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V

ocês por acaso já se perguntaram em algum momento da vida: “onde foi que eu
errei ?”... Venho me perguntando isso, já há algum tempo, quando vejo o cenário
pelo qual atravessa o nosso País nos últimos tempos. É triste, mas a culpa de
tudo que vemos e vivemos de errado é minha. É sua. Da sua família, da minha...
dos nossos amigos e de todos nós - cidadãos brasileiros - que deixamos a coisa
chegar no ponto em que se encontra hoje. Nos acomodamos, afrouxamos a corda, deixamos o
barco à deriva, esperamos sempre que “alguém fizesse por nós” e deu no que deu. E agora ?
Realmente estou ficando velho. Sou de uma geração diferente, assim como muitos dos que
estão agora lendo esse editorial – até porque, dificilmente alguém com menos de 30, 35 anos,
vai “perder seu tempo” lendo o editorial de revista, não é mesmo ? – sou do tempo em que
havia respeito pelas instituições. Se aprendia na escola o respeito pelo próximo, amor à pátria,
respeitar professor, respeitar a polícia, respeitar a religião, respeitar pai e mãe, respeitar os mais
velhos... não se aprendia “medo”, se aprendia a importância do RESPEITO. Sou da época onde
ÉTICA não deveria ser “qualidade”, mas sim, uma coisa normal, comum, que todos os seres
humanos e cidadãos de verdade, pessoas de bem, deveriam ter consigo. Aprendi que na vida,
só existem dois caminhos: o certo e o errado. Não tem “meio termo”, “mais ou menos”, não se
pode ter “jeitinho” para tudo.
Sou do tempo onde o ser humano honesto “não tinha preço” e a gente respondia pelos nossos atos e respeitava a opinião do outro. E tudo isso era feito de uma forma sadia, sem forçar a
barra, sem peso, com LIBERDADE.
Pois é, isso tá parecendo conversa de velho - de “cinquentão” – mas é que isso tudo parece
que se perdeu e hoje, principalmente de um tempo para cá, os valores se inverteram. Como
costumo dizer: “no Brasil é o poste quem faz xixi no cachorro” !
Vivemos num país onde quem age com “honestidade e ética” no seu dia a dia é tido como:
“bobo, idiota, otário”... no mínimo “ingênuo”. Isso é muito triste. É horrível o ponto onde chegamos e a inversão dos valores. O brasileiro – sem generalizar, lógico – parece que confundiu a
“liberdade” com “libertinagem”. É verdade. Percebam.
Falando em LIBERDADE, agora até ela está sendo tolhida do povo. Cuidado, do jeito que a
coisa anda, logo, logo, nem eu e nem você, vamos poder expor nossas ideias numa mesa de
botequim sem correr o risco de ir em cana. Isso é democracia ? Onde ? O Brasil é o único país
do mundo onde se tem presos políticos num regime democrático. Tá certo isso senhor juiz ?
Vamos ter que pedir o VAR ! Cadê a LIBERDADE de expressão e de opinião ? O muro de Berlim
foi derrubado na Alemanha Oriental faz muito tempo. Será que estão querendo ressuscitar esse
período morto por aqui ?
Nossa Constituição é clara: “Todo poder emana do povo” ! Então, cadê a LIBERDADE do
povo para expor o que pensa, o que sente ? Isso sem falar em parte da imprensa que manipula
informações e noticiam os fatos distorcidos de acordo com seus interesses financeiros, políticos ou sei lá mais quais. O resto vendem como “Fake News”. Em que ponto nós chegamos ?
Em quem acreditar ? Em “que” acreditar ?
Difícil fazer essa reflexão agora. Mas o erro foi nosso, lá atrás, em algum lugar. E para todo
erro, paga-se um preço, mais cedo ou mais tarde. Uma hora a conta chega !
PRECISAMOS DA SUA AJUDA PARA MUDAR O VALOR TETO DA ISENÇÃO DE
ICMS PARA COMPRA DO CARRO 0KM POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA !
Usem: #70milnãodamais - #140miljá - #acordaconfaz
Precisamos assinar o Abaixo Assinado que está circulando nas redes sociais para
que sejamos ouvidos e atendidos pelo Confaz e pelos secretários de fazenda de todos
os estados brasileiros e seus governadores. Participe dessa campanha, Compartilhe !!!

Rodrigo Rosso

Diretor/Editor

“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade,
e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer”
/revista_reacao
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COLUNA ESPECIAL

POR ROMEU KAZUMI SASSAKI

CONTINUEMOS PROMOVENDO A
INCLUSÃO NAS ESCOLAS COMUNS

E

m 26/06/2019, na Universidade Federal

filha da escola e procurarmos uma escola especial.

vilégio de ministrar uma palestra sobre

escola comum, a minha esposa e eu criamos 2 pro-

de São João Del-Rei (UFSJ), tive o pri-

a minha experiência como professor e

consultor de educação inclusiva. Fui

convidado pelo Fórum Municipal sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, através do CMPD e
do Setor de Inclusão e Assuntos Comunitários da
UFSJ, tendo como apoiadores a Apae-SJ, a SME, a
ASSJ e a Adevi-Rei.

Palestra no Sesc
Para iniciar a palestra na UFSJ, narrei um emocio-

nante fato que ocorreu em uma cidade do interior de

São Paulo, exatamente em uma sala do escritório do
Sesc, que havia organizado a minha palestra sobre o

uma proposta, aquela que o senhor recomendar.
As propostas da mãe e do pai

(1) Pedir para a diretora permitir à nossa filha,

mesmo “não tendo aprendido nada”, passar para

a 2ª série, em nome da amizade que ela já fez com
vários colegas da classe.

(2) Pedir para permitir que a filha repita a 1ª sé-

rie. Quem sabe, na segunda chance, ela consiga
aprender.

Qual proposta vocês aprovariam?

para perguntas da plateia, formada por cerca de 20

Queridos leitores, antes de continuar lendo este

pessoas. Fiz a seguinte narração:

artigo, separem 2 minutos a fim de que cada um de

Filha com síndrome de Down

lá no Sesc e depois lá na UFSJ, da seguinte forma:

Um senhor jovem, que estava sentado bem na

minha frente a 1 metro de distância, pediu licença
para fazer uma pergunta e apresentou a esposa,
sentada ao seu lado.

─ Prof. Romeu, a minha esposa e eu não mo-

ramos nesta cidade e sim em uma outra, distante
cerca de 100 quilômetros e dirigimos o nosso carro

vocês escolha a melhor proposta. Eu fiz este pedido

Primeiro, li a proposta 1 e pedi para levantarem a
mão quem concorda com ela. Fiz o mesmo com a
proposta 2. Houve, digamos, um empate técnico. Então, respirando fundo, eu disse ao casal e às demais
pessoas presentes a seguinte avaliação:
Minha avaliação das propostas
― Senhora mãe, senhor pai, prezada plateia. En-

até aqui porque soubemos por um jornal da minha

tendi que vocês amam muito a sua filha e desejam

escolas inclusivas neste Sesc. Nós estamos enfren-

vocês escreveram as 2 propostas com a mente bem

cidade que o senhor estaria dando palestra sobre

tando uma situação muito preocupante. Nossa filha,

que tem síndrome de Down, vinha estudando numa

escola particular, a única que, no início deste ano,
aceitou matricular a primeira aluna com deficiência.

Nenhuma escola estadual ou municipal quis ficar
com a nossa filha. Ontem, quando minha esposa
foi buscar a filha para trazê-la pra casa, a diretora

explicou que ela não aprendeu nada e que, apesar

de ainda estarmos em setembro, ela já foi reprovada

pelos professores. E pediu para retirarmos a nossa
REVISTA REAÇÃO

postas, mas amanhã levaremos à diretora apenas

funcionamento de escolas inclusivas. Era uma noite

em setembro. Após uns 30 minutos de palestra, abri
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Como nós queremos que a filha continue na mesma

o melhor da educação escolar para ela. Entendi que
aberta e com o coração apertado, diante do que
possa acontecer de bom e de ruim no futuro da filha.
Entendi que vocês gostam da escola, a única que ma-

triculou sua filha e que procurou ensinar o conteúdo

curricular, embora sem sucesso. Então, em sinal de
respeito pela corajosa atitude que vocês tomaram ao

escrever as duas propostas e, principalmente, pela
dignidade e pelo valor humano da sua filha, digo para
vocês que as duas propostas não são benéficas para

ela. Explico. Digamos que vocês levem à diretora a

proposta 1. Eu duvido que a diretora

A inesperada pergunta da mãe e do pai

2ª série. Mas, só para raciocinarmos, a

O casal conversou rapidamente em voz baixa e o pai me perguntou:

permitirá a promoção da filha para a

diretora permitirá. No ano que vem, sua
filha começará a estudar na 2ª série.

O que acontecerá? Ela não aprenderá o
novo conteúdo. E pior, ela frequentará
sem entender essa promoção e encon-

trará mais dificuldade para aprender.
Quando chegar setembro, a diretora

pedirá para retirar a filha. Mais um ano
perdido na vida da filha.

Vejamos a proposta 2. Por hipóte-

se, digamos que a diretora permitirá

a repetição da 1ª série. Poderá haver
uma remota possibilidade de sua filha
aprender alguma coisa, pois estará es-

tudando o mesmo conteúdo da 1ª série

que ela não havia aprendido. Ela terá os
mesmos professores que utilizarão os

mesmos métodos, técnicas e recursos
que não funcionaram para ela. Em setembro, a diretora pedirá para retirarem

a filha. Mais um ano será perdido na
vida da filha.

Perplexidade e frustração
O casal ficou perplexo e frustrado.

E perguntaram: “Então, o que o senhor
recomenda que façamos?”. Respondi
com profundo respeito:

― Recomendo que, nos meses que

faltam para terminar este ano, a es-

cola reformule o sistema educacional,

adotando os princípios e recursos da
educação inclusiva, reescreva o Pro-

jeto Político Pedagógico com o olhar
inclusivista, prepare materiais didáticos

condizentes com a orientação inclusiva,
aplique a teoria das múltiplas inteligên-

cias e dos estilos individuais de aprendi-

zagem e, principalmente, capacite seus
professores para ensinar de maneira in-

clusiva a todos os alunos (com e sem

deficiência) estudando juntos. E no ano
seguinte, a filha fará a 1ª série renovada

e completamente inclusiva. E melhor de

tudo: sua filha aprenderá de verdade
e os colegas sem deficiência também
aprenderão de verdade.

― Prof. Romeu, nós não temos coragem e argumentos para falar

tudo isso à diretora. O senhor não poderia vir à nossa cidade para
conversar com a diretora?

Imediatamente e para alívio do casal e até da pequena plateia,

respondi:

― Sim, terei o prazer de falar diretamente com a diretora. Peço que

vocês consigam que a diretora concorde em me receber na escola,

com data e hora marcadas. Digam que, caso ela me receba, darei uma

palestra gratuita sobre educação inclusiva para todos os professores
e familiares de todos os alunos.

Longa espera que valeu a pena
Passaram-se setembro e outubro, sem o casal me telefonar. Mas,

no final de outubro, o pai ao telefone gritou de alegria, dizendo que

a diretora concordou em me receber e em permitir a palestra para a
escola toda.

Fui à escola, a diretora sorridente me levou ao seu gabinete e,

após algumas perguntas sobre o que é e como funciona uma escola

inclusiva, ela – que já havia conversado com todos os professores

- concordou em mudar a sua escola para uma escola inclusiva. E
ministrei a palestra prometida.

Diretora decidiu pela escola inclusiva
Ela me perguntou qual seria a primeira ação dessa mudança. Res-

pondi que seriam 2 semanas (16 horas cheias) de um curso teórico-prático de capacitação em educação inclusiva. Diretora acrescentou

que ela gostaria de convidar diretores e professores de escolas estaduais e municipais da cidade para fazer este curso com os da escola
dela. Concordei com o desejo da diretora. Durante outubro e novembro, o curso aconteceu e os materiais didáticos foram construídos.
Resultados práticos significativos
No ano seguinte, a filha do casal realmente aprendeu o conteúdo

curricular da renovada 1ª série e foi promovida normalmente para a

2ª série. Após alguns anos, o casal me informou que a filha, feliz da
vida, havia entrado no curso médio.

Romeu Kazumi Sassaki
é consultor de inclusão na escola, no trabalho e
demais áreas. Autor do livro “Inclusão: Construindo
uma sociedade para todos”, entre outros. Presidente
da Associação Nacional do Emprego Apoiado
(2014-2016 e 2016-2018). E-mail: romeusassaki@
gmail.com
REVISTA REAÇÃO
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LIÇÃO DE VIDA

NICK E BELLA

DUAS MODELOS COM SÍNDROME DE DOWN

N

icolly e Isabella são dois exemplos de superação.

em busca do melhor. Hoje já temos muitas parcerias

ninas de 5 e 8 anos, respectivamente, arrancam

criança que ama desfilar”, comemora a mãe.

Diagnosticadas com Síndrome de Down, as me-

suspiros por onde passam e se consagram como
modelos mirins.

Do Mato Grosso do Sul e

e estamos crescendo cada dia mais, e a Nick é uma

Da ONG para o mundo

diagnosticada com Síndrome
de Down ao nascer, Nicolly,

com 1 ano e 8 meses, foi descoberta nas redes sociais, e
convidada para participar de

um Concurso de Miss na sua
cidade, Campo Grande/MS. In-

segura, a mãe procurou saber
como a inclusão social nesses

concursos ocorria, e acabou
aceitando o convite. Já no seu
primeiro Concurso de Miss

recebeu dois títulos: Embaixa-

dora Down 2018 e Miss Baby

Já Isabella tem 8 anos e nasceu em Belo Horizonte/MG.

Popularidade.

A carreira dela começou com uma propaganda para

mundo Miss e da Moda. Atualmente, com 5 anos, Nicolly possui 5

fotos saíram em traseiras de ônibus. Nessa mesma ONG,

A família seguiu então a busca pela Inclusão social, no meio do

Títulos de Miss, sendo o maior de todos “Miss Baby Brasil Universo
Beleza Fashion 2018”.

Com a primeira experiência positiva, a família de Nick, como

uma ONG, quando ela fez um ensaio fotográfico e suas
surgiu a oportunidade para participar de um desfile e foi
quando a família descobriu o talento dela nas passarelas.

Assim como Nick, durante a pandemia Isabella de-

é conhecida, procurou várias agências para dar andamento no

cidiu investir na ideia de tornar a menina uma bloguei-

Stein, a descobriu através do Instagram.

descobriu a Bella, como é carinhosamente chamada,

sonho da filha, até que no meio da pandemia, o scouter Dilson
Para transmitir mais segurança, o próprio Dilson entrou em

contato com a família, tranquilizando e dando total apoio por

essa luta pela Inclusão Social. A mãe acredita que o mercado está
apoiando mais essa inclusão, tendo visto mais e mais modelos de

ra, influencer e modelo. Através do Instagram, Dilson
e deu a oportunidade de ela fazer os cursos do Portal
gratuitamente, pois acreditava muito no potencial, tendo
um olhar singular e inclusivo.

“Sentimos que ainda temos muito a ganhar quando

todas as idades atuando no mercado da moda, mas acredita que

se refere às oportunidades, ainda temos uma socieda-

“Às vezes uma criança ‘típica’ que está fazendo um mesmo

Independente da síndrome Isabella tem seu potencial

ainda sim não são reconhecidas como deveriam.

job que uma criança ‘atípica’, não recebe nem o mesmo cachê.
Outros nos oferecem permutas, e muitos mal sabem do tamanho

dos nossos custos, não só pela luta da inclusão, mas como tudo

de muito exclusiva, lutamos por uma inclusão efetiva.
e Dilson foi uma das pessoas que enxergou isso”, comemora Cynthia, mãe da Isabella.

Atualmente, a Bella vem conquistando seu espaço

que envolve em torno para obtermos uma qualidade de vida para

no mercado, já participou de campanhas de grandes

A família apoia 100 % o trabalho da Nick, pois sabem a impor-

nossa filha e potencializamos o que ela gosta e faz com

as nossas crianças”, avalia Marina Morelli, mãe da Nick.

tância dessa luta pela inclusão. “A socialização, o respeito pelas

diferenças, mostrar que nossos filhos são capazes tanto quanto,
faz com que a gente tenha forças para seguir em frente sempre

8
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marcas, e até para clubes de futebol. “Acreditamos na

excelência que é tirar fotos, desfilar e atuar. E seguimos
acreditando e em busca de mais empatia e inclusão”,
pondera a mãe.

MÚSICA E ARTE

P O R C E L I S E M E L O (C E L E L Ê )

PROGRAMAS “CANTA ITÁLIA” E “ARTE
E INCLUSÃO” NA RÁDIO SPAGHETTI

O

lá, amigos e amigas ! Conversei com o simpático
João Marcos Riotto,
conhecido como Marquitho. Nascido em

São Bernardo do Campo/SP, teve uma

boa infância jogando futebol, empinan-

do pipa e nadando em córregos. Começou

a trabalhar em casa fazendo pipas para vender na

na sua própria rádio, a Web Spaghetti,
onde são reprisados os programas “Can-

ta Itália” e são transmitidos programas

como: “Música e Poesia no Ar”, “Viajar

com Música” e também “Arte e Inclusão”,

da Celelê, aos domingos, às 19h30.

Seu sonho é, através do rádio – essa ferramenta

de comunicação que transmite emoção aos ouvin-

3M do Brasil, onde fez carreira profissional e atuou

o Brasil e a Itália, principalmente entre as cidades de

por 30 anos.

Formou-se em engenharia civil e sempre conviveu

tes – estreitar o relacionamento da irmandade entre

São Bernardo do Campo/SP e Maróstica, na Itália.
Com certeza sua vida ficou mais feliz cons-

com pessoas com deficiência, em especial, com

truindo novas amizades, fazendo o que gosta

Ele é presidente de um Rotary Clube de São Ber-

músicas italianas e programas de bom gosto.

