as pessoas com doenças raras, 
foi candidata a vereadora por seu município e também não foi 
eleita. A julgam também talvez por acreditarem que ela seja 
incapaz de defender seus semelhantes. O tal capacitismo que 
significa subestimação da capacidade e aptidão de pessoas 
em virtude de suas deficiências.

São muitos casos, mas apenas citei dois exemplos para 
exemplificar, pois se fosse citar todos, este artigo não teria fim. 

Percebo claramente que, talvez a frase que mais nos repre-
sente seja: “Pessoas com Deficiência não votam em Pessoas 
com Deficiência”! Talvez por julgarem aqueles que têm a co-
ragem de se candidatar e entrar para este mundo da política 
como incapazes de serem representados pelo seu semelhante, 
talvez por se contaminar por aquele discurso errôneo de que se 
candidatar é autopromoção. Talvez pela abstenção às urnas, por 
se acomodar e não sair da zona de conforto para mudar nossa 
realidade. Talvez a omissão e a desunião da classe seja cultural, 
mas não vamos generalizar, pois muitos lutam por melhorias 
apesar de tanta hostilidade. O fato é que sem representativi-
dade estamos perdendo espaço e seremos representados por 
aqueles que não sofrem na pele tanto preconceito, intolerân-
cia e desigualdade de direitos e oportunidades. No entanto, 
infelizmente, a grande verdade é que o assistencialismo ainda 
continua sendo o grande mal das pessoas com deficiência.

Ainda tenho esperança que o capacitismo não vigore, que 
tenhamos mais pessoas com deficiência qualificadas exercendo 
profissões que por muitos anos não eram destinadas a nós. Que 
sejamos protagonistas e não coadjuvantes. Que sejamos perse-
verantes e resilientes para continuarmos lutando por melhorias 
e, principalmente, por cumprimento das leis já conquistadas. 

M A I S  E F I C I E N T E P O R  S A M A R A  D E L  M O N T E

DIA QUE A TERRA PAROU... 
MAS EU NÃO PAREI !

Pensei muito o que falar nessa minha coluna como 
última matéria do ano. E decidi compartilhar com 
vocês, como foi este 2020 para mim.

Até o dia 14 de março eu vivia a minha rotina 
normal, fazendo as terapias, visitando amigos e 

família... Uma semana antes, no dia 7 março, fiz mais um lança-
mento do meu livro: “Samara, Apaixonada pela Vida”, na Casa 
da Palavra, em Santo André/SP, como parte da programação 
do Dia Internacional da Mulher. 

No rádio, na TV, nas mídias em geral, eu só ouvia falar na 
China, em morcegos, vírus... E eu com isso aqui ? Se tudo 
acontecia lá do outro lado do mundo, bem longe ?!

Pois bem ! Compromisso agendado para o dia 15 de março 
foi cancelado... Centro Paralímpico Brasileiro fechando e ligan-
do para eu ir buscar a calha e as bolinhas de bocha... todas 
as terapias suspensas.

Só ouvia falar de álcool em gel... só via rostos tampados... 
Os abraços que tanto amo, cadê ?

Coronavírus se multiplicando, a Covid-19 matando e o 
mundo parando.

Como dizia Raul Seixas: “O dia em que a terra parou !”
Mas, dentro do possível, ficando em casa, eu não parei. Come-

cei o curso EAD de Filosofia e a usar a garagem para os treinos 
de bocha. Aceitei o convite muito especial para ser madrinha 
da Liga Acadêmica de Fisioterapia em Neuropediatria da FMU.

Em alguns momentos, me refugiei com minha família na 
nossa casa de praia.

E, tomando todos os cuidados para não me contaminar, o 
corona me achou. Mas, Graças a Deus, tive apenas um pouco 
de dor no corpo e senti também meu paladar diferente. Minha 
mãe e meu pai também ficaram doentes com sintomas leves.

O momento é de preocupação e respeito, principalmente 
com o enorme número de pessoas que não tiveram a mesma 
sorte que eu e minha família.

O momento também é de reflexão sobre o que realmente 
nos tem valor.

A vacina vai chegar e vamos ficar mais tranquilos. 
Só que deveremos continuar sempre pensando não só em 

si, mas no outro e no mundo em que vivemos.
Feliz 2021 !

Samara Del Monte 
é jornalista, idealizadora da Revista 
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T E S T- D R I V E  T R A C K E R

Desde o seu lançamento, o 
Novo Tracker vem sendo 
o queridinho do Brasil. 
Hoje o modelo é um dos 
mais vendidos do merca-

do e lidera as vendas da marca ao lado 
do já consagrado Onix. 

Atendendo a pedidos dos leitores da 
Revista Reação, o SISTEMA REAÇÃO, 
em parceria com a GM Chevrolet, rea-
lizou uma ação de test-drive junto do 
público com deficiência e seus familia-
res. Foram praticamente 3 meses com 
o carro fornecido pela fábrica para que 
a nossa equipe exclusiva de especialis-
tas pudesse avaliar a Nova Tracker nas 
mais variadas situações de uso no dia-

-a-dia de uma pessoa com deficiência 
e também de seus familiares, avaliando 
pontos que só quem faz esses testes 
específicos há mais de 20 anos conse-
gue enxergar. E foi uma grata surpresa ! 

O modelo enviado pela GM para nos-
sa redação foi a Tracker LT 1.0 – Flex 
– Turbo. Num primeiro momento, antes 
de andar com o carro, nossa equipe até 
ficou  desconfiada, por ser uma SUV 
com motor 1.0. Como será ? Mas depois 
de experimentar por cerca de 3 meses 
e em várias situações, todos os precon-
ceitos ficaram de lado e descobrimos 
porque esse modelo vem crescendo em 
preferência e em vendas todos os dias 
em sua categoria. 

NOVO CHEVROLET 
TRACKER
UMA UNANIMIDADE. E O DESEJO DE MUITOS !
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Potência, beleza, tecnologia e 
segurança

O motor Flex tem bom desempenho 
com seus 3 cilindros e 116 cv. A versão LT 
vem com câmbio automático de 6 marchas, 
com trocas suaves – mas um pouco lento 
nas reduções, até por isso, tem na lateral 
da alavanca do câmbio, um botão seletor 

de marchas. A versão traz direção elétri-
ca e outros tantos equipamentos, como 
por exemplo: o controlador automático de 
velocidade no volante, partida por botão, 
maçaneta da porta com sistema de aber-
tura por chave presencial, sistema stop/
start, sensores de estacionamento traseiro, 
câmera de ré, ar-condicionado, trio elétrico, 
central multimídia que espelha seu celular, 

wi-fi nativo e tomadas USB para carregar 
celular com ponto na frente e dois pontos 
atrás, computador de bordo e on-star (3 
meses gratuito). 

A versão não vem com banco de couro, 
mas o acabamento interno é bem interes-
sante, mesmo com muito plástico, tem no 
centro do painel e nos apoios de braço um 
material mais macio. E o volante, alavan-
ca de câmbio (automático) e freio de mão, 
são de um material emborrachado. Alguns 
detalhes do volante, painel e portas são 
revestidos de alumínio, o que traz uma certa 
classe ao interior do modelo, junto com o 
teto bem claro.

No quesito segurança o Tracker não dei-
xa nada a desejar. Vem com 6 air-bags, freio 
ABS, isofix, cintos de 3 pontos para todos 
os ocupantes e apoios de cabeça. Vem 
ainda com auxiliar de partida em rampa, 
controle de tração e de estabilidade. 

Seu design moderno dá um ar contem-
porâneo e ao mesmo tempo futurista ao 
modelo. A luz de seta fica nos para-lamas 
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dianteiros, os frisos são pretos sobre as 
rodas com bordas largas e os para-choques 
são pretos também. Suas linhas trazem na 
traseira alta e de lanternas afiladas, seu 
grande charme. Na frente, a grade larga dá 
ao modelo um certo ar de robustez, acom-
panhado pelo aro das rodas de liga leve 
(16 polegadas) e pneus de perfil um pouco 
mais alto.

Conforto, dirigibilidade, acessibilidade 
e espaço interno

Espaçoso por dentro, o banco do mo-
torista tem regulagem de altura e o volante 
também, inclusive regulagem de profundi-
dade. Tudo isso proporciona várias posi-
ções para dirigir com conforto e segurança. 
Fazendo com que a adaptação – alavanca 
de freio e acelerador – fique bem acomo-
dada quando necessário. 

Para quem vai atrás, o conforto fica 
por conta do assento mais alto. Cabem 3 
pessoas no banco de trás tranquilamente. 
O banco do motorista se encaixa no cor-
po, proporcionando segurança e conforto, 
ainda mais para quem tem algum tipo de 
dificuldade de controle de tronco.

O acesso aos comandos do painel são 
bem tranquilos, além de possuir boa parte 
dos comandos todos à mão, no volante. 

A altura do banco do motorista em rela-
ção ao solo é perfeita. Para quem usa cadei-
ra de rodas, a transferência da cadeira para 
o carro ou do carro para a cadeira é bem 
confortável e sem muito sacrifício. Aqueles 
que costumam desmontar sozinhos a sua 

cadeira e guardar dentro do carro, encon-
tram facilidade pelo bom ângulo de abertura 
de porta, pelo vão espaçoso e a coluna bem 
posicionada. Para quem usa muletas ou 
bengalas, ou até mesmo pessoas obesas 
ou idosas, a altura do banco do motorista 
e do passageiro facilitam o entrar e sair do 
veículo, nem tão alto, nem tão baixo. 

Macio na cidade, na estrada ou mes-
mo em terrenos difíceis, a Nova Tracker 
se comporta muito bem e tem um consu-
mo razoavelmente bom, tanto na gasolina 
como no etanol, mesmo com o ar-condi-
cionado ligado.

A visibilidade é boa, vidros são grandes e 
o final do capô dianteiro é bem definido. Os 
pontos de visão são bons, apesar de alguns 
pontos cegos nos retrovisores laterais. A 
partida no botão é um grande facilitador 
para muitas deficiências, bem como a trava 
elétrica. O sistema start-stop pode ser de-
sativado, caso o condutor não goste. 

O porta-malas

O porta-malas tem tampão e 393 litros de 
capacidade, razoavelmente satisfatório para 
o tamanho do carro. Cabem de forma bem 
justa, cadeiras de rodas manuais, modelo 
monobloco, desmontadas, e até mesmo 
cadeiras dobráveis em “x”. De preferência, 
retirando-se as rodas. Mas conseguimos 
acomodar até cadeiras de rodas dobráveis 
sem retirar suas rodas, o que é difícil de 
acontecer em porta-malas comuns. Lem-
brando que em todos os casos, o tampão 
precisou ser retirado. 

O ponto alto do porta-malas é que ele 
tem a opção de ampliação com o tomba-
mento dos bancos traseiros, ampliando sua 

capacidade de carga consideravelmente. 
Os bancos podem ser rebatidos em duas 
situações, pois bipartidos, proporcionando 
várias opções de uso, cabendo até cadeiras 
de banho e scooters dobráveis. Até cadeiras 
especiais para crianças com paralisia cere-
bral são possíveis de serem transportadas 
com um dos bancos rebatidos.

Indiscutivelmente o Novo Tracker é uma 
grande opção em sua faixa e categoria, e 
tem uma boa relação custo x benefício. Vale 
a pena testar, experimentar e descobrir se 
ele atende a todas as suas necessidades. 
Acreditamos que sim !
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Aprovada e recomendada !

Sérgio Aparecido Viana tem 46 anos, é 
soldador e tem uma Tracker há 4 meses. Ele 
é de São José dos Campos/SP e comprou 
o modelo na Concessionária Capricho, em 
sua cidade. Sérgio tem perda de força do 
lado direito do corpo e reflexão nos pés há 9 
anos, usa o apoio de uma muleta canadense. 
“Optei pela compra da Tracker pelo preço, 
economia e a beleza do carro”, comenta. 
“Acho o carro ótimo em tudo: conforto, mo-
tor, estabilidade... o câmbio responde rápido 
na troca de marchas. Superou minhas expec-
tativas. Vou ficar com ele um bom tempo, até 
aparecer uma outra Tracker para eu poder 
trocar de novo. Eu recomendo”, afirma.

Usa e recomenda !
Com 31 anos, Altair Marangne é para-

plégico desde 2011 (em decorrência de um 
acidente de carro). Ele é atleta e trabalha 
com o pai num depósito de materiais para 
construção da família na cidade de Várzea 
Paulista/SP, onde mora. “Sempre gostei de 
carros altos, SUV. Optei pela Tracker devido 
aos acessórios, espaço interno, conforto e 
motorização. O design, tanto externo quan-
to interno, também são detalhes que me 
encantaram. Sem falar na segurança, com 
airbags e isofix para cadeira de bebê. Ele 
comprou sua Tracker em Jundiaí/SP, cidade 
vizinha à sua, na Concessionária Spassus. 
“Tanto em pistas quanto na cidade, o carro 
fica bem colado nas curvas, tanto em mo-
mentos de frenagem quanto em momentos 
de aceleração”, destaca Altair. Ele conta que 
achava que o carro era muito alto e que seria 
difícil para me transferir e conseguir guardar a 
cadeira de rodas. “Mas por incrível que pare-
ça é muito fácil e tranquilo”, afirma. “O carro 
certamente superou minhas expectativas, o 
espaço interno dele é muito maior do que pa-
rece, consigo guardar meu equipamento de 
Esqui Cross Country e a cadeira de corridas, 
com muita facilidade, e ainda assim ter um 
espaço”, garante Altair, que já recomendou o 
modelo a vários amigos cadeirantes. “Gosto 
e uso os equipamentos eletrônicos, com a 
central multimídia, sensor de estacionamento 
e câmera de ré, além da questão do Wi-Fi, 
serviços disponíveis pela Chevrolet, como 
On-Star”, finaliza. 
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E D U C A Ç Ã O

EM 2021 PUC-SP OFERECE GRADUAÇÃO 
EM PRÁTICAS INCLUSIVAS

Uma das graduações mais novas 
da PUC – Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo, 
Práticas Inclusivas, foi um dos 
cursos oferecidos no Vestibular 

de Verão 2021, com provas que ocorreram to-
talmente online no início de dezembro.

Considerado inédito por ser diferente de ou-
tras instituições de ensino, formar profissionais 
que irão trabalhar em diversas áreas, e não so-
mente na educação, o curso capacita os estu-
dantes com competências técnicas, políticas, 
relacionais, de gestão e éticas para que pos-
sam gerir práticas inclusivas que contemplem 
pessoas com deficiência e seus familiares, nos 
diversos contextos em que se inserem e nos 
diferentes momentos dos ciclos da vida, da 
infância à velhice.

O profissional formado pela PUC-SP poderá 
contribuir para a construção de uma cultura de 
compreensão e inclusão da pessoa com defi-
ciência e estará apto a atuar em instituições e 
órgãos públicos e privados para criar políticas 
e estruturas adequadas e sustentáveis volta-
das para a inclusão, gerenciando ou integran-
do equipes multiprofissionais. Além disso, os 
egressos poderão ser pesquisadores capazes 
de produzir conhecimento científico e, com base 
neles, refletir sobre ações de práticas culturais 
inclusivas, sempre de forma atualizada em rela-

ção aos dados e produção de agências/organizações 
internacionais, levando em conta as decorrentes 
adaptações transculturais do local no qual atuam/
pesquisam.

