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Rodrigo Rosso
Diretor/Editor

Todos nós já ouvimos as expressões populares: “boi de piranha”, “bola da vez”, “bode 
expiatório”... já ouvimos que quem sai prejudicado acaba “pagando o pato”... talvez as 
pessoas com deficiência sejam vistas pelo poder público, de certa forma, como “alvo 
fácil”, e por isso, nos últimos tempos, quase tudo que foi conquistado a duras penas por 
tantas décadas, esteja correndo, diariamente, o risco de ser retirado de milhares de bra-

sileiros e seus familiares, que tanto já sofrem com a falta de acessibilidade e de oportunidades iguais.
Já não bastava a pandemia e tudo que o mundo e o Brasil passaram e estão passando com ela 

nos últimos tempos, parece que os governos: municipais, estaduais e federal elegeram as pessoas 
com deficiência como sendo os grandes vilões do erário público. Para os nossos governantes, ao que 
parece, as isenções e benefícios que as PcD conquistaram de forma justa e legal, estão sendo res-
ponsáveis pela baixa arrecadação dos estados e municípios, e também do País como um todo. Tudo 
é culpa das “vantagens” que a PcD tem na isenção de impostos ou nos benefícios que possuem... 
Será que esquecem que tudo isso foi um dia oferecido à essa enorme parcela da população e suas 
famílias, por conta da própria INCOMPETÊNICA e INCAPACIDADE dos governos em oferecer condi-
ções mínimas e dignas de transporte adaptado, educação, reabilitação, inclusão, saúde e outras tantas 
outras ? Será que esqueceram que “benefícios” e “isenções” não passam de uma COMPENSAÇÃO 
pela falta de estrutura mínima que o País, as cidades e os estados tem a oferecer ao cidadão comum 
com deficiência e seus familiares ?

O que estamos vendo hoje é cerceamento de direitos e condições mínimas de subsistência sendo ul-
trajadas com a desculpa esfarrapada que “existem fraudes” no sistema. Que fraudes ? Onde eles estão ? 
Cadê ? O que existem são legislações mal escritas e com redações que permitem que o direito às 
vezes seja utilizado por pessoas que, em alguns poucos casos, não necessitariam ou não precisariam 
utilizar. Se esquecem que estamos no Brasil, onde culturalmente boa parte da população gosta de “levar 
vantagem em tudo” ? Fraudes existem no INSS... aos montes. Será que vão cortar a aposentadoria de 
todos os brasileiros por essas suspeitas ? Fraudes existem na compra de merenda escolar: vão cortar 
a merenda ? Então porque  resolveram cortar praticamente tudo das pessoas com deficiência nos 
últimos tempos ? Se for assim, se um cachorro tem pulgas, ao invés de se tratar o problema da pulga, 
mata-se o cachorro ? É isso ? A que ponto nós chegamos !?!

Se existem “fraudes”, cabe aos governantes criar estruturas e formas de COMBATER essas supostas 
fraudes e não exterminar com o pouco conquistado por quem já tem tão pouco a comemorar. Isso é 
assinar um atestado de incompetência por parte do poder público. É imoral, inconstitucional, desumano. 

São inúmeros os pontos onde as PcD foram ultrajadas em seus direitos nos últimos tempos: na 
educação inclusiva, na concessão de políticas públicas, isenção de IPI, ICMS e até na isenção de 
IPVA na compra do carro 0Km, na vacinação contra Covid-19, agora ainda acaba de ser aprovado no 
Congresso que os governantes não poderão ser punidos mais pelo não cumprimento da legislação de 
acessibilidade... isso dentre tantos outros direitos retirados ou os que ainda estão em pauta para serem 
mexidos. Onde vão parar com essa verdadeira perseguição às PcD ?

E nós ? O que vamos fazer contra tudo isso ? Vamos ficar quietinhos, assistindo de camarote e 
reclamando baixinho por tudo que está sendo retirado de todos ? Ou vamos sair da nossa zona de 
conforto, arregaçar as mangas e ir à luta como cidadãos, EXIGINDO nossos direitos de volta ?

Agora, mais do que nunca meus amigos e minhas amigas, é hora de UNIÃO entre TODOS os que 
militam no universo das Pessoas com Deficiência em todas as partes do nosso Brasil. Não importa se 
o “pacote de maldades” AINDA não chegou na sua cidade, no seu estado ou AINDA não te atingiu. 
Não se engane: a conta vai chegar para você também mais cedo ou mais tarde ! Então, mexa-se JÁ ! 
Não espere a água chegar no pescoço para começar a nadar.

Os governantes só estão lá decidindo o nosso futuro e fazendo o que fazem com nossas vidas por 
que NÓS elegemos todos eles. Então, cabe a NÓS cobrarmos os nossos direitos e contestarmos o que 
está sendo feito de errado e prejudicial a todas as Pessoas com Deficiência. 
Vamos à luta, vamos sair às ruas, usar os recursos que as Redes Sociais 
oferecem para demonstrar nosso descontentamento e cobrar atitudes. Va-
mos fazer barulho, mostrar nossa cara e nossa força ! Juntos, somos fortes 
! Participem, ajudem e não esperem acontecer. Vamos mudar esse jogo.
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INCLUSÃO 
TOTAL OU 
EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

No dia 21 de dezembro de 2020, a maioria 
do Plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) referendou a decisão liminar 
do ministro Dias Toffoli que suspendeu 
a eficácia do Decreto Nº 10.502/2020 

[1], que instituiu a Política Nacional de Educação Espe-
cial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo 
da Vida, assinado em 30 de setembro de 2020, pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Para o julgamento definitivo, 
foram solicitadas informações ao Advogado-Geral da 
União e ao Procurador-Geral da República.

Basicamente, o Decreto Nº 10.502/2020 explici-
ta que a educação especial seja considerada uma 
modalidade de ensino em si, que pode substituir o 
ensino regular, e ser oferecida em escolas e classes 
especiais. O decreto flexibiliza o sistema educacional 
para que ofereça classes e escolas bilíngues, isto é, 
com aulas em português e em Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). E ainda deixa claro o direito dos pais 
de ter a liberdade de escolher, entre a escola inclusiva 
e a especial, aquela que consideram mais adequada 
às condições seus filhos.

Ao pretender substituir a Política Nacional de Edu-
cação Especial na Perspectiva da Educação Inclusi-
va, vigente desde 2008, o Decreto Nº 10.502/2020 
despertou o repúdio e a ira de todos que entendem 
a educação especial como ações e atividades que 
devem ser oferecidas no contraturno da escola in-
clusiva, de modo complementar e não substitutivo às 
atividades essencialmente pedagógicas desenvolvidas, 
exclusivamente, pelo ensino regular realizado na sala 
de aula comum. 

A POLÊMICA EM 
TORNO  DO DECRETO
Nº 10.502/2020

E D U C A Ç Ã O P O R  L I A  C R E S P O
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Para a Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência e 
Idosos (AMPID), o Decreto Nº 10.502/2020 
“fere o compromisso internacional assumido 
pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência que 
dispõe sobre direitos humanos; violenta o 
sistema jurídico brasileiro no qual a referida 
Convenção está incorporada com o status 
de norma constitucional que obriga e es-
tabelece o sistema de ensino inclusivo em 
todos os níveis, único modelo que atende 
aos princípios e disposições nela contidos, 
corroborando com o que está disposto em 
nossa Carta Magna. Significa dizer que o 
Decreto Nº 10.502/2020 deve ser declarado 
inconstitucional e expurgado da legislação 
brasileira, com a maior urgência possível.” [2]

A Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo (FEUSP), em manifes-
to pela imediata revogação do Decreto Nº 
10.502/2020, afirma que ele “já nasce ob-
soleto e em franca oposição às evoluções 
democráticas alcançadas nos debates in-
ternacionais”, pois entra “em frontal contra-
dição com os marcos legais brasileiros”. [3] 

Em defesa do Decreto Nº 10.502/2020, 
Nídia Regina Limeira de Sá, diretora de Aces-
sibilidade, Mobilidade, Inclusão e Apoio a 
Pessoas com Deficiência do Ministério da 
Educação, garantiu que documento foi fruto 
de um amplo debate feito por meio de muitas 
reuniões, audiências e consultas públicas, 
ocorridas desde 2016, com a participação 
de pais, profissionais da área e organizações, 

sobretudo aquelas que atendem os casos 
mais graves de autismo, que passaram a 
questionar se a política de inclusão total 
atende de fato todas as necessidades de 
todas a pessoas com deficiência.[4]

Benéfica para a maioria, não para todos

Em entrevista ao Vida Destra, o profes-
sor Lucelmo Lacerda, 38 anos, historiador, 
mestre em História pela PUC-SP, doutor em 
Educação pela PUC-SP, com Pós-Doutorado 
em Psicologia pela UFSCar, e pai de um 
menino autista de 13 anos, afirma que “os 
estudos estrangeiros indicam que a educa-
ção inclusiva é benéfica para a maioria das 
pessoas com deficiência, não para todas, 
podendo ser até prejudicial para uma pe-
quenina parte delas.”

Em 2018, a professora Maria Cláudia 
Santana Régis, com mestrado e doutorado 
em Educação Especial pela Universidade de 
São Paulo (USP), apresentou um documento 
técnico ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE), no qual informa a existência de ações 
judiciais na área da educação especial. Em 
2017, na Bahia, havia 228 processos ajui-
zados de pais reclamando que seus filhos, 
apesar de matriculados em escolas inclu-
sivas, sofriam um processo de exclusão, 
sendo deixados de lado, em classes regu-
lares. Muitos pediam mais vagas em escolas 
especializadas. A professora citou também 
a situação em Goiás, onde, em 2018, as 
juntas de conciliação atenderam 152 ações 
e 744 autos extrajudiciais referentes a falta de 

professores especializados, recusas de ma-
trícula, maus tratos e situação de exclusão 
de alunos com deficiência dentro de salas 
de aula em escolas comuns. O documento 
relata também que havia muitas crianças 
com deficiência matriculadas no ensino pú-
blico que não frequentavam a sala de aula.[5]

Em nota oficial, o Fórum Nacional de Edu-
cação Inclusiva expressa seu temor de que, 
ao ser aprovado, o Decreto n° 10.502/2020 
pode incentivar “condutas ilegais como a 
negação de matrícula e a cobrança de taxas 
adicionais em casos de estudantes com de-
ficiência”. O Fórum acredita que o decreto 
tenta “recriar espaços específicos (segre-
gados) para a relação ensino-aprendizagem 
de pessoas com deficiência, prática que a 
legislação vigente rechaça e que a atual Po-
lítica, que o MEC quer destruir, igualmente 
não permite”.[6] 

Para a diretora Nídia, do MEC, esse perigo 
não existe “porque o Decreto N° 10.502/2020 
não se sobrepõe à legislação em vigor que 
proíbe a recusa de matrícula” e lembrou que 
as “turmas separadas podem acontecer. Não 
são ilegais, nunca foram”.[7]

De fato, mesmo na vigência da Política 
Nacional de Educação Especial de 2008, 
escolas e classes especiais estão previstas 
na disciplina educacional do País e nunca 
deixaram de existir, conforme demonstram 
dados do Censo Escolar (2019)[8], promo-
vido anualmente pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP). 

Existem 1.762 escolas especializadas, 
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que representam 1 % das escolas de edu-
cação básica no Brasil. Dessas, 272 são da 
rede pública (15,45 %) e 1.490 são da rede 
privada (84,6 %).

Do total de matrículas na educação bási-
ca, incluindo escolas inclusivas e especiais, 
públicas e privadas, somente 2,6 % são de 
crianças que pertencem ao público-alvo da 
educação especial, ou seja, 1.250.967 estu-
dantes. Desses, 1.013.931 estão matricula-
dos nas escolas da rede pública, frequentam 
classes comuns e representam 96,2 % das 
matrículas do público da Educação Especial. 

Uma questão de Diretos Humanos

Em sua nota de repúdio, a comunidade 
científica vinculada à Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (ABRASCO), ao Comitê Fio-
cruz pela Acessibilidade e Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, ao Observatório de Educa-
ção Especial e Inclusão Educacional (ObEE) 
e ao AcolheDown, afirma que o Decreto Nº 
10502/2020 “viola um direito humano da pes-
soa com deficiência assegurado constitucio-
nalmente”. Para esses cientistas, a educação 
inclusiva implica que “todas as pessoas têm 
a possibilidade de acessar e participar de um 
modelo de educação em comum, verdadei-
ramente emancipatório e igualitário, sem que 
seja negada a convivência cotidiana entre as 
pessoas com e sem deficiência na mesma 
escola e sala de aula.”[9] 

O professor Lucelmo Lacerda, por sua 
vez, está convencido de que é a qualidade 
(ou falta dela) da própria educação inclusiva 
oferecida no País  o que “está entre as mais 
graves violações de direitos humanos” das 
pessoas com deficiência. Para ele, “o que 
assistimos no Brasil é a mera matrícula na 
escola comum, com a oferta regular de pa-
lestras de autoajuda para os professores, que 
também são vítimas desse processo. Não 
existem avaliações de natureza científica, 
nem Plano de Ensino Individualizado, como 
se faz em todo o mundo civilizado”. 

Para a Rede Brasileira de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência (Rede-In), composta 
por 20 entidades da sociedade civil, não faz 
sentido “a justificativa do atual governo”, ao 
editar o Decreto N° 10.502/2020, de que o 
objetivo é “garantir o direito das famílias de 
escolherem o melhor para seus filhos”, por-

que “não há possibilidade de escolha quando 
o único sistema educacional possível é o 
inclusivo”.[10]

No entanto, Marcos Santos, pai de crian-
ça autista, acredita que, “no papel, é linda 
a escola inclusiva, mas na prática, no setor 
público e privado, e nas várias escolas que 
meu filho frequentou, não funciona. Necessi-
taria investimentos e, com o que existe, mal 
atende os não deficientes”. Para a pedagoga, 
psicopedagoga, especialista em atendimen-
to educacional especializado e mãe de uma 
criança com deficiência, Patrícia Zancheta 
Pernambuco, o ideal seria um modelo híbrido, 
no qual a “socialização deve acontecer junto 
aos demais alunos”, mas, a aprendizagem 
poderia ser na classe de atendimento edu-
cacional, onde há um professor exclusivo e 
tempo necessário, sem outras intervenções, 
para os alunos com deficiência que precisas-
sem de mais atenção. “Sei que existem muitas 
resistências às salas exclusivas, mas se elas 
forem dentro do ambiente escolar, compar-
tilhando os intervalos e projetos da classe 
comum, com certeza será muito positivo para 
a aprendizagem.” Ela lembra também que “a 
capacitação de profissionais e contratação de 
outros já formados para atender este público-
-alvo é de suma importância.”[11]

O problema é que, nesse quesito, quer 
seja para atender as escolas inclusivas ou as 
especiais, há um enorme déficit. Segundo o 
Censo de 2018, apenas cerca de 6 % dos 
docentes têm formação ou fizeram algum 
curso de capacitação para entender ques-
tões específicas da educação especial.[12]

Único sistema educacional possível é 
o inclusivo

A Rede-In manifesta “intenso repúdio” ao 
decreto porque, “além de deturpar o conceito 
de inclusão, ele dispõe que determinados 
estudantes ‘não se beneficiam da educação 
regular inclusiva”. No entender da Rede-In, 
isso não tem justificativa jurídica nem cientí-
fica, pois, “diversas pesquisas comprovam 
que a inclusão escolar é benéfica para toda a 
sociedade, além de ser desejo da maioria da 
população brasileira e direito constitucional 
e humano de todos os estudantes, com ou 
sem deficiência”. 