Síndrome de Down.

nardo/SP, onde tem alguns projetos de inclusão.

Iniciou na Rádio ABC AM 1570, em Santo André/

SP em maio de 2018, participando de um programa

de músicas sertanejas e até hoje participa do “Expressinho Sertanejo do Zé Lau”. Na época também

foi à Rádio ABC divulgar um show aqui no Brasil, do

amigo e cantor italiano, Roberto Apo, originário da
cidade de Maróstica, e se encantou pelo trabalho.

A partir daí, incentivado por amigos, tornou-se

radialista. e hoje, apresenta às quartas-feiras, o seu
programa “Canta Itália”. Animou-se com os resulta-

REVISTA REAÇÃO

meio de comunicação, resolveu investir

feira, produziu fusíveis para indústria automotiva e,

aos 16 anos, começou a trabalhar na multinacional
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dos positivos e, como sempre gostou desse

e tendo a oportunidade de divulgar belíssimas

Seus contatos são: página do facebook e instagram: “João Marcos Riotto”. Visitem o site:
www.radiowebspaghetti.com.br

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 !

Site: www.celeleeamigos.com.br

C O R P O R AT I V O

POR LUIZ MARINS

O SETEMBRO AMARELO E AS
EMPRESAS E ORGANIZAÇÕES

O

suicídio continua sendo

São registrados cerca de 12 mil suicí-

causa de morte entre jovens e toda a socie-

milhão no mundo. Trata-se de uma triste

especialmente as empresas, local onde

uma das principais cau-

dios todos os anos no Brasil e mais de 01

mundo, de acordo com as

realidade, que registra cada vez mais ca-

sas de morte em todo o

estimativas da Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) publicadas

sos, principalmente entre os jovens.

Em primeiro lugar está a depressão, se-

ou organização pode fazer. Baixe os docu-

substâncias. Com o objetivo de prevenir

mova uma séria discussão sobre o tema.

como resultado de suicídio do que HIV, ma-

guida do transtorno bipolar e abuso de

cídios, o que levou a OMS a produzir novas

orientações para ajudar os países a melhorarem a prevenção do suicídio e atendimento.
Desde 2014, a Associação Brasileira de

Psiquiatria – ABP, em parceria com o Con-

selho Federal de Medicina – CFM, organiza
nacionalmente o “Setembro Amarelo”.

O dia 10 de setembro é, oficialmente,

e reduzir estes números a campanha “Setembro Amarelo” cresceu e conquistou o

Brasil inteiro. Para isso, o apoio das empre-

Pense o que de concreto sua empresa

mentos, reúna seus colaboradores e pro-

Pense nisso. Sucesso !

sas e de toda a sociedade é fundamental.
No site - setembroamarelo.com - as

empresas encontrarão farto material para

download e uso entre seus colaboradores.
Muitas empresas e entidades da so-

o “Dia Mundial de Prevenção ao Suicí-

ciedade evitam falar desse tema duro e

todo o ano.

a realidade de que o suicídio é hoje a maior

dio”, mas a campanha acontece durante

É preciso agir ! Já diz o slogan da cam-

panha e ninguém terá o direito de se omitir.

estão relacionados a transtornos mentais.

lária ou câncer de mama - ou guerras e homi-

as pessoas passam boa parte de seu dia.

Cerca de 96,8 % dos casos de suicídio

no relatório “Suicide worldwide in 2019”.

Todos os anos, mais pessoas morrem

dade, sem exceção, tem que se envolver,

polêmico, mas não se pode mais esconder

Luiz Marins
é antropólogo
e escritor
www.marins.com.br

ESPORTE

COMEÇARAM OS
JOGOS PARALÍMPICOS
DE TÓQUIO !

C

omeçou nesse dia 24 de

agosto e vai até o dia 05
de setembro próximo, os

Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A competição

mundial, assim como as Olimpíadas, que

também ocorreram no Japão nesse mês de
agosto, acontecem com um ano de atraso
em função da pandemia de Covid-19.

A cerimônia de abertura dos jogos no

Estádio Nacional do Japão, bem como as
competições, ocorrem sem a presença de
público. A festa foi marcada pela tradicional

riqueza de detalhes japonesa e pela simpli-

cidade, seguindo os protocolos em função
da pandemia.

A cobertura completa dos Jogos Para-

límpicos de Tóquio, pode ser acompanhada
com transmissão ao vivo pelos canais da TV

Brasil e pelo canal SporTV2, além da cober-

tura completa e diária feita pelo SISTEMA
REAÇÃO, através do Portal de Notícias da

Revista Reação, pelos Boletins de Notícias
Especiais (Tóquio) e por lives especiais e
exclusivas.

A delegação brasileira será composta

por 260 atletas (incluindo atletas sem de-

ficiência como guias, calheiros, goleiros e
timoneiro), sendo 164 homens e 96 mu-

lheres, além de comissão técnica, médica
e administrativa, totalizando 434 pessoas.
Jamais uma missão brasileira em Jogos

Paralímpicos no exterior teve tamanha proporção.

A modalidade com o maior número de

atletas será o atletismo com 65 representantes e 19 atletas-guia. Seguida da natação com 36 atletas. Em seu Planejamento

Estratégico, o CPB estabeleceu como meta
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aos atletas com deficiência ao se vestirem. A Havaia-

nas é patrocinadora dos uniformes do Brasil.

CPB anuncia premiação para medalhistas em

Tóquio

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB),

Mizael Conrado, anunciou a premiação para os atletas
que conquistarem medalhas nos Jogos Paralímpicos

de Tóquio. A partilha das bonificações será feita de
se manter entre as 10 principais potências do planeta

nos Jogos Paralímpicos. O Brasil participará de 20
modalidades.

Uniformes com acessibilidade

acordo com a cor da medalha e prevê faixas diferentes
de recompensa para modalidades individuais e coletivas. Os atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiro

que forem ao pódio também serão gratificados. Os
medalhistas de ouro em provas individuais receberão
R$ 160 mil por medalha, enquanto a prata renderá R$
64 mil cada e o bronze, R$ 32 mil. O título paralímpico

em modalidades coletivas, por equipes, revezamentos
e em pares (bocha), valerá um prêmio de R$ 80 mil por

atleta. Já a prata, neste caso, será bonificada com R$
32 mil e o bronze, com R$ 16 mil.

Demais integrantes das disputas, atletas-guia, ca-

lheiros, pilotos e timoneiro, vão receber 20% da maior

medalha conquistada por seu atleta e 10% a cada pódio
a mais do valor da medalha seguinte. “O esporte tem

uma capacidade de resiliência que é inigualável. Esperamos ter muitas razões para celebrar logo depois do

final dos Jogos Paralímpicos. Desejamos que os atletas
possam buscar a realização de tudo aquilo que se prepararam ao longo desses cinco anos e que consigam a
A divulgação dos uniformes oficiais do Brasil foi feita

em maio último, na data que marcou os 100 dias restan-

tes até a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
A apresentação foi feita em uma live, que contou com
a participação dos medalhistas mundiais Raissa Rocha

(F56) e Vinícius Rodrigues (T63), ambos do atletismo,

e de Yohansson Nascimento, vice-presidente do CPB,

melhor participação da nossa história”, afirmou Mizael
Conrado, em reunião virtual com os atletas diretamente

de Hamamatsu, no Japão, onde a delegação brasileira
fez a aclimatação para os Jogos.

Em seu Planejamento Estratégico, o CPB estabele-

ceu como meta manter-se entre as 10 principais po-

tências do planeta nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

entre outros convidados. O evento foi transmitido da
Japan House Brasil, iniciativa do governo japonês para

promover a cultura do país asiático no Brasil. Além da

live, também foi divulgado um ensaio fotográfico com

atletas de atletismo vestindo os trajes verde-amarelos.
A ação foi realizada sob todos os protocolos sanitários
e com todos os envolvidos sendo submetidos aos
testes de Covid-19.

Esta foi a segunda vez que o CPB lançou uma linha

própria de uniformes. Em 2019, foi divulgada uma cole-

ção desenvolvida para os Jogos Parapan-Americanos
de Lima. Além de atender às especificidades esportivas

de cada modalidade, novamente, as peças possuem

adaptações pensadas para promover mais autonomia

REVISTA REAÇÃO
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Faltam só 13 medalhas para o Brasil chegar a 100ª

medalha de ouro na história dos Jogos Paralímpicos
A delegação brasileira paralímpica pode, novamente,

ter um desempenho com muitas medalhas e, de quebra,

obter mais uma façanha histórica em uma edição dos

Jogos Paralímpicos de Tóquio. Afinal, existe a real possibilidade de o país atingir a marca de 100 medalhas de
ouro na história da sua participação nos Jogos.

De acordo com levantamento do departamento de

Ciências do Esporte do Comitê Paralímpico Brasileiro
(CPB), o Brasil já conquistou 87 pódios dourados na
principal competição do paradesporto, restando 13 para

o feito histórico. Nas conquistas de medalhas de prata

e de bronze, o país já ultrapassou a barreira dos 100

antes de chegar ao Japão. Até agora, os atletas brasileiros paralímpicos já ficaram 112 vezes na segunda
colocação e 102 no terceiro lugar na história dos Jogos
Paralímpicos.

atletismo e da natação. Também conquistou um bronze
em Londres 2012 e uma prata no Rio 2016.

O atletismo é também a modalidade que mais rendeu

No total, o Brasil possui 64 atletas paralímpicos

medalhas douradas ao país na história da competição.

somando as modalidades individuais e coletivas. Entre

em que os atletas brasileiros conquistaram nas provas

únicos que conquistaram as 87 medalhas de ouro,
eles, está Mizael Conrado, presidente reeleito do CPB

e bicampeão paralímpico no futebol de 5 em Atenas

Foram, até o momento, 40 pódios no primeiro lugar
paralímpicas de pista e campo.

Na natação, outra modalidade em que o Brasil é

2004 e Pequim 2008.

considerado uma potência paralímpica, já foram obti-

da natação brasileira paralímpica, é o atleta com mais

dourada do país em Jogos, e 2016, data da última

Já Daniel Dias (classe S5), maior referência atual

pódios dourados na história do Brasil, com 14 medalhas

de ouro em somente três edições dos Jogos, além de

das 32 medalhas de ouro entre 1984, ano da primeira
edição do evento.

Já a bocha proporcionou ao Brasil outras seis meda-

sete pratas e três bronzes. Apenas em Londres 2012,

lhas de ouro, sendo a terceira modalidade paralímpica

medalhas de ouro nas seis provas individuais disputa-

foram impulsionados, em boa parte, pelas atuações do

quando foi porta-bandeira da delegação, foram seis

das, o que também fez o nadador ser o principal atleta
do país com maior quantidade de “pódios dourados”.

A natação também conta com outros dois grandes

nomes que marcaram época enquanto estavam em

nacional mais vitoriosa em Jogos. Estes resultados
atleta Dirceu Pinto, que se destacou pela classe BC4,
para atletas cadeirantes que não recebem assistência
durante as partidas.

Dirceu ganhou quatro ouros ao ser campeão nas

atividade e que também entraram para a história do

provas individuais e de duplas, ao lado de Eliseu dos

segundo e terceiro maiores medalhistas de ouro do país

voltou a subir ao pódio ao obter a prata nas duplas

Brasil. André Brasil (S10) e Clodoaldo Silva (S5) são o
em Jogos, com sete e seis medalhas, respectivamente.
Luiz Cláudio Pereira, do atletismo, também conquis-

tou seis ouros e figura entre os maiores nomes dourados

Santos, em Pequim 2008 e Londres 2012. No Rio 2016,

mistas. Faleceu no ano passado, vítima de problemas
cardíacos.

A campanha brasileira mais dourada em uma edição

do país. Ele competiu entre 1984 e 1992 por quatro

de Jogos Paralímpicos aconteceu em Londres 2021,

dardo e de disco, além do pentatlo.

pódio.

provas diferentes: arremesso de peso, lançamento de
Luiz Cláudio, inclusive, depois de se aposentar das

quando o país subiu 21 vezes no lugar mais alto do
Em Pequim 2008, com 16 ouros, e Atenas 2004 e

competições, foi vice-presidente do CPB entre 2009 e

Rio 2016, com 14 ouros cada, a delegação brasileira

em Cadeira de Rodas (ABRC). Já o judoca Antônio

da sua história.

2013 e hoje preside a Associação Brasileira de Rugby

Tenório, com quatro ouros entre Atlanta 1996 e Pequim
2008, foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar o pri-

meiro lugar no pódio em uma modalidade diferente do
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paralímpica registrou as outras melhores campanhas

Vamos acompanhar tudo de perto juntos e na próxi-

ma edição da Revista Reação, o SISTEMA REAÇÃO tra-

rá a cobertura completa com os resultados dos Jogos !

T A L K S

Maior evento sobre ESG,
diversidade e inclusão
EVENTO ONLINE

29 30
QUARTA

QUINTA

DE SET

DE SET

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
biomob.org/forum
APOIO
TRANSMISSÃO NOS CANAIS

CRÔNICA

POR ROBERTO RIOS

TOME CUIDADO !

A

s atividades do dia a dia sempre re-

precisei fazer cirurgia no local... Acreditem !

trabalho, nos afazeres domésticos e,

plégico), que estava na cozinha conversando com a

Os cuidados com o nosso corpo exi-

bom e ela observou: “que cheiro é esse ?... Não estou

querem cuidados, seja no trânsito, no
principalmente, com a saúde.

gem uma atenção especial, embora a grande maioria
seja negligente e se achem inatingíveis de qualquer

assando carne”.

Coitado, tinha deixado o pé embaixo do fogão. E

corre todo mundo para o hospital.

em geral.

Cadeirante, minha amiga saiu de costas e não viu que

dade, da altura da lesão para baixo, que é um sistema

de alguns centímetros, bastou, capote para trás, quase

Paraplégicos (que é o meu caso) não têm sensibili-

de alarme e defesa do corpo. Olho aberto, é pouco.

Experimentei a falta desse sistema de alarme de

Todo cuidado com elevadores, também é pouco.

o elevador tinha parado fora do nível... uma diferença
tetra duas vezes.

Olhar sempre, e quando não dá para olhar, sentir

forma triste e perigosa tentando fazer um almoço

é uma saída. Meu amigo, com deficiência visual, foi

tomando um bom vinho).

ventinho traiçoeiro também) parou, examinou com

com receita própria (adoro cozinhar, principalmente
Minha esposa viajou para Portugal, para passar 15

dias na casa de nossa filha, portanto, a cozinha ficou

entrar no elevador, percebeu um ventinho amigo (tem
cuidado e só tinha o buraco, o elevador não estava lá.

E um outro amigo, totalmente independente, nem

minha, só minha !

aceita ajuda. Foi entrar no carro em uma ladeira, a

e sem pele para dar uma douradinha com alho e

deira. Deu para admirar a bichinha descendo uns 100

Então, panela no fogo, linguiça calabresa fresca

cebola. Em seguida cebola picadinha, tomate sem

semente picadinho, uma colher de massa de tomate,

transferência foi ótima, mas, esqueceu de frear a cametros para baixo na rua.

Também, não é ser enjoado, escolher quem vai te

e pronto, só acrescentar o macarrão, ao dente, que

ajudar quando for preciso, se der, é sempre bom não é

nem a mamãe sabe fazer.

cadeira no porta malas depois de entrar em meu carro,

já estava separado e lá está uma macarronada que
Para fazer essa maravilha, preciso baixar a panela,

apoiar em cima de uma tábua de carne no colo e dar
uma mexidinha, pois o fogão é alto. Cuidado com o

colo, mas esqueci da barriga. Só bastaram poucos
minutos, queimadura de segundo e terceiro grau,
REVISTA REAÇÃO

esposa que acabava de tirar um bolo do forno. Papo

adversidade. Essa atenção serve para todos, e muito,
mas muito mais, para as pessoas com deficiência
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Caso parecido, aconteceu com um amigo (tetra-

? Eu pedi para um rapaz, que passava, guardar minha
não escutando nenhum barulho, olhei pelo retrovisor

e vi o homem indo embora com a cadeira... Gritei...

Gritei mais alto... ele se virou e fez aquele gesto conhecido batendo uma mão aberta na outra fechada,
que significa: “você se ferrou”!

Mas... Ufa ! Era brincadeira, ele voltou e disse que

seu irmão era paraplégico e sempre apoquentava o
mano dele... que gracinha. Só que não !

Aquele meu amigo que deixou a cadeira rolar la-

deira abaixo é mestre em empinar, ele anda muitos

metros, se deixar, quilômetros só com duas rodas.

Então, confesso que ai me bateu a inveja... e fui tentar, descobri uma coisa maluca: minha cabeça é de

por recomendação médica, se não tiver nenhum efeito

colateral deixa o fantasma, chamado de infecção urinária.
Tem até um nome bacana para esse convívio (bexiga
colonizada).

Até uma simples transferência de cadeiras pode ser

perigosa e, algumas vezes, constrangedora. Por isso,
tome cuidado !

Para quem não conhece, transferência é um movimen-

fibra de vidro !

to lateral com um leve salto para mudarmos de cadeiras,

carro e a cadeira por não caprichar na transferência.

enxuguei e fui me transferir, ainda pelado, da cadeira

Quantas vezes fiquei pendurado entre o banco do

Perdi a conta das infecções urinárias (o inferno dos
lesados medulares). Tomamos todos os cuidados:

lavamos as mãos, usamos sondas descartáveis,

um pequeno impulso. Eu terminei de tomar banho, me

higiênica para a cadeira de uso no dia-a-dia, sob a observação atenta de minha esposa que estava no quarto.
Quando saltei de uma cadeira para outra... só escutei

sondamos de três em três horas, tomamos bastante

o grito dela: “Cuidado com o saaaaccoooooo” !!!

e rezamos o terço inteiro... Não tem jeito, ela aparece

atentos a tudo. É... Tome cuidado !... Sempre !!!

líquidos, escolhemos o banheiro, trocamos de toalhas

como um fantasma para atormentar a vida de quem
já tem poucos problemas.