De acordo com estimativas da Organização das 
Nações Unidas (ONU), as pessoas que têm algum 
tipo de deficiência constituem em torno de 10 % 
da população mundial. No Brasil, considerando-se 
condições socioeconômicas díspares e, por vezes, 
precárias, esse percentual pode ser ainda mais ele-
vado. Apesar de já existirem no país diversas leis 
que garantam a ampliação de oportunidades profis-
sionais, sociais e educacionais para essa parcela da 
população, as pessoas frequentemente se deparam 
com desafios que impedem seu pleno desenvolvi-
mento. Não raramente, sua vulnerabilidade se con-
funde com incapacidade. Desse modo, é comum que 
um indivíduo com algum tipo de desenvolvimento 
atípico não prossiga com os estudos ou  ainda, não 
se sinta capaz para atuar no mercado profissional.

“Durante nossa trajetória de 20 anos de atua-
ção com práticas inclusivas, assistimos avanços e 
conquistas importantes no cenário internacional e 
nacional e este novo curso vem com a proposta 
de sistematizar, aprofundar e gerar conhecimento 
e práticas inovadoras que contribuam efetivamente 
para o aumento da qualidade de vida, protagonismo 
e inserção plena, ao longo dos desafios das várias 
fases da vida”, afirma a professora Claudia Pacífico.

O curso da PUC-SP tem caráter transdisciplinar 
e se insere na interface entre as áreas de Saúde, 
Educação e Gestão. 

“A transdisciplinaridade é fundamental já que as 
questões envolvidas, nas diversas dimensões de 
atuação na área, requerem a contribuição de saberes 
específicos. Outra questão fundamental é a base 
científica no entendimento do desenvolvimento e 
comportamento humano ao longo da vida. Essa vi-
são com base científica, abrangente, multifacetada, 
e ao longo da vida é diferencial em relação a várias 
condições e, fundamental, em entregas de serviços 
relacionadas a desenvolvimentos atípicos originados 
da infância e com impacto longitudinal nas várias 
fases da vida, como os Transtornos do Espectro do 
Autismo”, explica a professora Leila Bagaiolo.
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Metodologia

O trabalho com projetos contribui 
para a formação integral do aluno que 
terá oportunidade de observar e viven-
ciar práticas com pessoas vulneráveis 
em diferentes contextos. Sob orienta-
ção docente, os estudantes irão pro-
por alternativas para superação ou 
minimização das dificuldades iden-
tificadas, construir conhecimentos 
relativos aos conteúdos estudados e 
também desenvolver habilidades, ati-
tudes e valores antecipando a vivência 
de desafios que serão frequentes em 
sua futura atuação profissional. Para 
a professora Claudia Pacífico, a estru-
tura curricular é o grande diferencial 
da graduação. “A estrutura curricular 
foi concebida para que desde o início 
do curso o aluno seja impulsionado a 
desenvolver habilidades de autonomia 
tanto pelo caráter prático, bem como 
pelo desenvolvimento de projetos 
autorais e, também, pelo conheci-
mento teórico/prático adquirido em 
diversas áreas de atuação, entre elas 
serviços em clínicas especializadas e 
escolas, dispositivos de lazer, atuação 
nas esferas públicas e terceiro setor, 
campo jurídico e gerenciamento de 
equipes, entre outras. Isso possibili-
ta ao egresso colocação profissional 
variada no mercado de trabalho. Além 
disso, nosso foco também é incentivar 
o empreendedorismo”.

No Vestibular de Verão 2021, foram 
oferecidas 35 vagas para o período 
noturno da graduação em Práticas 
Inclusivas, no campus Monte Alegre, 
sede da PUC-SP, na zona oeste da 
capital paulista. 

M Ú S I C A  E  A R T E P O R  C E L I S E  M E LO

A FAMÍLIA DE IVONE, NO 
INTERIOR DO CEARÁ

Celise Melo (Celelê)
é cantora, compositora, musicoterapeuta, atriz, educadora, 
escritora e é sucesso de público desde 1990 no Brasil e exterior. 
Tem Programa de TV Educativo e de Rádio: Arte e Inclusão !  
Contato: www.celeleeamigos.com.br

Olá, amigos ! Conversei com 
Alcione da Silva Venancio, 
nascida em Caridade, no 
Ceará. Ela é agricultora, 
mãe de 7 filhos, entre eles 

a Ivone Venancio Santiago de 5 anos, que foi 
diagnosticada com a doença Leucodistrofia 
Merosina Negativa Mutação Lama tipo 2 e 
hipotonia muscular, ela tem pouca mobili-
dade, pronuncia algumas palavras, respira 
por traqueostomia em ventilação mecânica 
e tem encefalopatia crônica.

Atualmente a família mora em Canindé/CE, 
fora da cidade, na zona rural de Baixa Fria. 

Alcione está internada há 4 anos, sen-
do três anos no Hospital Albert Sabin em 
Fortaleza/CE e há um ano está no Hospital 
Waldemar de Alcântara, também na capital 
cearense. 

Com a situação difícil em que vivemos 
atualmente o trabalho é escasso e a dificul-
dade para a família ganhar dinheiro é imensa. 
Inclusive muitas vezes fica complicado para 

ir visitar a Ivone no hospital, por falta de re-
cursos financeiros.

O pai das crianças, senhor Belarmino, é 
agricultor e está sem trabalho, mas faz arte-
sanato de alumínio em casa e vende algumas 
cestas. Ele ajuda na criação e é presente na 
vida de todos os filhos que estudam, mes-
mo com as grandes dificuldades. São eles: 
Francisco, Maria Ilailce, Ivonilce, João Pedro, 
João Paulo e o pequeno José. Todos gostam 
de ouvir música e assistir a vídeos no celular 
que ganharam.

O sonho de Alcione é tirar a Ivone do 
hospital, pagar as dívidas, comprar uma ca-
deira de rodas, todo o material que a menina 
precisa e adquirir uma motocicleta, porque 
moram longe da estrada e seria muito útil 
para eles.

Para quem quiser contribuir e fazer al-
guma doação, com certeza será de imensa 
validade e gratidão, pois são pessoas sim-
ples, mas agradecidas de verdade. Seguem 
os contatos do Whatsapp: (85) 99136-9199 
– Alcione. E do Belarmino: (85) 99297-3540.

“Agradeço de coração à Celise (Celelê), e 
à sua equipe que sempre fazem o bem para 
as pessoas. Também muito obrigada a quem 
ajudar e fizer essa família feliz, sempre serei 
muito grata”, diz a mãe.
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E S PA Ç O  A B E R T O P O R  A L E X  G A R C I A

Lá se vão 28 anos, eu era um adoles-
cente, uma pessoa de 16 anos, sur-
docega, com hidrocefalia e doença 
rara, com muitos sonhos e uma carga 
gigantesca de esperança de que nós, 

Pessoas com Deficiência, conquistaríamos a tão 
abençoada equidade social como uma virtude que 
se manifesta como senso de justiça, imparcialidade 
(não-seletividade) e, respeito à igualdade de direitos.

Apesar de meus 16 anos, observava claramente 
que esta falta de equidade estava muito além da 
relação Sociedade-Pessoa com Deficiência. Esta 
falta de equidade já estava muito presente entre as 
próprias Pessoas com deficiência, e, logo isso se 
transformaria na mais pura seletividade de direitos.

Se passaram 28 anos desde que em 1992, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o 
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que 
passou a ser comemorado todo dia 3 de dezembro. 

Hoje sou uma Pessoa Surdocega, com hidro-
cefalia e Doença Rara, não mais um adolescente, 
agora um “calejado” homem de 44 anos, Educador 
e Ativista, mas, que, por incrível que pareça, sigo 
bastante teimoso e ainda sonhando com aquela 
equidade – que tudo leva a crer – se perdeu ou 
jamais chegou a existir naquela mente e coração 
de um adolescente de 16 anos.

Os anos passaram, cheguei aos anos 2000 cola-
borando com os debates e formulação daquela que 
viria ser a nossa maior ferramenta: A Convenção 
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

A Convenção da ONU acalentou um pouco o meu 
temor sobre o avanço avassalador da seletividade 
entre nós – Pessoas com Deficiência – quando firmou 
em seu preambulo: 

“ j) Reconhecendo a necessidade de promover e 
proteger os Direitos Humanos de todas as Pessoas 
com Deficiência, incluídas aquelas que necessitam 
um apoio mais intenso “. 

Isso foi um alento, sim, mas, como eu temia, na 
prática, pouco ou nada efetivo.

Com o passar dos anos, comecei a defender o 
seguinte: na prática existem as Pessoas com Defici-
ência mais frequentes, são os mais visíveis e de menor 
complexidade. E existem as Pessoas com Deficiência 
menos frequentes, que são os mais invisíveis e de 
maior complexidade.

 Para mim, ficou evidente que a amplitude das 
relações de poder, dos interesses, das trocas de fa-
vores, usaram o termo: “Para Todos”, para camuflar, 
mascarara a real seletividade de Direitos. Neste con-
texto, os “Deficiência mais frequentes” estão mais 
próximos da inclusão, e os “menos frequentes” estão 
mais próximos da exclusão e abandono. 

Nos tempos atuais aborda-se constantemente os 
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável“ que, lo-
gicamente, possuem meio apoio incondicional e, fica 
muito claro que neste 3 de dezembro de 2020 – Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência – tenho 
por objetivo – com esta breve reflexão – fazer o aler-
ta: Os “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 
somente serão efetivos para a Humanidade se ações-
-ferramentas concretas forem desenvolvidas para que 
as pessoas  “menos frequentes” possam avançar em 
busca de uma maior-melhor equidade com relação as 
pessoas “mais frequentes”. 

DIA INTERNACIONAL DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O SONHO DE EQUIDADE ESTÁ FICANDO VELHO !

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega, 
com hidrocefalia e 
doença rara.
alexsurdocego@icloud.com
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No dia 3 de dezembro comemora-se o dia Internacio-
nal de luta das Pessoas com Deficiência. A data foi 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) em 1992 e têm como principal objetivo sen-
sibilizar e fomentar uma reflexão, em nível mundial, 

a respeito dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência.
De acordo com a ONU, aproximadamente 10 % da população 

mundial possui algum tipo de deficiência. No Brasil, de acordo com 
dados do censo do IBGE 2010, existem 45,6 milhões de indivíduos 
que se declaram com deficiência, o que corresponde a quase 24 
% da população.

As necessidades e os direitos das pessoas com deficiência têm 
sido uma prioridade na agenda das Nações Unidas durante pelo 
menos três décadas. Mais recentemente, após anos de esforços, 
a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo foi adotada em 2006 
e entrou em vigor em 3 de maio de 2008. 

No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(LBI), de 2015, fortalece os direitos das pessoas com deficiência, 
garantindo uma série de direitos relacionados à acessibilidade, 
educação e saúde, além de estabelecer punições para atitudes 
discriminatórias. Mas ainda temos muito o que lutar para que todas 
as garantias previstas, sejam cumpridas. 

PREPARANDO PARA O MUNDO !
PANDEMIA

A pandemia de Covid-19, impactou o mundo inteiro e especi-
ficamente as pessoas com autismo, assim como todo o universo 
que os cercam, as famílias, profissionais, clínicas, instituições, 
eventos entre outros. O distanciamento social, obrigatório, impu-
tou quebras de rotinas de pessoas com autismo e suas famílias 
e foi um grande desafio impedir a continuidade dessas rotinas. 

Gabriel Bussade, autista de 21 anos, aceitou bem o “novo mun-
do” que o corona vírus impôs. Ficou por mais de 120 dias sem sair 
de casa, no auge da pandemia e suas terapias foram suspensas. 
Ficar em casa o dia inteiro para um rapaz que já acordava pedindo 
para sair, adorava ir ao Mc Donald’s, caminhar ao ar livre e fazer 
as aulas de ginástica na academia, todos os dias, era imaginável. 
Em setembro, retornou as atividades físicas, fazendo aulas com a 
personal Tatiana Rupp na academia do prédio, três vezes por se-
mana e aos passeios de carro, uma vez ao dia, que ele tanto gosta.

Aceitou bem o uso das máscaras e faz o seu treino com ela, 
sem questionar ! 

O saldo positivo desses mais de 120 dias em casa, foi a des-
coberta de uma profissão: Gabriel, aos 21 anos, é o mais novo 
fabricante de bottons do mercado ! Ele ganhou uma máquina de 
fazer bottons no seu aniversário de 20 anos e que ficou guarda-
da no armário do seu quarto. Em meio a pandemia, o seu pai, 
Gustavo, lhe ensinou a fazer, com ajuda virtual do Douglas e do 
Victor, da gráfica Manifest e assim, foi inserida essa atividade na 
sua rotina. A confecção dos bottons e imãs na parte da tarde do 
seu dia. O comportamento do Gabriel foi surpreendente. Parecia 
que ele estava entendendo que estava acontecendo “alguma 
coisa diferente” no mundo e ele aceitou muito bem as regras que 
lhe foram impostas. 

Como são importante as terapias cognitivas comportamentais 
e as práticas baseadas em evidências para as pessoas dentro do 
Transtorno Espectro Autista ( TEA). O saldo positivo dos mais dos 
120 dias em casa, foi a descoberta de uma profissão ! 

Diga não ao CAPACITISMO !
As pessoas com deficiência só querem uma OPORTUNIDADE ! 
Invista no seu filho ou filha, dê limites e responsabilidades e 

os prepare para o mundo !

A U T I S M O P O R  A N D R E A  B U S S A D E

Andréa Bussade de Oliveira
é jornalista e mãe da Rafaela de 26 
anos e do Gabriel de 19, com autismo.

andrea.bussade.oliveira@gmail.com
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E S P O R T E S

COMITÊ DE CLUBES PARALÍMPICOS 
FAZ PARTE DO SISTEMA NACIONAL 
DO DESPORTO

A Lei Federal Nº 14.073/2020 passou a 
incluir o recém-criado Comitê Brasi-
leiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), 
entre as entidades do Sistema Nacio-
nal do Desporto, aptas a receberem 

recursos das loterias federais. O Comitê Brasileiro 
de Clubes (CBC), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) 
e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) já integravam 
esse sistema.

“O CBCP nasceu da indignação de clubes de 
pessoas com deficiência que não tinham oportu-
nidade de ter acesso aos recursos destinados ao 
paradesporto, que se encontravam à disposição do 

CBC. A lei nos dá oportunidade de escrevermos 
uma nova história para as instituições de pesso-
as com deficiência no Brasil”, diz João Batista 
Carvalho e Silva, presidente da entidade.

O CBC, ao qual João Batista se refere, tinha 
direito a 0,5 (agora, 0,46 %) da arrecadação das 

loterias. O Comitê de Clubes só autoriza agremiações 
a ele filiadas a participar dos editais para aquisição 
de materiais ou contratação de pessoal. O valor de 
mensalidade pago pelos filiados (cerca de R$ 3,9 mil) 
é considerado elevado pelas instituições paradespor-
tivas, o que dificultava o acesso aos recursos.

“Trabalhamos arduamente, no Senado e na Câmara 
dos Deputados, para reconhecerem formalmente o 
CBCP como integrante do Sistema Nacional do Des-
porto, para que se corrigisse uma injustiça com esses 
clubes e associações paralímpicas”, afirma o dirigente 
do Comitê de Clubes Paralímpicos.