Pelo menos, isso é o que garante a pes-

quisa “A Escola e suas Transform(ações) a 
partir da Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva”, proposta pelo Ministério 
da Educação (MEC), cujo resultado, publicado 
em dezembro de 2014, mostrou que 81,18 % 
dos entrevistados indicariam a matrícula na 
escola comum aos pais de crianças com de-
ficiência. E 89,14 % “perceberam ganhos na 
vida dos profissionais da educação, dos pais 
e estudantes que vivenciam o processo de 
inclusão.” De acordo com os pesquisadores, 
apesar de também ter mostrado “entraves, 
desafios, dificuldades”, o estudo revelou que 
“é inegável o avanço em relação à percepção 
e à certeza de que o lugar da pessoa com 
deficiência é na escola comum”.[13]

Nessa mesma linha, o documento “Os 
Benefícios da Educação Inclusiva para Es-
tudantes com e sem Deficiência”, preparado 
para o Instituto Alana,  cita diversos estudos 
que demonstram o melhor desempenho dos 
alunos com deficiência que estudam em es-
colas inclusivas em comparação com os que 
estão em escolas segregadas.[14]

Porém, para o professor Lucelmo, muitos 
desses estudos têm problemas metodoló-
gicos porque “os pais enviam seus filhos 
às escolas especiais ou inclusivas a depen-
der do nível de necessidade de apoio das 
crianças, ou seja, são enviadas as crianças 
com dificuldades mais expressivas para as 
escolas especiais e aquelas com menores 
dificuldades para a educação inclusiva, de 
modo que dizer que as crianças com meno-
res dificuldades aprendem mais e as que têm 
maiores dificuldades aprendem menos não 
diz respeito à variável ‘tipo de escola’ porque 
os grupos já foram estratificados antes”.

Sobre o manifesto da Rede-In, professor 
Lucelmo reputa ser “uma coleção de afir-
mações que se opõem a todas as evidên-
cias científicas disponíveis no mundo, um 
terraplanismo educacional completo, ainda 
que feito, certamente, com a melhor das in-
tenções”. Para ele, esse é o resultado “da 
percepção equivocada” sobre como a edu-
cação especial “é encarada pela Academia 
no Brasil, que rejeita firmemente qualquer 
forma de estudo com o método científico 
sobre a temática. Por outro lado, de acordo 
com ele, há estudos científicos estrangeiros 
“bem sumarizados na obra ‘The illusion of 
full inclusion’[15] [A ilusão da inclusão total] 
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e podem, sem dúvida alguma, ser extrapolados para o Brasil, 
caso o País use as práticas de maneira íntegra com o que está 
apresentado nas pesquisas científicas, ainda que com todas as 
adaptações culturais”.

Será que a inclusão foi longe demais ?

O Fórum Nacional de Educação Inclusiva (FONEI) também 
repudiou o Decreto 10.502/2020, chamando-o de “decreto do 
isolamento social permanente, do lockdown continuado e da ma-
nutenção da invisibilidade”. O FONEI argumenta que o gestor 
público não pode atender “reivindicações que violam o direito 
indisponível, inalienável e o princípio da isonomia (...) e não pode 
servir para garantir direitos para apenas determinado grupo de 
pessoas com deficiência”.[16]

No entanto, no mundo real, existem famílias em busca de res-
postas para seus entes queridos que, por fazerem parte de “deter-
minado grupo”, não podem ter seus direitos 
levados em consideração pelo gestor pú-
blico. Ana Carolina de Miranda Teixeira, de 
Belo Horizonte/MG, cuja irmã, Patrícia, com 
paralisia cerebral, faleceu recentemente por 
causa de um câncer, acredita que nem sem-
pre as escolas inclusivas são benéficas para 
todas as pessoas com deficiência. Para ela, 
criou-se a ilusão de que todos os problemas 
são resolvidos “a partir do momento em que 
as escolas são obrigadas a aceitar crian-
ças com deficiência. Mas, o que acontece 
com aquelas crianças que não conseguem 
acompanhar o currículo escolar ? Se não há 
outra opção, resta a elas ficar em casa.”[17]

Será que a inclusão foi longe demais ? 
Essa é a pergunta que a professora da Tem-
ple University, na Filadélfia, nos Estados 
Unidos, Alisson Gilmour, tenta responder 
em seu artigo “A inclusão foi longe demais ? 
Pesando seus efeitos em alunos com de-
ficiência, seus colegas e professores.”[18] 

Ela acredita que a inclusão nem sempre 
é proveitosa para todos, pois pesquisas 
científicas realizadas em salas de aula, nos 
Estados Unidos, apontam que, na verdade, 
certos alunos com deficiência são abando-
nados por professores e colegas da classe 
regular, têm seu progresso atrasado, ficam 
desmotivados e mais expostos aos efeitos 
do bullying. Ela cita a descoberta dos pes-
quisadores Doug Fuchs e Joe Wehby de que 
esses alunos podem ter um atraso de três 
anos em leitura, se comparados aos colegas 
sem deficiência da mesma classe. Por sua 
vez, muitos professores se sentem “desam-

parados” e despreparados para lidar com alunos tão diferentes em 
uma mesma sala de aula. Jason Fletcher, outro pesquisador citado 
por Alisson, descobriu, por meio de pesquisas empíricas, que ter 
um colega de classe com deficiências pode afetar negativamente o 
desempenho dos alunos sem deficiência.[19]

Nas palavras do filósofo José Ortega y Gasset, “Eu sou eu e minha 
circunstância, e se não salvo a ela não salvo a mim.”[20] Então, sem 
nunca ter estudado numa escola especial, sempre ter me beneficiado 
e muito da escola comum, e como militante jurássica do movimento 
das pessoas com deficiência, eu só poderia ser uma defensora de 
primeira hora da educação inclusiva. 

No entanto, devo confessar que sempre tive dúvidas se, de fato, 
no mundo real, não haveria sequer uma exceção à crença estabeleci-
da de que todos, desde o princípio e o tempo todo, se beneficiam da 
escola comum. A dúvida me assalta, especialmente, quando penso 
nos vários tipos de deficiência, na maneira aleatória como cada uma 
delas afeta cada pessoa, resultando numa miríade de possíveis  
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limitações e potencialidades. Mas, sobretu-
do, a incerteza se instala quando reflito sobre 
a qualidade da escola comum que temos, já 
há algum tempo, no Brasil. 

Os ânimos estão exaltados e a retórica 
foi mobilizada

O País investe cerca de 6 % do Produto 
Interno Bruto (PIB) em educação pública, 
englobando os ensinos fundamental, mé-
dio e superior. Esse valor é maior do que a 
média de 5,5 % que os países integrantes 
da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) investem 
na área.[21]

Não obstante, conforme Avaliação Na-
cional de Alfabetização (ANA), somente 11% 
das crianças brasileiras são plenamente al-
fabetizadas, as demais são analfabetas fun-
cionais em menor ou maior grau. Claro que 
isso resulta em altas taxas de reprovação, 
distorção idade-série e evasão. Segundo o 
Censo Escolar de 2018, mais de 810 mil 
alunos matriculados no 7º ano, nas escolas 
federais, estaduais e municipais, estavam 
com dois anos ou mais de atraso escolar.[22]

Diante disso, não é surpresa verificar que 
o relatório de 2018 do Programa Internacio-
nal de Avaliação de Estudantes (PISA), da 
OCDE, o mais importante ranking mundial 
em educação, mostre que dois terços dos 
brasileiros com 15 anos sabem menos do 
que o básico de matemática e metade dos 
adolescentes dessa idade apresenta níveis 
abaixo do essencial em leitura e ciências.[23]

O relatório de 2018 da OCDE lança uma 
pista a respeito da causa dessa catástrofe. 
O Brasil tem um gasto público desproporcio-
nalmente alto, em comparação com outros 
países, com o ensino estatal universitário. O 
País gasta quase quatro vezes mais com um 
jovem universitário do que com uma criança 
no ensino fundamental.[24] Apesar ou por 
causa disso mesmo, o Indicador de Anal-
fabetismo Funcional (Inaf), indica que 38 % 
dos universitários brasileiros são analfabetos 
funcionais.[25]

Com isso em mente, é difícil não ques-
tionar a que tipo de escola comum e regular 
os defensores da educação inclusiva se refe-
rem quando dizem que esse é o único lugar 
para todas as pessoas com deficiência e 

não pode haver retrocesso. Se, frequentando 
as escolas regulares nesse Brasil afora, os 
alunos sem deficiência estão nessa situação 
desalentadora e de dificílima reversão, qual o 
destino das crianças e dos jovens deficien-
tes? Retroceder para onde ? 

Muitos argumentarão que, se a educação 
inclusiva não está dando certo, é porque ela 
não está sendo feita do modo adequado. 
Outros dirão que, por melhor que seja, a es-
cola inclusiva nunca poderá atender a todos 
porque alguém precisará de outra coisa e 
ficará de fora. Mas, a reação ao “decreto do 
isolamento social permanente, do lockdown 
continuado e da manutenção da invisibilida-
de” demonstra que, sem dúvida, os ânimos 
estão exaltados e a retórica foi mobilizada. 
As dezenas de notas de repúdio explicitam 
também que, no Brasil, hoje, a educação 
inclusiva é a corrente dominante e, pratica-
mente, não pode ser colocada em dúvida. 
Pelo menos, não impunemente. Por isso, 
creio que não há o que temer. Ao julgar o mé-
rito da questão, o STF, esse arauto da Justiça 
e baluarte da nossa democracia, certamente 
vai declarar o Decreto Nº 10502/2020 como 
definitivamente inconstitucional. 

Acho que essa vitória pode ser creditada 
também ao movimento de pessoas com defi-
ciência que, em apenas 40 anos, conquistou 
corações e mentes em favor da educação 
inclusiva. Finalmente, as pessoas com de-
ficiência saíram da integração (apenas dis-
ponível aos aptos) e da segregação (a todos 
os outros) para entrar no mundo da inclusão 
total. Pelo menos, no discurso.

*Este texto foi publicado originalmente, em 16 de junho 
de 2021,  na revista digital Vida Destra (https://vidadestra.org/
inclusao-total-ou-educacao-especial-a-polemica-em-torno-
-do-decreto-no-10-502-2020/).

1. Leia na íntegra https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948

2. Aqui está o documento inteiro https://ampid.org.br/
site2020/wp-content/uploads/2020/10/NotaRepudio_De-
creto-10502_2020_educacaoInclusiva.pdf

3. Saiba mais http://www4.fe.usp.br/manifesto-da-
-faculdade-de-educacao-da-universidade-de-sao-paulo-
-pela-imediata-revogacao-do-decreto-no-10-502-de-30-
-de-setembro-de-2020

4. Mais informações no link http://agenciaal.alesc.
sc.gov.br/index.php/noticia_single/entidades-saeo-contra-
rias-ao-decreto-que-altera-normas-da-educacaeo-especia

5. Acesse a matéria “Capacitismo: subestimar e excluir 
pessoas com deficiência tem nome”, no link  https://www12.
senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/11/capacitismo-
-subestimar-e-excluir-pessoas-com-deficiencia-tem-nome

6. A  íntegra está no link https://inclusaoja.com.
br/2018/05/12/o-ministerio-da-educacao-quer-reformar-
-a-politica-de-inclusao-escolar/

7. Saiba mais na matéria “Governo deve publicar nova 
Política de Educação Especial”. Leia no link https://pibid.
ufba.br/governo-deve-publicar-nova-politica-de-educacao-
-especial

8. Mais no link https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/
pnee-1/dados-do-censo-escolar-do-inep-2019-podem-
-subsidiar-analises

9. A íntegra no link https://www.abrasco.org.br/site/
noticias/nota-de-repudio-ao-decreto-no-10-502-de-30-
-de-setembro-de-2020-que-institui-a-politica-nacional-
-de-educacao-especial/52894/

10. Veja a nota na íntegra no link https://institutorodrigo-
mendes.org.br/nova-politica-nacional-educacao-especial/

11. Esses dois depoimentos foram postados como 
comentários, na matéria “Educação inclusiva: conheça 
o histórico da legislação sobre inclusão”, no link https://
todospelaeducacao.org.br/noticias/conheca-o-historico-
-da-legislacao-sobre-educacao-inclusiva/

12. Leia mais em: https://www.gazetadopovo.com.
br/educacao/mec-vai-mudar-politica-para-alunos-com-
-deficiencia-saiba-o-que-deve-ser-alterado/ 

13. Para saber mais sobre essa pesquisa coordena-
da pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino 
e Diferença (Leped), da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), que envolveu 48 municípios-polos do 
Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade de 
todas as regiões brasileiras, e para a qual foram coletados 
3.570 depoimentos em 96 escolas, à luz de uma metodo-
logia qualiquantitativa denominada Discurso do Sujeito 
Coletivo, acesse o link https://inclusaoja.files.wordpress.
com/2018/06/a-escola-e-suas-transformacoes.pdf

14. Acesse a íntegra no link https://alana.org.br/wp-
-content/uploads/2016/11/Os_Beneficios_da_Ed_Inclusi-
va_final.pdf

15. The illusion of full inclusion: a comprehensive cri-
tique of a current special education bandwagon, ed. J.M. 
Kaufman and D.P. Hallahan, 1995, Pro-Ed, Austin, Texas, 
362pp, ISBN 0-89079-612-2

16. A íntegra do documento está no link https://inclu-
saoja.com.br/tag/forum-nacional-de-educacao-inclusiva/

17. Leia a matéria “MEC vai mudar política para alunos 
com deficiência; saiba o que deve ser alterado” em: https://
www.gazetadopovo.com.br/educacao/mec-vai-mudar-
-politica-para-alunos-com-deficiencia-saiba-o-que-deve-
-ser-alterado/ 

18. No original, "Has inclusion gone too far? Weighing 
its effects on students with disabilities, their peers, and 
teachers", publicado em 2018. Mais no link https://www.
educationnext.org/has-inclusion-gone-too-far-weighing-
-effects-students-with-disabilities-peers-teachers/

19. Leia mais na matéria “Um outro lado da inclusão 
em sala: aluno desmotivado e professor desamparado”, 
publicada na Gazeta do Povo. no link https://www.gazetado-
povo.com.br/educacao/um-outro-lado-da-inclusao-em-sa-
la-aluno-desmotivado-e-professor-desamparado/?ref=link-
-interno-materia

20. As Meditações do Quixote (tradução de Ronald Ro-
bson, Vide Editorial, 2019), primeira obra em formato de livro 
publicada por José Ortega y Gasset (1883-1955), em 1914.

21. Leia mais na Gazeta do Povo: https://www.gazeta-
dopovo.com.br/educacao/peru-e-chile-gastam-menos-em-
-educacao-do-que-o-brasil-e-eles-alcancam-as-melhores-
-notas-5mo5nrw7yq9poa113h8ioj4r0/

22. Saiba mais  http://portal.mec.gov.br/images/ban-
ners/caderno_pna_final.pdf

23. Acesse o link https://g1.globo.com/educacao/noti-
cia/2019/12/03/pisa-2018-dois-tercos-dos-brasileiros-de-15-
-anos-sabem-menos-que-o-basico-de-matematica.ghtml

24. Leia na Gazeta do Povo https://www.gazetadopovo.
com.br/instituto-politeia/3-razoes-universidades-educacao-
-basica/

25. Mais informações no link  https://www.correio-
dopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/no-brasil-38-
-dos-universit%C3%A1rios-s%C3%A3o-analfabetos-
-funcionais-1.96566
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A R T I G O P O R  G E R A L D O  N U N E S

MAIOR LEGADO DAS PARALIMPÍADAS 2021 
FOI O RECONHECIMENTO DA MÍDIA !