Ai amigo, voa para o hospital, caminho que já

conhecemos como a palma da mão por conta das
repetições. E tome antibiótico !

Depois de alguns anos, a gente vai ficando esco-

Ai realmente senti... percebi... a importância de ficarmos

Roberto Rios
é jornalista, cadeirante e
apresentador de TV.
E-mail: roberto@dynalf.com.br

lado e passa a ficar mais calmo, mais observador, e
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EDUCAÇÃO

PLATAFORMA DE CURSINHOS CRIA
RECURSOS DE ACESSIBILIDADE
PARA SURDOS APÓS ABAIXO-ASSINADO

F

oram 9 meses de mobilização e

Change.org, a empresa que oferece aulas pre-

das em um abaixo-assinado para

positivamente. “Estamos 100 % de acordo com

mais de 80 mil assinaturas coleta-

que as pessoas surdas conquis-

tassem o direito de estudar em

uma das maiores empresas de educação digital
do Brasil, a Descomplica. Após pressão da

equipe da Change.org, site que hospedou o
abaixo-assinado criado pela estudante surda

Maria Clara Rosa Meier, a empresa se manifestou e começou a colocar legendas
em suas videoaulas.

Maria Clara, que é surda pro-

funda bilateral, recorreu à Change.org para lançar a campanha

depois de ter comprado um

pacote do cursinho online e se

deparar com a falta de legendas e

intérpretes nos vídeos. Era setembro de

2020 quando ela iniciou a mobilização que, em

é uma questão que precisa estar sempre em

pauta em todos os espaços”, disse a Descomplica, ainda em outubro. “Acreditamos que a
educação precisa ser acessível para todos e,
por isso, agradecemos do fundo do coração

por se mobilizarem e nos fazerem olhar mais

atentamente para essa questão”, completou.

Na época, a Descomplica ainda informou que
iniciaria um plano de adequação, priorizando

junto às suas equipes de produto e tecnologia

o desenvolvimento de legendas para os vídeos.
Em novo contato realizado pelos especialistas

em campanhas da Change.org, a empresa respondeu que já havia começado a legendar os
vídeos das aulas.

“A história de Maria Clara me tocou desde o

primeiro momento, vi ali um grande potencial e

implante coclear, que já quase não uso mais por

feliz. A iniciativa da criadora da petição re-

não gostar, mas este aparelho auditivo ainda
não é o suficiente. A minha forma de ouvir

não é 100 % igual à dos ouvintes, pois acabo

tenho mais dificuldade de captar alguns sons.

O que melhoraria isso seria o uso da legenda
[nos vídeos], que a Descomplica não oferece”,

narrou a estudante, de 18 anos, no momento
em que iniciou a petição online.

Auxiliada pela equipe da Change.org, que

atua nos “bastidores” para levar as reivindicações dos abaixo-assinados até as empresas ou

autoridades capazes de atendê-las, a estudan-

te e seus apoiadores promoveram, ainda em

uma luta que não poderia acabar sem um final
presenta também a voz de todas
as pessoas com deficiência
auditiva que precisam de
acesso e respeito”, comenta Marcelo Ferraz,

especialista da Change.

org que atuou diretamen-

te na mobilização. “Valorizo

muito quando empresas enten-

dem e se comprometem a mudar por um bem

maior. Ponto para a acessibilidade. Ponto para
o ativismo digital”, completa.

O processo de inserção de legendas nos ví-

outubro do ano passado, uma ação de pressão

deos ainda levará algum tempo para estar 100 %

chamar a atenção para a causa. Na ocasião, a

lebra a vitória. “Foram mais de 80 mil assinaturas

no Facebook da empresa de cursinhos, a fim de
Descomplica ainda não havia se manifestado.

Em seguida, procurada diretamente pela
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essa reivindicação levantada. A acessibilidade

junho último, tornou-se uma vitória para a luta

dos direitos das pessoas surdas. “Eu tenho o
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paratórias para o vestibular e Enem respondeu

finalizado, porém Maria Clara já reconhece e ce-

e pressão nas redes sociais. Nosso objetivo foi
alcançado!”, comemorou a estudante. “Agrade-

N O TA S
ço a todo mundo que assinou, vocês foram

essenciais. Infelizmente, o processo foi de-

morado mas conseguimos esse direito, isso
que importa!”, completou na mensagem de

declaração de vitória postada na página do
abaixo-assinado.

Maria Clara, que mora em Niterói/RJ,

passou no vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No mês que

vem, ela iniciará o curso de Letras, com
ênfase em Libras. No Instagram, a jovem

mantém o perfil - @surdez.politica - no qual
posta conteúdo sobre surdez.

Para lembrar: outra vitória importante
Campanhas pelos direitos das pesso-

as com deficiência sempre engajam um

grande público na Change.org. Em 2019,

outra importante vitória foi conquistada
pela comunidade surda a partir de uma
petição lançada na plataforma.

O sonho de uma família, com pais sur-

dos e filhas ouvintes, foi realizado depois
de uma vitória em um abaixo-assinado que
pedia recursos de acessibilidade nos cine-

mas. Mais de 152 mil pessoas assinaram

a petição e, pressionadas pela Change.
org, duas redes de cinema convidaram a

MASTER CHEF FALA DA CANNABIS
Henrique Fogaça,

de 47 anos, um dos

apresentadores do programa Master Chef na

Band, usou seu Instagram para falar sobre o

tratamento da sua filha
Olivia, de 14 anos. O

chef diz que tem conseguido ver a melhora

da menina com medicamentos à base de Cannabis sativa, conhecida
popularmente

como

maconha. “Para quem

não conhece, essa é minha linda filha especial Olivia, que tem 14 anos de idade.

Ela não fala, se alimenta por uma sonda, e vivia por tempo integral em uma cadeira
de rodas. Ela nasceu com uma síndrome rara, e durante anos procurei descobrir
o que ela tinha, mas até hoje a medicina tradicional não conseguiu me passar um

diagnóstico palpável”, afirma. “Há 3 anos ela vem usando o óleo medicinal chamado CBD, que é extraído da planta Cannabis (maconha). E graças à planta ela

está cada dia melhor, com um semblante de paz, de alegria, sorrindo e sentindo
os pequenos prazeres da vida como poder se alimentar pela boca, ficando em pé
com ajuda de um aparelho específico para as pernas e dia após dia evoluindo”,
comemora. Essa é mais uma prova de que o uso medicinal da maconha no Brasil
precisa ser debatido de forma mais séria e sem preconceitos.

família para uma sessão acessível do filme
da Turma da Mônica.
A Change.org

BRISBANE, NA AUSTRÁLIA, SEDIARÁ
OS JOGOS PARALÍMPICOS DE 2032
A cidade de Brisbane, na Aus-

A Change.org é a maior plataforma de

abaixo-assinados e webativismo do Brasil

trália, foi anunciada como sede

usuários em 196 países, a plataforma con-

límpicos de 2032, pelo Comitê

online pelo planeta. A organização chegou

votação secreta para escolha da

milhões de pessoas e acumula mais de 900

Sessão do COI em Tóquio. Bris-

ma livre, gratuita, plural e aberta, a Change.

cinco contra do total de 77 vo-

ser menos empoderado, por isso coloca

candidata a receber os Jogos em 2032. Esta será a segunda vez que a Austrália

cos e expertise para que todos criem as

o Brasil conquistou 22 medalhas: 6 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, e ficou na

com milhões de pessoas e descubram for-

Tóquio, a partir de 24 de agosto. Com a definição de Brisbane, ficam estabelecidas

autoridades.

finalmente, Brisbane 2032.

e do mundo. Com mais de 400 milhões de

dos Jogos Olímpicos e Para-

tabiliza uma vitória por hora em petições

Olímpico Internacional (COI). A

ao Brasil em 2012, onde é utilizada por 34

cidade sede foi realizada na 138ª

histórias com finais felizes. Como platafor-

bane recebeu 72 votos a favor e

org acredita que nenhum cidadão deve

tos válidos. Brisbane era a única

à disposição os seus recursos tecnológi-

receberá os Jogos Paralímpicos. A primeira ocorreu em Sidney 2000. Na ocasião,

mobilizações que desejam, somem forças

24ª posição no ranking geral. A próxima edição dos Jogos Paralímpicos será em

mas para dialogar com líderes políticos e

as sedes dos três Jogos de verão subsequentes: Paris 2024, Los Angeles 2028 e,
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AUTISMO

POR ANDREA BUSSADE

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM
CAMPOS DO JORDÃO/SP

A

Secretária de Educação de Campos do Jordão, cidade turística
da região serrana do Estado de São Paulo, Marta Esteves, que
é pedagoga com mestrado em Educação e currículo pela PUC –

SP, está à frente do cargo há 8 anos e explica que o município é

dividido em 7 setores de educação infantil, onde cada setor tem

de 2 a 3 escolas, totalizando 20 escolas de educação infantil, desde a creche
(4 meses até os 5 anos e meio), 9 escolas de ensino fundamental I (de 1º ao 5º
ano) e 6 escolas de ensino fundamental II (de 11 a 14 anos).

rotinas diárias e não têm funções
pedagógicas na escola.

As escolas atendem, ainda,

crianças com deficiências físicas,

intelectuais, visuais e auditivas e,

neste caso, disponibiliza um intér-

prete de Libras, em sala de aula.

Heidy Gonzalez TeixeIra da Costa, Chefe da Divisão

Todas as escolas da rede municipal de Campos do Jordão/SP contam com

de Educação Especial e EJA (Educação de Jovens e

lizado em todas as etapas, sendo que, no ensino fundamental I, onde há uma

ficiência visual foi alfabetizado, em Braile, que está no

o trabalho de um psicopedagogo, que faz o atendimento educacional especiaconcentração maior de casos mais complexos, faz-se um trabalho preventivo,

principalmente quando a professora identifica que o aluno tem algum problema

Adultos) ressalta, emocionada, que um aluno com deensino fundamental e lê fluentemente.

Segundo a Secretária de Educação, o maior desafio

na aprendizagem e encaminha para ele, que conversa com a família para en-

desse ano é a volta às aulas com 35 % dos alunos, apesar

e que faz uma avaliação psicopedagógica, corporal, de linguagem, definindo

para o AEI e Libras e estruturar as salas de aulas.

tender se a criança teve algum problema no parto, algum problema psicomotor
se essa criança vai passar para o AEI - Atendimento Especial Especializado e

do município estar na fase vermelha, formação específica

se ela precisa ser atendida no CIREPE (Centro Pedagógico de Recursos Especiais), espaço onde há atendimentos clínicos especializado de fonoaudióloga,

psicologia e fisioterapias, onde as crianças com TEA (Transtorno do Espectro
Autista) são atendidas, de 3 a 4 vezes na semana, no contra turno, para que
seja criada uma rotina.

A metodologia utilizada no CIREPE, são PRÁTICAS BASEADAS EM EVI-

DÊNCIAS. Marta ressalta que o AVE - Auxiliar de Vida Escolar, ajuda nas
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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

Talentos do TEA !
ALESSANDRO QUEVEDO

Alessandro Quevedo, 31 anos, se encantou com as fotos que seu pai, fotógrafo profissional, fez numa viagem

na África e começou a fotografar em 2014, quando ganhou uma máquina fotográfica Nikon do seu pai. Ele fez
curso básico de fotografia e depois ingressou na faculdade de tecnologia de fotografia, mas ainda não terminou o curso. Sempre estudando para se aprimorar. Hoje, ele faz da fotografia sua profissão. Alessandro adora

viajar e aproveita para fotografar. Sua última viagem foi em 2019 para Nova York quando fez 30 anos. Ele adora

contar das viagens e fotos que fez em Cancun, no deserto do Atacama, no Pantanal, entre outras viagens. Seu

maior sonho é fazer uma exposição fotográfica e ensinar fotografia para as pessoas com deficiência.

Alessandro irá expor suas fotos no Festival Acessibiliartes (informações www.aegeventos.com.br), que acontecerá no Grand Hyatt,

na Barra da Tijuca, no dia 25 de setembro, para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Quevedo integra o grupo SorrindoRJ, organizado pela Psicopedagoga Flavia Fabres . O grupo Sorrindo está completando 10 anos

e tem como objetivo a inclusão social, entretenimento, empregabilidade, socialização de jovens com deficiência intelectual, autismo
e síndrome de down.

Incluir é abraçar as diferenças, conviver com elas e aceitá-las.
MARINA GALLI

Marina Galli têm 41 anos e vive em Catanduva, cidade do interior de São Paulo. Apesar de ela nunca ter

recebido um diagnóstico fechado, Marina nasceu com características do TEA e várias dificuldades motoras
e cognitivas. Marina frequenta há bastante tempo um projeto social de Catanduva para crianças, jovens e
adultos com problemas de desenvolvimento, o Corujas do Bem. Lá, incentivada pela mãe, ela começou a

testar pinturas em telas. Um tempo depois, uma oportunidade surgiu: o Festival Eyecontact de Artes para

Autistas, criado pela Grazi Gadia e que já está na terceira edição. Marina foi uma das vencedoras do festival

que aconteceu no I Congresso Baía de todos os TEAS, em Salvador, em 2020, junto com mais 5 integrantes desse

projeto em Catanduva, que foram reconhecidos por seus talentos. Em suas obras ela entrega uma visão lúdica, colorida e cheia de
detalhes da natureza, das cidades e da cultura brasileira. No quadro premiado na Bahia, por exemplo, as famosas fitinhas do Bonfim
decoram um cenário que também celebra a arquitetura e a religião de Salvador. “Quando ela soube que tinha ganhado, ela ficou muito

animada para viajar para a Bahia e receber o prêmio”, conta a mãe, Cristina Galli. “Foi muito emocionante. Ali, ficou muito evidente a

importância de ela e os outros apresentarem algo que é deles “. Além do prêmio, Marina também chegou a protagonizar uma exposição
em Catanduva, o que lhe rendeu até algumas vendas de quadro. Os dois acontecimentos impulsionaram uma descoberta artística e
profissional que tem feito muito bem para Marina e dado muito orgulho para a mãe. “Ela começar a pintar foi o que, de fato, integrou

ela, uma mulher autista, à sociedade”, explica Cristina Galli. Assim, Marina segue melhorando cada vez mais seus dotes na pintura e
participando de competições saudáveis, como o concurso do congresso RIO TEAMA. ESCOLA GIRASSOL NÚCLEO DISCIPLINAR
Cristina Galli amadureceu a idéia, participou de vários seminários para se especializar e fundou a espaço GIRASSOL,em Catanduva,

interior de SP, onde moram, voltado para adultos com necessidades especiais Serão oferecidas várias atividades como pintura, música,
educação física, dança, artesanato, culinária, horta . Os trabalhos de artesanato e pintura serão expostos ao público com o objetivo de
dar mais autonomia, independência e serem valorizados e inseridos na sociedade através da ARTE.
GRAZI GADIA

Grazi Gadia é de Porto Alegre, Brasil. Ela é publicitária e é a mentora do Festival Eyecontact de Artes para

Autistas. Há 13 anos, ela se mudou do sul do Brasil para o sul da Flórida (EUA). Grazi também é artista plástica.
Nos últimos anos, ela participou de 3 edições da ARTBRAZIL, em Fort Lauderdale (EUA), expondo a sua arte e
promovendo workshops sociais sobre o tema Autismo. Há 6 anos atrás, criou o seu projeto social: Eyecontact

- Lives shaped by Autism. Através do Eyecontact ela se tornou uma ativista da causa azul. O seu projeto social

tem a missão de valorizar o protagonismo de mães e pais de autistas que fazem a diferença na sua comunidade,

no Brasil e no mundo. Grazi conta as histórias de vida destes pais, por meio de histórias em quadrinhos e banners,

os quais compõe a “POP UP Exhibition”, que geralmente é exposta em congressos de autismo e em galerias no Brasil e nos EUA. Fora
isso, ela promove, anualmente, festivais de artes exclusivos para autistas e acaba de lançar um festival de artes exclusivo para os pais

e mães das crianças com TEA. Junto com o seu marido, Dr Carlos Gadia, ela ajuda a organizar congressos sobre autismo sempre com
a parceria de pais e mães de autistas no Brasil, como: o TEABRAÇO, o RIOTEAMA e BAHIA DE TODOS OS TEA.
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BRASIL VEM MELHORANDO
ACESSIBILIDADE EM SITES !
NÚMERO DE SITES BRASILEIROS APROVADOS EM
TODOS OS TESTES DE ACESSIBILIDADE MANTÉM
CRESCIMENTO, MAS AINDA É MENOS DE 1 % DO TOTAL

A

terceira edição da pesquisa

de 96,71 % e 99,66 %, respectivamente.

de sites e aplicativos por

blemas apurados nos testes realizados em

deficiência no País identifi-

lação às pesquisas anteriores. Dos sites

A tabela a seguir traz os principais pro-

sobre a experiência de uso

sites brasileiros e seus percentuais em re-

pessoas com algum tipo de

analisados, 77,28 % apresentaram falhas

cou uma melhora discreta na acessibilida-

em links (quando não abrem automatica-

de dos sites brasileiros, mas alerta que a

mente em uma nova janela), contra 93,65 %

situação ainda está longe de ser a ideal. A
pesquisa foi conduzida pela BigDataCorp
em parceria com o Movimento Web para

veis: 96,79 % nesta análise, contra 99,25 %

Todos.

no estudo anterior.

milhões de sites ativos no país na data da

tes que obtiveram sucesso em todos os

na última edição em 2020, e identificaram

ternacional que desenvolve padrões para a

todos os testes de acessibilidade aplicados,

superior ao total de 15,64 % identificado

tados de 2021 mostraram que houve uma

Já o percentual de sites que apresen-

Os organizadores avaliaram os 16,89

pesquisa, número 15,29 % maior do que

Crescimento positivo no volume de si-

testes, exceto no teste W3C (consórcio in-

que 0,89 % dos sites tiveram sucesso em

web), de 20,74 % em 2021, número 5,10 %

contra 0,74 % da edição anterior. “Os resul-

em 2020.

melhora na comparação com o ano anterior.

taram falhas em todos os testes aplicá-

todos os testes de acessibilidade

acima da taxa de 0,01 % registrada no

ainda estamos muito longe

dimensão de como ainda precisamos me-

Rodrigues, CEO da Big-

Infelizmente, apesar de alguns avanços,

Mas um percentual de sites aprovados em

veis subiu para 2,31 %, avanço de 2,3 p.p.

inferior a 1 % do total diz que

ano anterior. “Essa pesquisa nos dá uma

do ideal”, afirma Thoran

lhorar a acessibilidade nos sites brasileiros.