O novo Comitê terá direito a 0,03 % do que era 
repassado à Confederação Nacional dos Clubes (FE-
NACLUBES), que passa a receber 0,01 % da arreca-
dação das loterias, e a 0,04 % do que era direcionado 
ao CBC, agora detentor de 0,46 % e não mais de 0,5 
%. Com base em números de 2019, a estimativa é de 
que o CBCP arrecade cerca de R$ 8 milhões ao ano.
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O time de futebol de amputados 
da Portuguesa fez sua estreia em um 
amistoso contra a equipe do Cosmoci-
ty. O jogo aconteceu em Guarulhos/SP 
e terminou em 2 a 2. O time é uma par-
ceria do clube com o Instituto R9. “Es-
tamos muito felizes com essa parceria 
com a Portuguesa e temos certeza que 
ela irá render muitos frutos”, contou 

Rogério Rodrigues de  
Almeida – o Rogerinho 
R9, presidente do Ins-
tituto. Além disso, ele 
também é atleta da se-
leção brasileira de am-

putados e artilheiro em 
quase todos os campeona-

tos que participou. Atualmente com a 
marca histórica de 546 gols e segue 
jogando.

No futebol para amputados, a par-
tida é disputada em campo de futebol 
soçaite, com dimensões mínimas de 
60 por 38 metros. O duelo consiste em 
dois tempos de 25 minutos e mais 10 
de intervalo. Ademais, cada time tem 
7 jogadores, e os jogadores de linha 
são amputados de uma das pernas e o 
goleiro de um dos braços. Por fim, não 
há limite de substituições e os atletas 
substituídos podem voltar ao jogo.

Em São Paulo, Portuguesa estreia time de futebol de amputados !
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D I R E I T O P O R  E D S O N  C O N S TA N T I N O  C H A G A S  D E  Q U E I R O Z

A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E O DESCONHECIMENTO 
DOS DIREITOS

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de de-
zembro de 2006 (Decreto Nº 6.949/2009), pessoas 
com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualda-
des de condições com as demais pessoas. 

Assim como a faixa etária, gênero e situação socioeconômica, 
a deficiência está entre os diferentes fatores que podem aumentar 
a exposição da pessoa a atos de violência. 

Dados internacionais da ONU reforçam a necessidade de um 
olhar mais atento para essa população, que tem 1,5 vezes mais 
chances de ser vítima de abuso sexual e 4 a 10 vezes maior pro-
babilidade de ter vivenciado maus-tratos quando criança. 

A pessoa com deficiência também tem uma maior dificuldade de 
acesso a serviços, assim como de obter uma intervenção policial, 
proteção jurídica e cuidados preventivos, haja vista os problemas 
de locomoção ou de comunicação. 

Dados fornecidos pela OMS sobre violência cometida contra 
pessoas com deficiência revelam que, em certos países, 25 % da 
população com deficiência sofre maus tratos e abusos violentos, 
sendo que os dados de pesquisas mostram que a violência pra-
ticada contra crianças e idosos com deficiência é mais comum e 
mais intensa em relação às pessoas sem deficiência. 

Os registros de violência, sobretudo contra as mulheres defi-

cientes, em países do primeiro mundo têm 
vários contornos e formas marcados, geral-
mente, por maus tratos e abusos. Em maior 
número estão os casos de violência passiva, 
por negligência. A negligência consiste na 
recusa de dar a alimentação e medicamen-
tos apropriados, na ausência de cuidados 
pessoais e de higiene, deixar de seguir as 
prescrições médicas, ou mesmo dar cuida-
dos inadequados. 

Já os maus tratos, podem ser de ordem 
física por meio de agressões, tratamento 
grosseiro e negligência com os cuidados 
pessoais, uso exagerado de restrições, ex-
cesso de medicamentos e reclusão. Os maus 

tratos psicológicos podem ser por excessos verbais, intimidação, 
isolamento social, privações emocionais, impedir a tomada de 
decisões próprias, ameaças em relação a familiares. 

Quanto aos abusos, existe a exploração sexual com a negativa 
do reconhecimento sexual da mulher, recusa de prestar informações 
ou educação sexual, como o controle de natalidade, sexo indese-
jado, agressões, esterilização forçada e, a exploração financeira, 
impedindo a pessoa de dispor e decidir sobre seus recursos. 

O autor dos maus tratos sempre exerce uma situação de poder 
em relação à vítima do abuso. Apoiando-se em sua autoridade 
poderá obter consentimento para contatos sexuais, com ameaça 
de morte ou violência se delatado ou mesmo desacreditar a vítima 
como testemunha. 

A violência contra pessoas ou grupos vulneráveis, sobretudo 
mulheres com deficiência e idosas é sistêmica, portanto, impedir 
a violência familiar e em instituições necessita de alterações na 
própria sociedade, principalmente, quanto a ver o outro como igual. 

Os abusos devem ser reconhecidos como um grave problema 
social e, em certos casos, como crime. As pessoas responsáveis 
pelos cuidados com pessoas com deficiência devem estar capa-
citadas para perceber e denunciar a violência. As pessoas com 
deficiência, por sua vez, precisam ser preparadas psicológica e 
fisicamente para enfrentar o autor da violência e denunciá-lo. 

Em que pese a necessidade de uma tutela maior do Estado para 
com os deficientes, a mensuração do fenômeno da violência contra 
pessoas com deficiência só se tornou minimamente possível no 
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Brasil a partir de 2011, quando a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República passou a compartilhar com outros 
entes públicos, os dados do serviço do Disque 100, referentes a 
esses casos.  

Um olhar mais atento sobre a quantidade de denúncias e a 
constatação das dificuldades com seus direcionamentos pela 
rede de proteção e responsabilização mostraram a necessidade 
de estruturar uma ação pública articulando diversos atores para o 
enfrentamento desta realidade.  

Em 2012, apesar de o número de casos comunicados pelo 
Disque 100 no estado de São Paulo terem sido modestos, foi 
identificado uma tendência de alta, talvez fruto da popularização do 
serviço, ou mesmo sinalizando que um certo “véu de invisibilidade” 
que pairava sobre o tema começava a cair.  

Considerando a gravidade dessa questão, a Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa com Deficiência passou a incluir 
outros atores e coordenar a elaboração do Programa Estadual de 
Prevenção e Combate da Violência contra Pessoas com Deficiência. 

As propostas foram apresentadas e validadas por todos os 
secretários das pastas participantes e pelo Conselho Estadual 
para Assuntos da Pessoa com Deficiência, além de submetidas a 
Consulta Pública por 60 dias. Após serem aperfeiçoadas e aprova-
das por todas essas instâncias, passaram a constituir as metas do 
Programa Estadual de Prevenção e Combate da Violência contra 
Pessoas com Deficiência, instituído pelo Decreto Nº 59.316, de 
21 de julho de 2013.   

No entanto, no Brasil, infelizmente, não se produziu até o mo-
mento dados e estatísticas específicos em relação à violência 
praticada contra a pessoa com deficiência. Por mais absurdo que 
pareça, o Atlas da Violência 2020 não menciona uma linha sequer 
sobre dados de violência sofrida por pessoas com deficiência.

O Atlas da Violência, coordenado pelo IPEA - Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, é o resultado de um estudo específico sobre a violência 
no Brasil, onde são divulgados relatórios periódicos sobre violência 
e assassinatos ocorridos no país, elaborados com base em dados 
obtidos junto aos registros do Sistema de Informação sobre Mor-
talidade do Ministério da Saúde (SIM/MS).

O descaso das instituições governamentais em não incluir no 
Atlas da Violência dados relativos às agressões praticada contra 
as pessoas com deficiência (PcD) é notório e evidencia ainda mais 
a ausência de políticas públicas para o enfrentamento desse grave 
problema sofrido pelos brasileiros com deficiência.

A exclusão de indicadores de violência sofrida pelos deficientes 
mostra que o Estado ainda não os enxerga, pois, muito embora 
possua ferramentas para isso, o governo federal se omite, dei-
xando claro seu desinteresse para com essa enorme parcela da 
sociedade brasileira.

Fato é que a visão do cenário de violência e opressão vividos 
pelas pessoas deficientes no Brasil é nebulosa e o Estado é o maior 
responsável, pois, em que pese a Constituição Federal dispor em 
seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, na prática, o que 

se observa é que ainda há um enorme abismo entre a teoria e a 
prática no que se refere ao enfrentamento da violência contra as 
pessoas com deficiência em nosso país. 

No entanto, a despeito da falta de vontade política dos nossos 
governantes na busca de uma solução para esse grave problema, 
sabe-se que a prática desse tipo de violência quase sempre está 
associada a fatores sociais, culturais e econômicos da sociedade, 
que vê a deficiência como um peso para a comunidade. Notícias 
obtidas nas promotorias de defesa de pessoas com deficiência 
revelam que a pessoa com deficiência intelectual está mais vulne-
rável à violência, se criança ou idosa. 

A violência a que está exposta a pessoa com deficiência (criança, 
jovem e adulta) é mais contundente na pessoa idosa e está atrelada 
ao estigma da deficiência e à falta de compreensão de que as in-
capacidades e as desvantagens ocasionadas pela deficiência são 
geradas no próprio meio. A revelação desse fenômeno ocorre e se 
fundamenta basicamente no preconceito e na prática de atos de 
discriminação, com a falta de acessibilidade nos ambientes, nas 
vias públicas, no transporte, na vida comunitária e cultural, com a 
falta de capacitação de profissionais das áreas de atendimento à 
saúde, assistência e serviços públicos em geral. 

A violência e a deficiência associam-se a fatores de risco prin-
cipalmente àqueles que estão relacionados à pobreza, moradia 
precária ou falta de moradia, ao isolamento social, às questões 
de gênero, às doenças física e mental associadas à deficiência. 

A caracterização da violência em relação à pessoa com defici-
ência é a mesma de outras áreas sociais e dizem respeito à: 

• violência institucional e estrutural do Estado quando não pro-
move os direitos assegurados na Constituição e nas leis. Duas 
hipóteses são as mais comuns: quando o Estado insiste ou persiste 
em manter inexistentes, ou até mesmo ineficientes, os órgãos de 
controle social (os conselhos de direitos), gerando a impossibilidade 
material e jurídica de avaliar, acompanhar e fiscalizar a política local 
voltada para a pessoa com deficiência; quando o Estado não institui 
política pública com condições orçamentárias e de execução em 
condições adequadas de atendimento. 

• violência familiar, traduzida em negligência, maus tratos físicos 
e psicológicos e exploração sexual e financeira; 

• violência gerada pela falta de informação e pela ignorância de 
leis que asseguram e protegem direitos; 
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• violência perpetrada pela omissão de profissionais de aten-
dimento assistencial e de saúde que não notificam ou denunciam 
casos de negligência e maus tratos e, 

• violência social consubstanciada no não reconhecimento da 
pessoa com deficiência como sujeito de direito. 

Segundo matéria publicada em junho de 2019 pela Agência 
Brasil, o Disque 100, serviço de denúncias do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou 11.752 casos 
de violência contra pessoas com deficiência em 2018. O balanço 
divulgado apontou aumento de 0,60 % nas denúncias comparado 
ao ano anterior. Os dados apontam que os irmãos são os que 
mais cometem a violência (19,6 %), seguidos por mães e pais 
(12,7 %), filhos (10 %), vizinhos (4,2 %), outros familiares (20,7 
%) e pessoas com relações de convivência comunitária (2,3 %). 

Se desconheço meus direitos, como vou me defender ?

A Convenção da ONU diz que há uma relação proporcional e 
direta entre o conhecimento do direito e a diminuição da violência: 
se desconheço meus direitos como vou saber se estou sendo 
preterido no atendimento preferencial em uma fila ou se estou 
sendo discriminado em um concurso público, por exemplo. Por 
isso a preocupação mundial, retratada em normas internacionais, 
voltada principalmente para prevenção da violência por meio da 
informação e da educação. O documento concernente aos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência e indica ser dever do Estado e 
da sociedade tratar da prevenção contra a exploração, a violência 
e o abuso de pessoas, tanto dentro como fora do lar (artigo 16). 

A norma internacional em questão enfatiza a idade e o gê-
nero (mulheres com deficiência), bem como os familiares e os 
atendentes das pessoas com deficiência e, descreve sobre a 
necessidade de se tomarem todas as medidas administrativas 
e legislativas apropriadas para prevenir todas as formas de 
exploração, violência e abuso. Prioriza, com absoluta ênfase, a 
informação e a educação sobre a maneira de evitar, reconhecer 
e denunciar casos de exploração. 

E não é à toa a preocupação dirigida aos Estados Parte, 
pois qualquer que seja a idade, as meninas e as mulheres com 
deficiência, inclusive as idosas, são as mais vulneráveis e mar-
ginalizadas em qualquer sociedade, resultado do fenômeno da 
discriminação homem-mulher. Nesse contexto e do ponto de 
vista da saúde, as mulheres, principalmente com deficiência 
intelectual, têm mais dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde, pois não encontram pessoal capacitado para atendê-las. 

Se todas as formas de controle de prevenção falharem, a so-
ciedade, constituída num Estado Democrático de Direito, já terá 
erigido seus bens e direitos essenciais mais relevantes a serem 
tutelados pelo direito penal. Este, por sua vez, determinará a 
sanção e penalizará as lesões graves, tipificando-as como crime, 
a exemplo do estupro previsto no Art. 213 do Código Penal; maus 
tratos, opressão ou abuso sexual previstos no Art. 130 do ECA. 

Em relação às pessoas com deficiência, a violação dos 
direitos fundamentais de proteção à educação, trabalho e 
saúde, previstos no artigo 8º, da Lei Nº 7.853/89, constituir-
-se-ão em crime quando: o administrador público obstar o 
acesso de pessoa com deficiência a qualquer cargo público, 
por motivos derivados de sua deficiência; o empregador ne-
gar, sem justa causa, a pessoa com deficiência emprego ou 
trabalho; o pessoal de saúde recusar, retardar ou dificultar 
internação ou deixar de prestar assistência médico-hospitalar 
e ambulatorial. 

Agregam-se os princípios norteadores da Convenção sobre 
Direitos da Pessoa com Deficiência: de respeito pela dignidade 
inerente e independência da pessoa, inclusive a liberdade 
de fazer as próprias escolhas e autonomia individual; não-
-discriminação e igualdade de oportunidades e acessibilidade. 

Conclusão

A violência contra a pessoa com deficiência pode atingir 
todo o leque de direitos fundamentais, principalmente a edu-
cação e a saúde física e psicológica. O Estado está obrigado 
a prevenir e enfrentar a violência, mais agravada contra a 
pessoa com deficiência em vista do estigma. 

Por esse motivo, a Convenção da ONU concernente aos 
Direitos das Pessoas com Deficiência impõe ao Estado e à 
sociedade tratarem da prevenção contra a exploração, a vio-
lência e o abuso de pessoas, tanto dentro como fora do lar. 

Por conseguinte, é essencial que os Estados, junto a outras 
esferas de governos e setores, promovam e fortaleçam políti-
cas de enfrentamento e prevenção que aperfeiçoem a rede de 
serviços e dotem as pessoas com deficiência de mecanismos 
que lhes permitam prevenir, reconhecer e denunciar casos de 
exploração, violência e abuso. Do mesmo modo, são funda-
mentais políticas e uma legislação que garantam que os casos 
de violência sejam identificados, investigados e processados.