Quem procurar no dicioná-
rio da língua portuguesa o 
significado da palavra LE-
GADO, encontrará várias 
explicações, mas para a 

mídia o significado é um só: “experiência 
que fica para as gerações seguintes”. Ao 
Brasil, o legado deixado pelas Paralimpí-
adas 2021 não poderia ter sido 
melhor.

Além da campanha his-
tórica com a conquista de 
22 ouros, 20 pratas e 30 
bronzes perfazendo um to-
tal de 72 medalhas, houve 
o reconhecimento da mídia, 
especialmente a televisiva, que 
percebeu a importância dos jogos graças 
ao interesse do público em acompanhar 
os resultados. A imagem dos paratletas 
também mudou para melhor. Eles não são 
mais vistos somente como exemplos de 
superação e sim como ídolos do esporte.

Claro que superar as dificuldades trazi-
das por algum tipo de deficiência que surge 
na vida, é algo importantíssimo, mas além 
dessa questão existe o atleta que passou a 
ser reconhecido como tal pela mídia que fez 
questão de enfatizar isso em 2021. Durante 
as Paralimpíadas de Tóquio diversas com-
petições foram transmitidas ao vivo pela TV 
aberta e o tal do “capacitismo”, passou a 
ser um assunto superado.

A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro 
– CPB era manter o Brasil entre os 10 paí-
ses com mais medalhas pela quarta edição 
consecutiva. Conseguimos mais, supera-
mos a meta e obtivemos a 7ª colocação, a 
mesma alcançada em Londres 2012. Outra 

realização foi obter a centésima medalha de 
ouro na história da competição e isto se 

deu com o corredor Yeltsin Jacques, 
nos 1.500m da classe T11 
para atletas cegos. Ou-
tro ponto a destacar foi 

a despedida de Daniel 
Dias, nadador brasileiro 

que mais conquistou meda-
lhas em Paralimpíadas.

O Brasil estreou nas compe-
tições paralímpicas em 1972, mas a 
imprensa da época nem deu bola. Algumas 
notícias chegaram aos jornais, somente a 
partir de Seul, em 1988. Mesmo assim, ha-

Geraldo Nunes
se tornou paraplégico com um ano de idade, é jornalista 
especializado em mobilidade urbana, acessibilidade, assuntos 
de economia e história. Durante 20 anos sobrevoou a cidade 
de São Paulo na função de repórter aéreo. 
E-mail: geraldo.nunes1@gmail.com

via preconceito das agências de publicida-
de que não acreditavam ser possível atletas 
com deficiência conquistarem patrocina-

dores. Isto acabou graças a iniciativas 
como a da REVISTA REAÇÃO que, 

além de obter anunciantes, se di-
versificou através de um portal 
multimídia e canal de televisão 
pelo Youtube. 

Para mim foi uma honra par-
ticipar como comentarista da TV 

Reação durante o desenrolar das paralim-
píadas de Tóquio, ao lado dos renomados 
colegas Rodrigo Rosso e Abrão Dib Junior. 
O trabalho terminou com gosto de quero 
mais, porque foi este o legado que ficou 
para um repórter com mais de 40 anos de 
profissão e que nunca havia participado 
de uma cobertura paralímpica. Tal acon-
tecimento irá enriquecer meu currículo de 
reportagens ainda mais. Obrigado, abraços 
a todos e que possamos estar juntos tam-
bém em Paris 2024 !



Job: GMR002076-PG001-AN-VENDAS-DIRETAS-SPIN-PCD-REV-REACAO-420x280mm -- Empresa: WMccann -- Arquivo: GMR002076-PG001-AN-VENDAS-DIRETAS-SPIN-PCD-REV-REACAO-420x280mm_pag001.pdf
Registro: 201275 -- Data: 18:58:18 18/10/2021



Job: GMR002076-PG001-AN-VENDAS-DIRETAS-SPIN-PCD-REV-REACAO-420x280mm -- Empresa: WMccann -- Arquivo: GMR002076-PG001-AN-VENDAS-DIRETAS-SPIN-PCD-REV-REACAO-420x280mm_pag001.pdf
Registro: 201275 -- Data: 18:58:18 18/10/2021



14 REVISTA REAÇÃO

N O V I D A D E P O R  A D R I A N A  B U Z E L I N

“CORRE PARA VER” O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO NAS RUAS DE 
BELO HORIZONTE !

A cada artigo que escrevo, me surpre-
endo como as pessoas que me ro-
deiam conspiram para que todos os 
caminhos do qual faço parte, se unam.

Foi assim quando, um dia, Léo Pi-
res, baterista que me acompanha em meu projeto 
musical “Due Lounge Music”, publicou uma foto em 
seu instagram, sendo guia de um projeto chamado 
“Corre pra Ver” e, como não poderia ser diferente, 
bateu aquela curiosidade, e passei a observar as 
postagens do projeto no intuito de saber do que se 
tratava. Surpreendentemente, a cada nova posta-
gem, eu tinha a nítida sensação dessa interação de 
pessoas com deficiências visuais com seus guias 
voluntários. 

Os idealizadores do projeto, Anderson Coelho 
(atleta paralímpico), Flávia Mucci e Raquel Penna 
(profissionais de educação física), reconheceram 
essa oportunidade de disponibilizar a prática da cor-
rida e da caminhada, para pessoas com deficiência 
visual, sendo ponte entre essas pessoas e os guias 
voluntários, porém, em outubro de 2020, qualquer 
ação se tornava ainda muito difícil, então com a 
união de muitas pessoas que se propuseram a ser 

tornarem guias, o projeto foi tomando corpo, até 
que no dia 6 de dezembro de 2020, nasceu oficial-
mente com um pequeno evento, sem divulgação 
para evitar aglomeração, com 6 cegos, 12 guias 
e a participação de alguns amigos. O percurso foi 
de 5 Km, somando ida e volta, e os guias foram 
revezando entre si. 

Como relata os idealizadores do “Corre pra Ver”, 
a expectativa era realizar outro evento, depois da 
pandemia, para tentar colocar em prática a ideia do 
Anderson Coelho, do banco de guias, mas a realida-
de adiantou o processo. Várias pessoas demonstra-
ram interesse por essa ideia e começaram a entrar 
em contato e as demandas de guias começaram 
a surgir, alavancando o início do “Corre Pra Ver”.

Os guias voluntários descobrem o projeto de 
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diversas maneiras e assim foi com o baterista profissional Léo 
Pires, que relata ter passado muitos anos observando pesso-
as fazendo atividades físicas nos finais de semana enquanto 
ele trabalhava como músico à noite. Como eles diz: “Era um 
sonho distante, raramente sobrava um tempo para caminhada 
na cidade ou academia no hotel.” 

Porém chega o momento de mudar e em uma viagem ao 
exterior, Léo enfrentando problemas de saúde que compro-
metiam fortemente sua qualidade de vida, diante de uma mala 
extraviada com remédios controlados para depressão, insônia, 
bronquite, pressão alta e uma pré-obesidade e ainda com 
alguns vícios, ficou sem seus medicamentos. Nestes dias, ele 
caminhava pela cidade, percebendo que, cada vez se cansava 
menos, sentia que o vento no rosto diminuía a asma, o sono 
melhorava e disposição para outras tarefas. Assim emagreceu 
mais de 20 Kg e mudou seus hábitos de forma natural. Para 
o guia Léo, fazer 2 corridas leves por semana, uma caminha-
da como guia de PCD e uma trilha na Serra de 3 ou 4 horas, 
chegando a 20 Km, é realmente uma mudança grande de vida. 

E quando pergunto a ele como ele enxerga este universo 
tão diverso, ele me diz com naturalidade algo que todos de-
veríamos aprender com essa pandemia: “Uma alegria imensa, 
um privilégio fazer parte disso. Cada vez que tenho a oportu-
nidade de guiar fico impressionado com a força, habilidade e 
superação dos atletas. Aprendo e sou presenteado o tempo 
todo. A natureza é múltipla. Somos isso, diversificados. Po-
demos aprender com todos. Cada um tem uma necessidade, 
habilidade e deficiência. Eu fico feliz em poder estar vivendo 
hoje e vendo a capacidade de PCD em várias áreas, mas vejo 
ainda muito preconceito, tanto que já tive que desviar o cami-
nho para uma pessoa não trombar. Nas caminhadas usamos 
uma corda-guia e algumas pessoas já ficaram assustadas, 
achando que estávamos de mãos dadas. E se estivéssemos ? 

Adriana Buzelin
é ativista social, apresentadora do “Vidas 
em Cenas” e criadora da revista digital 
“Tendência Inclusiva”.
www.youtube.com/c/VidasemCenas
www.tendenciainclusiva.com.br

O ser humano julga naturalmente. Isso 
atrapalha a ele e ao todo. Essas barreiras 
fazem mal a todos”.

Mas a beleza do projeto “Corre para 
Ver”, que proporciona às PCD visuais uma 
corrida pela cidade de Belo Horizonte/MG, 
vai além de aumentar a qualidade de vida 
de quem pratica atividades físicas, pois 
como relata Anderson Martins, servidor 
público da UFMG, cego desde os 10 anos 
por conta de um glaucoma e amante do 
atletismo, a socialização acontece de for-
ma muito espontânea, além do fato de po-
der conhecer o cenário da capital mineira 
como as ruas, os cenários, o movimento,  
a arquitetura e paisagismo da cidade.

Anderson disse, entusiasmado, que é 
muito comum receber essas informações 
dos guias, porém, no mês de julho, cami-
nhando quase 15 Km, próximo a Avenida 
Andradas e Avenida Brasil, ele se surpre-
endeu com a descrição da guia Rafaela de 
quantos ipês amarelos existem nesta re-
gião da cidade. Ele nunca imaginado isto.

Nas ruas de Belo Horizonte/MG, você 
poderá ver essa turma animada que quer 
realizar exercícios físicos, visando saúde 
e qualidade de vida, mas para participar 
deste projeto sendo PCD,  é importante 
realizar uma consulta com um cardiolo-
gista, para garantir, com segurança, que 
você esteja apto para a prática de exercí-
cios físicos e realizar uma avaliação física 
com um profissional de educação física 
capacitado, para entender qual deve ser o 
principal objetivo da sua prática, de acor-
do com a sua necessidade. Mas se você 
se interessou em fazer parte do “Corre Pra 
Ver”, como guia voluntário, é necessário 
entrar no Instagram e enviar mensagem no 
“direct” do perfil do instagram e receber as 
informações de como é o funcionamento 
do projeto. Acesse: www.instagram.com/
corre.praver
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Esses últimos anos foram muito 
difíceis para a pessoa com 
deficiência no Brasil. Muitos 
direitos foram desrespeita-
dos em todas as áreas. Na 

área dos benefícios fiscais para compra de 
veículos 0KM não foi diferente. Com o ar-
gumento de que o número de “fraudes” era 
muito grande, o governo limitou o acesso à 
isenção de IPI, e os governos estaduais, por 
sua vez,  bloqueiam um possível aumento 
do teto irreal de R$ 70.000 para a isenção 
de ICMS, que vigora desde 2009.

No estado de São Paulo, o governo, na 
busca de aumento de arrecadação, também 
cerceou o acesso à isenção de IPVA para a 
grande maioria das pessoas com deficiência 
no estado.

E agora ? Essa é a grande questão.
Acho que temos que rever tudo o que 

fizemos nesses anos todos e isso passa por 
uma profunda reflexão sobre o real motivo 
das isenções de impostos no Brasil.

Muito se fala que a isenção foi gerada por 
uma necessidade de compra de veículos 
automáticos, o que era raríssimo no final 
dos anos 80, por exemplo.

Mas a isenção de impostos, na verdade, 
é uma forma de o poder publico compen-
sar o fato de não haver acessibilidade nas 
cidades brasileiras.

E pouco foi feito nesse sentido e me 
atrevo a dizer que pouco ainda será feito, 
haja visto que, recentemente, afrouxaram as 
penalizações para os prefeitos que não cum-

O FUTURO DAS ISENÇÕES 
DE IMPOSTOS NO BRASIL

O P I N I Ã O P O R  R E N ATO  B A C C A R E L L I

prirem o previsto na Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI – Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Bom... e o que podemos fazer ? 
O principal problema, na minha opinião, 

é a fragilidade da legislação e pouca efe-
tividade (para não dizer nenhuma) na fis-
calização das concessões dos benefícios 
e isenções.

Sabe-se que tudo começa na perícia 
médica. E que depois do Laudo Médico 
Pericial emitido, pouco pode se fazer.

No início dos anos 2000, havia um proble-
ma sério nos Detrans, por não permitirem a 
habilitação de muitas pessoas que se candi-
datavam a obter a chamada “CNH Especial”.

Muitas vezes, o perito médico, fazendo 
valer sua análise subjetiva, contrariava a 
necessidade de algumas pessoas em obter 
a chamada CNH Especial para condução 
de um veículo, que na grande maioria das 
vezes, precisaria ainda ser adaptado.

Pois bem, sem nenhuma mudança sig-
nificativa no texto legal, a partir de 2007 
começamos a ver um “novo olhar” nas 
perícias médicas, e com isso, houve um 
aumento exponencial do número de laudos 
concedidos.

Muito em virtude de uma maior informa-
ção sobre esse benefício e também com a 
entrada no mercado de um maior número de 
“despachantes” que, na verdade, são pes-
soas ou empresas que se especializaram 
nos processos para obtenção das isenções 
e assim agilizam os tramites burocráticos 
para obtenção. 

Como todo benefício social nesse país, a 
vantagem financeira faz com que aumente 
o interesse das pessoas em geral para ob-
tenção do benefício. 

Os estados, por meio do Conselho Fa-
zendário (CONFAZ), na busca de frear esse 
aumento de benefícios, alterou assim o pa-
râmetro limite para a concessão de ICMS, 
passando de potência de motor para valor 
monetário. E em nenhum momento ouviu o 
segmento para que isso fosse feito.

Essa é a primeira vez que notamos no 
poder público, uma visão de preocupação 
com a renúncia fiscal.

Os anos se passaram e hoje nos depa-
ramos com uma redução brutal no número 
de benefícios concedidos e com diversas 
ações para limitar a concessão. 

Qual a solução ? A Solução no meu 
modo de ver, passa por duas vertentes:

1. Uma mudança estrutural na legislação 
pertinente a essas concessões. Mudança 
essa feita com atenção às demandas das 
pessoas com deficiências e, o principal, 
com a participação de órgãos e entidades 
que conhecem o que envolve a dirigibilidade 
de pessoas com deficiências em veículos 
automotores. Desta forma, teríamos uma 
legislação mais justa, com critérios claros 
de concessão, cobrindo somente quando 
houver limitações definitivas e perdas fun-
cionais reais.

2. Uma fiscalização efetiva das perícias 
médicas, com punições aos peritos que 
concederem os laudos sem o devido cui-
dado com as exigências da legislação. Com 
isso, evitaríamos que pessoas com limita-
ções temporárias ou com perda funcional 
inexpressiva para dirigibilidade, tenham 
acesso ao benefício.