DataCorp. “As empresas

se preocupam tanto com

a experiência de clientes em

seus sites e blogs, mas esque-

no geral, continuamos com menos de
1 % de sites aprovados em todos os testes,
o que obviamente é um índice muito
baixo”, comentou Simone Freire,

cem de se preocupar com a acessibilidade

idealizadora do Movimento Web

e que acabam por ter uma péssima expe-

Gradativamente, os sites do

de pessoas com algum tipo de deficiência

para Todos.

riência”, lamenta.

governo vêm reduzindo as barrei-

melhora, ainda é alarmante a quantidade

com deficiência. Do total pesquisado,

acessibilidade em parte dos testes aplicá-

pesquisas de 2020 e 2019, os totais foram

Embora tenha apresentado uma leve

de sites que apresentam alguma falha de
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ras de acessibilidade para pessoas

89,46 % apresentaram alguma falha. Nas

em 2020.

Já no quesito descrição de imagens,

71,98 % dos sites continuam não oferecendo esse recurso de acessibilidade (essencial

para a experiência de quem não enxerga),

contra 83,36 % na última análise, em 2020.

“Essa é uma das barreiras mais fáceis de

serem eliminadas e que passa a incluir mais
de 6 milhões de pessoas que navegam com
o auxílio de leitores de tela. Muitos dos nossos materiais e campanhas foram focados,
no último ano, no compartilhamento des-

te conhecimento. Temos certeza de que
nossas ações de mobilização e educação

têm impactado diretamente os profissionais

para quem passem a descrever imagens –
um recurso tão simples de ser implementado e indispensável para essa grande parcela
da população”, reforça Simone.

Todos os demais problemas também
acompanharam a tendência de
queda, com exceção da taxa
de falhas em formulários (a

falta de elementos que que

possam ser identificados

pelas tecnologias assisti-

vas), que subiu de 55,19 %

para 70,84 % no intervalo entre

as duas pesquisas.

“A melhora nos números do verificador

deficiência visual, pois permite que ela compreenda a imagem
por meio de um texto alternativo. Da mesma forma, o uso de

descrições em botões e em campos editáveis permite que a
pessoa compreenda para que serve cada um dos botões e o
que deve ser preenchido em cada campo disponível.
Metodologia
A BigDataCorp utilizou o processo de captura de dados da

internet extraídos de visitas a mais de 30 milhões de sites brade marcação do W3C é um bom indicador, pois ele verifica
se a página está escrita em conformidade com os
padrões do consórcio internacional. Estar em
conformidade com padrões de marcação é o
primeiro passo para corrigir diversas barreiras

de acessibilidade”, explica Reinaldo Ferraz,

especialista em Desenvolvimento Web do

W3C Chapter São Paulo e do Ceweb.br|NIC.br.

sileiros (ativos e inativos), dos quais são obtidas informações
estruturadas e seus links. Foram desconsiderados os sites
inativos, ou seja, os que estavam fora do ar ou que não
responderam a visitas por quatro semanas seguidas.

Também foram desprezados os que, por oito semanas
consecutivas, não fizeram qualquer alteração em seu

conteúdo. Assim, foram considerados neste estudo

16,89 milhões de sites. É importante destacar que

foram aplicados apenas os testes válidos para cada

tipo de site de acordo com o conteúdo nele publicado.

Empresas começam a se engajar

A ferramenta coletou os sites e verificou em todas as páginas

Pelo segundo ano consecutivo, a pesquisa avaliou a aces-

de acordo com os critérios selecionados para a verificação.

sibilidade em diferentes tipos de sites e, desta vez, apontou os

se existia, por exemplo, formulários e imagens, e se estão
Para a pesquisa sobre aplicativos, a empresa realizou o

corporativos como os que estão mais comprometidos com a

download de 2.369 aplicativos da Play Store com mais de

celebrar. Apenas 5,40 % dos sites corporativos passaram nos

um dos APPs para investigação do conteúdo baixado. Para

temática. Isso não significa, no entanto, que há motivos para
testes, e os educacionais, que em 2020 foram considerados
os mais acessíveis (3,88 % aprovados nos testes), surgem na
segunda colocação, com 4,68 % acessíveis para este público.

Na sequência, ficaram os sites de notícias (3,15 %), blogs
(2,17 %) e de e-commerce – com apenas 1,46 % preparados

para receber a visitação dessa grande parcela da população.
Acessibilidade em aplicativos
A pesquisa também avaliou a acessibilidade em 2.369

aplicativos em uso no país, total 14,44 % maior que o pes-

quisado em 2020, e identificou uma pequena melhoria em

todos os quesitos. Foram selecionados os aplicativos com a

10 milhões de downloads e extraiu o código fonte de cada
identificar quais aplicativos atingiram a marca de 10 milhões
de downloads foi feito o processo de captura das informa-

ções públicas da Google Play Store, como número estimado
de downloads do aplicativo, a quantidade de reviews, bem
como informações detalhadas sobre o desenvolver, além de

outros dados relevantes. A coleta verificou se determinados
elementos de aplicativos nativos do Android possuem uma
descrição, com base na documentação do Google sobre

desenvolvimento para Android e nas Diretrizes de Acessibilidade Web do W3C para textos alternativos. Mais detalhes

sobre a metodologia utilizada neste estudo estão no site do
Web para Todos.

maior quantidade de downloads (cerca de 10 milhões cada)
da Play Store, loja de apps do Google.

Em média, 11,54 % dos elementos de interface dos apli-

cativos têm descrição, frente aos 10,34 % identificados na

última pesquisa. Com relação a imagens, 14,64 % delas faziam
uso de texto descritivo, número 2,59 p.p. acima do resultado
obtido em 2020. O número de aplicativos com texto descritivo

em botões e em campos editáveis também foi maior que na

última pesquisa: 8,92 % e 0,52 %, respectivamente, frente a
6,15 % e 0,31 % apontados em 2020.

A descrição dos elementos visuais de um aplicativo, na

prática, melhora a experiência de acesso de uma pessoa com
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Sobre a BigDataCorp
A BigDataCorp é a plataforma de dados da

era digital. Líder na América Latina, opera um dos

maiores processos de coleta e estruturação de

N O TA S

PESSOAS SURDAS PODEM DENUNCIAR
VIOLAÇÕES DE DIREITOS
HUMANOS EM LIBRAS

dados do mundo, capturando informações públi-

cas de mais de 1,5 bilhões de sites globalmente.

São mais de 100 petabytes de informação trata-

das diariamente para atender empresas de todos
os segmentos e portes. Para auxiliar nas mais

diferentes demandas, os dados capturados dão
origem a três diferentes produtos: o BigBoost,
API de consulta de dados de pessoas, empresas

e produtos; o BigID, um serviço completo de
validação de identidade e prevenção à fraude;
e o BigMarket, uma plataforma para estudos de

mercado através de dados alternativos. A BigDataCorp é brasileira, foi fundada em 2013 e possui
escritórios no Rio de Janeiro, onde está localizada

sua sede, e em São Paulo. Conheça mais sobre

a empresa acessando: www.bigdatacorp.com.br

Para levar os serviços dos canais de denúncias a todos os cidadãos, a

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) dispõe de atendimento
Sobre o Movimento Web para Todos
O Movimento Web para Todos tem o propósito

de mobilizar, educar e transformar a sociedade
para a construção de uma web acessível, inclusive para as mais de 45 milhões de pessoas com
algum tipo de deficiência no Brasil. Foi idealizado

em 2017 pela empreendedora Simone Freire,
fundadora da Espiral Interativa, agência espe-

cializada em comunicação inclusiva, em parceria
com o W3C Brasil, consórcio internacional que

desenvolve padrões para a web em todo o mundo, e reúne atualmente mais de 30 organizações
parceiras. O Movimento promove, por meio de

sua plataforma online, o compartilhamento de
experiências, a troca de conhecimento técnico e

a oferta de ferramentas e serviços que auxiliam

na construção de sites e APPs acessíveis. Com o
apoio de parceiros estratégicos e um grupo de especialistas em acessibilidade, o Web para Todos
também realiza oficinas de capacitação e produz

relatórios técnicos sobre acessibilidade na web,

com a missão de disseminar dados qualitativos
para a sociedade e criar, futuramente, parâmetros

comparativos de acompanhamento da transfor-

mação digital. Conheça o nosso manifesto: https://mwpt.com.br/movimento/manifesto/
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humanizado em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Desde a disponi-

bilização da versão acessível do Disque 100 e Ligue 180, mais de 1,7
mil pessoas surdas utilizaram a função, disponível no portal da ONDH e

no aplicativo Direitos Humanos Brasil. O atendimento com acessibilidade
assegura às pessoas surdas ou com deficiência auditiva igualdade de
condições ao acesso à informação e à compreensão, sem barreiras na

comunicação, como prevê a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (LBI). “Uma ouvidoria de denúncias de direitos humanos que
oferece videochamada para que pessoas surdas possam denunciar em

sua própria língua, é um serviço único em todo o mundo, já que conta

com intérpretes humanos. Além disso, coloca a pessoa surda como parte

da sociedade. A pessoa surda é um cidadão igual a todo mundo e, por
isso, a gente precisa divulgar o trabalho da Ouvidoria para que todos saibam que ela é acessível”, afirma Priscila Gaspar, secretária Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), do Ministério da Mulher, da

Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). O ouvidor nacional, Fernando
César Ferreira, explica que a adaptação para acessibilidade nos canais
de denúncia já estava prevista para ser implementada, mas teve o pro-

cesso acelerado devido à pandemia. Todos os intérpretes de Libras que
realizam os atendimentos nos canais receberam treinamento por meio de
uma oficina, oferecida pela SNDPD. Os profissionais foram capacitados

para lidar com situações de violação de direitos humanos. Os registros de
violação de Direitos Humanos contra pessoas com deficiência, até agosto
de 2021, somam mais de 27,7 mil casos. Segundo os dados do painel

da ONDH, são casos de desrespeito contra a liberdade, a segurança, o
patrimônio e a integridade das vítimas. Muitos deles envolvendo maus
tratos, chantagem, manipulação e invasão de privacidade. No mesmo
período do ano passado, foram 26.510 violações.

P O N T O D E V I S TA

P O R S U E LY C A R V A L H O D E S Á YA N E Z

AMANHÃ NÃO... HOJE !

N

ão é de hoje que percebemos muitas pessoas
(não incluindo aquelas que realmente têm suas

justificativas) dizendo: “não tenho tempo”, “deixa
para amanhã”, “faço depois”, “vejo depois”, “de-

Alguém precisa começar uma Reabilitação ou uma adaptação

ou curso ?

Então, comece !

Entendendo que nas mudanças de fases da vida encerra-se

pois ligo”, “depois converso”, “depois...”, e esse

um ciclo para se começar outro, o desafio a ser transposto é NÃO

- Procrastinação: é a protelação do ato. Quando se deixa um

aprender a lidar /superar obstáculos e seguir no tempo adequado.

depois não chega...

assunto para resolver depois. Considerado um comportamento

normal, no sentido de priorizar atividades, mas em outros casos,
principalmente quando se torna corriqueiro, é prejudicial.

Amanhã eu começo um curso, amanhã eu aprendo, amanhã

eu realizo, amanhã eu começo o regime (que nunca começa), eu

PROCRASTINAR, não esperar condições “depois de...”, mas

E, claro, tudo acontece também com a ajuda de quem tam-

bém entende a importância de sairmos da procrastinação para a
ação do hoje, com prioridades na vida HOJE e não depender de
“depois que...”.

O tempo passa, não espera por ninguém. Portanto, precisamos

prometo que vou amanhã, agora não dá, agora tenho atividades,

parar de esperar até o fim da escola, da fase difícil, até perdermos

Muitas vezes acreditamos que nossas vidas serão melhores

até nos casar, até as férias, até sexta-feira, até chegar o verão,

agora eu tenho cobranças, agora eu tenho compromissos...

depois que ALGO acontecer, ou seja, quando terminarmos os

estudos ou depois de conseguirmos um trabalho. Alguns acredi-

tam que só depois que se casarem ou terem filhos que serão mais
felizes, depois que passarem pela fase tal ou... ou ....

peso, até ganharmos mais no emprego, das sentenças do governo,
primavera, outono ou inverno, até... até... ou até quando nenhum

momento mais existir e já estivermos de partida para decidirmos
que não há melhor momento para “sermos felizes” do que AGORA.

É fazermos como se nunca tivéssemos feito, começarmos a

Muitos dizem que a vida só será feliz quando tiverem mais

agir como se nunca tivéssemos começado, trabalharmos como

tiverem um carro melhor ou uma casa maior, quando puderem sair

tivéssemos sido machucados, rirmos como se tivéssemos todos

sucesso, quando o “governo aprovar” alguma medida favorável,
de férias, quando as contas estiverem pagas ou chegar aposentadoria. Mas, quando será o sucesso ? Só amanhã ?

No “depois” a saúde poderá não mais ter resistência, a empresa

poderá não dar valor ao trabalho desenvolvido, a família poderá ser
desfeita, os amigos poderão estar longe, a pessoa amada poderá

se não precisássemos de dinheiro, amarmos como se nunca

os dentes... dançarmos, como se nunca tivéssemos dançado (ou

como se ninguém estivesse nos vendo), abraçarmos como se

nunca tivéssemos abraçado, ligarmos como se nunca tivéssemos
ligado... e aparecermos como se nunca tivéssemos aparecido.

Brilho da vida... é assim... É admirável um exemplo conhecido

não estar mais disponível ou não mais existir...

de uma pessoa que deixou 99 compromissos para ir atrás de uma

do que AGORA. Se não for agora, hoje, quando será ?

realidade, era a SUA própria vida.

A realidade é que não há momento melhor para sermos felizes
Li certa vez: “por muito tempo me pareceu que a VIDA REAL

tarefa que realmente importava para salvar a vida de outra. Na
Quantos de nós temos deixado o que realmente importa (hoje)

deveria começar logo. Mas sempre havia um obstáculo, um pro-

em segundo plano ?

dívida a pagar. Só então era para a vida começar. Até que eu

mos, como parte de um Programa de Reabilitação é profissionalismo.

Uma análise dessa escrita levou o escritor a pensar e a entender

com VIDA... Ser feliz, mesmo com momentos tristes e não ser

blema com o qual eu tinha que lidar, um fato não resolvido, uma
percebi que esses obstáculos são a minha vida”.

que não há caminho para a felicidade: a Felicidade é o Caminho.
E... o que tem a ver isso com a Reabilitação e com pessoas

com deficiência ?
Tudo !!!

O caminho é... não esperar “o depois” para estar bem para

então aprender a ter autonomia nas tarefas de cozinha, no arrumar

a casa, de se vestir, de aprender o Braille, usar tecnologias, de ter
independência na mobilidade (locomoção), autonomia nas demais

atividades da vida diária, vida prática e outras. É possível estar
bem também ‘durante’.

Reavaliar é preciso. Reorganizar é saúde. Orientar a quem atende-

Resultado ? Garantia de viver com qualidade de vida, de viver

triste com momentos felizes.

Essa é a trilha da VIDA a ser vivida em qualquer vida que to-

camos. A começar pela nossa.

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
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V E Í C U L O S E A D A P TA Ç Õ E S

P O R R E N ATO B ACC A R E L L I

BENEFÍCIOS FISCAIS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIAS NO BRASIL
PREOCUPAÇÃO E ESPERANÇA

para obtenção de uma nova isenção de ICMS, a lei
estadual Nº 65337/2020, que praticamente anula 80
% ou mais das isenções de IPVA no estado de São
Paulo, nos deparamos no início de Março/2021 com a

publicação pelo governo federal da Medida Provisória

Nº 1034/2020, que limitava o valor teto para obtenção
da isenção do IPI também a R$ 70 mil, para compra

do carro 0KM por PcD. Isso foi a “cereja do bolo”,
praticamente acabando com as isenções de impostos
para pessoas com deficiências no país.

Uma luta árdua se iniciava então ali, para que os

benefícios adquiridos através de anos de batalhas não

fossem enterrados em um pequeno espaço temporal.

H

Várias ações foram feitas, como abaixo assinado,

carreatas, mobilização junto às redes sociais de pesá muito tempo temos falado que as
isenções de impostos para pessoas
com deficiências no Brasil tomaram
um rumo no mínimo estranho.

Nos últimos anos, em decorrência

de vários fatores, o aumento no número de vendas
de veículos na modalidade chamada como Vendas
Diretas – PcD e/ou Vendas Especiais, chegou a níveis
impressionantes.

Mas apesar de muitas vezes contribuir positi-

vamente com um mercado automobilístico que vi-

nha sofrendo ultimamente com as vendas fracas

no chamado “varejo”, por outro lado despertou a
preocupação do poder público com a renúncia fiscal.

Nossa preocupação era de que, historicamente,

quando os governos, quer seja ele estadual ou federal, tem que alterar alguma legislação, principalmente

em se tratando de pessoas com deficiência, o fazem
de maneira errônea.

Isso não foi diferente agora.

Já não bastasse um Convênio do CONFAZ que

congela um limite teto para obtenção do benefício
fiscal do ICMS desde 2009 na compra do carro 0Km
por PcD, a adesão tardia do estado de São Pau-

lo ao convênio que aumenta o prazo para 4 anos
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soas e empresas do setor, e também uma pressão
junto aos parlamentares nunca vista neste segmento.