Não podemos esquecer a nossa parte, enquanto cidadãos, 
pois precisamos sim denunciar, uma vez que somente por 
meio das denúncias que as investigações podem ser iniciadas.  
E precisamos lembrar que, na maioria das vezes, as PcD 
sequer tem voz para gritarem por socorro !

Edson Constantino Chagas de 
Queiroz
é Advogado, sócio fundador do Viola 
& Queiroz Advogados, Pós Graduado 
e especialista em Direito Médico e 
da Saúde, Pós Graduando em Direito 
Previdenciário; Membro Efetivo da 
Comissão de Direito Médico e da 
Saúde da OAB São Paulo. 
www.violaequeirozadvogados.com.br 
Redes Sociais: 
@violaequeirozadvogados
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R E L AT O P O R  H E R M E S  O L I V E I R A

No início dessa década, eu parando de 
correr no Parakart, comecei a cursar 
administração de empresas como 
bolsista (ProUni) em 2012 até 2014, 
na universidade Uninove em São 

Paulo/SP, onde eu morava até então. Foi quando re-
tornei ao meu estado de nascença, o Paraná, e tentei 
fazer a transferência da bolsa, mas não consegui. Isso 
já me atrasou um semestre e retornei aos estudos no 
segundo semestre de 2014, na universidade integrada 
na cidade de Campo Mourão/PR, a 60 Km da cidade 
de Boa Esperança/PR, onde eu moro. E como não 
foram adaptados ônibus para estudantes cadeirantes 
irem para universidade, fui ter que ir de veículo próprio, 
o que deixou o curso, mais o transporte, com um 
valor bem alto. Mas consegui uns apoios familiares 
e cursei até 2016, e praticamente finalizei; se não 
tivesse ficado faltando uma matéria da antiga grade 

lá da Uninove de SP.   
No final 2016, come-

cei a sentir fortes dores 
na coluna e fui internado 
no hospital em Sarandi/
PR, passei por cirurgia 
e quase morri de tantos 
problemas que tive e até 
fui transferido para orto-
pedia de Curitiba/PR, 
onde comecei um novo 
tratamento de coluna no 
hospital Cajurú, e novas 
cirurgia de coluna em 
2018/19. E nesse perío-
do não pude estudar.

Em julho deste ano o 
coordenador do curso, 
Marcelo Cordeiro, ofe-
receu me uma proposta 
para eu fazer essa última 
matéria que faltava, de 
forma remota devido a 
pandemia do Covid’19, 
ou seja, de minha casa 
acessando pela internet. 
Aceitei o desafio tecno-
lógico e foram 4 aulas 
por semana, todas as 

UMA DÉCADA DE ADRENALINA !
terças-feiras, acessava o link da aula pelo google meet, no horário 
combinado e lá já estava a professora iniciando a aula, a lousa passou 
a ser uma página no site AVA, ambiente virtual de aprendizagem, 
assim foi até o final do semestre onde consegui fechar todas matérias 
do curso e por fim o diploma liberado e poder seguir minha vida com 
capacidade para ser um administrador de alguma empresa ou um 
prefeito de alguma cidade.

Sempre com Deus, vida que segue e que venham novos desafios 
em 2021. Mesmo sabendo que muitas pessoas estão muito tristes 
com a perda de entes queridos, devido à pandemia, desejo a todos 
um Feliz Natal e um bom final de ano !

ACALME

Na data do dia 30/11/2020, Cleiberton Ruela, disse: re-
cebemos a visita do Deputado Estadual Subtenente Everton 
Marcelino de Souza, na ocasião apresentamos a ACALME 
- Associação dos lesados medular do noroeste do Paraná, 
assim como nosso trabalho e demanda. Foi explanado sobre 
paradesportos, centro de reabilitação e a atenção a pessoas 
com deficiência, além de discutir ideias e projetos. Agradece-
mos em nome da ACALME, o empenho em apoiar a nossa luta, 
força política sempre é bem-vinda ! Sucesso !

Hermes Oliveira
é paraplégico, cadeirante, autor 
do livro “Um motorista Especial 
de Carreta”, ex-piloto de Parakart, 
administrador de empresas, associado 
da Acalme, em Campo Mourão/PR.
E-email: hermes50silva@gmail.com
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L I Ç Ã O  D E  V I D A

DRA. GRAYCE MIGUEL FRANÇA

Única farmacêutica com deficiência visual que 
chegou ao conhecimento do CRF-SP, Dra. 
Grayce Miguel França é um exemplo de supe-
ração e força de vontade quando se trata de ir 
ao encontro da realização profissional. “A minha 

história de luta pela vida e de superação se inicia desde a barriga 
da minha mãe, que teve gravidez gemelar, com complicações, 
que acarretou no falecimento do outro bebê, no quarto mês de 
gestação. No sexto mês foi feita a cesárea, eu com 1 Kg, fiquei 
durante meses no hospital entre idas e vindas, tive pneumonias 
constantes, parada cardíaca no meu primeiro mês de vida, fiz 
cirurgia cardíaca com 10 meses e apenas 3 Kg. Após alta hos-
pitalar, mais tarde, na idade do jardim de infância, minha mãe 

optou por me colocar em escola normal, apesar de ciente 
da minha deficiência visual congênita, coriorretinite e nis-
tagmo. Mesmo com aproximadamente 5 % de visão em 
ambos os olhos, tive uma infância feliz, caindo, brincando 
e se levantando, aprendendo a superar os desafios da 
vida a cada dia”, conta a farmacêutica.

Membro da Comissão Assessora de Farmácia Clínica 
do CRF-SP orgulha-se de ter concluído dois cursos, 
um na área de Gestão em Medicamentos e outro em 
Farmácia Clínica e Prescrição. “Eu escolhi Farmácia por-
que amo a área da saúde, principalmente por tudo que 
eu e minha família passamos em hospitais, foi assim 
que nasceu o sonho de me tornar uma farmacêutica. 
Pensando no amor ao próximo, conclui o curso de Far-
mácia e Bioquímica em 2011, superando os desafios 
que a faculdade foi me colocando. Eu solicitava ajuda 
aos professores para provas e apostilas ampliadas, e 
durante as aulas eu anotava tudo para estudar. Assim 
fui aperfeiçoamento estratégias para estudos, contei 
também com ajuda de colegas para algumas anotações 
no quadro, fiz cursos em Gestão em Medicamentos e 
Farmácia Clínica e Prescrição, onde me sai muito bem 
superando todos os desafios”. 

Para Dra. Grayce: “como farmacêutica e pessoa com 

“LEVANTA E ANDE”: FARMACÊUTICA COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUER 
MOTIVAR E INCENTIVAR !
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deficiência visual tenho muita grati-
dão por todos os obstáculos ven-
cidos até hoje. Estou em alguns 
projetos e, por ser formada em 
Farmácia e ter deficiência visual, 
compreendo melhor as necessi-
dades especiais das 6,5 milhões 
de pessoas com deficiência visual 
no Brasil, segundo dados do IBGE, 
em tomar seus medicamentos de 
forma segura e com autonomia. 
Esse projeto foi apresentado no XX 
Congresso Farmacêutico de São 
Paulo em 2019, quero contribuir 
para tornar a farmácia inclusiva e 
com autonomia para essas pesso-
as, que infelizmente são esqueci-
das em suas necessidades espe-
ciais, vejo isso com uma missão, 
ajudar as pessoas é um grande 
propósito em minha vida”.

Para ela, o mercado de tra-
balho não oferece muitas vagas 
para pessoas com deficiência com 
formação acadêmica. “Temos que 
fazer melhorias, projetos e ações 
para o reconhecimento profissio-
nal, igualitário e acessível. E assim 
mostrar que as pessoas com defi-
ciência têm capacidade e vontade 
de crescer e alcançar conquistas 
profissionais sem preconceito com 
mais humanização”.

“Cheguei à conclusão que es-
tou no caminho certo, pois tenho 
muito a contribuir com a sociedade 
com o meu aprendizado e não pre-
tendo parar por aí. Tenho projetos 

sobre inclusão na área farmacêutica para 
pacientes com deficiência visual, quero atuar 
como farmacêutica clínica para cuidar dos 
pacientes e também pretendo ser palestran-
te para inspirar outros jovens a superar os 
desafios e conquistar os seus objetivos e 
sonhos, assim como eu consegui conquistar 
os meus”, finaliza a única farmacêutica com 
deficiência visual, de acordo com o CRF-SP 
– Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo.

A Dra. Grayce foi convidada pela Diretoria 
do Conselho Regional de Farmácia do Esta-

do de São Paulo, a compor o Grupo Técnico 
de Trabalho Farmacêutico à Pessoa com De-
ficiência, e atualmente é membro do Grupo 
Técnico. “É um privilégio, responsabilidade 
e luta, em promover a inclusão das pessoas 
com deficiência em todos os estabelecimen-
tos de saúde em mais essa conquista”.

Nas redes sociais, a farmacêutica mantem 
a página do Facebook chamada:  “Levanta 
e Ande”. E no Instagram, para saber mais 
sobre ela: @levanta.e.ande, onde mostra as 
suas superações e busca motivar as pessoas 
com deficiência visual.
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E M P R E E N D E D O R I S M O  S O C I A L P O R  L E T Í C I A  F R A N C I S C O

O PRIMEIRO PASSO
ESTÁ NA GESTÃO ?

Ser empreendedor é uma grande oportunidade de des-
pertar criatividade com iniciativa através de inovação, 
além de deter toda gestão administrativa, financeira e 
a humana sendo está a mais complexa e desafiadora. 

Todas as ações dos projetos desenvolvidos em rela-
ção a inclusão e acessibilidade foram neste ano de 2020 um grande 
desafio. 

Realidades, zona de conforto, aprendizagem, rupturas, reuniões e 
ações com sensibilização frente ao novo mostrou que tudo é possível 
e deixa marcas de semeação.

Todos os processos de inclusão dos projetos que se desenvolveu 
em 2020 comprovaram que a gestão é o ponto de partida para uma 
sociedade mais inclusiva. 

Ter a oportunidade de relatar alguns dos projetos que fomenta a 
acessibilidade turística desenvolvido por todo nosso time resulta em 
orgulho e ao mesmo tempo percebe-se que se está no caminho certo, 
mas consciente de ser longo e não impossível. 

Por se tratar de gestão é importante relatar que o projeto da GRA-
MADOTUR da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, a qual gere 

eventos internacionalmente conhecidos mostrou no ano de 2020 
que no Natal Luz, o papel gestor pode sim proporcionar um evento 
mais acessível com pequenas ações e que dão oportunidade para a 
dignidade de pessoas com deficiência e seus familiares, as quais são 
desassistidas neste contexto turístico.

Rafael Carniel é o atual presidente da GRAMADOTUR e através de 
um contato com Aline Lazzari, Gestora de Qualidade no Braille, foi to-
cado e sensibilizado na ânsia dela expor um desejo das pessoas cegas 
que era entender o contexto mágico do encanto do Natal em Gramado.

Devido a pandemia as principais atrações do Natal Luz infelizmente 
foram cancelas, o que não impediu Carniel juntamente com sua equipe 
através do assessor de eventos Diego Aver Goulart com o acompa-
nhamento dos especialistas a desenhar as possibilidades de tornar 
e deixar as práticas natalinas ainda que pequenas mais acessíveis ao 
público, sendo de forma presencial ou a distância para todos.

Foi visível o resultado que um time pode obter quando todos juntos 
compram a ideia da gestão e unem-se forças respeitando os que de 
fato vão necessitar dessas barreiras minimizadas. 

Quando a gestão acredita num propósito e na oportunidade de se-
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mear bons frutos para a sociedade, com isso Carniel 
mostrou que em sua gestão a temática do famoso 
Natal Luz que é para todos de fato 2020 Gramado 
pode afirmar que seus eventos estão sendo pensados 
e preparados gradativamente. 

Gramado é uma cidade acolhedora e sempre foi 
exemplo em acolhimento e com pequenas ações a 
cidade pode perceber que 45 milhões de pessoas 
com deficiência e seus familiares podem colocar o Rio 
Grande do Sul como um de seus destinos turísticos. 

Mesmo não sendo presencial GRAMADOTUR 
empenhou-se juntamente com o acompanhamento 
e assessoria de Gestores de Qualidades em ações 
para permitir uma maximização da inclusão inclusive 
de forma online. 

Hoje o site do evento está mais acessível, 
com uma página das ações possíveis que foram 
feitas para lembrar de pessoas cegas, baixa visão, 
surdo cegas, surdas, com nanismo, daltônicas 
dentre outros.

Para Carniel: “Oferecer conforto, segurança e au-
tonomia para as pessoas com deficiência é um dever 
ainda pouco cumprido pela sociedade. O ano de 
2020 nos trouxe, a todos, grandes lições de empatia. 
Na verdade, não queremos apenas desejar as boas-
-vindas. Queremos oferecer melhores experiências, 
sem exceções”. 

Segue algumas das fotos que ocorreram no dia 
06 de dezembro onde foram aplicadas as práticas 
acessíveis para o evento. A presença das pessoas com deficiência 
e familiares validaram estas ações e ao mesmo tempo aproveitaram 
a oportunidade de sentir essa magia que encanta e permite que os 
turistas voltem para a cidade sempre. 

Ações com mapa tátil, narração, audiodescrição, Libras, Braille, 
mobilidade nanismo, cursos, orientação e sensibilização foram práti-
cas pontuadas neste ano em que o comitê da GRAMADOTUR, junto 
ao atual presidente, validaram como primordiais para ser semeado 
com mais atenção em 2021 e gradativamente permitir que a cidade 
esteja sim preparada para receber esse público consumidor.

Segue o site do evento, o QRcode e link dos sinais do Natal Luz e 
da Trupe de Natal que junto com o Papai Noel foram acompanhados 
e participaram aulas técnicas de Libras, habilitando-os para receber 
o turista surdo, através de sinais natalinos e guiar o mesmo se assim 
for necessário, com direito a certificação por esta boa prática e diante 
disso ampliou-se esta ação a outros estabelecimentos da cidade. 

Ações como estas são proporcionadas se a gestão tem um 
olhar mais inovador, técnico e certamente empático. Possibilitar a 
qualificação da equipe e permitir que todos façam parte do processo 
sem dúvida está todo a frente quem tem uma gestão humanística. 

Certamente, Gramado encerra este ano sendo exemplo em qua-
lificação, aprimoramento e inovação. 

Já em 2020, a GRAMADOTUR no Festival de Gastronomia, ainda 

sob a mesma gestão, deu seus primeiros passos e aca-
bou despertando em outras ações do município a opor-
tunidade de mostrar o que é Acessibilidade Turística. 

O Festuris de 2020 também acolheu esta temática e 
mostrou um exemplo de restaurante acessível através 
de parcerias com estabelecimentos locais, como Hard 
Rock Café. 

Os próprios CEOs do Festuris mostraram, assim 
como Carniel, que a gestão é o alicerce para boas prá-
ticas e também semeiam fortemente o cultivo do que 
é empatia. Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, são refe-
rência em eventos e através do Festuris, que é a maior 
feira da américa latina de turismo semearam ações de 
acessibilidade durante todo o evento além dos cuidados 
em relação aos protocolos de higiene e segurança. 