Enquanto isso não acontece, vemos um 
cenário muito triste, onde o estado na busca 
de arrecadação limita o acesso aos bene-
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fícios, impondo regras que, muitas vezes 
atinge quem de fato necessita dele e reti-
rando seus devidos direitos.

Hoje, nos deparamos com um limite teto 
de IPI no valor de R$ 140.000 (o governo 
queria R$ 70.000), e com a perspectiva que 
não sendo prorrogada a vigência da lei em 
2022, não teremos mais o benefício do IPI 
a partir de 1º de janeiro. 

No ICMS, o limite de R$ 70.000 invia-
biliza a compra de um veículo automático, 
a imensa maioria nesses casos. E o IPVA, 
muitas vezes atrelado ao ICMS, também é 
limitado na maioria dos estados.

Mas quando isso será revisto ? Não sa-
bemos, Infelizmente, não depende de nós.

Mas tem coisas, SIM, que dependem só 
de nós, do nosso comportamento !

A simples observância de que as isenções 
de impostos não foram feitas para alavancar 
a venda de automóveis já é o começo. 

As isenções foram feitas para compen-
sar a incapacidade do poder público em 
suprir essa população com transporte dig-
no e acessível, concedido pelos Estados e 
municípios.

Mas, para falar a verdade, no fundo, 
sempre soubemos quem iria pagar a conta 
desses abusos. 

Então, pensem bem: tanto você que tem 
uma pequena limitação e por fragilidade da 
lei,  consegue o benefício, como você, que 
tendo uma empresa de isenções, fomenta 
esse comportamento “vantajoso” por parte 
de alguns. Nem tudo que é legal é moral, 
e para isso, você não precisa do parecer 
de nenhuma autoridade. Isso só depende 
de você !

Do resto é esperar e torcer para 
que tudo se resolva... Mas quando ?  
Só Deus sabe.

ESCOLA DE CURITIBA ENSINA
LIBRAS DESDE O BERÇÁRIO

Na Escola Interpares, de Curitiba/PR, desde 2019 incluiu o ensino de Libras 
na sua grade curricular regular, envolvendo todos os alunos, mesmo os não alfa-
betizados, desde o berçário. “Não temos alunos surdos matriculados e também 
entendemos que não é necessário que isso aconteça para daí começarmos a pen-
sar nisso”, diz Dayse Campos, diretora da Interpares. A escola promove o ensino 
de Libras para integrantes da equipe e na sequência para os alunos. Ao ensinar 
Libras para crianças não surdas, a escola está estimulando nelas também habili-
dades de associação, socialização, de coordenação motora e expressão corporal. 

N O TA S

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 
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E-mail: renato@bacca.net.br
https://youtube.com/c/RenatoBaccarelli
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M U L H E R P O R  M Á R C I A  G O R I

SEMPRE A OMISSÃO...

Impossível não falar 
sobre esse assunto 
da morte da mãe e do 
filho com deficiência 
que ocorreu esta se-

mana em Uberlândia/MG, 
chocou toda sociedade, to-
dos choraram, mas o que fa-
remos para frear ocorrências 
desse tipo ?

É muito triste a situação da mulher que gera um filho 
com deficiência, porque o homem, ele nunca assume 
que o filho é do casal, a culpa é da companheira que 
deve ter alguma doença ou “defeito” que teve esse 
resultado e, em 99 % dos casos, há o abandono e ela 
assume tudo sozinha.

Quando a criança com deficiência nasce, a mulher 
já sofre um luto pesado, porque vê os sonhos do filho 
perfeito se esvair. Vem o diagnóstico técnico da defi-
ciência que é assustador para quem é leigo, enfim o 
mundo desaba na cabeça da família. 

Leva um tempo para tudo voltar ao “normal” e 
sabemos que nunca mais voltará ao normal na vida 
daquelas pessoas, toda a rotina será mudada, os gas-
tos aumentam assustadoramente, afinal, a deficiência 
custa muito caro.

Diante desse quadro, temos duas alternativas: o 
homem vaza e não dá nem pensão, não visita, es-
quece de ser pai... ou tem aqueles que abraçam a 
causa, viram suporte da mulher e seguem em frente 
derrubando os obstáculos.

Porém, iremos falar do caso do abandono da mulher 
e filho. Ilza e Breno moravam sozinhos, ela tinha 56 anos 
e o filho 22, o rapaz era tetraplégico e tinha paralisia 
cerebral, totalmente dependente de cuidados. A mãezi-
nha sofreu um infarto fulminante vindo a óbito e o filho, 
sem ninguém para assisti-lo, após 5 dias também veio 
a falecer de fome e sede... triste, sério e angustiante. 

Virou notícia até em jornais dentro e fora do Brasil, 
angustiante, doloroso e perturbador, entretanto esque-
çamos da omissão do pai, vamos olhar pelo lado social. 
O descaso da comunidade, do Poder Público e da 
família. Ninguém é obrigado a assumir a caminhada do 
outro, porém, temos o dever de prestar atenção quando 
em nossa rua tem idoso ou pessoa com deficiência 
morando sozinhos ou com alguém, observar se esses 
vulneráveis tem visita constante, se há alguém interes-

sado em seu bem estar, porque pode acontecer isso, 
trazendo dor e traumas. 

Saindo essa situação, fiquei pensando na criação 
de uma rede de cuidados comunitários. Por exemplo, 
em minha rua, um vizinho fica responsável por uma 
chave da casa e se no máximo em dois dias não vê nin-
guém, não ouve barulho, tudo indica estranheza, esse 
vizinho adentra à casa e averigua a causa. Havendo 
problemas, aciona a polícia. Nem precisaria ser algo 
de política pública, mas sim de bom senso, pois para 
falar mal, xeretar a vida alheia, a maioria dos vizinhos 
são verdadeiros PhDs !

Somos responsáveis uns pelos outros, lembro-me 
quando era criança, a vizinhança era mais unida, se 
envolvia mais para ajudar quando tinham vulneráveis 
morando na rua... era um prato de comida, uma ajuda 
nos cuidados... existia mais amizade verdadeira.  

Atualmente, os valores mudaram de tal maneira que 
esfriou o amor ao próximo, o interesse de ver a felici-
dade alheia, o que sobrou foi inveja e individualismo, 
as pessoas estão com medo de se relacionar, de se 
entregar, hoje só existe o medo de sofrer, o medo de 
viver, o medo, o medo, o medo... todos sempre com 
o pé atrás e praticando a omissão e o egoísmo... o 
individualismo... Ninguém mais vive.

Tantas igrejas para “falar” de Deus e o povo cada 
dia mais distante dos princípios éticos e morais... e de 
Deus. Seria cômico, se não fosse trágico... e patético !

Finalizando aqui, deixo meu amor, respeito a to-
das as Donas Ilzas e a todos os Brenos que pas-
sam e passaram tamanhas dificuldades sozinhos, 
sob o olhar da sociedade omissa e julgadora.  
Pobre sociedade doente !

Até com nosso próximo encontro!!!

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

O TRABALHO DA APAE RIO

A APAE - Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, que hoje está pre-
sente em mais de 2.000 municípios 
nos 27 estados brasileiros, nasceu 
em 1954 no Rio de Janeiro. A APAE 

caracteriza-se por ser uma organização social cujo 
objetivo principal é promover a atenção integral e 
integrada à pessoa com deficiência intelectual e 
múltipla. A Rede APAE destaca-se por seu pioneiris-
mo e capilaridade, na defesa e garantia dos direitos 
das pessoas com deficiência e suas famílias, bem 
como na oferta de atendimentos nas áreas de Saúde, 
Educação e Assistência Social, em todo o território 
nacional.

Esse movimento surgiu no Rio de Janeiro, no dia 
11 de dezembro de 1954. Beatrice e George Bemis, 
diplomatas representantes dos Estados Unidos, ao 
chegarem ao Brasil, naquele ano, não encontraram 
nenhuma entidade de acolhimento para o filho com 
Síndrome de Down. O fato motivou o casal a mobi-
lizar outras famílias com situações semelhantes, a 
fim de lutar por um organismo que contemplasse o 
atendimento às pessoas com deficiência intelectual. 

Aliaram-se aos diplomatas, pais, amigos e médi-
cos das pessoas com deficiência e, com eles, nasceu 
a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais – APAE no Rio de Janeiro, em março de 1955, 
em uma reunião na sede da Sociedade Pestalozzi do 
Brasil, para escolha do seu Conselho Deliberativo.

A APAE, contando com o apoio e o espaço cedi-
do pela Sociedade Pestalozzi, deu início aos seus 
trabalhos pedagógicos: conseguiu formar duas tur-
mas com 20 crianças com deficiência, nesse mesmo 
ano de 1955 (VÉRAS, 2000).

No decorrer dos 66 anos de história da APAE Rio, 
milhares de pessoas com deficiência e suas famí-
lias foram atendidas e incluídas na sociedade, por 
meio da educação, saúde e assistência social, em 
condições de exercer sua cidadania com dignidade.

Durante a existência da APAE Rio, até a atuali-
dade, a entidade teve tempos de grande ascensão 
no que se refere ao crescimento de seu patrimônio, 
estrutura física, de recursos humanos e qualidade 
das ofertas nas diferentes políticas públicas, sendo 
uma referência em âmbito nacional tanto para a 
Rede APAE Brasil, como para demais entidades. 
No entanto, é importante registrar os tempos de 
declínio da entidade, devido à escassez de recursos 
financeiros, de voluntários disponíveis para busca 
de parcerias necessárias para a manutenção das 
ofertas que se tornaram onerosas devido a ampli-
tude da cobertura.

Nos últimos anos, a Federação Nacional das 
APAES tem dado atenção especial a APAE Rio, 
tanto no aspecto financeiro e mais recentemente 
em 2020, no aspecto técnico, buscando reordenar 
e qualificar as ofertas da APAE Rio no âmbito dos 
serviços de Assistência Social e Saúde. O presi-
dente da APAE do Rio de Janeiro, o advogado Mar-
cus Antônio Silva Soares, destaca que a principal 
missão da atual gestão é o controle muito rígido 
com o financeiro e não deixar que absolutamente 
nenhum valor seja desperdiçado. Foi reativado re-
centemente o serviço de telemarketing da APAE. 
“Estamos entrando em contato com pessoas solici-
tando doações, para que a APAE possa se sustentar 
e atender mais famílias. A APAE do Rio poderia 
estar atendendo 600 famílias e hoje atende 200. 
Nós podemos triplicar esse número e para isso é 
preciso ter uma gestão eficiente para que com os 
recursos que nós conseguirmos arrecadar sejam 
suficientes para fazer a manutenção de todo esse 
sistema, porque a APAE federal não vai ficar de-
positando recursos no Rio de janeiro eternamente, 
aliás, já depositou até demais”, explica o presidente.  
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E continua: “através de um convênio, o laboratório da APAE está 
realizando os testes da Covid-19 para os torcedores que irão 
assistir aos jogos no estádio do Maracanã, já que é necessário 
apresentar o teste para ingressar no estádio. Essa é mais uma 
fonte de recursos que nós não podíamos deixar de aproveitar”.

A APAE Rio é pioneira na promoção da inclusão social das 
pessoas com deficiência e, com as famílias que compõem o 
movimento, protagonizou em diferentes momentos incidências 
para a criação e efetivação dos direitos para essa população, e 
nesse sentido quer continuar ofertando com qualidade serviços 
que promovam e efetivem a autonomia e independência de seu 
público-alvo.

Márcia de Carvalho de Assis, superintendente técnica, con-
tratada pela Federação Nacional das APAES, ressalta que a 
associação está num novo momento, depois de ter passado 
por uma difícil fase financeira, com nova identidade visual e 
retomando seu trabalho, reformulando e investindo no reorde-
namento institucional para voltar a ser uma APAE de referência.     

Uns dos objetivos da APAE Rio é promover a melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla e transtornos globais do desenvolvimento, 
em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, 
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Márcia 
Carvalho destaca: “as ações voltadas para que as pessoas com 
deficiência atendidas possam se perceber como cidadãos e co-
mece a aprender a reivindicar seus direitos. O nosso foco hoje é o 
empoderamento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla”. 
E continua: “nós temos alguns critérios de elegibilidade e não 
temos como atender toda a população do Rio de Janeiro e nem 
todas as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, mas den-
tro do público que nós atendemos fazemos ações de mediação 
com as famílias, pois elas também fazem parte do atendimento e 
temos várias oficinas de apoio para que assim sejam construídos 
meios para que elas consigam atingir autonomias”. 

A superintendente explica que: “existem grupos de convivên-
cia e rodas de conversa com as mães e é feito o diagnóstico da 
situação de cada família, temos um plano de acompanhamento 
individual e nesse plano é traçado metas a curto, médio e a longo 
prazo e identificamos quais são as maiores fragilidades de cada 
família. Nos dois próximos anos iremos focar muito no resgaste 
da autoestima das mães, para que elas consigam se empoderar, 
trabalhar as questões não resolvidas, para que elas tenham 
maior suporte para contribuírem na construção da autonomia 
dos filhos. Entendemos também que o processo de inclusão não 
é fácil, pois envolvem vários fatores e as redes de suporte não 
funcionam como deveriam. Então, ao mesmo tempo que iremos 
trabalhar as autonomias com as famílias, precisamos trabalhar 
a rede, por isso atuamos muito na defesa e garantia de direitos 
para que nós consigamos que os direitos dos nossos usuários 
sejam preservados e atendidos e focamos muito no acesso 
a que eles têm direito previsto nas leis. Estamos trabalhando 
tanto internamente como externamente toda a política pública”.                                                                                                   

A APAE Rio oferece, além de grupos de convivência de mães 
e irmãos, oficinas voltadas para artes, artesanato, capoeira, 
percussão, horta, jardinagem e reciclagem entre outros”. A 
proposta que está sendo implantada não é de disponibilizar 
oficinas que nós queremos e sim é de oferecer ações em cima 
do que for diagnosticado junto aos usuários. A proposta não é na 
saúde e nem na educação, mas na política de assistência social 
voltada para que os usuários tenham cada vez mais clareza dos 
seus direitos e como se posicionar na sociedade. Nós temos o 
projeto dos autos defensores, que é um projeto nacional que 
nós preparamos alguns dos nossos usuários para eles estarem 
sendo eles mesmo representando as pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla. Não temos ainda no município um número 
de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e o último 
censo do IBGE apontou 50 mil pessoas no país, mas não temos 
o recorte do Rio de Janeiro. Notamos que existe uma carência 
muito grande em relação às MENINAS, o que acontece com 
essas meninas que não chegam até aqui ?”, indaga a superin-
tendente Márcia Carvalho.  

Na linha da prevenção, a associação faz a triagem neonatal e 
oferece o teste do pezinho, a coleta é em todo o Estado do Rio 
de Janeiro e encaminhada para o laboratório próprio da APAE 
e em média são realizados de 13  a 15 mil testes por mês, que 
ainda hoje é a melhor forma de identificar, o mais cedo possível, 
patologias que podem gerar deficiências intelectuais múltiplas. 
Em todas as crianças que aparecem algum tipo de alteração, 
eles passam pelos nossos médicos e depois são encaminhados 
para serem acompanhados em outros locais e na própria APAE, 
explica Márcia de Carvalho de Assis.          