Isso resultou em uma pequena vitória, com a vo-

tação e majoração do limite teto para R$ 140 mil na
isenção do IPI.

Concomitantemente, uma luta estava sendo travada no esta-

São Paulo, onde as ações de inconstitucionalidade têm obtido

individuais e coletivas foram impetradas alegando inconstitu-

vitória parcial com a lei Nº 14183/2021, que majorou o valor pro-

do de São Paulo, em particular, onde, desde 2020, várias ações

cionalidade na cobrança do IPVA com a nova lei, e estão sendo
julgadas desde então.

Para todas essas medidas restritivas impostas pelo poder

público, advém o discurso de “Fraudes”. Mas é aí que surgem
as indagações:

- Quais os inquéritos instaurados para apurar estas “Fraudes” ?
- Quais fraudadores já foram identificados e quantos ?

- Cabe a quem fiscalizar e aplicar sanções aos fraudadores ?
Essas e outras perguntas permanecem sem resposta. E duvido

êxitos junto aos tribunais, quer na esfera federal onde apesar da

posto na MP 1034 para R$ 140 mil e trouxe o prazo para 3 anos

para troca do veículo, ainda temos que batalhar pela prorrogação
da lei que concede a isenção desse mesmo IPI, já que a data de
validade dele é apenas até 31/12/2021.

Ou a batalha mais dura, junto ao CONFAZ, para que o limite de

R$ 70mil, que perdura desde 2009, seja majorado para no mínimo
R$ 140mil, acompanhando a inflação do período desses 12 anos
e equiparando o ICMS ao IPI atual.

O lema: “Nada sobre nós, sem nós”, nunca foi tão vilipendiado

como agora.

A impressão que temos é que o governo, salvo raras exceções,

que essas respostas virão, mesmo porque todos os processos,

é muito mal assessorado em todas as esferas, e quem acaba

emitido por órgão público ou por serviço médico conveniado ao

necessita.

sem exceção, são fundamentados em um laudo médico pericial,
próprio estado.

O que ocorre na realidade é que muitas pessoas acabam se

aproveitando de uma legislação frágil para adquirir um veículo
0Km em condições extremamente vantajosas.

A solução para isso é simples, bastava uma legislação um

pouco mais restritiva, com critérios claros para a concessão
dos benefícios, somada à uma fiscalização eficiente nos órgãos
emissores dos laudos médicos.

Assim sendo, não deveríamos ter estas limitações estapafúr-

dias impostas pelo poder público, sem nenhum embasamento e

que demonstra claramente a desconexão destes organismos com
a realidade da pessoa com deficiência no Brasil.

Até lá, seguimos lutando, quer seja na esfera estadual aqui em

pagando a conta deste despreparo, como sempre, é quem mais
Nada a comemorar por enquanto, somente a esperança de que

no futuro as pessoas com deficiências sejam respeitadas neste
país e que todos esses eventos traumáticos possam servir como
um sinal de alerta para que não se repitam.
Continuamos na luta, sempre !

Renato Baccarelli
é avô da Gigi, amigo do Fofo, Consultor
em Veículos Acessíveis para Pessoas com
Deficiência há mais de 15 anos e titular de
um canal no Youtube com informações
sobre o tema e o segmento.
E-mail: renato@bacca.net.br
https://youtube.com/c/RenatoBaccarelli
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T E S T- D R I V E

CAOA CHERY
ARRIZO 6
CONFORTO, REQUINTE, BELEZA E ESPAÇO INTERNO:
TUDO O QUE UM SEDÃ PRECISA TER !

M

ais uma vez a Revista
Reação, agora com o
SISTEMA REAÇÃO, faz
parceria com uma montadora e promove para
seus leitores/assinantes, uma experiência
única através de uma matéria especial de
Test-Drive com um modelo que é referência
em sua marca.
Desta vez, numa ação conjunta com a
fábrica da Caoa Chery, na cidade de Jacareí/SP – onde o modelo é produzido – e
nossa equipe exclusiva de consultores especializados em veículos e adaptações para
pessoas com deficiência, testou o sedã top
de linha da marca: o Arizzo 6 !
O carro que nos foi enviado, ficou quase
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30 dias em poder da Revista Reação e foi
submetido aos testes de uso diário, em situações das mais diversas do dia a dia, por
uma pessoa com deficiência e sua família.
Beleza e requinte
O visual do Arrizo 6 chama muito a atenção pela sua imponência. O modelo mede
mais de 4,6 metros de comprimento, 1,81m
de largura e quase 1,5 m de altura. Dessa
forma, ele acomoda 5 passageiros confortavelmente.
Suas linhas marcantes e fluidas, o Arrizo
6 tem uma das frentes mais belas entre
os sedãs disponíveis no mercado em sua
categoria. Já a traseira curta e robusta, va-

loriza o seu visual. Os faróis são longilíneos,
estreitos, formando um conjunto bastante
harmonioso com as luzes diurnas e as lanternas em LED.
Os detalhes cromados externos do modelo, assim como sua ampla grade e largos
para-choques, dão uma impressão de maior
largura ao Arrizo 6.
Dirigibilidade, visibilidade, conforto e
desempenho
A visibilidade no Arrizo 6, por ser um
sedã, é muito boa. O modelo, por seu sistema de suspensão, é muito macio e gostoso de dirigir, o câmbio automático faz
com que a sua condução fique tranquila,
e as trocas de marcha não são sentidas. A
regulagem dos bancos permite um dirigir
mais confortável também. Pelo excelente
espaço interno, as adaptações ficam instaladas (alavanca de freio e acelerador) numa
posição que não atrapalha a entrada e saída
do carro.
O espaço interno do carro é muito bom,
também para os passageiros do banco de
traz, apesar do teto rebaixado pelo design
na traseira.
Com 147 cv (gasolina) e 150 cv (etanol),
o conjunto propulsor do motor 1.5 turbo flex
atendeu bem e surpreendeu, mesmo sendo
um sedã médio com proposta mais familiar
do que esportiva.
O câmbio automático de 9 velocidades
(CVT) e a direção assistida são fundamentais
para pessoas com deficiência e no caso do
Arrizo 6, atendem além das expectativas.
O modelo é silencioso, macio, confortável
e conta com os modos de condução Eco e

Sport. O Arizzo 6, tanto na cidade como na
estrada, responde muito bem na retomada de
velocidade e ultrapassagens. Já o consumo
de combustível está dentro no normal para
um veículo desse porte. O modelo traz teto-solar, ar-condicionado com regulagem que
pode ser feita na tela digital ou por botões.
Tem ainda, tomada USB para os passageiros
do banco de traz e apoio de braços com
porta-copos. Para o motorista, tem acesso
por aproximação e partida no botão, o que
para PcD é ótimo e volante multifuncional,
além de duas telas digitais que complementam o painel. No quadro de instrumentos
configurável, a tela de LCD de sete polegadas separa os mostradores analógicos. A
central multimídia, com tela de 9 polegadas,
é sensível ao toque e interativa com Android
Auto e Apple CarPlay. No quesito segurança,
possui 6 airbags, controles de estabilidade e
de tração, assistente de partida em rampas,
câmera com visão em 360 graus, ganchos
para fixação de cadeirinhas Isofix, freio de
estacionamento elétrico com função Auto

Hold, sensores de estacionamento traseiros,
controle eletrônico de velocidade e acendimento automático dos faróis.
Acessibilidade e transferência
Nesse quesito, a altura do Arrizo 6 é perfeita. A abertura de porta (ângulo) é muito
bom e o espaço da entrada da porta também, tanto para cadeirantes – na transferência da cadeira de rodas para o carro como
do carro para a cadeira – como para PcD
com dificuldades de locomoção ou idosos.
O espaço interno para o motorista também
é excelente, mesmo depois de instaladas
as adaptações.
Na estrada ou na cidade, ele parece que
desliza pelo asfalto. Conduzir o Arrizo 6 nas
pistas da estrada é uma sensação única.
Os comandos do painel e controles ficam
próximos e bastante ao alcance do volante,
tornando muito prática a sua condução.
Porta-malas
Este, sem dúvida, é um dos pontos altos
do Arrizo 6 da Caoa Chery. Ele é enorme. A
cadeira de rodas pode ser levada e transportada com folga, tanto inteira como desmontada, dobrável em “x” ou monobloco.
E ainda sobra espaço para muita bagagem,
afinal, o porta-malas tem 570 litros. Isso é
ótimo para viajar com a família e transportar
tudo que uma pessoa com deficiência e
seus familiares precisam.
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POLÊMICA

POR LIA CRESPO

QUEM SÃO E COMO SE SENTEM OS
DEVOTEES E SUA ESTRANHA ATRAÇÃO
POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

M

arcelo é um homem de 45 anos, profissional bem-sucedido, pós-graduado, pai de um

adolescente. Anda sempre bem-vestido, mora
num condomínio de luxo, frequentemente, joga
golfe com os amigos, viaja com a família para

o exterior nas férias e dirige um carro do ano importado. Ao cruzar
com ele, apressado, na Avenida Paulista, você nem desconfia, mas

ele traz consigo um segredo que somente duas pessoas conhecem.
Uma delas é sua terapeuta. A outra, sua mulher que, ao mexer no

fundo do armário, encontrou uma caixa cheia de fotografias com
diversas mulheres em cadeiras de rodas, com pernas e braços

amputados, usando muletas. Marcelo tem tesão/atração por mulheres com deficiência. Ele é um devotee !

A “preferência número um” dele são sequelas de poliomielite.

fez dar voltas e mais voltas pelo shopping, antes de, finalmente, se

leção” seja “por deficiências envolvendo as pernas”, no que se

de vezes ? De repente, fui abalroada pela certeza perturbadora:

Em seguida, vêm paraplegia e amputações. Embora sua “predirefere às amputações, ele também gosta delas nos braços. Para
serem excitantes, as amputações podem ser de “todos os tipos:

decidir pela lanchonete pela qual já havíamos passado meia dúzia
ele só queria me ver caminhar !

Como parte de minha estratégia de busca por informações, man-

curtas, longas, múltiplas ou simples”. Marcelo tem preferências

tive diálogo com diversos Devotees que frequentavam um fórum

mulheres que andam com muletas, usem aparelhos ou cadeiras

e postei na internet um questionário por meio do qual, protegidos

bem peculiares: “Gosto muito de pés de tamanhos diferentes, de
de rodas, botas de compensação de altura. Mas, gosto também

de mulheres que só mancam um pouco e quase nem se percebe
que tiveram pólio. Não gosto de outras deficiências como, por
exemplo, paralisia cerebral.”

Foi por acaso que, em 1999, tropecei nesse universo paralelo,

no qual homens e mulheres, hetero, homo ou bissexuais se sen-

tem sexualmente atraídos por pessoas com deficiência ou pela

deficiência das pessoas. Para fazer contato com o objeto de sua

de discussões destinado a pessoas com deficiência. Também criei

pelo anonimato, os Devotees não só deram mais detalhes sobre
sua fascinação, como também expressaram a angústia por não

entenderem os próprios sentimentos. Confessaram a vergonha e
a culpa por se sentirem sexualmente excitados por características

que podem ser causa de sofrimento para seu objeto de desejo.
Sobretudo, revelaram a aflição pelo isolamento causado pelo enorme segredo que carregam.

A partir daí, traduzi, escrevi e publiquei textos que se tornaram,

fascinação, os Devotees visitam chats, sites, perfis e grupos de e

pelo menos, em língua portuguesa (já que quase tudo sobre o as-

presentes em eventos destinados ao público PcD, tipo: feiras de

que me tornei uma estudiosa dessa matéria, uma espécie de “devo-

sobre pessoas com deficiências na internet e, até mesmo, se fazem
equipamentos, congressos etc.

Na época, eu trabalhava como gerente de conteúdo do site

“Entre Amigos”, braço virtual da organização SORRI-Brasil, que

sunto está em inglês), referência sobre o tema na internet. Meio

tóloga”, por assim dizer. Este artigo contém alguns relatos inéditos
dessa minha jornada ao desconcertante mundo dos Devotees.

Como consequência de minhas pesquisas, descobri que, em-

prestava serviços para pessoas com deficiência. Minha chefe,

bora só tenha ganho visibilidade a partir do advento da internet, a

cobrir que fenômeno era aquele e se os visitantes de nosso chat

relata artigo do Dr. Richard L. Bruno, do Instituto de Pós-pólio do

Carmen Ribeiro, deixou claro que fazia parte do meu dever descorriam algum risco. Além disso, confesso que a descoberta mexeu

comigo. Senti como se tivesse encontrado as peças faltantes de
um antigo quebra-cabeças. Flashes de memórias começaram a

espocar em minha mente. Seria um Devotee aquele colega que me
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literatura médica relata casos de Devotees desde 1800, conforme
Hospital de Englewood, de Nova Jersey (EUA).

Assim, fiquei sabendo também que há toda uma terminologia

para definir o fenômeno e suas características. Existem os Devotees
que se sentem sexualmente atraídos por pessoas com deficiência.

Há os Devotees que também são chamados de Pretenders, isto é,

no Brasil, e sua luta para impedir a divulgação clandestina de

ser pessoas com deficiência, utilizando, em público ou privada-

Dimenstein, o prazer dos “Devotees” é uma “aberração do tipo

que também se sentem sexualmente estimulados quando fingem
mente, equipamentos como: cadeira de rodas, muletas, bengalas,

aparelhos ortopédicos. E, além disso, existem os chamados Wannabes, que são Devotees que desejam tornar-se, de fato, pessoas

sua imagem num desses sites para consumo de Devotees. Para
pedofilia”, que ganhou “escala planetária”, graças à internet. Para
Claudia Maximino, “é uma violência ver-se exposta desse jeito”.

Rosana, 27 anos, casada, atriz, que prefere paraplégicos e porta-

com alguma deficiência.

dores de sequelas de pólio, também acha que: “é uma sacanagem a

existência de outro fenômeno ainda mais perturbador. Há diversos

o fato de a pessoa não ter autorizado seu uso não torna a imagem

Além da visibilidade para o assunto, a internet propiciou a

sites (em sua maioria estrangeiros) por meio dos quais os Devotees
podem comprar DVDs e/ou fazer o download de fotos e vídeos com
pessoas com deficiências. Surpreendentemente, alguns desses
sites são o braço virtual de empresas e associações geridas por

mulheres com deficiência, como é o caso da Coalizão Mundial de
Apoio aos Amputados, cujos vídeos são vendidos por mais de US$

100, “dos quais, 60 % vão para a modelo e 40 % ficam na Asso-

ciação para cobrir custos de reprodução, postagem, propaganda
e mão de obra”.

Há quem considere esse comércio benéfico para as modelos,

não só do ponto de vista financeiro, como também por promover

um aumento em sua autoconfiança e maior consciência de sua
sexualidade. Há quem os considere uma abominação, pois, ainda
que parte das imagens expostas nesses sites tenha sua divulgação

autorizada, nem sempre isso é verdade. Considerando os instan-

tâneos fotográficos de pessoas subindo escadas, descendo de
ônibus, atravessando ruas, e, especialmente, levando em conta

exploração de imagens” não autorizadas. “Mas, para nós, Devotees,

menos excitante. As fotos e os vídeos estão lá e eles excitam sim.
Quando estão excitados, os homens não pensam com a cabeça

de cima. Eu, como mulher, nessa hora também não penso com
cabeça nenhuma. Se eu pensar racionalmente, condeno, lógico.

Mas não deixa de ser excitante, entende ? O que me revolta é ver
fotos de crianças com deficiência e achar que alguém se excita
com isso ou, simplesmente, com os sites de pornografia infantil.

Aliás, será que os Devotees devem ser tão execrados como os
pedófilos ? Confesso que eu mesma me condeno muito por essa

minha atração por PcD. Acho que a culpa que sinto talvez tenha

relação com o fato de me excitar com algo que, de certa forma,
bem ou mal, causa ou causou um sofrimento para uma pessoa.
Tenho tentado parar de pensar nisso ultimamente.”

O andar claudicante pode ser excitante para os Devotees
A partir da tabulação dos questionários, descobri que 84 % são

as fotos que parecem ter sido tiradas em hospitais e centros de

homens, heterossexuais, com uma faixa etária média de 30 anos

que aparecem nesses sites tenham autorizado a divulgação de

preferência por amputações (78,57 %), seguida por sequelas de

reabilitação, a tendência é acreditar que nem todas as pessoas
suas imagens.

Uma visita a esses sites nos remete a uma estranha Playboy

de idade. A porcentagem de mulheres é de 16 %. Há uma grande
pólio e outros tipos de deficiência (21,43 %).

Fábio, 33 anos, diretor de uma empresa que opera com comércio

virtual, na qual as regras do que é erótico e sexy são o avesso do

internacional, engenheiro com pós-graduação na FEA/USP, declara:

tações (divididas em subseções com amputações de membros

admiram as mulheres com deficiência física, especialmente as

que conhecemos. Há seções dedicadas às mulheres com ampusuperiores, inferiores ou ambos), usuárias de cadeira de rodas,

muletas, bengalas, aparelhos ortopédicos, próteses, enfim, uma

“Faço parte do grupo de seres humanos do sexo masculino que
amputadas.”

Rogério, 35 anos, médico, também faz parte desse time. “Tem

ampla gama de deficiências e equipamentos a ser usufruída ao

menos de um ano que fiquei sabendo mais sobre o que eu sentia.

Seja como for, de acordo com as respostas ao meu questio-

Pensava que ninguém mais tinha o mesmo desejo. Nunca havia

gosto do freguês.

nário, todos os Devotees já acessaram alguma vez ou acessam
frequentemente esses sites e 71,43 % deles se sentem sempre

excitados por seu conteúdo. Quase todos os Devotees entrevis-

tados (85,71 %) classificaram como sendo “ilegal”, “condenável”
e “um absurdo” o fato de que muitas das pessoas com deficiência

Antes, tudo para mim era estranho. Era bom, mas era estranho.
procurado nada sobre mulheres amputadas, que é minha principal

atração. Foi um espanto total quando visitei os sites. Pensei: se

existem esses sites é porque outros também pensam assim. Foi
bom, porque me senti um pouco mais aliviado e normal.”