Marta afirma: “...precisamos despertar atitudes in-
clusivas... na sua 32ª edição do Festuris, ampliamos as 
ações nesta área de acessibilidade através de acom-
panhamento especializado e vimos uma repercussão 
favorável, onde nosso objetivo foi facilitar a participação 
das pessoas e levar conhecimento para os participan-
tes principalmente porque trabalhamos com turismo, 
e precisamos promover acessibilidade para auxiliar e 
criar mecanismos para nossas empresas e destinos. 
Quem trabalha com o turismo precisa olhar para todos 
os consumidores, ter comprometimento, se preparar 
com conhecimento e estrutura de forma adequada e por 
profissionais qualificados e preparados como tivemos...”

Neste ano, todas as ações nos eventos em Gramado/
RS foram elaboradas por várias mãos e principalmente, oportunizou 
protagonismo e empregabilidade para as pessoas com deficiência.

Empresas que acreditam e possuem time de profissionais espe-
cializados para obter a verdadeira inclusão, certamente demonstram 
que se preocupam com o próximo e conduzem suas ações na busca 
por um resultado positivo e semeiam de forma inclusiva e impactante 
a cultura do encantamento mostrando que tudo é possível quando 
se permite e acredita. 

Sair da zona de conforto é o primeiro passo para romper as 
barreiras de acessibilidade e é através da gestão que o primeiro 
passo é dado. 

E você já deu o primeiro passo ?

Letícia Francisco 
é de Caxias do Sul/RS. É empreendedora social, 
CEO e fundadora da Semearhis - Startup de Impacto 
Social do setor 2.5. Conexão Match do Mercado 
Empregador com o ecossistema das pessoas com 
deficiência. Tradutora e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais. Mestranda em Educação Especial. 
Pós-Graduanda em LIBRAS, Neuropsicopedagogia e 
Atendimento Educacional Especializado. Graduanda 
em Letras LIBRAS. Especialista em Psicopedagogia 
Clínica e Institucional. Graduada em Pedagogia 
Habilitação em Licenciatura e Empresarial.
Email: semearhis@semearhis.com.br
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P O N T O  D E  V I S TA P O R  S U E LY C A R VA L H O  D E  S Á  YA N E Z

IMUNIDADE EFICAZ...  
A VACINA EM NOSSAS MÃOS !

P lanejamento: atendimentos de reabili-
tação, triagens, treinamentos, consul-
torias, eventos, Feiras, cronogramas, 
planejamentos, contatos, conversas, 
reuniões, cursos, comemorações, pas-

seios, danças...
Nem sempre nossos planos para o ano saem como 

planejamos (principalmente nesse 2020).
O que podemos avaliar diante de tempos tão estra-

nhos e dias tão incertos ? Muitas avaliações, algumas 
conclusões, mas nem sempre tudo resolvido. 

Como nos comportamos frente ao não planejado ? 
Quando temos surpresas boas, festejamos, mas e nas 
surpresas não boas ? Como reagimos ? Qual a real 
prática do equilíbrio que tanto ensinamos às pessoas ? 
Fomos colocados em um “teste” sem entendermos 
que em todo o tempo estamos sendo “testados” e 
não percebemos isso. Somos “testados” e por que 
não dizer “desafiados” no nosso dia a dia em nossa 
tolerância, humor, capacidade de lidar com imprevis-
tos, com nossos limites, crenças, relacionamentos... 
Enfim, também somos desafiados por nós mesmos. 
O que esperamos de nós ou não esperamos, expec-
tativas, frustrações.

Queremos que os desafios passem logo, mas como 
passar sem adoecer se não tivermos uma imunidade 
adequada ?  Mas, o que afeta a nossa imunidade que 
nos deixa tão vulneráveis à ação do que pode nos 
matar ? Nesse isolamento social tivemos que lidar 
com nós mesmos.

Em meio a tantos planos nos deparamos com o 
afastamento de pessoas, de atividades, de ambientes, 
de amores, de viagens, de rotinas. Nos desligamos de 
boa parte do cotidiano e nos sobrou o espelho para 
nos enxergar e enxergarmos o outro... desafio em que 
muitos adoeceram e adoecem.

Sim, o estresse emocional, físico.
Sabemos que uma rotina cansativa, um trabalho 

preocupante, frustração na vida pessoal, medo do 
futuro, uma vida sem prazer e desconforto diante de 
situações do dia a dia e outros fatores acumulados po-
dem causar o estresse. O estresse é um estado de al-
teração do organismo que provoca esgotamento físico 
e emocional, sentimentos de angústia, perda de sono, 
alteração de apetite, desânimo e outras situações que 
comprometem uma Reabilitação, um trabalho, a vida.

É comprovado que toda vez que somos confron-
tados com um fator estressante, o nosso corpo libera 
os hormônios de estresse produzindo alterações em 
diversos órgãos do nosso corpo. Os pulmões se ex-
pandem, o coração bate mais rápido, a pressão arterial 
se eleva, aparecem gastrites, dores nas costas, intes-
tino preso e outras consequências. De acordo com a 
intensidade do fator estressante podemos observar 
alterações desde uma hipertensão crônica ate uma 
depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Quanta 
coisa ! 
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O estresse compromete a nossa 
imunidade, deixando nosso organismo 
mais vulnerável a doenças !

Para reduzir o estresse (“queimando” 
as tensões e adrenalinas) e aumentar a 
proteção do corpo é necessário termos 
mudança de hábitos.

É recomendado: dormir bem, evitar o 
consumo de cigarro, álcool e drogas, se 
alimentar equilibradamente e fazer ativi-
dades físicas... Muito bom !

Porém, além do estresse, existem 
também fatores psicológicos que podem 
prejudicar o sistema imunológico. Medo 
exagerado, preocupação, ansiedade, 
comprometem a qualidade de vida.

Vemos em muitos lugares dicas de 
como lidar com o estresse. 

Alguns destaques

Ouvir música, aprender a dizer não 
para o que não nos faz bem (mesmo de-
sagradando a outros), cantar, cuidar de 
animais ou plantas, sorrir, beber muita 
água, dar uma saída e deixar tudo pra 
trás, comer alimentos saudáveis, com vi-
taminas, viver o presente, dar ou receber 
abraços, estar em ambiente iluminado, 
fazer exercício físico (em lugar agradável), 
fazer caminhada ao ar livre com nature-
za, cuidar da postura corporal, manter 
relacionamentos, estar em contato com 
pessoas, elogiar, fazer coisas junto com 
outras pessoas, tomar chá, tomar sol, fa-
zer uma pintura, aprender a brincar, dan-
çar e... ahn... nos AMAR (esse é o primeiro 
item a ser praticado) ! Nos amar... termos 
ações a nosso favor é fundamental. Te-
mos orientações muito importantes que 
ajudam em nossa imunidade. 

Orientamos as pessoas que atendemos 
na Reabilitação sobre tudo isso e adequamos 
para cada tipo de deficiência. Muito bom !

Porém... devemos considerar que exis-
te um “combustível” para que todas essas 
“dicas” tenham uma eficácia maior ainda. 

Esse combustível é a imunidade do 
emocional.

Suely Carvalho de Sá Yañez 
é Terapeuta Ocupacional especializada em Orientação e 
Mobilidade para pessoas com deficiência visuaL e atua na 
área de reabilitação e Consultoria.
suelydesa@hotmail.com

O que seria isso ?

Sempre cito e verifico que o lado emocional interfere no 
desenvolvimento dos processos de Reabilitação. São anos de 
experiência e cada reforço nesse aspecto se faz necessário 
para que sua relevância seja considerada, para que esteja 
sempre vinculada ao desenvolvimento de cada programa em 
atendimentos ou serviços (nos modelos presenciais, virtuais, 
como estiverem).

Esse Combustível é como você se vê, se sente, “se acha”.
Vamos ao exemplo que considero clássico na área de Re-

abilitação em que atuo. Durante o atendimento (ou no nosso 
dia a dia) é necessário fazermos escolhas.

Se você se acha um “lixo”, que tipo de sentimentos terá ? 
Alegria ? Vai liberar hormônios de prazer ? 

Se você se acha importante, se sente feliz, por acaso vai se 
sentir triste ou deprimido ? Vai liberar hormônios de estresse ? 

Hummm.. .retornamos ao ponto: o estresse !
Nós podemos driblar o estresse de acordo com a inter-

pretação da vida e dos fatos com que nos deparamos todos 
ao dias. Isso quer dizer que a mesma situação pode ter duas 
interpretações:

Uma positiva, saudável e proativa que vai produzir a química 
da alegria, confiança e realização ou outra negativa, reativa 
e tóxica que vai produzir a química do estresse, doenças e 
frustração. 

Como nós interpretamos a vida e o resultado que colhemos 
da nossa maneira de vê-la é uma questão de escolha. 

Sugestão: escolha viver com plenitude. Essa é a vacina !
E quanto aos dias em que vivemos: “Nunca sabemos o 

que o futuro reserva. Somente pensamos no que fazemos, e 
ficamos surpresos quando as coisas não saem da maneira que 
esperávamos. Agora a máscara caiu. Temos de admitir nossa 
vulnerabilidade. O que irá acontecer a seguir ?... Somente Deus 
sabe. E este é o ponto. Somente Deus sabe. Feche os olhos e 
sinta a incerteza, faça as pazes com ela, deixe-se ser levado por 
ela. Abrace sua falta de noção, suas incertezas. Porque em toda 
confusão há uma coisa que você com certeza sabe. Você está 
nas mãos de Deus. Fique calmo. Pânico e medo também são 
contagiosos. Tome toda precaução como é aconselhado pelas 
autoridades da saúde. Lave bem suas mãos. E toda vez que 
fizer isso, lembre-se em cujas Mãos você está” (Aron Moss).

Então... Feliz todo dia ! Espero logo encontrar todos vocês !
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M O D A  E  B E L E Z A P O R  K I C A  D E  C A S T R O

A moda é um assunto que 
em muitas ocasiões aca-
ba usando duas fortes ex-
pressões bem conhecidas 
popularmente: “tem gosto 

para tudo”... ou “gosto não se discute”.
Já parou para pensar nisso ?
Essas duas expressões são usadas 

quando queremos dizer que cada pessoa 
tem um gosto DIFERENTE, para o que 
quer que seja, por mais incomum que 
isso possa parecer.

O fato de ter uma nova tendência na 
passarela não significa que a pessoa te-
nha que gostar, tampouco passar a usar 
um determinado tipo de vestuário que 
não combina em nada com seu tipo físico 
e gosto pessoal. 

A moda é aquela que está no seu ar-
mário. É o que te veste bem, que deixa 
você confortável, que valoriza o seu tipo 
físico e, a melhor parte, que cabe no seu 
orçamento.

Não pense você que isso está fora de 
moda, para os especialistas do segmento 
o termo usado é UPCYCLING.

Em adaptação do que é chamado de 
novo normal, por conta dessa pandemia 
do Coronavírus e também, pensando em 
sustentabilidade, a forma de fazer moda 
e consumir passam por um momento de 
reinvenção.

O UPCYCLING não deixa de ser a 
tão famosa customização já bastante 
disseminada. A diferença é que usando 
essa terminologia, atrela o conceito de 
sustentabilidade, com o objetivo de de-
senvolver projetos “eco-consciente”, que 
aumentam o ciclo de vida das roupas, evi-
tando que mais lixo têxtil seja despejado 
no meio ambiente. Uma tendência que 
ganhou espaço nas grifes mais famosas 
do mundo. 

Abuse da sua criatividade na hora de 
renovar o guarda-roupas com ou sem 
tecnologia. Fica a dica: repetir look é a 
nova tendência da moda.

A MODA QUE ESTÁ NO ARMÁRIO DE CASA !

Kica de Castro 
é publicitária e fotógrafa. Tem uma agência de modelos 
exclusiva para profissionais com alguma deficiência desde 2007. 
Apresentadora do programa Viver Eficiente.  
estudioimagem.kica@gmail.com

Adriana Buzelin - tetraplégica 
“ A melhor tendência de moda é a 
autoestima”. 

Marcio Monclair  - cego 
“Gosto de moda, sou consumidor cons-

ciente. No meu guarda roupa só têm peças que 
de fato uso que valorizam o meu tipo físico”. 

Maria Christina Brandão Grosso - 
amputação do dedo indicador direito e 
artrite reumatóide

“No meu guarda roupas sempre tem 
muita criatividade, procuro por marcas que 
pensem na questão sustentabilidade”. 

Marcelo Pierro - paraplégico 
“A moda é um elemento complementar das 

minhas características físicas, minhas vesti-
mentas são o que gosto para cada ocasião”.  
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T E R C E I R O  S E T O R P O R  R I C A R D O  B E R Á G U A S

Constantemente somos ques-
tionados sobre esses temas 
que são tão necessários e 
ao mesmo tempo tão polê-
micos.

A remuneração que vamos tratar é aquela 
retribuição que se faz a um trabalhador por 
um serviço prestado a uma pessoa jurídica 
e que não tem nada a ver com distribuição 
de lucros ou similares.

Inicialmente vamos abordar o caso de 
um dirigente estatutário que resolve “exercer 
um cargo operacional”, tal como: Professor, 
Médico, Coordenador de projeto, entre ou-
tros. Neste caso o dirigente será registrado 
na Carteira Profissional com o cargo que irá 
exercer, tal como acontece com todos os 
demais funcionários que estiverem traba-
lhando na organização. A sua remuneração 
e tributação será regida pela CLT, via folha 
de pagamentos. 

Em segundo lugar vamos abordar o caso 
do dirigente que pretende ter uma remu-
neração pelo “exercício do cargo estatutá-
rio”, tal como: Presidente no exercício da 
presidência, Tesoureiro na tesouraria, entre 
outros. Para este caso a sua remuneração 
será chamada de “Pró-Labore” e terá o mes-
mo tratamento que é dado à remuneração 
de empresários, ou seja, não há registro na 
Carteira de Trabalho, nem bene-
fícios trabalhistas, o pró-labore 
irá para a Folha de Pagamento 
para o recolhimento de Pre-
vidência Social e Imposto de 
Renda. Lembrando ainda que, 
para este tipo de remuneração, 
há um valor máximo que pode 
ser pago, ou seja, no máximo 70 

COMO REMUNERAR 
DIRIGENTES, VOLUNTÁRIOS 
E COLABORADORES ?

% do teto do funcionalismo público federal 
(ver artigo 18 da lei 12.868/2013).

Agora vamos tratar dos voluntários

O voluntário é aquela pessoa que resolve 
doar seu trabalho e, portanto, a legislação bra-
sileira proíbe qualquer forma de pagamento 
pelo exercício do trabalho desenvolvido, no en-
tanto, a própria lei aceita que seja ressarcido os 
valores que o voluntário, comprovadamente, 
precisar para realizar as atividades voluntárias. 
Isto quer dizer que poderá ser ressarcido o 
gasto com transporte, alimentação, lavagem 
de uniformes, entre outros, desde que autori-
zados antecipadamente pela organização e o 
pagamento estar bem claro no recibo.

O último tema envolve os colaboradores 
que estarão a serviço da associação (OSC) 
e é onde a lei diz que todos deverão estar 
regidos pela CLT. 