Abaixo, um resumo dos principais objetivos da APAE:

1. o prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público 
definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração 
à vida comunitária no campo da assistência social, realizando 
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, 
de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; 

2. o prestar serviços de educação especial às pessoas com 
deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

3. o oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, 
visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pes-
soas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
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A APAE Rio atende atualmente 200 pessoas com deficiência 
intelectual e múltipla, em diferentes situações de vulnerabilidade, 
cujo risco social pode ser considerado alto, por negligências, 
ausências de acesso aos serviços públicos, renda insuficiente, 
fragilização de vínculos afetivos, situação de dependência de 
cuidados de terceiros, precariedade de cuidados familiares, 
isolamento social, situações de violência física ou psicológica. 

As ações que atualmente estão em execução na APAE Rio e 
serão apresentadas neste plano visam dar respostas as situações 
complexas de vulnerabilidades vivenciadas pelas pessoas com 
deficiência e suas famílias, em conformidade com o estabelecido 
coletivamente na V Conferência Nacional de Assistência Social, 
por meio dos 10 Direitos Socioassistenciais, sendo: o direito, do 
usuário e usuária, da rede socioassistencial, à escuta, ao acolhi-
mento e de ser protagonista na construção de respostas dignas, 
claras e elucidativas, ofertadas por serviços de ação continuada, 
localizados próximos à sua moradia, operados por profissionais 
qualificados, capacitados e permanentes, em espaços com infra-
estrutura adequada e acessibilidade, que garantam atendimento 
privativo, inclusive, para os usuários com deficiência e idosos.

A partir do diagnóstico de abrangência do território, da ava-
liação da deficiência por meio de instrumento de avaliação 
biopsicossocial, da construção dos Planos Individuais e Familiar 
de Atendimento, identifica-se as demandas e as estratégias de 
mediação e apoio ao usuário, evidenciando a importância do 
trabalho realizado pela instituição, diante da inacessibilidade de 
Serviços nos territórios. Dessa forma, torna-se imprescindível 
o trabalho realizado pela APAE Rio, bem como sua ampliação, 
visando espaços de convivência, fortalecimento de vínculos, 
autonomia, partilha de cuidados com o cuidador, fortalecimento 
do papel dos usuários enquanto cidadãos. 

Para tanto, a APAE Rio está organizando suas ofertas visando a 
implementação de um Centro Dia, ofertando Serviço de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com De-
ficiência e suas famílias, inclusão no mundo do trabalho e ações 
de defesa e garantia de direitos, como resposta as demandas do 
território para as pessoas com deficiência e suas famílias.

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

CRESCEM CASOS DE VIOLÊNCIA 
CONTRA PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

DANIEL DIAS É O NOVO 
SECRETÁRIO DE ESPORTES 

DE ATIBAIA/SP

Estudos indicam haver 
uma forte correlação entre 
violência e deficiência. É o 
que diz o Atlas da Violência 
2021, relatório elaborado a 
partir de uma parceria entre 
o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública (FBSP), o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Instituto 
Jones dos Santos Neves (IJSN). O documento, divulgado 
no fim de agosto deste ano, indica que praticamente a cada 
hora, um caso de violência contra pessoas com deficiência é 
registrado no Brasil. Foram mais de 7,6 mil notificações no país 
em 2019. Como comparação, em 2011, ano em que também 
foi feito esse levantamento, o número foi de 3 mil casos. Ain-
da de acordo com a pesquisa, a taxa de casos de violência 
contra pessoas com deficiência intelectual é especialmente 
elevada: são 36,2 notificações para cada 10 mil pessoas. Já 
para as demais pessoas com deficiência, os patamares são 
bem inferiores: 11,4 notificações de violência para cada 10 mil 
pessoas com deficiência física, caindo para 3,6 para pessoas 
com deficiência auditiva e 1,4 no caso de pessoas com defi-
ciência visual. Entre as mulheres com deficiência intelectual, 
os números são ainda mais alarmantes: são 56,9 notificações 
para cada 10 mil pessoas. Segundo análise presente no es-
tudo, essa sobretaxa está associada em alguma medida às 
notificações de casos de violência sexual.

A Secretaria de Esportes 
e Lazer da Prefeitura de Ati-
baia/SP, conta agora com um 
novo secretário. É ninguém 
menos que o super campeão 
Daniel Dias, o maior meda-
lhista paralímpico da história 
do nosso país. Ele assumiu o 
comando da pasta, deixan-

do, mais uma vez, marcas na história, como a primeira pessoa 
com deficiência a ocupar o cargo. Fora das piscinas, Daniel Dias 
já exerce algumas funções administrativas. Em 2014, fundou o 
Instituto Daniel Dias com o intuito de oferecer treinamentos de 
natação paralímpica às pessoas com deficiência. 

N O TA SN O TA S
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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  W I L I A M  M A C H A D O

SOBRE OS TRÂMITES EMPERRADOS 
NOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IPVA 
PARA PCD NO RIO DE JANEIRO

G ostaríamos imensamente de com-
preender qual é a linha de raciocínio 
usada pelos secretários estaduais 
de fazenda para determinar que a 
isenção de IPVA para veículos de 

propriedade e uso de pessoas com deficiência, não 
se coadune com os R$ 140.000, valor do teto esta-

belecido pelo governo federal para obtenção de 
isenção de IPI na compra de veículos para PcD, 
conforme disposto na Lei 14.183/21. 

Não nos parece que esses senhores assimilem 
que a isenção de IPVA em questão se deva às pés-
simas condições da mobilidade urbana, transportes 
públicos inacessíveis, entre outras prerrogativas 
cidadãs ignoradas pelos próprios gestores públicos 
estaduais e municipais, atentando veementemente 
contra os direitos de ir e vir das pessoas com de-
ficiência nas cidades de todo o Brasil.

No estado do Rio de Janeiro, como na maioria 
dos demais estados brasileiros, ainda vigora teto 
de R$ 70.000, para concessão da referida isenção, 
causando imenso descontentamento em centenas 
de milhares de cidadãos que obtêm laudo médico 
do DETRAN para aquisição de veículo automático e 
que necessitam de espaços maiores para acomodar 
seus equipamentos auxiliares de locomoção. A pro-



pósito, modelos automáticos raramente se 
enquadram nesse valor e os disponíveis 
no mercado são excessivamente compac-
tos para acomodar nossos equipamentos 
básicos.   

Que não pairem dúvidas sobre a quem 
compete responsabilidades nesse tipo de 
expediente político-administrativo, tanto 
no concernente aos processos de mobili-
zação, encaminhamento, votação e apro-
vação de leis nas câmaras legislativas esta-
duais, quanto no âmbito de arranjos orça-
mentários e amparo legal para respaldar as 
isenções de IPVA em tela. Por outro lado, 
alegações de fraudes na documentação ou 
nas solicitações de isenções de IPVA para 
veículos de luxo, apenas reforçam a tese 
da inoperância dos instrumentos legais vi-
gentes, facilmente eliminadas através de 
fiscalizações que funcionem de fato, afinal, 
o teto de R$ 140.000 é também insuficiente 
para justificar as narrativas sobre ostenta-
ções e exageros. 

O segmento social organizado e mili-
tante na defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência já se posicionou indig-
nado com o teto vigente, expondo atra-
vés de inúmeras análises operacionais o 
quanto se apresentam inadequados os 
modelos de veículos novos disponíveis 
no mercado, ante às nossas necessidades 
essenciais. Definitivamente, a questão não 
se esgota com achismos ou devaneios 
retóricos, é prática e respaldada por lógica 
antropométrica.  

Não é correto afirmar que o IPVA repre-
sente um tipo de “jabuticaba brasileira”, 
pois existem taxações parecidas em ou-
tros países, com economias e realidades 
político-sociais extremas como: Argenti-
na, Alemanha, Austrália e Cingapura, al-
guns com taxação baseada no valor venal 
do veículo, outros no tipo de combustível 
neles utilizados. 

O que se questiona no caso brasileiro são 
as formas nada nobres de aplicação dos recur-
sos arrecadados, considerando que os valores 
irrigam a ganância de usurpadores da doentia 
máquina pública dos estados e municípios, 
quando deveriam ser destinados para fins jus-
tos, equânimes e prioritários da coletividade. 

No Brasil, a taxação anual que chega a 4 % 
sobre o valor de venda do automóvel, com base 
na tabela Fipe, 50 % ficam nos estados e 50 % 
nos municípios onde o veículo tem registro. A 
dinheirama que apenas serve para pagar des-
pesas astronômicas da insaciável e ineficiente 
máquina pública e sustentar comissionados, 
seria melhor aplicada para custeio de campa-
nhas de fomento à inclusão, acessibilidade, 
cidadania, humanização e mobilidade urbana 
nos programas escolares e de educação conti-
nuada, semeadura profícua para melhorias das 
relações humanas na sociedade.   

Parafraseando Mário Sérgio Cortella, diria 
que não pretendemos tomar de exemplo ges-
tores medíocres que se acomodam em fazer o 
possível ante às desigualdades, preconceitos 
e violações dos direitos dos outros, de outra 
forma, nos empenharemos sempre para fazer 
o nosso melhor, enquanto não conseguimos 
condições para fazer o que nos compete, com 
melhor êxito ainda. 

Wiliam Machado
RN, MsN, PhD Professor
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
UNIRIO - Faculdade Vértix TR - UNIVÉRTIX 
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T E S T- D R I V E

Nessa edição de aniversário de 24 anos da 
Revista Reação, o SISTEMA REAÇÃO traz 
um test-drive diferente. Em parceria com 
a recém criada ALPHA 6, empresa trans-
formadora de veículos sediada na cidade 

de Cajamar/SP, região metropolitana da capital paulista, 
que nos cedeu seu lançamento no mercado, a minivan/
furgão médio de 7 lugares + 1 lugar para cadeirante, a 
Peugeot Expert Life.  

Durante vários dias, nossos técnicos e especialistas 
exclusivos testaram, junto ao público usuário potencial do 
produto, todos os detalhes do veículo e suas adaptações.  

Tudo foi minuciosamente avaliado por nossa equipe e 
nas mais diversas situações do dia-a-dia de uso de um 
veículo desse porte e dessa categoria, no transporte de 
pessoas com deficiência, suas famílias e demais passa-
geiros. 

Diferente do que sempre fazemos, já há 24 anos, o test-
-drive dessa vez não foi num veículo adaptado para que 
a pessoa com deficiência pudesse dirigir, mas sim, nesse 
caso, ser transportadas em segurança e conforto em sua 
própria cadeira de rodas, seja ela manual ou motorizada. 

PEUGEOT 
EXPERT LIFE
EMPRESA BRASILEIRA TRAZ NOVA OPÇÃO PARA TRANSPORTE 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CADEIRAS DE RODAS
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  A empresa adaptadora
  
A ALPHA 6 foi criada há menos de 2 

anos, porém, seus proprietários já trazem 
consigo a experiência de mais de 20 anos 
na transformação, adaptação e principal-
mente, na utilização de veículos transfor-
mados, seja para transporte, como para 
viaturas e ambulâncias. “Essa experiência 
como consumidores desses produtos, alia-
da ao know-how adquirido pela passagem 
por montadoras de automóveis e como 
empresário do setor de transporte e trans-
formação, fez com que a ALPHA 6 pudesse 
nascer já com inovação, automação no seu 
processo de produção, oferecendo maior 
qualidade, segurança, confiabilidade e du-
rabilidade em seus veículos, com projetos 
pensados inclusive, numa melhor revenda 
do veículo. É basicamente um novo concei-
to em conversão veicular. Para isso, fomos 

entender as necessidades dos usuários, 
colocando no mercado o que há de 
melhor”, garante Leandro Zillig, um 
dos proprietários da empresa, que 
fica na grande SP, numa área de 
3.000 m² com capacidade para pro-
duzir até 17 veículos por dia. 

Além de produzir a Peugeot Expert 
Life, a empresa também faz transformações 
em Vans, Minivans e Carros para atender 
o mercado em todas as necessidades: 
executiva, escolar, patrulha, revestimento, 
unidades móveis e acessibilidade. 

  
O veículo e sua adaptação
  
A Peugeot Expert Life da ALPHA 6 é 

um projeto em parceria com a montadora 
francesa e a transformadora brasileira, que 
também faz o mesmo tipo de veículo com 
outro modelo do mesmo grupo PSA, a Ci-

tröen Jumpy Life. Ambas podem 
atender a 8 passageiros ou 7 

passageiros com bagagem, 
incluindo o passageiro em 
sua cadeira de rodas em 
total segurança e confor-

to, respeitando as normas da 
ABNT e com certificação ISO. 

Como se trata de uma minivan ou 
furgão, como queiram, a Peugeot Expert 
Life é alta por dentro, permitindo que o 
passageiro em sua cadeira de rodas entre 
e saia do veículo com facilidade, sem bater 
a cabeça no teto, mesmo durante a viagem. 

Com travamento seguro por cintos de 
segurança e travas de assoalho importadas, 
o passageiro em sua cadeira de rodas tem 
toda visão do lado de fora do carro, através 
das janelas grandes e na altura da sua ca-
beça. “Outro ponto extremamente favorável 
é a posição em que o cadeirante fica dentro 
do carro, junto dos outros ocupantes, parti-
cipando e interagindo com os outros e não 
isolado lá atrás”, destaca Zillig.  

A Peugeot Expert Life só é fabricada com 
câmbio manual e motor Diesel, garantindo 
uma economia insuperável em relação a ve-
ículos movidos somente à gasolina ou flex, 
sem falar na durabilidade e economia na 
manutenção. Para o motorista e os outros 
passageiros, o conforto é garantido, com 
espaço interno e os bancos anatômicos. 
O acabamento interno é impecável e prima 
pelos pequenos detalhes. 

“Procuramos fazer com que nossos 
clientes tenham a sensação de que es-
tão em um veículo do jeito que ele sai da 
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fábrica, porém, já com todas as transfor-
mações que fazemos. Queremos que tudo 
seja perfeito e o que foi adaptado ao carro 
seja imperceptível aos olhos dos 
usuários”, conta Alexandre 
Borges que também é sócio 
na ALPHA 6, destacando que, 
mesmo adaptado, com cintos 
e travas para maior segurança 
da cadeira de rodas, o veículo é 
extremamente silencioso e confortá-
vel para todos os ocupantes. “Até a posi-
ção do estepe foi pensada para garantir ao 
máximo tudo isso”, afirma o empresário. 

 A Expert Life, além da porta do motorista 
e dos passageiros do banco da frente, ela 
possui porta lateral de correr, para a entrada 
dos ocupantes e restante dos passageiros. 
Para o passageiro em sua cadeira de ro-
das, a entrada é feita pelas portas de trás, 
através de uma rampa de acesso retrátil 
que fica embutida embaixo do assoalho do 
carro, atrás do para-choque, que se desloca 
para que ela possa ser puxada. Com dois 
cintos/travas que se encaixam na cadei-
ra, a pessoa que auxilia o cadeirante na 
entrada para dentro do carro não precisa 
fazer qualquer esforço. Fácil de manusear e 
simples, sem grandes aparatos eletrônicos 
que possam a qualquer momento deixar 
o usuário na mão, o sistema de acesso 

da ALPHA 6 é bastante prático e eficiente.  
O assoalho traseiro é rebaixado e instalado 
um “kit” de acessibilidade, que pode, na 

revenda do veículo, ser retirado e 
o assoalho original colocado de 

volta, inclusive com a instala-
ção de um banco comum no 
lugar, fazendo com que o veí-
culo volte às suas características 

comuns, não perdendo seu valor 
de revenda.  