Às vezes, a predileção é bem específica. É o caso, por exemplo,

não tenham autorizado o uso de sua imagem ou sequer tenham

de Eduardo, 27 anos, solteiro, biólogo: “Eu me sinto atraído por mu-

Apesar disso, quase todos colecionam (78,57 %) fotos e vídeos

acima do joelho. Embora uma combinação de amputações é uma

conhecimento da veiculação de suas fotos ou vídeos nos sites.
de PcD que foram obtidos via internet (42,86 %) ou por outras
formas (28,57 %).

lheres, de preferência, com amputação da perna esquerda pouco
ideia a ser considerada. Gosto que usem bengalas canadenses.”

Aliás, a maior parte dos Devotees (71,43 %) tem predileção

Em 2000, o jornalista Gilberto Dimenstein publicou a matéria:

pela presença de algum tipo de equipamento assistivo (aparelhos,

mino, ativista dos direitos das pessoas com sequelas da Talidomida

alguma coisa, esses equipamentos estão presentes”, diz Luísa, 25

“Vidas invisíveis” (FSP), na qual relatou a história de Cláudia Maxi-

bengalas, muletas, cadeira de rodas etc). “Toda vez que fantasio
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anos, casada, secretária, curso superior, que prefere paraplégicos
e portadores de sequelas de pólio. “Mesmo nas brincadeiras com

minhas bonecas Suzi e Barbie, sempre dava um jeito de arranjar

“Ninguém nem desconfia dessa minha fascinação”
Por “vergonha e medo de serem tratados com preconceito”, a

cadeiras de rodas e muletas improvisadas para elas.”

maioria dos Devotees (57,14 %) nunca contou a ninguém sobre essa

a maneira inusitada de realizar um movimento e, até, acredite se

de seu relacionamento muito íntimo, como esposa(o), namorada(o)

O andar claudicante, a dificuldade para fazer alguma coisa ou

quiser, o barulho característico que fazem muletas e aparelhos

ortopédicos são extremamente excitantes para os Devotees. Nas
palavras de Renato, 32 anos, separado, bancário, que prefere

mulheres com sequelas de pólio: “O que me atrai muito é o

preferência. Os que contaram (42,86 %), o fizeram para pessoas

e mãe. Esses relataram que a reação sobre essa confidência despertou sentimentos que foram da incredulidade à compreensão,
passando pelo choque e a recriminação.

Ricardo, 30 anos, professor universitário, diz que desde pequeno

movimento, o jeito de andar, de se sentar, de subir uma escada,

tem atração por mulheres com deficiência. “Tenho um pouco de

para o banco do carro. Eu me excito com o barulho metálico

mentar um relacionamento assim. Meu único medo é de magoar

as transferências da cama para a cadeira, da cadeira de rodas
que as muletas e órteses fazem ao tocar o chão.”

Apolo relata que, por ser homossexual, há uma dificuldade

vergonha, e não sei como lidar com isso, mas gostaria de experialguém. Nunca falei a respeito disso com ninguém.”

Sheila, 42 anos, cabelereira, diz que se “sentia estranha”, como

maior para estabelecer contato. “Eu sou homossexual e meu

se fosse a “única pessoa no mundo” com essa preferência. “Nin-

ciência física masculinos. Mas, nunca vi uma PcD em qualquer

Meu maior medo é que ele descubra e não compreenda. Vivo um

devoteísmo se manifesta pelo interesse por pessoas com defibar, discoteca, livraria gay. Me resta a internet, mas também
não tenho coragem de entrar num chat gay e perguntar se tem

algum homem com deficiência no momento. Aliás, no chat, eles
demoram para dizer que são PcD. Se eu entrar perguntando,

guém nem desconfia dessa minha fascinação. Nem meu marido.
ótimo casamento e não desejo perdê-lo. Por outro lado, às vezes,
não consigo me controlar e acabo fantasiando que um de nós dois
está numa cadeira de rodas.”

Fernando, 42 anos, motorista de táxi, diz sempre ter tido atração

será que alguém vai responder ? Bom, acabo usando as fotos e

por mulheres paraplégicas que usam cadeira de rodas. “Sempre tive

Quanto mais severa e incapacitante for a deficiência, mais

pois acabei desenvolvendo Síndrome de Pânico. Faço terapia há

vídeos como ‘inspiração’ para minhas fantasias sexuais.”

atraente ela se torna para 14,29 % dos pesquisados. Sérgio,

35 anos, empresário na área de eletrônica, casado, afirma: “É a
falta do membro o que me atrai. Prefiro mulheres com amputação dupla (sem nenhum braço ou sem nenhuma perna). Gosto
também de amputações múltiplas, mas fico com um sentimento

medo de falar sobre o que sinto. Isso me causou alguns problemas,

seis anos e isto tem me ajudado muito. Sou casado, mas a minha
esposa não tem deficiência. Compartilhei minha preferência com

algumas pessoas, inclusive com a minha esposa e não foi muito
agradável, pois ela acha que não é normal.”

Marcela, 30 anos, separada, advogada, prefere os tetraplégicos.

de dó, porque realmente é difícil. O que mais me atrai mesmo

“Nunca consegui entender o porquê disso. Tinha por volta de 13

tarefas diárias.”

meio que excluída da normalidade. Hoje eu creio que é apenas uma

são as mulheres sem braços que utilizam os pés para fazer suas
Paula, 35 anos, casada, lésbica, curso superior incompleto,

que tem atração por pessoas com sequelas de pólio, quando

tem oportunidade de iniciar um encontro erótico, gosta de pedir
que a pessoa “faça ou tente fazer as coisas mais difíceis para
ela, engatinhar, por exemplo. Na verdade, quanto mais limitante
ou incapacitante for a deficiência, mais excitante ela é.”

Alexandre, 35 anos, casado, empresário, também tem pre-

dileção por amputadas. “É a falta do membro o que me atrai.
Prefiro mulheres com amputação dupla. Quanto mais curto for
o restante do membro, mais me sinto atraído. Realmente a ca-

pacidade que a pessoa tem para realizar as tarefas, superando
suas limitações, também me atrai um pouco.”

Já, para Mauricio, 40 anos, cientista político, que prefere

mulheres e homens com sequelas de pólio, o que seduz “é

anos quando percebi que tinha esse tipo de atração. Eu me senti
preferência. Assim como existem mulheres que preferem homens
altos e louros e outras que se sentem atraídas por morenos magros,

eu me sinto atraída por homens com deficiência. Mas é importante

frisar que não basta ter uma deficiência. Tem que haver afinidades.
Não contei para ninguém sobre isso porque as pessoas tendem a

julgar isso como loucura ou desvio comportamental. Eu mesma já
pensei que fosse uma doença, um desvio de personalidade. Não
entendia por que eu não me sentia atraída por caras que minhas

amigas adoravam. Embora tivesse muita sorte com eles, eu me

sentia sempre incompleta, era como se faltasse algo. Não me
sinto desconfortável com isso, apenas me sinto meio solitária às
vezes, pois não tenho com quem falar sobre isso. Eu gostaria de
viver isso sem censura.”

Pela minha pesquisa, 14,29 % dos Devotees afirmam ter fre-

esse papel de atender a uma necessidade de auxílio. Todo o

quentemente desejos característicos de Pretenders e Wannabes,

noite de amor satisfatória. Sou atraído por todas as etapas do

apenas eventualmente.

clima formado em torno de ajudar o companheiro a realizar uma

encontro, desde o auxílio para sair do automóvel até a posição
para beijar e amar.”
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enquanto 7,14 % deles dizem apresentar essas características

Jorge, 43 anos, fotógrafo, que prefere homens tetraplégicos, diz

que não quer se tornar de fato uma pessoa com deficiência, mas

que é muito estimulante fingir ser uma. “Em casa, gosto de me

sentimentos de “vergonha”, “culpa”, “desconforto”, deslocamento

de alta compressão, para simular uma dormência nas pernas,

ciência dessa atração aos 7 anos. “Já adolescente, eu tinha plena

sentar na minha própria cadeira de roda e usar uma meia elástica
enquanto me masturbo.”

Para Júlia, 34 anos, fisioterapeuta que tem predileção por pa-

raplégicos, diz que desde criança se sente excitada “imaginando”
ser uma pessoa com deficiência. “Estou ensaiando para alugar
uma cadeira de rodas e umas muletas. Não desejo tornar-me PcD
de verdade, só na fantasia. Quando estou consciente, juro para

mim mesma que não vou mais pensar nisso. Mas, quando estou

(“por ser diferente”) ou “satisfação”. André conta que teve consconsciência da atração e me sentia muito envergonhado, porque
me parecia ser o único cara no mundo com este tipo de sentimento.

Mesmo depois de adulto, ainda me sentia muito constrangido em
ter este tipo de atração. Só fui me sentir melhor quando descobri

que não era o único e pude compartilhar esta minha atração com
outras pessoas.”

Kevin, 32 anos, solteiro, homossexual, educador, diz que sempre

excitada, quando começo a pensar, não dá mais pra controlar. O

se interessou pela questão da deficiência: “Lia artigos a respeito

os psicopatas devem sentir isso, na hora de estuprar e matar suas

sobre a área. Por volta dos 21 anos, dei-me conta de que havia

tesão toma conta de mim. Aí, preciso gozar. Às vezes, acho que

vítimas. Não acho que mereçam perdão por isso. Ainda bem que
meu desvio não prejudica ninguém. Talvez, só a mim mesma.”

Beatriz, 27 anos, publicitária, casada, diz que desde criança

se excita imaginando ser PcD, cada dia, por uma razão diferente.

“Nunca fingi isso em público, mas essa ideia me excita demais.

e estudava sobre o assunto. Na faculdade, fiz cursos optativos
também uma atração física, quando me vi tendo fantasias sexuais

que envolviam pessoas com deficiência. Nunca transei com um

PcD, mas, quando converso com um na internet, vejo-me fazendo
planos de encontrar a pessoa, ir ao cinema, ‘fazer a corte’.”

A grande maioria dos Devotees (92,86 %) não consegue explicar

Fico imaginando como as pessoas vão me olhar, como eu vou me

para si mesmo os motivos pelos quais possui essa fascinação.

deu certo, mas pretendo fazer isso brevemente.”

“desvio sexual”, “fetiche”, e “tara” para definir sua preferência. Dos

sentir. Estou pensando em alugar uma cadeira de rodas. Ainda não
Juliana, 25 anos, casada, professora, que tem predileção por

paraplegia e sequelas de poliomielite, identifica em si mesma

características de Pretender/Wannabe. “Sinto-me atraída pela

Mais da metade deles (57,14 %) usa palavras como “estranho”,

pesquisados, 42,86 % acreditam ou já acreditaram que a sua fascinação poderia ser uma “doença ou um desvio de personalidade”.
Rosana, 50 anos, casada, estilista, conta que já se sentiu des-

condição da deficiência. Não consigo evitar de prestar atenção,

confortável por causa dessa fascinação. “Eu me lembro das vezes

relacionamento com um homem com deficiência, acho que, para

acordada, até altas horas da madrugada, só para ver na TV filmes

seja homem ou mulher. Mesmo quando fantasio algum tipo de
mim, a maior satisfação é fingir ser uma pessoa com deficiência.

Quando vejo um homem PcD, imagino como ele é, como transa,
fantasio como é estar no lugar da namorada dele. Por outro lado,
quando vejo uma garota PcD, fico excitada me imaginando no lugar

dela. Fico imaginando como ela é na intimidade. O esforço que faz
para realizar tarefas. Como se levanta, como toma banho, como
troca de roupa. Acho que, no fundo, minha maior fantasia é um

dia fingir ser uma pessoa com deficiência. Mas, algumas vezes, já

desejei ardentemente me tornar uma PcD. Às vezes, isso passa.
Às vezes, isso volta.”

Roseli, 35 anos, casada, lésbica, cantora, tem predileção por

em que, mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte, fiquei

como Uma Janela Para o Céu, Amargo Regresso, Nascido em 4 de
Julho. Ficava assistindo a esses filmes e me masturbando. Depois

ficava sem entender o porquê dessa preferência. Agora sei que
não sou nenhuma anormal, pelo menos, não me considero assim.

Espero que não seja uma doença. Acho que, no fundo, é algum

trauma, alguma coisa ligada à infância. Não sei explicar. Gostaria
de me livrar dessa fascinação. Às vezes, penso que, se realizasse

minha fantasia, isso teria fim. Por outro lado, tenho medo de que

isso só aumente minha fixação em aparelhos ortopédicos a ponto
de eu ter que usar um no dia a dia.”

Alguns dizem não se envergonhar, mas, nunca falaram a respeito

cegos, surdos, surdo-cegos e por tetraplégicos. “Eu me satisfaço

disso com ninguém. Gilberto, 40 anos, professor universitário, conta

cia. Não consigo explicar o motivo disso. Tive uma fase em que

idade. Ficou forte quando namorei uma paraplégica durante uma

fingindo ser PcD e desejo me tornar uma pessoa com deficiên-

simulei ter paraplegia e surdez. Cheguei ao ponto de provocar o

descolamento da minha retina para fazer parte do universo PcD.

Quanto mais severa e deformante é a deficiência, mais eu me sinto
atraída. Gosto de órteses, próteses, bengalas, cadeiras de rodas
etc. Descobri essa minha fascinação quando vi a Cátia Cantora
Cega, na televisão aos 11 anos.”

“A culpa anda sempre do meu lado”
Geralmente, a descoberta da atração pela deficiência ocorre na

infância e adolescência (em 85 % dos pesquisados), ocasionando

que tem “esse sentimento desde pequeno, talvez uns 9, 10 anos de
viagem de estudos no exterior. Não sinto medo, nem vergonha,

tampouco quero livrar-me desse meu desejo, isso ficou bem claro
durante esse relacionamento. Quero é poder expor tais sentimentos

com maior franqueza e naturalidade possíveis, procurando, então,
ser compreendido. Achava que eu era o único ser no planeta que

sentia isso. Nunca falei com ninguém sobre o que sinto. Acho que
se eu tentasse explicar, não iriam entender.”

Celso, 42 anos, casado, empresário na área de eletrônica, com

segundo grau completo, fascinado por deformações nos membros

superiores e que acha atraentes próteses de braços e ganchos, diz
que nunca passou por sua “cabeça a ideia maluca de me fingir de
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pessoa com deficiência ou de me tornar PcD”. Ele falou para sua

que conheci até hoje, fui sincero e falei que tinha atração por ela

um pouco estranho, no começo, mas, depois, se acostumou. Às

como um bom carinho e atenção para resolver.”

mulher sobre sua predileção. “Minha esposa é muito legal. Achou

vezes, até comentamos sobre isso, durante o sexo, para apimentar
um pouco mais. Não contei a outras pessoas por vergonha. Podem
pensar que é um sentimento macabro. Mas, me sinto normal.”

Antônio, médico fisiatra, diz que “não é nada fácil” a vida de um

Devotee. “Sentir atração por algo que trouxe sofrimento a alguém

ser amputada. No começo, ficaram meio preocupadas, mas, nada
Esse é o mundo invertido dos Devotees. Exatamente o que isso

significa para as pessoas com deficiência ainda é uma questão
em aberto.

é meio complicado. A culpa anda sempre do meu lado. Por isso,

DADOS IMPORTANTES

fato, acho que não estou ‘preparado’. Garanto que não foi por falta

- Esta matéria foi publicada originalmente na revista Vida

nunca tentei aproximar-me de nenhuma garota com deficiência. De
de oportunidade, pois, como médico, eu as vejo com frequência.
Tenho quatro colegas Devotees e eles são bastante legais.”

Marcos, 35 anos, gerente de vendas, não sabe dizer “precisa-

mente desde quando tenho atração por mulheres paraplégicas,
que usem cadeira de rodas. Faço terapia há 6 anos, pois me

achava muito diferente por ter este tipo de atração. São poucas
as pessoas para quem contei isso. Nunca cheguei a namorar uma

mulher paraplégica, pois sempre tive medo de magoar a pessoa.”

Gabriela, jornalista de 26 anos, casada e mãe, relata sua agonia:

“O difícil é conviver com isso. Sinto muita culpa. O fato de saber que

existem outros assim realmente conforta e alivia, mas não resolve.
Eu queria parar com isso. Ser normal, só isso. Às vezes, eu consigo.

Por exemplo, quando estava grávida da minha primeira filha, por
medo de que Deus me castigasse e fizesse com que ela nascesse
com algum problema, não pensei uma única vez no assunto. Até

achei que estava ‘curada’. Mas depois de um tempo, quando ela

já estava maiorzinha, voltei a pensar e a me excitar com essa ideia.
Agora, estou grávida de novo de mais uma menina. Dessa vez,
não estou com esse medo. Acho que o problema é meu, não da

minha filha que está na barriga. Não acho que Deus ‘castigaria’

uma criança por um pensamento meu, por um ‘pecado’ meu. É
muito ruim sentir uma coisa ‘proibida’, que não dá para falar com
ninguém. Por outro lado, é muito excitante.”

Já, Paulo, 29 anos, solteiro, assistente contábil, com curso

superior incompleto, faz parte dos 28,57 % que acreditam que se
trata de “uma atração normal”: “Eu vejo de forma natural, existem
pessoas que gostam de loiros, morenos, altos, baixos. Eu gosto
de pessoas com deficiência.”

Fábio, 20 anos, estudante de arquitetura, afirma ser um “Devotee

convicto. Sinto atração por mulheres com deficiência desde minha

puberdade. Já tive um relacionamento com uma garota amputada.
Acho mulheres PcD lindas, sexies, atraentes e sedutoras. Gostaria

muito mais de sair com uma mulher amputada do que com uma
não amputada.”