Quando a função exercida pelo colabo-
rador tiver afinidade com o objeto da as-
sociação ou do projeto, ou ainda quando 
a pessoa venha a exercer um cargo de ad-
ministração, gestão ou coordenação, o vín-
culo será obrigatório pela CLT, mesmo que 
a contratação seja para trabalhar apenas 1 
hora por semana. 

Quando a contratação for esporádica 
para uma atividade que não faça parte do 
objetivo social, tal como: Encanador, Pe-
dreiro, Pintor, a conduta é a de fazer um 
RPA – Recibo de Pagamento de Autônomos 
e registrá-lo na folha de salários para o des-
conto e recolhimento de previdência social, 
imposto de renda e ISS.

Ricardo Beráguas
é Contador, proprietário da 
A2 Office – escritório de 
contabilidade especializado em 
entidades do terceiro setor, e 
presidente do Instituto A2 Office.
Email: contador@a2office.com.br
Site www.a2office.com.br

Mona Rikumbi - neuromielite óptica 
“Eu faço a minha moda, abuso 

muito de cores, com um pedaço de te-
cido dou formas aos meus turbantes”.

Fábio Ferreira - tetraplégico 
Foto: Arquivo Pessoal
“Eu gosto de escolher o que vestir 

para cada ocasião, procuro alinhar o 
meu gosto com as tendências. Penso 
na questão da sustentabilidade para 
ter no meu guarda roupa”.
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AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DEVEM SE 
ENQUADRAR AO SISTEMA GERAL DE ENSINO OU O 
SISTEMA REGULAR DE ENSINO DEVE SE ENQUADRAR 
À DIVERSIDADE, PROMOVENDO A INCLUSÃO ?

É importante mencionarmos brevemente o histórico 
das principais normas protetivas da Pessoa com 
Deficiência para termos condições de avaliar, fazer 
críticas e propor Políticas Públicas efetivas no que 
diz respeito à educação da Pessoa com Deficiência.

Histórico Internacional – Princípios para a Legislação Brasileira

Em 1994 a UNESCO realizou a Conferência Mundial sobre 
Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade; e na 
Espanha foi elaborada a Declaração de Salamanca, resolução das 
Nações Unidas sobre Princípios, Políticas e Práticas na área das 
Necessidades Educativas Especiais (o compromisso Educação 
para Todos). Em 1999, na Guatemala, aconteceu a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação contra as Pessoas com Deficiência (texto convertido em 
Decreto Legislativo – 198/2001). Em 2007, na sede da ONU, em 
Nova York/EUA, houve a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (texto convertido em 
Decreto Legislativo – 6.949/2009), que foram base para a institui-
ção da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – LBI 
(Lei N° 13.146/2015). Em 2015, na Coréia do Sul, foi aprovada a 
Declaração de Incheon, durante o Fórum Mundial de Educação, 
onde se constituiu o Compromisso da Comunidade Educacional 
com a Educação 2030 (Decreto N° 9.980/2019 que atribuiu com-
petência à Secretaria Especial de Articulação Social para realizar 
ações de internalização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da ONU).

A determinação das campanhas públicas pela Convenção de 
Nova York ultrapassou a discussão da garantia da não discrimina-
ção. A destinação passou a ser, também, o cultivo da receptividade 
em relação aos direitos das Pessoas com Deficiência; o fomento 
de uma percepção positiva e maior consciência social; e a promo-
ção do reconhecimento dos méritos, habilidades e capacidades 
das Pessoas com Deficiência. De fato, o intento da Lei Federal N° 
13.146/2015 (LBI).

Esse cultivo de receptividade e verdadeira 
inclusão passa necessariamente pela educa-
ção, independente da fase da vida.

No que diz respeito à educação com 
consciência social, Eliana Cunha Lima (as-
sessora de serviços de apoio à inclusão da 
Fundação Dorina Nowill para Cegos) ressalta 

que “o processo de educação é individualizado, que todo aluno 
deve ser visto como pessoa com características próprias, que tem 
interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem únicas”. 
Esclarece que “a inclusão deve ser para todo mundo não só para 
aluno incluído”.

Afirma, ainda, que a escola toda tem que ser inclusiva, não ape-
nas dentro da sala de aula, já que os sistemas de ensino têm como 
responsabilidade a construção de espaços para a participação de 
toda a comunidade escolar (gestores, professores, funcionários, 
pais e alunos).

Avanços e Retrocessos do Ensino Inclusivo Brasileiro 
de 1961 até 2020 – uma questão de opinião

• Em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei n° 4.024) - falava na educação dos “excepcionais”, 
para, quando possível, enquadrar-se no sistema geral de educação; 

• Em 1971, a segunda Lei de Diretrizes e Bases (Lei n° 5.692) 
manteve garantido os direitos da Pessoa com Deficiência à edu-
cação, mas de forma genérica “...deverão receber tratamento 
especial de acordo com as normas fixadas pelos competentes 
conselhos de educação”;

• Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, que em seu 
artigo 208 veio determinar que o dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional 
especializado (AEE) às Pessoas com Deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino;

 • Em 1989, a Lei N° 7.853, dentre diversas determinações, 
obrigou a inserção de escolas especiais (privadas e públicas) no 
sistema educacional, bem como a educação especial em esta-
belecimentos públicos de ensino. Já nessa época determinou a 
matrícula compulsória para Pessoas com Deficiência em cursos 
regulares de escolas públicas e privadas, mas especificou que essa 
obrigação dizia respeito às pessoas capazes de se integrarem no 
sistema regular de ensino;

• Em 1990, a Lei N° 8.069 (Estatuto da 
Criança e Adolescente) garantiu o AEE às 
Pessoas com Deficiência preferencial-
mente na rede regular de ensino;

• Em 1994, a Política Nacional de 
Educação Especial propôs a chamada 
“Integração Institucional”, nada muito di-

O P I N I Ã O P O R  H E G L E  M A C H A D O  Z A L E W S K A
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ferente da Lei N° 7.853, pois a inserção em classes regulares só se 
daria para crianças com condições de acompanhar e desenvolver 
as atividades curriculares programadas no mesmo ritmo que os 
alunos sem deficiência. No mesmo ano surgiu a Portaria do Mi-
nistério da Educação (MEC) N° 1793 recomendando a inclusão da 
disciplina “Aspectos Ético-Político-Educacionais da normalização 
e integração da Pessoa com Deficiência (à época utilizado o termo 
“pessoa portadora de necessidades especiais). Essa recomenda-
ção era direcionada prioritariamente aos cursos de pedagogia, 
psicologia, todas as licenciaturas, bem como nos cursos da área 
da saúde, serviço social e nos demais cursos superiores, de acordo 
com suas especificidades;

• Em 1996, entrou em vigor a nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Lei Nº 9.394/199, determinando que “haverá, quando 
necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial”. Im-
pôs, ainda, que “o atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 
condições específicas dos alunos, não for possível a integração 
nas classes comuns do ensino regular”. Além disso, o texto trata 
de métodos, recursos e formação dos professores; 

• Em 1999, entrou em vigor o Decreto n° 3298 que veio para 
regulamentar a Lei Nº 7853/1989, determinando, entre outras coi-
sas que a educação do aluno com deficiência deveria se iniciar a 
partir do zero ano;

• Em 2001, a Lei N° 10.172 (Plano Nacional de Educação) de-
terminou que a educação especial deveria ser promovida e que a 
garantia de vagas no ensino regular era uma medida importante. 
Também em 2001, surgiu a Resolução N° 2 do Conselho Nacional 
de Educação colocando como possibilidade a substituição do 
ensino regular pela escola especial. O mesmo Conselho, em 2002, 
(Resolução N° 01/2002) afirmou que, a formação dos professores 
deveria incluir conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 
com necessidades especiais;

• Em 2006, o Plano Nacional de Educação em Direitos Huma-
nos colocou entre as metas a inclusão de temas relacionados às 
Pessoas com Deficiência nos currículos das escolas;

• Em 2007, após o país ter sido signatário da Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 
promulgado o Decreto N° 6253 que definiu o atendimento educa-
cional especializado como um conjunto de atividades, recursos 
pedagógicos e de acessibilidade prestados de forma complementar 
ao ensino regular. No mesmo ano o Decreto N° 6.094 (que implantou 
o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação) estabeleceu 
a garantia do acesso e permanência das Pessoas com Deficiência 
nas classes comuns do ensino regular; 

• Em 2008, o Decreto N° 6.571 acrescentou um dispositivo ao 
Decreto N° 6253/2007: o AEE poderia ser oferecido pelos sistemas 
públicos de ensino ou pelas instituições comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva 
na educação especial, conveniadas com o poder executivo com-
petente. O Decreto N° 6.571/2008 criou a obrigação da União em 
prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino 

no oferecimento da acessibilidade, reforçando que o atendimento 
para Pessoas com Deficiência deveria ser integrado ao projeto 
pedagógico da escola;

• Em 2009, a Resolução N° 4 do MEC orientou que o estabeleci-
mento de AEE na educação básica prestasse atendimento preferen-
cialmente nas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares;

• Em 2011, o Decreto N° 7.611 revogou o Decreto N° 6.571/2008; 
impediu a exclusão do sistema educacional geral sob alegação 
de deficiência determinando: que a oferta de educação especial 
se desse, preferencialmente, na rede regular de ensino; que seria 
assegurado apoio necessário e adaptações razoáveis de acordo 
com as necessidades individuais; e que haveria apoio técnico e 
financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins 
lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial. Atualizou a definição de AEE (antes determinada no 
Decreto N° 6253/2007), que passou a ser: “serão denominados 
atendimento educacional especializado, compreendido como o 
conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente, prestado das seguin-
tes formas: I - complementar à formação dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio 
permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes 
às salas de recursos multifuncionais; ou II - suplementar à for-
mação de estudantes com altas habilidades ou superdotação”; e 
afirma que o poder público estimulará o acesso ao AEE de forma 
complementar ou suplementar ao ensino regular, assegurando a 
dupla matrícula, sendo consideradas, para a educação especial, 
tanto as matrículas na rede regular de ensino como nas escolas 
especiais ou especializadas;

• Em 2014, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação 
(Lei Nº 13.005) que determina que o atendimento educacional es-
pecializado se dará, preferencialmente, na rede regular de ensino;

• Em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Lei Nº 13.146) representando um grande avanço 
da inclusão da Pessoa com Deficiência, inclusive possuindo um 
capítulo dedicado à educação;

• Em 2020, foi promulgado o Decreto N° 10.502 que instituiu 
a Política Nacional de Educação Especial (que merece discussão 
específica).

Estatísticas

De acordo com os relatórios extraídos do site do MEC, consi-
derando o Plano Nacional de Educação (http://simec.mec.gov.br/
pde/grafico_pne.php) - relatório Linha Base 2° Ciclo 2018  INEP - da 
meta 4 que se refere à inclusão (Universalizar, para a população de 4 
a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados), temos:

* no indicador 4 A - Percentual da população de 4 a 17 anos de 
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T E C N O L O G I A

MICROSOFT AGORA 
COM VERSÕES DOS APPS 
SOUNDSCAPE E SEEING 
AI EM PORTUGUÊS 
PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

A Microsoft no Brasil duas aplica-
ções que se beneficiam do uso 
de tecnologia para trazer mais 
acessibilidade para pessoas 
com deficiência. Os aplicativos 

Soundscape e Seeing AI ganharam agora suas respectivas versões 
em português, permitindo que os mais de 6,5 milhões de brasileiros 
com algum tipo de deficiência visual possam utilizar as soluções 
em seu dia a dia de forma gratuita. A localização dos aplicativos 
para o português, por enquanto disponível só para iPhone, é parte 
do compromisso da Microsoft de promover Diversidade e Inclusão 
por meio da tecnologia e também integra o plano Microsoft Mais 
Brasil, apresentado pela empresa em um evento digital.

 “Diversidade e Inclusão são parte da cultura da Microsoft e por 
isso temos apoiado cada vez mais o desenvolvimento de soluções 
que possam facilitar a acessibilidade para pessoas com algum tipo 
de deficiência. Fazemos isso por meio da inclusão de recursos 
acessíveis em todos os nossos produtos e serviços e também 
pelo criação de aplicações específicas como 
essas que temos o prazer de agora disponi-
bilizar para milhões de brasileiros que são 
cegos ou têm baixa visão”, diz Alessandra 
Karine, líder de Diversidade e Inclusão e 
vice-presidente de vendas para o setor pú-
blico, saúde e educação da Microsoft Brasil.

idade com deficiência que frequenta a escola: da meta prevista 
de 100 %, a situação atual configura 85,8 %; 

* no indicador 4 B - Percentual da população de 4 a 17 anos 
de idade com deficiência que frequenta a escola: da meta pre-
vista de 100 %, a situação atual configura 85,5 %.

(fontes: IBGE/Censo populacional - 2010, Censo demográ-
fico - 2010 e Censo da Educação Básica - 2015). 

Efetividade das Políticas Públicas de Educação da Pes-
soa com Deficiência

O Decreto N° 10.502/2020 que instituiu a Política Nacional 
de Educação Especial tem sido objeto de controvérsias, inclu-
sive ações judiciais questionando sua constitucionalidade por 
promover, em tese, a segregação de alunos com deficiência. 

Um dos questionamentos é se o Poder Público, com aval do 
Decreto que flexibiliza a matrícula no sistema regular de ensino, 
estará de fato preparado a atender a escolha das famílias que 
desejam ver seus filhos matriculados no sistema regular, não 
apenas direcionando a uma escola especial para minimizar 
os custos de adequação para o recebimento do aluno com 
deficiência (sejam financeiros, sejam de efetivação de treina-
mentos de profissionais, de disponibilização de profissionais 
especializados etc).

O interesse na efetividade da integração é unânime a quem 
defende os direitos e garantias da Pessoa com Deficiência. 
As divergências se dão no entendimento da melhor forma 
de aplicação dessas garantias, na interpretação das normas 
nacionais e internacionais (tanto na rede pública quanto rede 
privada), especialmente considerando o fato de que o Poder 
Público comumente descumpre suas obrigações legais com 
relação à educação, seja para pessoas com ou sem deficiência.

O Poder Público falha na disponibilização de suportes. Um 
exemplo básico é a falta dos fundamentais cuidadores na rede 
regular de ensino (são facilitadores na mobilidade, comuni-
cação, e em diversas outras limitações a que a Pessoa com 
Deficiência possa estar sujeita).

As Ações Civis Públicas promovidas pelo Ministério Público 
contra o Poder Executivo por negligência no atendimento à 
Pessoa com Deficiência na rede regular de ensino, e os Termos 
de Ajuste de conduta (TAC) firmados entre Ministério Público e 
Governo expõem o óbvio: que o professor não possui condições 
de trabalho, que não existe estrutura para o ensino inclusivo.

Normatização nós já temos. Muitas, aliás.

Hegle Machado Zalewska
é Advogada; Comunicadora; 
Desenvolvedora de Projetos; 
Produtora de Conteúdo de Políticas 
Públicas; Advogada Especializada em 
Direito Digital. 
E-mail: heglemz@yahoo.com.br
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O Soundscape foi lançado por Amos Miller, estrategista de 
produto e pesquisador do Grupo Enable da Microsoft Research, que 
perdeu a visão devido a uma doença genética ocular. Há alguns anos, 
depois de assistir a uma peça em Londres, ele e sua filha de 5 anos 
estavam procurando um local para jantar em um bairro que eles não 
conheciam. Só graças aos olhos de sua filha e ao cheiro de comida 
Amos conseguiu localizar um restaurante. Uma ideia ficou em sua 
mente: e se a tecnologia tivesse facilitado para ele encontrar este 
lugar, enquanto continuava a conversar com sua filha ?