“A Peugeot Expert Life nasceu para pre-
encher uma lacuna existente nesse mercado 
de transporte de passageiros em cadeiras de 
rodas, tanto para atender melhor em confor-
to ao usuário, como ainda, para atender às 
locadoras de automóveis – dando a elas a 
opção de criação de uma nova categoria de 
aluguel de veículos ainda não existente no 
Brasil e com grande demanda – mas ainda, 
para atender ao usuário particular e suas 
famílias, como opção e acessível com preço 
dentro das possibilidades e facilidades de 
aquisição por instituições, prefeituras, ór-
gãos públicos, instituições de ensino e para 
táxis acessíveis”, finaliza Zillig.  

Sem dúvida, vale a pena conhecer e 
experimentar essa nova opção. Faça as 
contas, coloque na ponta do lápis e você 
vai perceber as vantagens da relação custo 
X benefício que o modelo pode oferecer.

Leandro Zillig em Brasília/DF com o Secretário Nacional 
da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro.
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AUTISTA DE 19 
ANOS, ESTUDA 
PEDAGOGIA E 

SONHA EM 
DAR AULA

Leonardo Soares Barbosa, de 
19 anos, foi diagnosticado com 
TEA (Transtorno do espectro au-
tista) aos 8 anos. Ele é estudante 
do quarto semestre de Pedagogia 
da Anhanguera Sertãozinho/SP e 
diz que quer dar aulas para alunos 
como ele. “Lembro-me que quando 
eu estudava em escola pública... 
sofria um pouco de preconceito por 
parte das professoras e dos alunos. 
Achavam que eu era só um menino 
estranho, e eu não era bem trata-
do”, conta Leo. A faculdade onde 
ele cursa o considera um verdadeiro 
“fenômeno”, pois ele figura entre 
o Top 10 dos alunos da instituição 
de ensino. Foi até selecionado para 
estágio remunerado na Anhanguera 
Sertãozinho/SP.

N O TA SN O TA S

ORQUESTRA MARÉ DO AMANHÃ
A Orquestra Maré do Amanhã acaba de ga-

nhar mais uma vertente em sua missão de res-
ponsabilidade social, junto aos moradores das 16 
comunidades do Complexo da Maré, no Rio de 
Janeiro/RJ: a inclusão de crianças e adolescen-
tes com deficiência. De acordo com o maestro 
responsável, a música tem um grande poder de 
potencializar as habilidades e talentos de crianças 
e adolescentes, trazendo grandes benefícios para 
a saúde e o aumento da sensação de bem-estar e 
qualidade de vida. Além disso, é capaz de melhorar 
significativamente a capacidade de concentração, 
a escuta, as interações sociais e a coordenação 
motora, pontos que são bastante estimulados com 
todos os alunos, com ou sem deficiência, durante 
os ensaios. Segundo a mãe de Pietra – aluna do 
projeto - Juliana Mesquita, o despertar da menina 
para a música ocorreu aos 5 anos de idade, de lá 
para cá, os ganhos para a saúde física e emocio-
nal da garotinha de 7 anos têm sido muitos, em 
especial, em relação à sua postura e à autoestima.
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C R Ô N I C A P O R  R O B E R TO  R I O S

A ALEGRIA ESTÁ NO AR !

Me sento na cama, sem olhar 
para o relógio, imagino que 
deve ser  entre uma e meia 
a duas horas da madrugada.  
Preciso me transferir para a ca-

deira e ir ao banheiro, porém, prefiro ficar ali por 
um tempo para apreciar um barulho que me agrada 
bastante, e é infalível, ele vem todas as noites.

Primeiro vem o som do freio do caminhão 
anunciando a chegada do pessoal, em seguida, 
o alarido dos guerreiros destemidos de tempos 
ruins. Noites cantam, outras conversam alto e 
em outras dão largas risadas e nunca param de 
falar, tudo fazendo parte de ritual alegre e sono-
rizado intercalados pelo barulho da caçamba do 
caminhão como se fosse metrônomo fazendo 
a marcação, o compasso já vem embutido na 
melodia silenciosa que só eles ouvem. E seguem 
assim, sendo abraçados pela noite abençoada..

Eu continuo sentado ouvindo o som que ago-
ra já se distancia, e mais um tempinho some, o  
meu pensamento vai lá longe acompanhando os 
lixeiros que seguem suas jornadas de mais de 20 
Km diários entre correrias, saltos no caminhão, 
levantar pesos enormes, além do perigo com ob-
jetos que vão descuidadamente dentro dos sacos.  

Mas a alegria nunca acaba,  dando espaço até 
para uma dancinha de vez em quando.

Que maravilha !  Penso eu... Que homens 
preciosos. Tão importantes para todos nós.

Acho que todos deveriam acordar na hora 
em que eles passam e refletir sobre tudo, mas, 
principalmente, sobre a origem dessa alegria. 

A alegria está no ar. Entra nessa energia quem 
quer, quem tem desprendimento para isso.

Sinto muitíssimo por aqueles que acham 
ruim o barulho dos nossos heróis. Os azedos 
de plantão, aqueles que não tem nada do que 
reclamar, mas reclamam de tudo e, por fim, por 
recompensa, ganham a cara de maracujá de 
gaveta, a boca parecendo um arco para baixo 
e, óbvio, a distância de todos.

Nunca me esqueço de quando, no início da 
minha paraplegia, estava fazendo hidroterapia, 
dando risadas com minha fisioterapeuta sobre a 
bagunça na minha casa sempre cheia de amigos 
e suas palhaçadas, quando fomos interrompidos 
por um senhor que também estava na piscina, 
e ele falou que eu deveria aproveitar esse mo-
mento porque logo ia passar a curiosidade e 
eles me abandonariam e, provavelmente até a 
esposa iria embora.
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Eu fiquei perplexo, mesmo assim, 
agradeci a observação amarga, mas, 
que me serviu de alerta para nunca per-
der o humor.  Resultado:  minha casa 
continua cheia e minha esposa cada vez 
mais próxima.

Eu queria, com isso, lembrar a todos, 
principalmente, aos céticos, e mais, para 
os preconceituosos, que a alegria não 
é uma exclusividade do status social, 
da riqueza, do poder ou até mesmo da 
saúde. Muito pelo contrário. O que rei-
na na abastança é a insatisfação e a 
reclamação. A alegria é um estado de 
espírito inerente às pessoas positivistas 
e de outras que trabalham muito para 
enxergar o lado bom do próximo, do 
presente e do futuro. Que enxergam em 
seus empregos uma grande benção, que 
enxergam em seus lares, seja um palácio 
ou uma tapera, um ninho de amor. Que a 
alegria faz morada naqueles que, inde-
pendentemente da sua condição física, 
conseguem enxergar que a vida é uma 
abençoada escola de aprendizagem e 
tem que ser aproveitada ao máximo para 
o crescimento pessoal e coletivo. 

SORRIR, PERDOAR, COLABORAR, 
ENSINAR  E AMAR MUITO !

Pro isso vejo, sem surpresa, traba-
lhadores humildes, pessoas doentes, 
pessoas com sérios problemas e pes-
soas com deficiência com largos sorrisos 
estampados em seus rostos.

Comunidades de surdos que se en-
contram, grupos de cegos que se re-
únem, cadeirantes e tantas outras de-
ficiências que se cruzam aqui e acola, 
fazendo uma explosão de energia boa.

Uma piada, muitas risadas, uma boa 
conversa animada e mais risadas. Só 
falta o barulho da caçamba do caminhão 
anunciando que a alegria está no ar.

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

ESTUDO APONTA QUE INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE SÃO PRIORIDADES 

PARA 76% DAS EMPRESAS

LIVROS DE HISTÓRIAS INFANTO-JUVENIS 
COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ampliar ações de in-
clusão nas organizações 
e aumentar a diversidade 
nos quadros é uma neces-
sidade no mercado. Apesar 
disso, 76 % das empresas 
apontam que a diversida-
de é um valor e prioridade.  
A diversidade ainda é vis-
ta como uma barreira para 

33% das organizações. Os dados estão na Pesquisa Global de Diversidade e In-
clusão 2020 da PwC e foram comentados nos debates realizados por especialistas 
na Semana de Inclusão e Diversidade da PwC. “As empresas já passaram da fase 
de questionar se é necessário fazer algo a respeito Inclusão e Diversidade, agora 
estão se organizando para que o tema não fique apenas no discurso, mas seja 
incorporado na cultura organizacional, na sua estratégia e no modo como pensam 
e fazem negócios”, afirma Leandro Camilo, da PwC Brasil. A igualdade salarial 
também foi discutida no evento.

Mesmo com milhares de pessoas com algum tipo de deficiência, as PcD tem 
pouco destaque de visibilidade na sociedade. No entanto, o protagonismo das 
pessoas com deficiência, as discussões sobre inclusão e exclusão e o combate ao 
preconceito, ganham luz com Carina Alves, que é psicóloga, escritora e doutoranda 
em Educação na perspectiva inclusiva pela UFRRJ. Ela é idealizadora do projeto 
Literatura Acessível, que é uma coletânea de livros infanto-juvenis com personagens 
que trazem a pessoa com deficiência como protagonista de histórias que revelam 
a dicotomia da inclusão x exclusão. A obra é em multiformato – libras, braille, au-
diodescrição, pictograma e leitura simples e multilinguismo, escrito em português e 
alemão, para atender filhos de refugiados de guerra e com o objetivo de sensibilizar 
crianças e jovens sobre a temática da inclusão de maneira lúdica e divertida. São 
10 livros, todos com tramas que envolvem situações das mais diversas vividas por 
crianças e jovens com deficiência.

N O TA SN O TA S
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Leitores(as) da coluna Espaço Aberto dessa 
revista ! Estava com uma saudade tremen-
da de regressar as páginas da Reação... 
Essa Pandemia não estava no Script. Aos 
que me amam estou de volta, e, para aque-

les que não me amam – chupa que é de uva... 
Por diachos sobrevivi até agora ao Covid-19... Mas, 

claro, o “Bicho” segue rondando ai e o que me resta é me 
cuidar – assim como todos – e largar o resto nas mãos 
de Deus e Nossa Senhora... Se bem verdade que Deus 
e Nossa Senhora já devem estar cansados, mas, enfim...

Volto aqui com uma reflexão que escrevi no dia pri-
meiro de setembro. Não se assustem, tudo tranquilo, 
mas a reflexão julgo oportuna para aqueles que amam 
as profundezas reflexivas.

Foi no dia primeiro de setembro de 1939, 
que Hitler assinou a ordem para iniciar a 
eutanásia sistemática de pessoas com do-
enças, transtornos mentais e de pessoas 
com deficiência.

Aktion T4 ou simplesmente Programa 
T4, foram os nomes usados nos programa de 
eugenismo e eutanásia da Alemanha nazista, durante 
o qual, médicos assassinaram centenas de pessoas 
consideradas, por eles, “incuravelmente” doentes e, 
claro, pessoas julgadas como sendo um “Peso para 
o Estado”. 

O programa T4 ocorreu oficialmente de setembro de 

AS PALAVRAS NUNCA SÃO SUFICIENTES 
QUANDO O QUE É PRECISO DIZER 
TRANSBORDA A ALMA !

E S PA Ç O  A B E R T O P O R  A L E X  G A R C I A

1939 a agosto de 1941, mas continuou de modo não-
-oficial até o fim do regime nazista em 1945.

Eu - Alex Garcia - com meus 45 anos de vida, sendo 
uma Pessoa com Deficiência de Maior Complexidade 
(Surdocego, com Hidrocefalia e Doença Rara – OI - 
Osteogêneses Imperfeita), já pensei e observei muito... 
e restou evidente que, hoje em dia, o Programa T4 não 
desapareceu por completo, apenas se camuflou. O que 
desejo dizer com isso ? Hoje, não se mata, mas, achata 
! As Pessoas com Deficiência de Maior Complexidade 
morrem na mingua - creio que me entenderam !!!

Nós, Pessoas com Deficiência de Maior Comple-
xidade, somos, sim, vistas como uma “Carga para o 
Estado”, ou seja, a pressuposição (Pensamento ante-
cipado) é ultra forte sobre nossas vidas e capacidades. 
Esta pressuposição retira nossos “estribos” e assim não 
conseguimos montar no “Cavalo” e, se montarmos, não 
vamos conseguir nos manter sobre ele por muito tempo.

E a Inclusão, amplamente falsificada, carregada de 
iniquidades, já deixou clara que - na prática – funcio-

na, é uma ferramenta para que tudo se mantenha 
assim.

As Pessoas com Deficiência de Menor 
Complexidade estão mais próximas do Céu 
(que bom, fico feliz per elas !) e as Pessoas 

com Deficiência de Maior Complexidade estão 
mais próximas do “Inferninho” (e pouco, para não 

dizer nada, se movimentam para mudar isso) e somos 
e seremos achatados, em breve, batemos as botas, 
na mingua. 

Aqueles que, com “Unhas e Dentes”, defendem esta 
Inclusão que serve bem mais a um lado – são exem-
plos claríssimos de que: ou estão do lado da “Zona 
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de Conforto” ou “Estão por toda vida grudadas no $$ 
Osso $$”, mas, pode acontecer que seus egos sejam 
gigantescos - sim - pode acontecer. 

Muitos Pais e Mãe – por exemplo - observaram (E 
ainda observam) a realidade Crua e Nua de que seus 
filhos foram, e muitos estão sendo, levados ao fundo do 
poço, mas, o Ego Gigante faz com que eles não vejam 
o que está à frente de seus narizes. 

Pensamento e comunicação de uma pessoa com 
Deficiência de Maior Complexidade !

“Oi Pai... Oi Mãe... Especialistas tão falando sempre 
na TV que a presença de uma Pessoa com Deficiência 
na Sala Regular é muito bom para a construção de 
valores para as demais crianças... Ô Pai... Ô Mãe... 
Que lindo... Mas pô e EU ? O que vou ganhar com isso 
? Tão me colocando no rol de trabalhador (Formador 
de Valores) e eu não recebo nenhum centavo... Logo... 
Meus coleguinhas vão crescer, se desenvolver, vão ter 
suas formações, famílias e vida digna... E EU, Pai e Mãe 
? Será que EU consigo tudo isso ? Nessa onda aí se 
EU conseguir aprender a ler e escrever será muito... Pô, 
Pai e Mãe, tem “Gatos nessa Tuba” e são Gatos bem 
gordinhos !!! E, tem Especialista para tudo hoje em dia... 
Estes caras sabem de tudo, mas nunca perguntaram 
nada pra mim... E, a esmagadora maioria deles já estão 
velhinhos e velhinhas... Eu não entendo isso... Como 
um Velhinho(a) pode “achar” tantas coisas de mim que 
sou uma criança... Se na realidade,  quando eu for um 
adulto - se é que vou chegar lá – eles já não mais estarão 
neste mundo ? Putz, e aí ? De quem eu poderei cobrar 
a minha “Vida Digna” ? E, Pai... Mãe... Toda hora tão 
falando na TV da tal de Empatia... Temos de ter mais 
Empatia... Uai eu não tô entendendo isso de Empatia... 
Pai e Mãe, Putz as pessoas estão muito misteriosas... 
Aff, o Mundo é tão misterioso ! É como a vovó dizia: 
Guardam o “sebo” debaixo da casca !

Aproveito, com esta minha bre-
ve reflexão, para recordar de Julio 
Cortázar que certa vez afirmou: 
“As palavras nunca são suficien-
tes quando o que é preciso dizer 
transborda a alma.” 