Carlos, 27 anos, jornalista, afirma que tem “atração por mulheres

com deficiências físicas desde que me conheço por gente. Já fiz
terapia por outro motivo e, uma vez, aproveitei e entrei no assunto

com a terapeuta. Chegamos à conclusão de que é diferente, mas é
normal. Tem gente que adora uma loira, outros preferem morenas,

ruivas, gordinhas, orientais etc. Então, por que achar estranho
gostar de PcD ? Eu tenho atração por amputadas. Com todas
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Destra, em 1º de julho de 2021, conforme link: https://
vidadestra.org/quem-sao-e-como-se-sentem-os-devotees-e-sua-estranha-atracao-por-pessoas-com-deficiencia/

- Para proteger o anonimato, os nomes foram trocados.
- Pronuncia-se DEVOTÍ.

- Devotee - Atração por Pessoas com Deficiência - Pre-

conceitos e Mitos. É uma palestra proferida por Lia Crespo,
na X Conferência Mundial da Rehabilitation International,
realizada no Rio de Janeiro/RJ, em agosto de 2000 (http://
www.bengalalegal.com/devotee).

- Devotees, Pretenders and Wannabes: Two Cases of Factitious Disability Disorder

Richard L. Bruno, Sexuality and Disability volume

15, pages243–260 (1997) https://link.springer.com/
article/10.1023/A:1024769330761

- Desejo por Mulheres com Deficiência e a Comunidade de

Devotees. Palestra apresentada durante a Conferência de
Estudos sobre a Deficiência, em junho de 2000, Chicago

(EUA). Tradução de Lia Crespo. Mais informações no link:

https://doczz.com.br/doc/94509/mulheres-deficientes-e-a-comunidade-de

- Vidas invisíveis, Gilberto Dimenstein, 20 de fevereiro de 2000 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/
ff2002200034.htm

Lia Crespo
é militante jurássica do movimento
das pessoas deficientes, jornalista, com
doutorado em História Social, com a tese
“Da invisibilidade à construção da própria
cidadania. Os obstáculos, as estratégias
e as conquistas do movimento social das
pessoas com deficiência no Brasil, através
das histórias de vida de seus líderes”
(FFLCH/USP), e mestrado em Ciências
da Comunicação, com a dissertação
“Informação e Deformação: A imagem das
pessoas com deficiência na mídia impressa”
(ECA/USP). Autora dos livros infantis “Júlia
e seus amigos” e “Uma nova amiga”, que
tratam de deficiência e da importância da
amizade para uma sociedade inclusiva.

ACONTECENDO

SÍNDROME DE HUNTER

APÓS DESCOBRIR DOENÇA RARA DO FILHO, EMPRESÁRIO CONVENCE
FARMACÊUTICA JAPONESA A TESTAR NOVO MEDICAMENTO NO BRASIL

O

menino Anthony tinha 3
anos quando foi diagnos-

ticado com Mucopolissa-

caridose (MPS) II, também
conhecida como Síndrome

de Hunter, considerada uma doença ultra
rara (no Brasil, cerca de 500 casos foram

diagnosticados entre os anos 1982 e 2019),
segundo recente publicação de um grupo

de pesquisadores do sul do País. Doença
genética que faz parte do grupo dos er-

ros inatos do metabolismo, a MPS Tipo II

pode provocar limitações articulares, perda
auditiva, problemas respiratórios e cardíacos, aumento do fígado e do baço, além

“O medicamento que havia disponível no

convencimento para que o laboratório in-

nas suas formas graves. Apesar de ter um

efeitos físicos provocados pela doença, o

seguisse convencê-los, sabia que a vida de

de déficit no desenvolvimento neurológico
tratamento no Brasil para essa doença, essa

medicação não previne os problemas neu-

rológicos associados aos casos graves da
doença, como o de Anthony.

Obstinados em encontrar um tratamento

eficaz para seu filho, os pais Antoine Daher

e Fernanda Dauerbach descobriram, por

Brasil era eficiente apenas para tratar os
que trazia melhora para o desenvolvimento
do meu filho, mas, ao mesmo tempo, não

conseguia controlar a piora no quadro em
relação ao sistema neurológico”, lembra

Antoine Daher, pai de Anthony e presidente

da Casa Hunter, fundada por ele para ajudar
famílias que enfrentam doenças raras.

“Sempre fui em busca de novidades te-

rapêuticas no mundo inteiro, aí descobri a

resumir minha batalha de anos pelo meu
filho, a luta com a Casa Hunter por políticas

públicas de tratamentos de doenças raras.

Por fim, consegui convencer os executivos
a incluir nosso país na pesquisa”.

No mesmo encontro, estudos apresenta-

no Brasil e fizeram com que a JCR mudasse

presa a conhecer as instalações no Japão.
O pai de Anthony atravessou o oceano

meio da internet, que a farmacêutica japo-

acompanhado do médico geneticista do

de uma tecnologia com potencial chance

gre e professor da Universidade

mente sobre o sistema nervoso da criança.

seria prejudicada, incluindo meu filho. Tentei

efeitos da doença no cérebro, algo que os
conta Daher, que foi convidado pela em-

tempo, já que a doença avançava rapida-

e com melhor qualidade de vida no Brasil,

dos por Giugliani também ajudaram a mos-

outros medicamentos não conseguiam”,

de ajudar seu filho. Era uma luta contra o

muitos, que têm a esperança de viver mais

JCR, que tem uma enzima que penetra a

barreira hematoencefálica e neutraliza os

nesa JCR trabalhava no desenvolvimento

cluísse o Brasil na pesquisa. “Caso não con-

Hospital das Clínicas de Porto AleFederal do Rio Grande do Sul,

trar como o estudo das MPS está avançado
todo o planejamento da pesquisa para tra-

zer os testes para o nosso país. “O Brasil

tem potencial para pesquisas tendo em vista o número de pacientes e a necessidade
de se ter um tratamento que atinja o sistema

nervoso central”, explica Dr. Roberto
Giugliani.

Roberto Giugliani, reconheci-

Testes no Brasil

pecialistas em doenças raras

De volta ao Brasil, Antoine

do como um dos maiores esno Brasil.

Durante a visita, ao descobrir

ajudou a identificar 19 pacientes,

além do filho, que poderiam partici-

que os testes do novo medicamento se-

par da pesquisa clínica no Brasil. A pes-

no Japão, Daher iniciou um trabalho de

e segue com o estudo de extensão, além

riam feitos apenas nos Estados Unidos e

quisa iniciou em setembro de 2018 (fase II)
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do novo estudo (fase III) que ini-

exames, feitos em vários hospitais e laboratórios

fazendo tratamento no IGEIM/

dias no hospital e centenas de exames até chegar

ciará em breve. Anthony está
UNIFESP sob a coordenação
da Dra. Ana Maria Martins,

Não existia, até então, nenhum centro brasileiro

especializado na Síndrome de Hunter, e muito menos

Brasileira de Triagem Neonatal e Er-

que precisou entrar na Justiça para garantir o trata-

ros Inatos do Metabolismo (SBTEIM). “O comportamento do meu filho ao longo dos últimos três anos

mudou completamente. Ele começou a entender

quando explicamos algo, a dormir melhor e passou a se sentar conosco à mesa para as refeições.
Isso antes da medicação era impossível, porque ele
não ficava quieto em nenhum lugar”, lembra o pai.
“Além disso, os exames laboratoriais comprovaram
a redução no acúmulo que havia no sistema
nervoso central provocado pela falta da
enzima”.

A CEO da JCR Farmacêutica no

Brasil, Vanessa Tubel, lembra que, em

um primeiro momento, a pesquisa não

seria realizada no Brasil, e sim no Japão e

Estados Unidos, o primeiro destino internacional

naturalmente escolhido por indústrias farmacêuti-

cas. Porém, na reunião com Antoine, os executivos

japoneses se comoveram com a sua luta e decidiram
desviar a rota que passava pelos EUA e trazer a

pesquisa sobre MPS II para o Brasil. “O propósito da

medicamentos para tratar os pacientes. Daher conta

mento do filho no Hospital das Clínicas e a compra
do remédio nos Estados Unidos. “Venci a ação e,

seis meses depois, o Anthony já apresentava uma
melhora surpreendente”, afirma.

Assim como nas demais doenças raras, as MPS

são de difícil diagnóstico, uma vez que há múltiplos
sintomas e muitos são comuns a outras patologias.
O diagnóstico correto e precoce das MPS é fundamental para propiciar uma melhor qualidade
de vida aos pacientes.

Com o Teste do Pezinho ampliado,

permitindo o diagnóstico precoce, asso-

ciado ao tratamento com o medicamento

ainda em teste, Antoine acredita que será

possível, no futuro, o tratamento precoce

dos pacientes, assim prevenindo os quadros mais

graves da doença
Casa Hunter

Depois de ter passado por toda essa jornada para

JCR é melhorar a vida dos pacientes aplicando nosso

obter o diagnóstico e o tratamento, Daher decidiu

para pesquisar, desenvolver e fornecer terapias de

de crianças com a síndrome e médicos focados em

conhecimento científico e tecnologias exclusivas
última geração. A determinação do Antonie Daher em
busca de um tratamento para o filho motivou toda

diretoria da JCR no Japão, que tomou a decisão de
vir para o Brasil para mudar a vida não só do pequeno Anthony, mas de outras crianças com doenças
raras”, explica Vanessa Tubel.
O difícil diagnóstico
Foram mudanças no comportamento e atrasos

no desenvolvimento e aprendizagem que fizeram
Antoine e a esposa desconfiarem que havia algo de

errado com a saúde do filho. Ele conta que a voz
de Anthony começou a ficar mais grossa e muitos

pelos começaram a nascer pelo corpo, ainda muito
pequeno. O ano era 2012 e alí começava uma jornada

para descobrir a doença. “Durante um ano, todos
os médicos que procurei me disseram que a causa

era a falta de interação social”, lembra. Insatisfeito
com a resposta, ele gastou mais de R$10 mil em
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ao nome difícil da doença.

geneticista, professora da

Unifesp e membro da Sociedade
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até sair o diagnóstico, foram noites mal dormidas,

fundar, em 2013, a Casa Hunter, junto com outros pais
estudos genéticos. Hoje, ele é presidente da entidade
e dedica sua vida a ajudar brasileiros com doenças

raras. O espaço oferece atendimento gratuito multi-

disciplinar (dentista, psicólogo e fisioterapeuta) para
até 300 pessoas por mês, desde bebês até adultos
com 50 anos. “Lutamos por visibilidade e equidade,

a garantia dos direitos de todo Brasileiro. Acesso a

diagnóstico e tratamento, conquistas básicas, mas
complexas quando falamos de doenças raras” com-

plementa Antoine. O presidente da entidade tem forte
atuação com diversas autoridades e órgãos governa-

mentais para o desenvolvimento de novas políticas
públicas que visem melhorar todo este cenário das

doenças raras no país, uma atividade que, segundo
ele, é essencial para conseguir avanços no trata-

mento de doenças raras. Há um ano, Antoine Daher
também passou a presidir a Federação Brasileira

das Associações de Doenças Raras (Febrararas),
instituição com 57 federados espalhados em todos
os estados do país.
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AINDA SOBRE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR
POR LU FIGUEIREDO
Em 2009 um filme chamou a minha atenção como sócioeducadora na área de enfrentamento de violência doméstica e que
tem uma visão de cuidado com crianças e
adolescentes com algum tipo de deficiência.
Este filme inclusive teve indicações ao Oscar. Preciosa , uma adolescente negra, com
deficiência intelectual, obesa e que sofria
violência intrafamiliar e incestogênica , e que
por conta desta relação teve uma filha com
Sindrome de Down. A mãe totalmente omissa também abusadora, praticava violência
verbal, negligência, exploração.
Neste caso a adolescente foi resgatada
da situação do ambiente tóxico no qual vivia,
mas foi graças ao olhar do professor de matemática que observou que ela se interessava
pela matéria. Foi aí que aconteceu o primeiro
passo para mudanças .O professor sinalizou
para a direção e houve um empenho em
busca de algo que pudesse ajuda Ia
A oportunidade de ir para uma escola
alternativa com proposta inclusiva fez de
Preciosa uma nova adolescente.
Da última cadeira no fim da sala , ela
chegou ao primeiro banco, foi alfabetizada,
e se descobriu alguém de fala, de vontade
e de força.
Foi assistida por uma equipe multidisciplinar no momento do parto do segundo filho e
os próximos passos para uma vida de ações
A equipe que atendeu fez a grande diferença
no processo de resgate.
Com a lei da inclusão cabe termos um
olhar mais atento ao processo de formação
de professores e equipe multidisciplinar para
as questões dos alunos com deficiência. Os
profissionais precisam ter um olhar que favoreça a comunicação para que possibilite uma
escuta e acolhimento de qualidade. Cabe a
equipe de atenção ter o conhecimento de
que em caso de vítimas de abuso sexual, a
criança ou adolescente irá precisar de suporte e muitas vezes até afastamento do
ambiente de agressão..
Olhar , escutar e agir são verbos que nos
fazem participantes de uma causa.
Olhar quando pensamos em inclusão é

ir além do comum, não se pode pensar em
olhar sem enxergar o problema, no assunto
discutido neste texto, a vítima de violência intrafamiliar não pode ser olhada sem ser vista.
No processo de ser incluída faz se necessário o reconhecimento do que o olhar
alcançou , exemplos como marcas de automutilação, mudanças na forma de se
vestir, isolamento, défjcit de atenção, medo
de cuidadores, agressividade, mudança de
expressão diante de algum familiar.
Parece um processo que não cabe para
ações no ambiente escolar, mas é justamente
na escola que muitas vítimas procuram sinalizar. A Escuta também é parte fundamental
neste processo escolar onde vítimas de violência intrafamiliar gritam silenciosas.
Ao ser detectado o problema , é importante ter uma equipe multidisciplinar para poder
dar apoio ao professor ou a outro profissional
que está fazendo a escuta da criança ou
adolescente.
Neste ponto já temos duas ações sendo
executadas: Olhar e Escuta, que não podem
ser descartadas, pois fazem parte de um
processo inicial de uma longa jornada
Quando pensamos em escola inclusiva ,
pensamos nos suportes que serão necessários para o aluno com deficiência que chega
pedindo socorro através de sinalizações.
A escuta qualificada e o olhar atento tem
como próximo passo o acolhimento que

pode ser o divisor de águas na vida das
vítimas. No filme o perfil dos profissionais
e a capacitação de cada um, foi a grande
contribuição na vida de Preciosa.
Estamos na luta para que as ações inclusivas se efetivem e cabe a nós ficarmos alertas para questões que envolvem
crianças e adolescentes que precisam de
ações maiores, como um Olhar e Escuta
qualificados.
Preciosa venceu parte de seus problemas só não conseguiu vencer o vírus do
HIV causa de sua morte.
Ficção onde a inclusão salvou a vida de
uma adolescente negra, obesa, analfabeta,
mãe que tinha uma deficiência intelectual, de
um relacionamento tóxico e incestogênico.
Realidade é o nosso papel no processo
de conscientização do olhar e escuta para
vitimas de abuso intrafamiliar que fazem
parte do grupo de pessoas com deficiência.

Lu Figueiredo
Bióloga, especialista em Enfrentamento de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes.
Especialista em Sexologia Neuropsicopedagoga
Especialista em Ed Inclusiva e Ed Especial.
@tpm.todaspormetamorfose.
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O PAPEL DA PSICOLOGIA JUNTO AS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA EM TEMPOS DE INCLUSÃO
POR EMÍLIO FIGUEIRA
No 21 de setembro comemoramos o Dia
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi instituído por iniciativa de movimentos sociais, em 1982, e oficializado pela
Lei Nº 11.133, de 14 de julho de 2005. Vale
destacar que data foi escolhida para coincidir com o Dia da Árvore, representando o
nascimento das reivindicações de cidadania
e participação em igualdade de condições.
Nas últimas décadas a sociedade brasileira viu crescer o conceito de inclusão das
pessoas com deficiência. Ações ganharam
forças em todos os segmentos e isto também
trouxe questionamentos sobre o papel dos
psicólogos diante do novo cenário. Se antes
a pergunta era “O que são pessoas com
deficiência?”, hoje a pergunta precisa ser
“Como nós psicólogos devemos atuar para
ajudar as pessoas com deficiência a ter mais
autoestima e uma vida plena?”.
O Brasil está chegando a 47 milhões de
pessoas com algum tipo de deficiência. Essa
quantidade passou a ter um peso significativo na sociedade. Pessoas que nas últimas
décadas, não contentes com o isolamento
social, resolveram “colocar a cara na rua”,
visando conquistar o seu lugar no seio social. Presentes hoje em todos os segmentos
deixaram de ser os “coitadinhos” para ser
um público consumidor, produtivo, sabedor
de onde realmente quer chegar e exigente de bons serviços. Consequência disso é
que cada vez mais o contexto social está se
vendo obrigado a promover e se adaptar à
política da inclusão social para recebê-las,
embora isso nem sempre ocorra.
Em Obras Completas – Elementos da Defectologia, Lev Vygotsky abordou de forma
pioneira e sistemática assuntos relacionados
à criança ou pessoa com deficiência com
grande significado, gerando ideias e um novo
modo de ver tais questões, descrevendo que
essas pessoas têm dois tipos de deficiências:
Deficiência Primária – trata-se da deficiência propriamente dita – impedimento, dano

ou anormalidade de estrutura ou função do
corpo, restrição/perda de atividade, sequelas nas partes anatômicas do corpo, como
órgãos, membros e seus componentes, incluindo a parte mental e psicológica com um
desvio significativo ou perda.
Deficiência Secundária – são as consequências, dificuldades e desvantagens geradas pela primária. Ou seja, tudo aquilo que
uma pessoa com deficiência não consegue
realizar em função de sua limitação. Uma
situação de desvantagem às demais pessoas
sem deficiência, podendo o indivíduo encontrar limitações na execução de atividades,
restrições de participação ao se envolver em
situações de vida em ambiente físico, social
e em atitude no qual as pessoas vivem e
conduzam sua vida.
A partir dessa divisão, Vygotsky passou a
defender que profissionais de saúde e educadores precisam enfatizar suas atividades
em ajudar a pessoa a superar suas deficiências secundárias e não focar nas deficiências
primárias.
Creio que a primeira grande mudança
precisa ser nos bancos acadêmicos. Defendo para essas disciplinas o título Psicologia
e Pessoas com Deficiência. Não temos a
necessidade de sustentar a existência de
uma sub área específica chamada Psicologia
da Deficiência (ou em pior grau, manter-se
o título Psicologia do Excepcional). Que as
disciplinas acadêmicas que ministram essa
temática deixem de ser meramente uma obrigação curricular e teórica a cumprir na grade
dos cursos de graduação em Psicologia no
Brasil. É necessário desenvolver uma nova
mentalidade em estimular uma linha de trabalho, no qual o papel do psicólogo seja intervir na busca da superação das limitações.
Para os psicólogos já formados os desafios também são muitos. Temos mais de
46 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência no país. Precisamos gerar psicólogos mais preparados para atendê-las em

suas necessidades específicas e, em muitos
casos, psicólogos para serem o elo dessa
inclusão social, mediadores entre o real e
o ideal.
Considerando o grande número de pessoas, hoje em qualquer lugar que um psicólogo for atuar, deparará com esse público:
se for para área organizacional, as empresas
devem ter uma cota mínima dessas pessoas contratadas; no setor educacional está
sendo discutido, implementado e garantido,
por força da lei, a inclusão escolar; no setor
hospitalar, elas ficam doentes como as demais; na clínica, mesmo se o psicólogo não
atender diretamente essas pessoas, atenderá seus parentes.
Na inclusão, as iniciativas são da sociedade. E a Psicologia tem muito a colaborar
nesse processo, onde a sociedade se adapta
para poder incluir em seu contexto as pessoas com deficiência.
Será uma forma de parceria entre toda
a sociedade, visando equacionar problemas, decidindo sobre soluções, efetuando
equiparações de oportunidades para todos.
Estaremos, assim, realmente criando no relacionamento prático entre a Psicologia e
pessoas com deficiência, na busca do ser
humano por de trás da pessoa com qualquer
tipo de limitação: suas reais necessidades,
interações sociais, educacionais, relacionamentos familiares e afetivos, necessidades
de atividades profissionais e, sobretudo,
suas verdadeiras potencialidades a serem
estimuladas de forma individual e coletiva.