Ao contrário dos aplicativos de navegação tradicionais que for-
necem instruções atualizadas para cada mudança de direção, o 
Soundscape permite que o áudio 3D seja usado através de um fone 
de ouvido de realidade aumentada – o que significa que as instruções 
de som dadas para acessar um local coincidem com sua localiza-
ção. Por exemplo: se um usuário está procurando uma farmácia e 
a farmácia está à direita, o fone de ouvido trará as informações de 
volta para o ouvido direito do usuário, não para a esquerda. O áudio 
3D fornece informações sonoras que constroem um mapa mental de 
seu ambiente e torna muito mais fácil se locomover. Todos os locais 
disponíveis vêm do ambiente OpenStreetMap, um mapa de código 
aberto onde os usuários são livres para contribuir com atualizações 
para diferentes locais existentes.

Também foi lançada a versão 3.0 do Soundscape, com a funcio-
nalidade Street Preview, que permite que todos possam explorar 
virtualmente sua vizinhança ou qualquer outro lugar do mundo do 
conforto da sua casa. Com um clique o app permite que você aces-
se sua localização precisa e suas características: lojas, meios de 
transporte e pontos de interesse localizados nas proximidades, por 
exemplo. O usuário também pode criar marcadores personalizados: 
ponto de ônibus diário, lojas ou restaurantes favoritos ou a residência 
de um ente querido.

O Soundscape também é capaz de avisar quando o usuário se 
aproxima de um cruzamento ou travessia de pedestres e permite a 
adição de pontos turísticos para facilitar a exploração: o caminho 
entre sua posição atual e a entrada de prédios ou parques, travessias 
de pedestres e seus botões de controle, pontes, bocas de metrô, 
entre outros.

Usando o Soundscape em conjunto com os auxílios tradicionais 
de mobilidade, como bengalas e cães-guias, uma pessoa cega ou 
com baixa visão ganha muito mais confiança para se mover de um 
lugar para outro e obter uma compreensão do que a cerca, sobretudo 
em um ambiente desconhecido. Também é possível explorar serviços 
essenciais como transporte público e restaurantes.

O Soundscape é um aplicativo que foi projetado com foco em 
acessibilidade e para pessoas com algum espectro de deficiência 
visual, entretanto, por oferecer um design inclusivo, poderá ser útil 
para todos aqueles que tenham interesse em usar o aplicativo para 
explorar o mundo.

Já o Seeing AI, criado por Saqib Shaikh, engenheiro e gerente do 
projeto Seeing AI, é uma aplicação que utiliza o poder da computação 
em nuvem e da Inteligência Artificial (IA) para descrever diversos 
elementos para pessoas cegas e de baixa visão. Após ter o app 
instalado no smartphone, é preciso apenas apontar a câmera do 
celular para que a aplicação seja capaz de transcrever textos curtos, 
documentos, produtos, além de identificar notas de dinheiro e até 
mesmo descrever a emoção de pessoas. O aplicativo, que até então 
estava disponível em inglês, italiano, turco, holandês, alemão, fran-
cês, japonês e espanhol ganha agora sua versão em português para 
que os brasileiros também possam se beneficiar dessa inovação.

Para a localização do Seeing AI para usuários brasileiros, foi 
necessário ensinar a IA a diferenciar notas em Reais. Esse trabalho 
contou com o apoio de um grupo de voluntários que fotografou fo-
tos de notas dos mais diversos valores e fez o upload das imagens 
para o sistema pudesse “aprender” a reconhecer cada uma delas. 
O Seeing AI é capaz de transformar o mundo visual em uma experi-
ência audível, abrindo um universo de possibilidades para pessoas 
cegas ou com baixa visão.

No Brasil, a Fundação Dorina Nowill, que há mais de 70 anos se 
dedica à inclusão social de pessoas com deficiência visual, apoiou 
a etapa de testes do Soundscape e do Seeing AI. Tanto o Sounds-
cape quanto o Seeing AI estão disponíveis para uso no Brasil em 
dispositivos com sistema iOS.
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E N S A I O Lílian Marassato

41 anos

Deficiência múltipla: displasia 

Kniest, com baixa visão, baixa 

audição e nanismo 

O Pet: a Cadela se chama Canela, 

também com deficiência visual 

Foto: Kica de Castro 

AMAGÔH por Daniel  Mendes e 

Thiago Mayworm

“A MODA É 
ESSA QUE ESTÁ 
NA RUA, CADA 
QUAL COM 
SEU ESTILO 
PRÓPRIO”.

LILIAN 
MARASSATO 
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SINAIS DE TEA QUE OS PAIS PODEM 
PERCEBER PARA PROCURAR TERAPIAS

POR BÁRBARA CALMETO

Com o maior tempo com as crianças em 
casa e o acompanhamento das aulas online, 
os pais começaram a perceber déficits nas 
áreas da fala, da comunicação social, da in-
teração, dos comandos, da percepção, do 
prestar atenção, da irritabilidade, e a baixa do 
contato visual e das brincadeiras não funcio-
nais. Claro que não se pode generalizar, por-
que o momento de isolamento está difícil para 
todo mundo, em especial, para as crianças. 
Porém, a pandemia também veio evidenciar 
para algumas famílias alguns atrasos no de-
senvolvimento que seus filhos têm e que eles 
ainda não tinham percebido ou dado conta de 
que poderiam ser algum transtorno.

Com isso, alguns pais e responsáveis co-
meçaram a se questionar sobre alguns sinais 
do Transtorno do Espectro Autista (TEA) que 
seus filhos possam ter e procuraram profis-
sionais especializados para avaliação. 

O TEA possui características bem es-
pecíficas e que muitas vezes a família tem 
dificuldades de identificar. É importante que 
os pais observem perdas de habilidades em 
seus filhos, já que esta é uma característica 
bem marcante. Além disso, atrasos na fala; 
déficits na comunicação social, como não 
manter contato visual e não responder pelo 
nome; não realizar imitações; não conseguir 
seguir comandos simples; ter dificuldades 

nas brincadeiras funcionais com trocas de 
turno e atenção compartilhada; movimentos 
repetitivos e interesses restritos também po-
dem dar o sinal de alerta.

Para ajudar nessa orientação às famílias, 
há algumas atitudes que os pais devem ob-
servar em crianças até 2 anos e que podem 
ser sinais de alerta para autismo:

- Faz pouco ou nenhum contato visual: a 
criança olha na direção dos seus olhos, do 
seu rosto? Esse é um sinal de alerta muito 
importante. Bom falar que a criança não faz 
contato visual e nem responde por seu nome 
o tempo inteiro, mas precisamos observar se 
a criança olha e responde quando chamada 
a maior parte das vezes;

- Não quer ficar no colo ou evita contato 
físico: tem crianças que não gostam de ficar 
no colo, não gostam de ser abraçadas e ter 
contato físico com outras pessoas, e esse é 
um dos sinais de alerta para o autismo. Mui-
tas pessoas com autismo gostam do contato 
físico, mas é bom observar a qualidade des-
se contato físico realizado como adequado 
ou não para a faixa etária quando compara-
mos com outras crianças da mesma idade;

- Atraso na fala ou dificuldades na comu-
nicação: com 12 meses, a criança já está 
começando a pronunciar algumas palavras 
comuns do seu contexto, da sua necessida-
de, como “mamãe”, “papai”, “dá”, “mama”, 
“água” etc. Ela tem pelo menos a intenção 
comunicativa de solicitar por algo. Aos 15 
meses, as crianças já estão pronunciando 
várias palavrinhas, e aos 24 meses formando 
frases com duas palavras. Esses números 
podem variar um pouco, mas o mais impor-
tante é perceber se a criança tem a intenção 
comunicativa, vocalizações e imitação vocal;
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*Bárbara Calmeto 
Diretora do Autonomia Instituto.

- Não apontar: a falta do comportamento de apontar para mostrar 
um desejo ou uma necessidade da criança é um atraso no desen-
volvimento e um sinal de alerta para TEA. A criança de 12 meses 
já aponta para pedir determinado brinquedo ou acesso à comida, 
por exemplo. Algumas crianças com autismo têm dificuldades de 
se comunicar com gestos;

- Dificuldades na atenção compartilhada: a criança mostra o que 
está acontecendo para compartilhar algum interesse com alguém, 
como, por exemplo, apontar para um cachorro que está passando 
na rua. É uma atenção triangular: criança, objeto, responsável; 

- Dificuldades no brincar funcional: por volta de 15 meses, a crian-

ça já brinca de maneira simbólica, usando brinquedos para 
ilustrar uma ação, como, por exemplo, dar mamadeira para 
um bebê, colocar o carrinho na pista e brincar de corrida. 
As brincadeiras repetitivas, empobrecidas, sem função, 
como colocar muito os objetos na boca sem realmente 
brincar com eles, são sinais de alerta para o autismo;

- Falta de interesse por outras crianças: crianças nor-
malmente são encantadas por outras crianças e brincar 
junto/com elas. E esse detalhe de brincar junto/com é 
muito importante, já que a maioria das crianças com 
autismo não consegue brincar com outras crianças, com-
partilhando atenção e brincadeiras. Esse é um dado muito 
importante para os pais observarem em parquinhos e 
festas infantis;

- Hipersensibilidades ou irritabilidades sensoriais: 
crianças que se irritam muito com barulhos, texturas de 
roupas, texturas de objetos, seletividade alimentar, toque 
da água, dentre outros, merecem maior observação. É 
importante observar se a criança tem uma sensibilidade 
além ou aquém do considerado normal para a sua faixa 
etária, referente a itens relacionados aos sentidos.

Vale lembrar que a criança não necessariamente precisa 
apresentar todos os sinais descritos. Esses são alguns 
pontos de alerta mais comuns. Porém, se seu filho apre-
senta alguns desses sinais e você percebe diferenças 
quando comparado com outras crianças de mesma faixa 
etária, busque profissionais especializados urgentemente. 
Não perca tempo.

A famosa frase “Cada criança tem seu tempo” só 
atrapalha a possibilidade da intervenção precoce, e a 
precocidade do diagnóstico e do início das terapias é um 
dos preditores para bom prognóstico. Quanto mais cedo 
a família busca as terapias especializadas, mesmo ainda 
sem diagnóstico fechado, maiores as possibilidades de 
avanços nos déficits encontrados.
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INCLUSÃO: PARA ALÉM DA 
CARIDADE: DIGNIDADE !

DIABETES: 17 MILHÕES 
DE BRASILEIROS 

SOFREM DA DOENÇA
MARIA DOLORES FORTES

Maria Dolores Fortes é Doutora e mestre em Edu-
cação – PUC/SP-CNPq e UB (Barcelona). Mestre em 
Psicopedagogia e Pedagoga – UNISA. Pós-Graduada 
em Distúrbios da Aprendizagem pela UBA (Buenos 
Aires). Especialista em Educação em Valores Humanos. 
Líder do Grupo de Pesquisa PAII (Práticas e Apren-
dizagens Integradoras e Inovadoras). Entre os livros 
lançados estão “Práticas de aprendizagem integradoras 
e inclusivas”,  “Favorecendo a inclusão pelos caminhos 
do coração”e “O voo da águia – Uma autobiografia”

É necessário sermos muito eficientes para vivermos em uma so-
ciedade deficiente, repleta de obstáculo em que a cada dia, direitos 
já conquistados são desrespeitados ou deslegitimados. São negados 
a nós, o direito de sermos diferentes e termos possibilidades e singu-
laridades respeitadas.

Para construirmos uma sociedade, uma educação para todos, é 
necessário perguntarmos para que TODOS? Estamos abertos, para 
aqueles e aquelas que fazemos educação inclusiva na escola e no 
conviver da sociedade? Se na escola e na sociedade não couber a 
diversidade de sujeitos, com suas especificidades, se não garantir-
mos uma educação de qualidade com equidade e respeito, trazendo, 
ofertando recursos diferentes e provendo formações continuadas 
de todos que compõem o espaço educacional para apreenderem a 
reeducar o olhar e o agir com a diversidade, estaremos criados leis 
para o vazio, para um TODOS que não existe. Os sujeitos são tão 
únicos quantos são as modalidades de aprendizagem. Respeitando 
tempo, necessidades e recursos de cada criança, jovem ou adulto e, 
acima de tudo, promovendo a construção de ambientes formativos 
com laços de afeto e compromisso com o ato de educar. Equidade é 
respeito a diversidade. Ofertar a diferença de recursos para atender 
as necessidades singulares, olhando para cada um como único, 
teceremos uma educação para todos. Pessoas são diferentes e tem 
direitos iguais. Na diversidade, para a igualdade existir é necessário 
equidade, estimular, fazer emergir potencialidades, não com carida-
de, e sim com dignidade. Promovendo políticas públicas, formação 
de educadores, estrutura adequada para pessoas com deficiência, 
cuidando e acolhendo educadores e educandos.

Incluir é construir lugares de pertencimento, é fazer com que todos 
os lugares sejam espaços de luz e sol para cada ser existir em sua 
máxima potência, legitimidade, criatividade e humanidade. Incluir é 
desfazes “nós” enquanto substantivo, e reconstruir um “Nós” pronome 
plural refazendo laços de ligação do humano do humano, de belezura, 
fraternura e companheirismo que brilham naquilo que o humano tem 
de mais valioso em si: a sensibilidade, a poética, a poesia de viver a 
vida com leveza e alegria. Deste modo, vamos investir e acreditar no 
Educador, no Educando e no ato de educar! 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), 
essa doença crônica afeta mais de 17 milhões de brasileiros 
e está relacionada ao hormônio da insulina, responsável por 
controlar a quantidade de glicose no sangue.

Fatores como excesso de peso, pressão arterial e coles-
terol em níveis altos, histórico familiar de diabetes e doença 
renal crônica podem desencadear a doença. As diabetes são 
classificadas em tipo 1 e 2, além da gestacional. No tipo 1, o 
paciente apresenta deficiência na produção de insulina pelo 
pâncreas e geralmente é diagnosticado durante a infância e 
adolescência. Já no tipo 2, a mais comum - cerca de 90% 
dos casos -, a pessoa não consegue utilizar adequadamente 
a insulina que produz.

No diabetes gestacional alguns fatores podem contribuir 
para o surgimento da doença, como: idade materna mais avan-
çada, ganho de peso excessivo durante a gestação, sobrepeso 
ou obesidade e bebês com mais de quatro quilos. Contudo, 
na maioria das vezes não evolui após o nascimento do bebê.