E, ao desenvolver 
esta reflexão, não 
sei porque, “bateu” 
em minha mente o 
que os Engenheiros 
do Hawaii cantaram 
em “Somos Quem 
Podemos Ser” ! Ob-
servem a letra:

Alex Garcia
é Pessoa Surdocega, 
com hidrocefalia e 
doença rara.
alexsurdocego@icloud.com

Um dia me disseram
Que as nuvens não eram de algodão

Um dia me disseram
Que os ventos às vezes erram a direção

E tudo ficou tão claro
Um intervalo na escuridão
Uma estrela de brilho raro

Um disparo para um coração
A vida imita o vídeo

Garotos inventam um novo inglês
Vivendo num país sedento

Um momento de embriaguez
Somos quem podemos ser
Sonhos que podemos ter

Um dia me disseram
Quem eram os donos da situação

Sem querer eles me deram
As chaves que abrem essa prisão

E tudo ficou tão claro
O que era raro ficou comum

Como um dia depois do outro
Como um dia, um dia comum

A vida imita o vídeo
Garotos inventam um novo inglês

Vivendo num país sonolento
Um momento de embriaguez
Somos quem podemos ser

Sonhos que podemos ter (E teremos!)
Um dia me disseram

Que as nuvens não eram de algodão
Sem querer eles me deram

As chaves que abrem essa prisão
Quem ocupa o trono tem culpa
Quem oculta o crime também

Quem duvida da vida tem culpa
Quem evita a dúvida também tem

Também tem
Também tem

Nós todos temos um pouco de culpa
Mas nós...

Somos quem podemos ser
Sonhos que podemos ter

Saudações, sigo a disposição e se Deus e Nossa 
Senhora desejarem, voltarei !!!
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M A I S  E F I C I E N T E P O R  S A M A R A  D E L  M O N T E

MÊS DA COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA É 
INSTITUÍDO EM DIADEMA/SP E JARINU/SP !

O Projeto de Lei Nº 137/2021 
da Câmara Municipal de 
Diadema e o Projeto de 
Lei Nº 51/2021 da Câmara 
Municipal de Jarinu/SP ins-

tituiram Outubro como o Mês de Conscien-
tização da Comunicação Alternativa. Estas 
duas cidades são as pioneiras no Estado 
de São Paulo. 

O movimento em relação ao mês de conscientização e divulgação da 
Comunicação Alternativa (CA) teve início pela International Society for Aug-
mentative and Alternative Communication (ISAAC). “É uma ação muito im-
portante diante da necessidade de ampliação de uma rede de apoio entre 
instituições, agentes governamentais e sociedade civil para fazer chegar 
até a população em geral o conhecimento sobre Comunicação Alternativa 
e promover a inclusão”, explica Rita Bersch, presidente da ISAAC Brasil.

A CA é uma área de prática e pesquisa, clínica e educacional, para 
crianças e adultos, que envolve um conjunto de ferramentas e estratégias 
utilizadas para resolver desafios cotidianos de comunicação de pessoas que 
apresentam algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na produção 
de sentidos e na interação. 

Eu sou usuária da CA, desde os 6 anos, e sei o quanto que ela foi funda-
mental para as minhas conquistas. Sou membro da ISAAC e me sinto bastante 
engajada em divulgar a importância de se garantir essa mesma possibilidade 

às pessoas que não oralizam, mas que têm muito a “falar”.
Assim, conversei com a vereadora de Diadema/SP, Lilian Cabreira, 

que logo se propôs a elaborar o projeto de lei que foi sancionado 
pelo prefeito José de Filippi Júnior. Na sequência, fui até a cidade 
de Jarinu dar uma palestra para a Secretaria da Educação, na qual 
estavam presentes a prefeita Débora Prado e os vereadores João 
Lorencini Netto e Alessandro Marcelino de Campos. Não perdi a opor-
tunidade de fazer a mesma sugestão e eles aceitaram imediatamente. 

O tema da Campanha de 2021 é: COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA: 
VAMOS CONVERSAR ? A ideia é resgatar o verdadeiro sentido da 
CA enquanto diálogo, interação e conversa, fortalecendo o lugar de 
voz e protagonismo das pessoas com necessidades complexas de 
comunicação.

Samara Del Monte 
é jornalista, idealizadora da Revista 
Mais Eficiente, tem paralisia cerebral, é 
cadeirante, se comunica com símbolos bliss 
e escreve no computador usando capacete 
com ponteira.
E-mail: samarandresa@gmail.com
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O lá, amigos leitores ! Conver-
sei com Lucia Torres do  
Nascimento, mãe do Dióge-
nes Torres de Oliveira, que 
moram em Guarulhos/SP.

Lucia teve uma infância simples, pois os 
pais não podiam comprar brinquedos, então ela 
e os irmãos brincavam na rua. No final da tarde, os 
amigos iam à sua casa para ouvir sua mãe Terezinha 
contar as histórias que aprendeu com seu avô. 

Começou a trabalhar com 19 anos, em uma fá-
brica em Arujá/SP, e no mesmo 

dia iniciou na faculdade.  
É bacharel e pós-gra-

duada em Química, 
em Psicopedagogia 
e Gestão de Pesso-
as. Sempre gostou 
de pintar, ganhou 
um curso de pintura 
de pano e gesso e até 
hoje gosta da arte. 

Seu filho Diógenes 
começou a pronunciar 
palavras aos 3 anos, faz 
acompanhamento com 
fonoaudióloga, fez tera-

pia comportamental e 
motricidade, tem di-

ficuldade na escri-
ta, não consegue 

se localizar no 
tempo e no 

e s p a ç o . 

Só recentemente, aos 12 anos, 
após avaliação foniatra, che-

garam a um diagnóstico de 
transtorno do Espectro Au-
tista sem déficit intelectual 
com comprometimento de 

funções perceptivas, auditi-
vas e visuais, relacionadas com 

a leitura e a escrita. Diógenes surpreen-
de com seus pensamentos e reflexões 
sobre o mundo, a vida e as pessoas, 
traz sempre um ensinamento em suas 
criações, seja um poema, uma frase ou 
uma história.

Escreveu seu primeiro livro “Contos 
Quânticos” pela editora Telha, com a re-
visão de texto por Márcia Regina Ota. As 
histórias foram transcritas com o apoio e 
o amor da mãe e uso de gravação, mas 
foi com a primeira versão da revisora que 
Diógenes começou a ler sem auxílio. 

O livro foi impresso em preto e bran-
co para que os leitores possam pintar 
as ilustrações ! O autor pretende que as 
pessoas sejam capazes de dar “cor em 
suas vidas”. 

Para quem quiser conhecer melhor o 
trabalho do garoto, segue o contato: (11) 
97399-2463.

Lucia é diretora de escola e sempre 
teve a preocupação com a inclusão das 
crianças, viu alguns progressos e acha 
que pode contribuir com famílias atra-
vés do exemplo de seu filho, que so-
nha em ser um grande escritor e ajudar  
as pessoas. 

O ESCRITOR-MIRIM DIÓGENES, 
AUTISTA, E SUA MÃE LUCIA !

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

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
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E V E N T O P O R  E D I VA N  D A  S I LVA  C O S TA

FÓRUM BIOMOB TALKS

E ssa foi a minha primeira participação no 
Fórum Biomob Talks, em sua 15º edi-
ção. Um evento lindo, onde se discute 
em profundidade temas complexos do 
cotidiano das pessoas com deficiência, 

envolvendo os principais atores da temática.
Recentemente me juntei ao grupo que se mobiliza 

por essa causa. Percebi, quase que instantanea-
mente, que demanda uma resiliência constante e 
que o retorno nem sempre vem na velocidade ou na 
intensidade esperada.

Foi de coração e cabeça aberta que busquei es-
cutar e entender o que os especialistas comentaram 
durante o Fórum (Acessibilidade, Educação, Política 
públicas, Capacitismo, Mobilidade, Inclusão, e tantos 
outros). Esses temas são recorrentes, mas que pre-
cisam ser relembrados continuamente para explicitar 
a velocidade das mudanças.

Me fez perceber que as pessoas com deficiência 
funcional, principalmente os mais carentes, são 
hoje os últimos a serem lembrados. Atualmente, 
poucos ficam indignados por essas pessoas não 
terem acesso a seus direitos básicos de forma plena 
como o de ir e vir, a educação e a saúde.

Os desafios foram pontuados nos debates que 
ocorreram no Fórum. Importante destacar alguns 
deles (não de forma exaustiva), para demonstrar 
a necessidade contínua de busca de ações que 
minimizem o impacto dessa injustiça social:

- As Políticas Públicas existem ou estão em 
discussão, mas torna-las ações efetivas não é uma 
realidade brasileira (reforçado pelo Prof. Luis Villani).  

- Absorver o conceito Capacitismo necessita 
uma mudança de cultura. Como mencionado pelo 
Cid Torquato, antes do acidente que o deixou pa-
raplégico, era um executivo muito valorizado no 
mercado. Mas após o acidente, não houve nenhum 
convite para trabalho apesar da sua vasta experi-
ência e incansáveis tentativas.

- Apesar a Acessibilidade ser uma necessidade 
urgente, muito precisa ser feito em relação as adap-

CONVITE A EMPATIA
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Edivan da Silva Costa

Teve o diagnóstico de 
tetraplegia ficando quase 
1 ano com paralisia total 
do corpo e com fé e muita 
dedicação nas sessões de 
fisioterapia os movimentos 
foram voltando, hoje já tem 
uns 80 % de força nos bra-
ços as mãos e as pernas 
não mexem. Iniciou no es-
porte adaptado em 2014, 
uma maneira de sair da rotina da clínica de fisioterapia, fez 
canoagem e foi onde começou a ter mais controle de tronco 
e autonomia para fazer as tarefas do dia a dia, mais foi no 
paraciclismo no mesmo ano de 2014 que reaprendeu a viver 
intensamente quando consegui minha primeira handbike em 
2015 em forma de doação de parentes e amigos teve um 
propósito pessoal em chegar até o Santuário nacional de 
Aparecida de handbike, sem ajuda de ninguém, somente com 
força e fé e companhia dos amigos que toparam acompanhar 
e na madrugada do dia 08 de outubro para dia 09, foi dada a 
largada para cumprir essa promessa, de handbike com sua 
irmã Elieide e mais dois amigos de bike: Rafael e Fernando, 
foram de São José dos Campos/SP à meia noite com o ob-
jetivo de chegar a basílica ao meios dia.

Seriam 12h entre pe-
dal e paradas para des-
cansar. Tudo correu como 
planejado e o corpo res-
pondia muito bem a cada 
km rodado. Seguiram sem 
imprevistos, pararam três 
vezes para alimentação e 
descompressão do corpo 
e às 8:30 da manhã cruza-
rams o portão de entrada 

da basílica: uma sensação de dever cumprido e gratidão 
por tudo que viveram nos últimos 11 anos sobre rodas. Em 
nenhum momento, durante o percurso, ele pensou em parar 
ou desistir.

Por isso ele agradece a todos que acreditaram nele e de 
alguma forma o incentivaram a ir em busca seus objetivos. 
Gratidão ao Valmir de Souza do Instituto Biomob, que pro-
porcionou uma recepção calorosa na chegada à Basílica, 
com a presença do secretário de Turismo de Aparecida, 
João Gilberto.

Para 2022, ele tem em mente convidar outros Handbikers 
para fazer este caminho. Edivan foi o primeiro tetraplégico 
a completar o caminho entre São José dos Campos/SP e 
Aparecida/SP de handbike.

tações, pois as restrições orçamentárias e legisla-
tivas, desconhecimento e falta de sensibilidade no 
tema fazem que haja pouco investimento no setor 
público como no privado. 

  Mas temos 3 fatores que precisam ser discutidos 
e verificar como podemos garantir as mudanças de 
cenário:

- As novas tecnologias/digitalização estão permi-
tindo que sejam realizadas ações que anteriormente 
seriam impossíveis de ser implementadas, seja por 
custo ou por prazo. Como garantir a priorização do 
desenvolvimento dessas demandas ?

- A Pandemia que escancarou o abismo social e 
reduziu as assistências que eram prestadas. Apesar 
de abrir oportunidades para que fossem ofertados 
educação EAD e home office, acaba incentivando 
a privação do convívio social. Com a aproximação 
do pós-pandemia, existirá o esforço para que haja 
realmente a inclusão ou manteremos a segregação 
funcional, visto que haverá a necessidade de realizar 
as adaptações para acessibilidade ? 

- O engajamento das grandes empresas na te-
mática ESG (Ambiental, Social e Governança) é uma 
realidade. Entretanto, o tema diversidade e Inclusão 
funcional requer um esforço maior. Como garantir 
que essa demanda não seja apenas tratada como 
marketing (Greenwashing) ? 

Agora, na nova jornada com a Biomob, espero agre-
gar com a visão das empresas do setor privado, para 
que possamos usufruir ao máximo da onda do ESG 
e trazer benefícios a esse segmento tão batalhador. 

Fica aqui o meu convite para todos de assistirem 
o 15º Forum Biomob Talks, disponível nas plata-
formas do Facebook e Youtube e a participarem 
do próximo Fórum Biomob Talks que ocorrerá nos 
dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2021. Em especial, 
reforço o convite para aqueles que não possuem 
a experiência de convivência com pessoas com 
deficiência funcional, pois somente assim teremos 
a capacidade de nos colocar no lugar do outro e de 
entender o problema.  

Edivan da Silva Costa
34 anos, tem lesão medular 
C5 C6.
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Um dos maiores segredos dos grandes líderes é 
que eles não têm medo de dar liberdade a seus 
liderados. Eles permitem a seus liderados que 
escolham os melhores caminhos desde que, é 
claro, não fujam do foco e apresentem os resul-

tados esperados. 
Essa liberdade demonstra a confiança do líder em seus lidera-

dos. E quando sentem confiança, seus colaboradores dão tudo o 
que sabem para fazer melhor aquilo que deles é esperado. Mas é 
preciso que sintam liberdade para fazer e segurança de que seu 
líder está acompanhando positivamente o trabalho, dando espaço 
para a inovação e a criatividade.

Um trabalho não é uma prisão. Um emprego não é uma pena 
que deva ser cumprida. É possível trabalhar com alegria e satisfa-
ção. É possível ter um genuíno sentimento de missão e propósito 
no trabalho. 

Para isso é preciso que os líderes permitam que seus liderados 
experimentem, se desafiem, proponham, testem suas melhores 
ideias. Muitos chefes têm medo de dar liberdade e com isso 
deixam de utilizar todo o potencial que as pessoas com quem 
trabalham possuem. 

Quando as pessoas se sentem livres para criar, o trabalho acaba 
se tornando um verdadeiro prazer e não um pesar. 

Pesquisas mostram que a grande maioria dos empregados não 

SEM MEDO DE DAR LIBERDADE

L I D E R A N Ç A P O R  LU I Z  M A R I N S

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

se sentem bem em seus empregos, não veem a hora de ir embora 
do local de trabalho. O interessante é que muitos se reúnem com 
seus próprios colegas de trabalho após deixarem a empresa. E aí 
conversam, brincam, dão ideias, e, principalmente, falam mal da 
empresa e dos chefes. 

Por que tem que ser assim ? Por que o trabalho tem que ser tão 
chato ? Por que não nos sentimos livres e responsáveis nas horas 
em que estamos trabalhando ? 