Emílio Figueira
Psicólogo, psicanalista e educador. Autor dos
livros “Psicologia e Inclusão” e “As Pessoas Com
Deficiência Na História Do
Brasil” (Wak Editora)
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DUCHENNE É A FORMA MAIS COMUM DE
DISTROFIA MUSCULAR EM CRIANÇAS

A DMD, como é conhecida, afeta principalmente os meninos e identificar os sintomas de forma precoce é essencial para garantir mais qualidade de vida ao paciente[2]
O mês de setembro é marcado pelo dia
mundial da conscientização de Duchenne
(7/9). A distrofia muscular de Duchenne
(DMD) é uma doença genética rara, degenerativa e que tem como principal sintoma
a fraqueza muscular progressiva. Causada
pela deficiência ou ausência da proteína
distrofina, responsável por garantir a estabilidade das fibras musculares, a condição
afeta mais os meninos. Na maioria das vezes,
as manifestações iniciais são alterações na
forma de andar e quedas frequentes e ficam
mais evidentes entre os 3 e 5 anos. O diagnóstico precoce é essencial para retardar o
avanço da doença e garantir mais qualidade
de vida ao paciente.[3,2,4,5]
Alguns sinais podem passar despercebidos, sobretudo os relacionados aos marcos
do desenvolvimento infantil, como caminhar
e falar. Ainda que cada indivíduo tenha seu
tempo de desenvolvimento, existem marcos
que, especialmente na infância, são semelhantes para todos e qualquer sinal de atraso
deve ser considerado relevante para uma
consulta médica. A mesma lógica se aplica
às quedas frequentes, por exemplo, que muitas vezes são tratadas como características
comuns da criança e não como um indício
de fraqueza muscular.
“Meus primeiros sintomas da distrofia
muscular de Duchenne (DMD) apareceram

quando eu ainda era pequeno e o principal
deles era a dificuldade de levantar rápido.
Costumava fazer aquele famoso movimento
de colocar a mão no joelho para levantar.
Comecei a cair muito, quando tentava correr
com os colegas ou em casa, quase sempre
com o rosto no chão. Depois, eu também
passei a andar na ponta dos pés”, conta o
paciente Iuri Cesar Caliman de 24 anos.
O diagnóstico precoce da DMD é essencial para retardar o avanço da doença e trazer
qualidade de vida ao paciente. Com o tratamento multidisciplinar e acompanhamento
adequados é possível não somente aumentar
a expectativa de vida, como também proporcionar mais independência e condições para
que possa se desenvolver em outras áreas
da vida. “Aos 6 anos fui diagnosticado e tratado para a doença errada e isso me causou
alguns danos musculares, principalmente no
joelho. Porém, ao me consultar com outro
especialista, tive a confirmação da DMD e
pude iniciar o tratamento correto”, explica
Caliman, que trabalha como programador
e vive em Aparecida de Goiânia, no estado
de Goiás.
Atualmente, um dos desafios é conscientizar e informar a população e classe
médica sobre a doença, seus sintomas e intervenções possíveis. “No Brasil, existe uma
carência de profissionais que tratam de doenças neuromusculares, seja nas instituições
de saúde públicas ou nas privadas. Isto se
mostra quando nos países desenvolvidos a
idade média de diagnóstico da doença é de

4 anos, enquanto, entre os brasileiros, esse
número aumenta para 7,5 anos”, explica a
médica Ana Lúcia Langer.
Uma medida simples que pode auxiliar na
suspeita de crianças com fraqueza de cintura
pélvica é observar o tempo de se levantar
que, quando maior que 2 segundos em crianças com mais de 2 anos, pode indicar alguma
dificuldade no movimento. Outra forma de
levantar suspeitas a respeito da DMD é por
meio de um exame que identifica a dosagem
da enzima muscular creatinoquinase (CK) no
sangue. Caso esta esteja cerca de 10 vezes
maior que o valor de referência, é solicitado
um exame genético para confirmação.[6,7]
O tratamento multidisciplinar é fundamental para preservar a força muscular
por mais tempo. “Hoje, aos 24 anos, faço
fisioterapia motora uma vez na semana
nas pernas e braços. Também utilizo ambu
(equipamento médico) para fazer fisioterapia respiratória em casa. Sempre quando
sinto algo diferente, vou ao médico para
ele avaliar se está tudo bem. Tenho cardiologista e pneumologista. Assim sigo,
sabendo que é uma doença progressiva
que precisa desse acompanhamento”, explica o paciente.
Referências
1Flanigan KM. Duchenne and Becker muscular
dystrophies. Neurol Clin 2014; 32: 671-688
2Hoogerwaard EM, Bakker E, Ippel PF, Oosterwijk
JC, Majoor-Krakauer DF, Leschot NJ, et al. Signs
and symptoms of Duchenne muscular dystrophy
and Becker muscular dystrophy among carriers in
the Netherlands: A cohort study. Lancet. 1999 Jun
16;353(9170):2116-9.
3Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, Case LE, Clemens PR, Cripe L, et al. Diagnosis and management
of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis,
and pharmacological and psychosocial management.
Lancet Neurol. 2010 Jan 1;9(1):77-93.
4Yiu EM, Kornberg AJ. Duchenne muscular dystrophy. J Paediatr Child Health. 2015 Aug 1;51(8):75964.
5Reed UC. Doenças neuromusculares. J Pediatr
(Rio J). 2002 Aug;78:S89-103.
6Pereira AC, Araújo AP de QC, Ribeiro MG. Can
simple and low-cost motor funcon assessments
help in the diagnosc suspicion of Duchenne muscular dystrophy? J Pediatr (Versão em Port. 2020 Jul
1;96(4):503-10.
7Araujo APQC, De Carvalho AAS, Cavalcan EBU,
Saute JAM, Carvalho E, França Junior MC, et al. Consenso brasileiro sobre distrofia muscular de duchenne. Parte 1 diagnósco, corcoterapia e perspecvas.
Vol. 75, Arquivos de Neuro-Psiquiatria. Associacao
Arquivos de Neuro-Psiquiatria; 2017. p. 104-17.
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PESSOAS TÓXICAS
POR LUIZ MARINS

Uma pessoa tóxica é aquela cujo
comportamento nos deixa literalmente intoxicados e perturba nossa
mente e nossa alma. Pessoas tóxicas são infelizes, têm baixa autoestima e estão sempre lidando com
seus próprios problemas e traumas.
Todos nós já tivemos pessoas
tóxicas nos contaminando com seu
veneno. Todos nós provavelmente
tivemos (ou temos) pelo menos uma
pessoa em nossa vida pessoal ou
profissional que nos deixou ou deixa doente por buscarmos tentativas
intermináveis de agradá-las - apenas
para nunca conseguir.
Há muitas coisas que as pessoas
tóxicas fazem para manipular pessoas e situações. Ser capaz de detectar
seu comportamento prejudicial é o
primeiro passo para minimizar seu
impacto. Você pode não ser capaz
de mudar o que elas fazem, mas
você pode mudar o que você faz

com a toxidade delas.
Pessoas tóxicas usam palavras não tóxicas com um tom tóxico. A mensagem pode
ser inocente, mas o tom transmite o veneno:
“O que você fez hoje?” Pode significar coisas
diferentes, dependendo da forma como é
dito. Pode significar: “Aposto que você não
fez nada - como de costume...”
Outra coisa que pessoas tóxicas fazem é
trazer detalhes irrelevantes para uma conversa. Quando você está tentando resolver algo
importante, pessoas tóxicas trazem detalhes
irrelevantes do passado. O problema é que,
antes que você perceba, você está discutindo sobre algo irrelevante de seis meses
atrás, em vez do problema atual em questão.
Pessoas tóxicas são mestres em bisbilhotar a vida alheia. Tudo querem saber
para poder destilar seu veneno. Falam mal
até da própria sombra e ninguém escapa à
sua maledicente inveja, travestida de eterna
vitimização.
É preciso que saibamos que há pessoas
que não querem ser normais e felizes e essas
pessoas você deve evitar. Você tem o direito
de dizer “NÃO” para loucos desnecessários.
Seja confiante, reconheça seus próprios defeitos, suas peculiaridades e as coisas que
faz bem. Você não precisa da aprovação
de ninguém para ser feliz, mas lembre-se
que se alguém está trabalhando duro para
manipular você, provavelmente é porque o
seu sucesso a incomoda.
Pense nisso. Sucesso”

Luiz Marins
é antropólogo
e escritor
www.marins.com.br
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CATETERISMO VESICAL
INTERMITENTE LIMPO
POR GISELE REGINA DE AZEVEDO

Mas, afinal, quais pessoas precisam fazer o
CVIL?

O cateterismo vesical intermitente limpo
(CVIL) é uma técnica utilizada para esvaziar a
bexiga ou um reservatório urinário criado através
de cirurgia, introduzindo um cateter (sonda) pela
uretra até chegar na bexiga, ou de um estoma
continente (por exemplo, Mitrofanoff).
Este é o tratamento de primeira escolha em
pacientes com Disfunção Neurogênica do Trato
Urinário Inferior (DNTUI), conhecida como bexiga neurogênica.
O esvaziamento total da bexiga reduz a pressão dentro dela e melhora a circulação sanguínea na sua parede, tornando-a mais resistente
às bactérias que causam doenças.
A melhora no esvaziamento da bexiga também reduz as infecções urinárias de repetição,
evitando complicações da DNTUI, ajudando a
pessoa a manter-se seca e melhorando a qualidade de vida.
O CVIL também ajuda a preservar a função do
trato urinário superior (ureteres e rins), reduzindo
o risco de refluxo vésico-ureteral, que é o retorno perigoso da urina para os rins, pelos ureteres.

Todas aquelas que não urinam ou quando urinam,
não esvaziam completamente a bexiga, por problemas
neurológicos ou outros. Sabe-se hoje que a quantidade de resíduo de urina (resto que sobra quando não
esvazia direito) não é um número tão importante, e que
pequenos volumes já podem causar grandes danos e
infecções urinárias complicadas.
O CVIL foi descrito em 1972, por um grupo liderado
pelo médico americano Jack Lapides, e deve ser feito
com cateter uretral (sonda) de uso único, no menor
diâmetro possível, realizando-se a limpeza prévia das
mãos e dos genitais.
A técnica é simples, com a introdução do catéter
uretral descartável, de uso único lubrificado com gel
aquoso, para a retirada da urina residual.
Atualmente, temos disponíveis cateteres com revestimento hidrofílico (diversas marcas no mercado
nacional), que possuem uma camada externa de polímero com alta afinidade pela água e que formam
uma superfície deslizante, facilitando sua entrada na
uretra, sendo prontos para o uso, e que diminuem o
risco de infecções urinárias.
Temos também cateteres de PVC, pré-lubrificados
com solução de glicerina e água, revestidos por um
filme de polietileno flexível, que também permitem a
técnica sem toque e que podem vir acoplados a uma
bolsa coletora.
Os cateteres pré-lubrificados facilitam a técnica de
cateterismo intermitente e reduzem as complicações
associadas ao procedimento.
Após a retirada da sonda de demora e início do CIL,
é muito comum o aparecimento de infecção urinária
sintomática (febre, urina turva e com mal cheiro, dor,
retenção, aumento das perdas urinárias, aumento dos
espasmos, entre outros) causada pelas bactérias já
presentes na bexiga e, neste caso, o médico deve ser
procurado. No entanto, o cateterismo intermitente não
deve ser interrompido e sim, deve-se aumentar a sua
frequência, bem como o volume de água ingerido, a
fim de facilitar a limpeza da bexiga e a expulsão das
bactérias.
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As recomendações mais importantes são:
  
· O autocateterismo deve ser estimulado de acordo
com as limitações psíquicas e físicas do paciente.
Caso seja necessária a realização do procedimento
por um cuidador/familiar, este deve ser adequadamente envolvido no processo, entendendo a importância
do procedimento.
· O número de cateterismos indicado por dia e o calibre do cateter devem ser individualizados, podendo
variar de 04 FR/CH a 08 FR/CH em crianças e 08 FR/
CH a 12 FR/CH em adultos. Numerações maiores têm
indicações específicas como, necessidade de dilatação uretral, presença de coágulos, cálculos ou rolhas
de muco. Em geral, são indicados 4 a 6 cateterismos
por dia. Um número maior de cateterismos pode não
diminuir a urina residual, resultando em maior risco
de trauma uretral.
· O volume de urina drenado a cada cateterismo
deve ser menor do que 400 ml, lembrando que o
parâmetro de volume de urina drenado no CVIL é
genérico e devem ser considerados os sintomas, o
diário vesical do paciente e o resultado do Estudo
Urodinâmico, se houver.
· A frequência para realização do cateterismo pode
variar de acordo com a ingestão de líquidos em 24
horas, a capacidade vesical e os parâmetros obtidos
no Estudo Urodinâmico.
· Deve-se evitar a distensão da bexiga, causada por
grande volume de urina, para preservar a função dos
músculos e prevenir infecções urinárias.
· A lavagem das mãos deve ser realizada com água
e sabonete em água corrente, se possível, observando
palmas das mãos, costas, entre os dedos, pontas dos
dedos, unhas (curtas e limpas) e punhos. A seguir,
secar e usar o álcool gel.
· O paciente pode adotar diferentes posições para
realizar o cateterismo (sentado, de lado ou em pé),
dependendo das suas limitações físicas e do local
onde é realizado o procedimento.
· As mulheres, inicialmente necessitam usar espelho
para uma melhor visualização da uretra, e logo conseguirão localizar o meato uretral através do toque,
com treino.
· Para acessar a uretra com mais facilidade e sem

o uso de espelho, algumas mulheres preferem ocluir
a vagina com o dedo indicador e abrir os pequenos
lábios com os dedos médio e polegar da mesma mão,
enquanto introduzem o cateter com a mão oposta. Com
isto, mesmo que não visualizem o períneo, não há risco
de introdução do cateter em nenhum outro orifício.
· Para as mulheres com espasticidade de membros
inferiores, a transferência da cadeira de rodas para um
vaso sanitário pode favorecer o procedimento. Para
as mulheres com paraplegia flácida, o posicionamento
de um dos membros no braço da cadeira facilita o
procedimento.
· A limpeza do períneo pode ser realizada com
água e sabonete. Também pode ser utilizado lenço
umedecido considerando a ausência de álcool em
sua composição. A direção uretra - ânus deve ser
respeitada, evitando a contaminação do meato uretral
por microrganismos do ânus e vagina.
· A lubrificação do cateter é obrigatória, independente da presença ou não de sensibilidade uretral.
O objetivo da lubrificação é prevenir lesões uretrais
ocasionadas pelo atrito do cateter na uretra. Caso
o cateter utilizado seja pré- lubrificado ou com revestimento hidrofílico uma lubrificação “extra” não é
necessária, visto que os mesmos estão prontos para
o uso. Caso o cateter utilizado seja o convencional
(PVC, silicone), deve-se utilizar um lubrificante a base
de água, sem a necessidade de anestésico em sua
composição.
· Para controle das perdas urinárias pode-se utilizar
absorventes (masculino ou feminino) e o cateter urinário externo masculino, lembrando que estes não influenciam e não substituem o cateterismo intermitente
limpo. É sempre fundamental investigar estas perdas!
Existem muitos folhetos e manuais informativos
impressos e vídeos educativos, que podem auxiliar
na compreensão da técnica.
** Este texto é de responsabilidade exclusiva de seu autor, e não
expressa necessariamente, a opinião do SISTEMA REAÇÃO – Revista
e TV Reação.
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