Para o médico e professor da Universidade Santo Amaro 
(Unisa), Luiz Carlos de Paiva Nogueira da Silva, é preciso ter 
atenção a sintomas como excesso de sede, urina excessiva, 
perda de peso e visão borrada. “Como no diabetes tipo 2 a 
manifestação da doença pode levar anos, é importante que as 
pessoas, principalmente as que apresentam fatores de riscos, 
mantenham uma rotina de exames periódicos”, alerta Luiz 
Carlos.  “O diabetes é uma doença crônica e progressiva. O 
mais importante é ter o diagnóstico e o tratamento adequados 
para evitar o avanço e as complicações da doença”, esclarece.
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A deficiência é compreendida como resul-
tado da interação entre impedimentos, que são 
condições presentes nas funções e estruturas 
do corpo, e barreiras que podem ser urbanísti-
cas, arquitetônicas, barreiras nos transportes, 
comunicações e na informação, atitudinais e 
tecnológicas, bem como pela experiência de 
obstrução do gozo pleno e efetivo na socie-
dade em igualdade de condições, de acordo 
com a lei brasileira de inclusão, nº 13.146 de 
julho de 2015.

O Decreto nº 5.296, de 2004 classifica as 
pessoas com estomia na categoria de defici-
ência física, o que lhes garante direitos.

A estomia é uma comunicação de um órgão 
interno com o meio externo, existem esto-
mias respiratórias, como as traqueostomias, 
as gástricas para alimentação, conhecidas 
como gastrostomias, as estomias de elimi-
nação intestinal e urinárias, que poderá ser 
temporária quando o problema em questão 
pode ser resolvido restabelecendo assim a 
função do órgão, ou definitiva, quando não 
for mais possível restaurar sua funcionalidade.

Com a Portaria nº400, de 2009, que esta-
belece Diretrizes Nacionais para a Atenção à 
Saúde das Pessoas com estomias no âmbito 
do Sistema Único de Saúde –SUS, foram cria-
dos  em território nacional os polos atenção 
às pessoas com estomias, que por meio de 

profissionais qualificados  prestam assistência, 
envolvendo a educação para o autocuidado, a 
avaliação das necessidades biopsicossocioes-
pirituais gerais do indivíduo e as específicas, 
relacionadas à estomia e a pele periestomia, 
incluindo a prescrição de equipamentos co-
letores e produtos adjuvantes de proteção e 
segurança, enfatizando a prevenção de com-
plicações relacionadas às estomias. 

Cabe ressaltar que muitas pessoas com 
estomias possuem também outras deficiências 
e isso pode ser um complicador. Por exemplo, 
pessoas com lesão medular, por vezes tam-
bém precisam ser submetidos a procedimen-
tos cirúrgicos que demandam a confecção de 
uma estomia, sendo necessário a adaptação 
a mais esta nova condição. Desta forma, o 
cuidado especializado é essencial para au-
xiliar pessoa e familiares neste momento tão 
delicado.

Atualmente qualidade de vida da pessoa 
com estomia é uma conquista pautada no 
trabalho conjunto interprofissional, com as 
ações necessárias para a reestruturação das 
suas atividades de vida diária. Conhecer os 
aspectos que estão relacionados com a esto-
mia e pele periestomia, confere autonomia e 
segurança para a pessoa e favorece o retorno 
aos afazeres da sua vida.

Neste sentido, o cuidar da pessoa com 

estomia pede o direcionamento especializado 
e individualizado, o acompanhamento mul-
tiprofissional desde a fase pré-operatória da 
confecção da estomia até sua reabilitação. 
Aprender a reconhecer suas necessidades, 
permite planejamento e consequentemente 
viabilização das realizações.

PESSOA COM ESTOMIA E DEFICIÊNCIA FÍSICA
MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA E MONICA COSTA RICARTE

*Maria  Angela  
Boccara de Paula é En-
fermeira Estomatera-
peura e presidente da 
Associação Brasileira 
de Estomaterapia –  
www.sobest.org.br. Tem 
Doutorado em Enferma-
gem pela USP – Universi-
dade de São Paulo, atu-

ando principalmente em estomaterapia e saúde 
coletiva, assistência e também ensino e pesquisa. 

Monica  Costa  
Ricarte é integrante do 
Conselho Científico da 
SOBEST®
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SÍNDROME DE DOWN

A Síndrome de Down é uma condição ge-
nética e recebe o nome em homenagem a 
John Langdon Down, médico britânico que 
descreveu a síndrome em 1862. A sua causa 
genética foi descoberta em 1958 pelo pro-
fessor Jérôme Lejeune, que descobriu uma 
cópia extra do cromossoma 21. É o distúrbio 
genético mais comum, estimado em 1 a cada 
800 ou 1000 nascimentos. A Síndrome de Don 
não é progressiva,nem contagiosa. Nela, o 
fator disfunção cerebral ´presente, portanto, 
há maior probabilidadede de convulsões, mas 
só será estabelecido o tratamento após mani-
festação clínica.

Na Síndrome de Down, os problemas car-
díacos congênitos representam uma causa 

*FÁTIMA ALVES

importante de mortalidade na infância, mas 
atualmente as taxas de sobrevida aumentaram 
significamente de tal modo que sté 70% des-
tes bebês com doenças cardíacas sobrevivem.

Fundamental observar de que forma está 
acontecendo o desenvolvimento da pessoa 
com Síndrome de Down, verificando os pro-
gressos e possibilidades que ela tem e assim 
dar sequência  aos movimentos sem compro-
meter o seu desenvolvimento. 

Os seres humanos têm 46 cromossomos 
e as pessoas com Síndrome de Down têm 
um cromossomo a mais, ficando 47 cromos-
somos. Chamamos também de Trissomia do 
cromossomo 21, presença de um cromossomo 
21 extra total ou parcialmente.
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Fátima Alves
Fonoaudióloga. Socioterapeuta Ramain-Thiers. Psicomotricista 
titulada pela SBP. Mestre em Ensino de Ciências da Saúde e do 
Ambiente. Autora dos livros “Para entender a Síndrome de Down”, 
“Inclusão - Muitos Olhares,Vários Caminhos e um Grande Desafio” 
e “Psicomotricidade: corpo, ação e emoção”.

É importante saber que qualquer pes-
soa pode nascer com Síndrome de Down 
e que a Síndrome de Down não é uma 
doença. 

Se todos estiverem preparados para 
trabalhar, receber, lidar com a pessoa 
com Síndrome de Down os resultados se-
rão muito positivos, sobretudo se houver 
interesse e propriedade para promover a 
inclusão. Esse será o primeiro passo para 
a trajetória escolar e o desenvolvimento 
futuro dessa pessoa. Os estímulos rece-
bidos nos primeiros anos da educação 
infantil vão interferir diretamente em toda 
esta caminhada.

Não podemos esquecer que as crian-
ças com Síndrome de Down aprendem 
com astúcia e o que aprendem servem 
como exemplos de comportamento e de 
conquistas apropriadas para cada idade. Elas podem e devem ter 
ajuda e apoio adicionais.

As atividades são importantes para qualquer criança e para as 
crianças com Síndrome de Down elas podem desencadear um ótimo 
progresso. Algumas dicas: Evite fazer atividades que a façam copiar 
e ouvir ao mesmo tempo (duplo sentido), isso pode inibir sua habili-
dade de concentração; Tente canalizar a atenção para uma atividade 
que dure; Sua aprendizagem pode ser direcionada a atividades que 
requerem recursos visuais como imagens, figuras, fotos (de sua com-
preensão e conhecimento); Atividades de comandos, explicações, 
instruções, circuitos são interessantes; Também para habilidades 
motoras, auditiva, linguagens, memória, cópia, manuais, utilizar 
também jogos e materiais de aprendizagem coloridos e chamativos.

Atividades que podem ser:
- Sensações: Com um guia fazer com que a criança ande des-

calça e com olhos vendados em diversos materiais e também com 
as mãos sentir através do toque.

- Coordenação motora: Numa bacia com água vários objetos e 
cores conhecidos da criança. Uma espátula ou concha ou espu-
madeira e pedir para o participante pegar os objetos conforme os 
comandos verbais.

- Equilíbrio: Em grupo, todos segurando uma parte de um tecido 
(grande), em círculo para equilibrar uma bola em cima. Cada criança 
segura uma parte do tecido e a proposta é que não permita a bola 
cair ao chão.

- Reconhecimento corporal e Lateralidade: Desenhado, ou pinta-
do, ou colado formatos de mãos e pés, tanto direito quanto esquerdo 
e pedir para a criança andar ou tocar as formas (mão e pé), conforme 
comando de voz do orientador. Para trabalhar a lateralidade, fazer 
a mesma atividade com o comando dos lados direito e esquerdo, 

reforçando as formas (mão e pé)
Ex: Toque agora a mão direita...
- Corpo, Coordenação, Ritmo: Fazer uma 

teia de barbante ou elástico e pedir que a crian-
ça passe por ela se utilizando o corpo.

A melhor maneira para lidar com qualquer 
pessoa e a pessoa com Síndrome de Down,É 
NÃO TER PRECONCEITO.

Buscar informações sobre a Síndrome de 
Down sempre é muito importante, principal-
mente, se atualizando com profissionais diver-
sos, escolas, livros, instituições, associações. 
Procurar sempre ficar por dentro do assunto, 
buscar soluções (elas existem), perceber que 
a família é a essência de tudo, nas coisas boas 
e não se ocupar somente de problemas. Aco-
lher a família e faze-la estar junto em todos os 
momentos.

O diagnóstico não deve alterar o sentimento 
de amor e aceitação de um filho com Síndrome de Down. A família tem 
de procurar fortalecer este sentimento desde sempre. 

Não deve haver uma superproteção às pessoas com Síndrome de 
Down, pois, dessa forma acabaremos nos ater as dificuldades, aos 
fracassos, as deficiências e não as eficiências, aos sucessos. As ativi-
dades lúdicas, trazem consideravelmente muitos benefícios à criança 
com Síndrome de Down. Brincadeiras e de jogos são fundamentais, 
participação, prazer, alegria e estimulação, são meios pelos quais irão 
desafiar o corpo e a mente e quando acontece junto a família melhora 
da autoestima de todos. Não podemos esquecer que a brincadeira é 
uma forma de assimilação funcional e repetitiva que desenvolve hábitos 
e esquemas sensório-motores, que ajudarão no desenvolvimento de 
qualquer pessoa. 

A educação é um direito, o sujeito exercita sua cidadania. A inclusão 
é um dever. A comunidade precisa ser educada, orientada, organizada 
e convocada por educadores, que também deverão estar compro-
metidos com a justiça social, sabendo que deverão incluir a pessoa 
com Síndrome de Down em uma unidade escolar, dando condições. 
Pensar nessas condições, planeja-las e replanejá-las. Não devemos 
fazer por fazer. Lembre-se, incluir não é só colocar em sala de aula, é 
fazer a criança se sentir incluída, saber valer seus direitos e deveres 
cumpridos. É olhar para os detalhes, possibilitar, juntar-se a outros, é 
também excluir os preconceitos de nossas vidas.
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PACIENTE RECUPERA AUDIÇÃO APÓS 
CIRURGIA INÉDITA EM CAMPINAS/ SP

Um mês após uma cirurgia auditiva inédita 
em Campinas, interior de São Paulo, realizada 
pelo Vera Cruz Hospital, a coordenadora de 
Sistema de Gestão da Qualidade, Ana Paula 
Castro Lyra Macedo, de 40 anos, que sofria 
de perda auditiva moderadamente severa nos 
dois ouvidos, voltou a escutar os primeiros 
sons após a instalação de uma prótese mo-
derna e mais segura. Emocionada, ela come-
morou a recuperação da audição, que perdeu 
com o agravamento de uma otite (infecção 
no ouvido), que resultou em tumor. “Agora 
posso voltar a ter uma vida social e a tocar 
violão. Nem acredito que vou voltar a ouvir os 
pássaros quando acordar. Parece um sonho”, 
afirmou Ana Paula, que começou a perder a 
audição quando tinha 10 anos. “Essa redesco-
berta será muito importante para ela. Estamos 
muito gratos por essa cirurgia tão assertiva, e 
por todos os cuidados de cada um dos profis-
sionais envolvidos no processo de reabilitação 
dela”, completa a irmã, Carla Lyra.

“Essa prótese faz com que o som atra-
vesse direto para dentro da cóclea, ou seja, 
não passa pelo tímpano, martelo, bigorna e 
estribo. Vai direto do osso, atrás da orelha, 
para dentro da cóclea e para o nervo. Então, 
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se a pessoa tem alguma doença no meio do 
caminho, isso não influi, e a gente consegue 
reabilitar 100% da audição”, explicou o cirur-
gião otorrinolaringologista Henrique Gobbo. 
“São próteses modernas, que trazem maior 
conforto ao paciente, incluindo o conforto es-
tético, pois são praticamente invisíveis. Além 
disso, ainda conseguimos dar conectividade 
a essas próteses. Além de corrigir a surdez, 
ainda podem ser conectadas ao celular para 
o paciente ouvir música, por exemplo”, com-
pletou.

A ativação da prótese foi realizada pela 
fonoaudióloga Elaine Soares, profissional 
fundamental para a evolução no processo de 
adaptação de Ana Paula. “Hoje, graças aos 
avanços da ciência, tanto na medicina quanto 
nas tecnologias, é muito raro uma perda que 
não possa ser reabilitada. Aparelhos como 
esse são nossos principais aliados”, afirmou a 
especialista em audiologia. “A ativação funcio-
na como uma audiometria e a da Ana Paula foi 
realizada com 100% de sucesso. É impossível 
não se emocionar ao ver um paciente comple-
tamente satisfeito, ouvindo novamente”, com-
pleta. O aparelho possui controle remoto, que 
inclui, ainda, programa de controle de ruído.

Prevenção à Surdez
A ativação foi feita duas semanas após o 

Dia Nacional de Prevenção à Surdez. Dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 
2015, apontam que no Brasil existe um total 
de 28 milhões de pessoas com surdez. Isso 
representa 14% da população. Segundo o 
órgão, 10% da população mundial tem alguma 
perda auditiva. “A perda ou a diminuição da 
capacidade de ouvir pode ser causada por 
uma série de fatores, como otites mal curadas 
ou de repetição; uso de remédios prejudicais 
à audição; problemas no tímpano, tumores, 
envelhecimento, frequentar ou trabalhar em 
locais barulhentos; uso contínuo de fones de 
ouvido em volume alto; hereditariedade, entre 
outros fatores”, explica o cirurgião otorrinola-
ringologista. “No caso dos bebês, se estimu-
lado até o sexto mês, conseguimos reduzir as 
consequências geradas pela surdez como a 
falta de fala e a impossibilidade de comunica-
ção. Por isso, é importante procurar um espe-
cialista”, explica a fonoaudióloga. “Nos adultos 
é importante ressaltar que a perda auditiva 
pode vir acompanhada de graves problemas 
emocionais, por isso buscamos sempre as 
melhores soluções em reabilitação, para que 
a vida desse paciente seja completamente 
normal”, completa.

De acordo com o especialista, nos adultos, 
a perda auditiva pode gerar dificuldades de 
socialização ou desempenho laboral. Já no 
idoso, o afastamento e isolamento social e fa-
miliar, e até a depressão. “Por isso, a importân-
cia na escolha da prótese, assim como foi feito 
com a Ana Paula. Se trata de um implante de 
condução óssea ativo do modelo mais avan-
çado que existe e que é implantado totalmente 
sob a pele”, explica o cirurgião, que em 2014 
já havia realizado outro procedimento inédito 
no Vera Cruz Hospital. “Naquele ano fizemos 
a segunda cirurgia desse tipo e, agora, com o 
lançamento de um novo modelo, estamos no-
vamente realizando o segundo procedimento 
no país”, celebra Gobbo.