Afinal passamos as melhores horas do dia e os melhores anos 
da vida no trabalho. É preciso fazer do trabalho um motivo a mais 
para a nossa felicidade, realização e até alegria, e não um fardo e 
um peso a ser carregado.

Não tenha medo de dar liberdade.

Pense nisso. Sucesso ! 
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O MOVIMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PERDEU UM GRANDE GUERREIRO 
E A REVISTA REAÇÃO UM GRANDE AMIGO, PARCEIRO E COLABORADOR

CARLOS ROBERTO PERL

N o último dia 08 de outu-
bro, em São Paulo/SP, o 
“pai da Tetê”, como ele 
gostava de ser chamado, 
nos deixou, com apenas 

66 anos, tinha câncer de pele, mas foram 
as complicações com enfisema pulmo-
nar - doença pulmonar obstrutiva – que 
o levaram embora. Foram 6 anos lutan-
do bravamente contra a doença. Passou 
os últimos 70 dias hospitalizado, na UTI, 
mas não resistiu e faleceu de insuficiência 
respiratória.

Pouca gente sabe, mas muito do que 
foi conquistado para as pessoas com de-
ficiência nesses últimos 30 anos, deve-se 
ao trabalho incansável, compromissado e 
silencioso desse grande batalhador. Um 
estudioso das leis e normas, um “chato 
de carteirinha” como ele mesmo se in-
titulava, Carlos Perl participava de tudo, 
brigava, discutia, levava até as últimas 

H O M E N A G E M

consequências o seu idealismo pelo bem 
da pessoa com deficiência e sempre pen-
sando no todo, na comunidade, sem levar 
vantagens ou procurar tirar proveito de 
nada, pelo contrário, foram horas a fio, 
dias, meses, anos trabalhando por conta 
do movimento.

Foi um dos precursores na questão da 
isenção de impostos na compra do carro 
0Km por pessoas com deficiência. Lutou 
muito para que todos pudessem ter esse 
importante benefício, na escala federal, 
estadual e até municipal, na questão da 
liberação do rodízio na cidade de São 
Paulo. Sempre envolvido nas secretarias 
da pessoa com deficiência, tanto no mu-
nicípio em São Paulo como na secretaria 
estadual, ajudou e participou voluntaria-
mente para a realização de grandes pro-
jetos. O último deles, antes de ser aco-
metido pelos problemas graves de saúde 
que teve, foi trazer de volta e implantar a 
equoterapia no parque da água Branca, 
região central da capital paulista ao lado 
da amiga e secretária estadual na época, 
Dra. Linamara Baptistella.

Carlos nasceu em janeiro de 1955 em 
Santos/SP, cidade dos seus avós. Mas veio 
garoto para São Paulo/SP e morava na Ri-
viera Paulista, pertinho da represa de Gua-
rapiranga, que tanto amava e onde curtia 
velejar. Deixou ex-mulher, Maria Carmem, 
companheira até o fim, com quem teve seu 
filho Bob, de 29 anos. Ele era casado com 
Clarice Kammer, com quem teve o xodó 
da sua vida e razão pela qual brigou tanto 
para se manter vivo nos últimos tempos, 
a pequena Stephanie (a Tetê), de apenas 
6 aninhos, com quem tinha uma relação 
maravilhosa e de muito amor e carinho até 
seus últimos momentos.

Perl fundou o INIS - Instituto Nacional 
de Inclusão Social das Pessoas com De-
ficiência e Mobilidade Reduzida, que deu 
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origem ao projeto “Mães de Guarapiranga”. Foi também diretor 
de Relações Institucionais do Instituto Anjos de Deus e presidente 
em segundo mandato do Núcleo 1 (Capital) do Conselho Estadual 
dos Assuntos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo 
(CEAPcd). “Mais do que um grande parceiro e colaborador da 
Revista Reação por mais de 24 anos, perdi um amigo que me 
puxava as orelhas quando era necessário, me fazia enxergar 
erros e acertos, me dava conselhos valiosos, apontava caminhos 
– não só profissionais como na vida pessoal – me ajudou muito 
em grandes projetos com na Reatech e na Mobility & Show... era 
como um irmão mais velho para mim. Era um chato, é verdade... 
uma mala sem alça como eu o chamava, mas uma pessoa de 
um coração fantástico. Acompanhei de perto sua luta pela vida 
nos últimos anos e essa lição de amor vou levar para o resto da 
minha vida. Descanse em paz meu amigo, porque o seu legado 
ficará marcado no movimento das pessoas com deficiência para 
sempre”, comenta emocionado Rodrigo Rosso, diretor e editor da 
Revista e do SISTEMA REAÇÃO. Toda sua trajetória foi contada 
em uma entrevista especial na edição Nº 96 desta revista.

Amado e odiado por muitos, Carlos Perl vai deixar saudades 
com seu jeito turrão, teimoso, às vezes até meio arrogante, bri-
guento, porém, ao mesmo tempo, engraçado, amigo e carinhoso 
de ser. Uma frase sempre dita por Carlos Perl era seu lema e 
certamente deverá ficar marcada para todos nós: “inclusão 
se faz com comprometimento ! Só a união faz a força para as 
mudanças que o movimento precisa”.
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P O N T O  D E  V I S TA P O R  S U E LY C A R VA L H O  D E  S Á  YA N E Z

BRINCAR É COISA SÉRIA, SERÍSSIMA !

“Há um menino... morando sempre no meu cora-
ção... cada vez que o adulto balança ele vem prá me 
dar a mão...”

 (Milton Nascimento/Fernando Brant – Bola de 
Meia, Bola de Gude)

Muitas vezes nós esquecemos de ouvir essa crian-
ça que tantas vezes segura nossa mão. Ela conta 
para nós coisas importantes por meio do brincar, do 
aprendizado pela descontração, alegria, riso, pela 
música, pela cumplicidade da brincadeira. Muitas 
vezes essa e outras crianças chegam aos serviços de 
Reabilitação abatidas, tristes, confusas, com medo, 
em estado de vulnerabilidade, assustadas... e é hora 
de segurarmos essas mãos. 

Mas... essas mãos grandes são de adulto, não 
de crianças !

Pois é... No ímpeto de aplicarmos nossos ques-
tionários, técnicas e conhecimentos para o início do 
processo de Reabilitação, podemos esquecer de que 
existe uma criança dentro de cada um. Esquecemos 
do quanto o brincar é essencial, fundamental para 

a saúde física, mental, social das crianças...dos 
adultos.

Sabemos que é bom encontrarmos alguma coisa 
em um ambiente que nos seja familiar ou que nos 
lembre de algo bom que vivemos. Então, em meio 
a técnicas, exercícios, esforços, o brincar contribui 
para extravasar sentimentos, pensamentos, apre-
sentando muitas vezes alguns sintomas que nos 
revelam também o que precisa ser trabalhado nos 
atendimentos. 

O brincar não se limita a um espaço. Seja em 
qualquer atividade, é importante resgatarmos o “me-
nino” (ou a menina) que mora dentro de cada cora-
ção, olhando para cada um como olharíamos para 
nós se nos encontrássemos pequenos (meninos). 

Fundamental tratarmos de cada um considerando 
a totalidade de suas necessidades, ansiedades, ex-
pectativas e não apenas a falta da visão, do braço, 
da perna, da intelectualidade ou de qualquer dor/
dificuldade  que o trouxe ao serviço de Reabilitação.

É possível brincar com palavras, tom e timbres 
de voz, sons, com o toque... além do olhar, gestos, 



expressões faciais. Reconhecemos estados de humor 
e cumplicidades. 

Como é bom quando as resistências são quebra-
das quando estamos descontraídos, brincando. Uma 
manifestação de carinho quando ouvimos nosso nome 
de forma positiva (amável ou em tom divertido) abre 
caminhos para facilitar não apenas relações humanas, 
mas a disposição para executar atividades propostas. 
Aprendemos que, também, por meio de formas lúdicas 
de atendimento, um jeito amigável de conversar, uma 
atitude inesperada divertida, isso pode nos presentear 
com um sorriso de quem atendemos e, com isso, 
contribuir para desabrochar não apenas a relação de 
confiança, mas um desenvolvimento muito melhor.

Existem trabalhos fantásticos com crianças em 
hospitais, em clínicas e em outros ambientes em que 
por meio do “Brincar” a recuperação de doenças ou 
dificuldades é comprovadamente mais rápida. 

Todos nós podemos e sabemos fazer isso mesmo 
sem usar um nariz vermelho, sem precisar contar 
lindas histórias.

Um caso

Em um grupo de atendimento (pessoas com defi-
ciência visual) com o enfoque nas AVDs (Atividades 
de Vida Viária), o grupo escolheu fazer uma salada de 
frutas.  De início, o medo de descascar frutas, de cortar 
a mão ou dedos de algumas pessoas estava além do 

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

considerado natural. A intervenção estratégica foi 
solicitar que cada um pudesse nomear cada sen-
timento do momento com uma história de terror e 
depois comédia. Cada fruta e utensílio ganharam 
sons com diálogos entre eles, interpretados por 
cada um do grupo. Sem deixar de ressaltar os 
cuidados necessários para realizar a atividade, 
o que parecia ser uma atividade séria, temerosa, 
de concentração estressante, acabou sendo uma 
atividade bastante leve, divertida, cheia de risos 
e histórias que alguns contaram que viveram no 
passado. 

Nesse dia, em especial, um dos componentes 
do grupo que se recusava a realizar as atividades 
de alimentação (pois dizia não precisar), começou 
a participar ativamente no grupo e ainda sugerin-
do pratos de sobremesa. Os que sentiram medo 
foram se superando a cada dia, colecionando 
muitas histórias divertidas.

Para cada situação existe uma estratégia de 
atuação. Brincar é coisa séria.

E eu ? Eu tenho 13 anos... às vezes 5.
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T E R C E I R O  S E T O R P O R  R I C A R D O  B E R Á G U A S

QUALQUER DOAÇÃO É DEDUTÍVEL 
DO IMPOSTO DE RENDA ?

A resposta, infelizmente é 
NÃO !

Não bastam as boas 
ações para garantir a 
dedução do imposto de 

renda, é necessário que a doação esteja 
amparada na lei de incentivo.

Cotidianamente vemos as pessoas que 
fazem doações, ficarem com a dúvida: 

- Será que doar para uma associação 
que faz o bem, poderá ser dedutível do 
imposto de renda ? 

- Porque não seriam dedutíveis ? 

As associações que fiz doação, eram 
filantrópicas, cumpriam com as regras 
do jogo, então deveriam ser dedutíveis ? 

Pois bem, só são dedutíveis do im-
posto de renda as doações que forem 
creditadas diretamente para as seguintes 
contas vinculadas a projetos públicos, 
tais como:

1. FUMCAD – Fundo Municipal dos 
direitos da Criança e Adolescente; 



2. FEDCA – Fundo Estadual dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente;

3. Fundo Municipal ou Estadual do Idoso;
4. Doações vinculadas a lei de incentivo ao es-

porte;
5. Doações vinculadas a leis de incentivo a cul-

tura;
6. Doações de incentivo ao Audiovisual;
7. Incentivo ao Programa Nacional de Apoio 

à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(Pronas-PCD);

8. Incentivo ao Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (Pronon);

As doações são feitas em conta vinculada ao 
órgão público que fará o repasse para a entidade 
e, desta forma será dedutível do imposto de renda 
do doador.

No caso das empresas Tributadas pelo Lucro 
Real, elas podem abater como despesa operacional 
as doações realizadas até o limite de 2 % do fatura-
mento. (não é dedução direta do imposto, mas sim, 
a permissão de inclusão como despesa dedutível)

As demais doações que fazemos em nosso co-
tidiano às associações, fundações e organizações 
do bem em geral NÃO SÃO DEDUTÍVEIS DO IM-
POSTO DE RENDA e contam apenas com a soli-
dariedade das pessoas.

Nós podemos doar nosso tempo, conhecimen-
to, alimentos, roupas, dinheiro, medicamentos e 
solidariedade, tudo em prol de ação humanitária e 
não financeira, ou seja, será nossa doação para o 
próximo, sem participação governamental.

Para alguns empresários, doar para associações 
beneficentes, além de fazer bem ao ego e ao cora-
ção, tornam-se boas ações de marketing, uma vez 
que fazem com que a empresa seja mais bem vista 
pela sociedade.

E aquelas dúvidas que algumas associações 
têm sobre receber doações ?

• Precisa de título de utilidade pública ?
• Precisa de Título de OSCIP ?

NÃO É NECESSÁRIO TÍTULO ALGUM.

Para ter esse direito basta que as associações 
apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos 
uma das seguintes finalidades:  

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

I. Promoção da assistência social;  
II. Promoção da cultura, defesa e conservação 

do patrimônio histórico e artístico;  
III. Promoção da educação;  
IV. Promoção da saúde;   
V. Promoção da segurança alimentar e nutri-

cional;  
VI. Defesa, preservação e conservação do meio 

ambiente e promoção do desenvolvimento sus-
tentável;  

VII. Promoção do voluntariado;  
VIII.Promoção do desenvolvimento econômico e 

social e combate à pobreza;  
IX. Experimentação, não lucrativa, de novos mo-

delos socioprodutivos e de sistemas alternativos de 
produção, comércio, emprego e crédito;  

X. Promoção de direitos estabelecidos, constru-
ção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita 
de interesse suplementar;  

XI. Promoção da ética, da paz, da cidadania, 
dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais;  

XII. Organizações religiosas que se dediquem a 
atividades de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusivamente re-
ligiosos;  

XIII.Estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e científi-
cos que digam respeito às atividades mencionadas 
neste artigo.  

De acordo com o artigo 84-B e 84-C da lei 
13.019/2014, as Organizações da Sociedade Civil, 
independente de certificação, que tiverem um dos 
objetivos sociais acima descritos, poderão:

• Receber doações de empresas até o limite de 
2% de sua receita bruta; 

• Receber bens móveis considerados irrecupe-
ráveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, 
administrados pela secretaria da receita federal do 
Brasil;  
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Cenário: Chácara do Guilherme – Paulínia/SP

Stefani da Silva Souza - 22 anos

Osteogênese Imperfeita (OI)

Estilista

ESPERANDO A CHEGADA DA 

CLOE MIRA DE MORAES

“ SER MÃE É UM SENTIMENTO QUE ATRAVESSA O SEU CORPO E 

DEIXA MARCADA A SUA ALMA”. (AUTOR DESCONHECIDO)  
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SAIBA MAIS SOBRE OS DIREITOS
DOS AUTISTAS NO BRASIL

POR DIANA SERPE

Ao longo dos últimos anos, uma série 
de direitos foram conquistados pela po-
pulação com Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) e suas famílias, em áreas como 
saúde, educação e trabalho. São leis e 
práticas criadas para melhorar a qualidade 
de vida e proporcionar mais inclusão social. 
Conhecer e disseminar esses direitos é 
fundamental para exigir que sejam efetiva-
mente cumpridos e vivenciados. É o que 
recomenda Diana Serpe, especialista no 
direito da Pessoa com Deficiência, espe-
cialmente os autistas.

Uso de máscaras: autistas 
também são obrigados?

A Lei 14.019/20 determina o uso obri-
gatório de máscaras de proteção individual 
em todos os locais públicos ou privados. 
No entanto, a lei dispensa o uso da másca-
ra no caso de pessoas com TEA. “Havendo 
a impossibilidade de a pessoa autista em 
utilizar a máscara de proteção, há dispensa 
legal. Portanto, o autista não é obrigado 
a utilizar máscara em lugares públicos ou 
privados como comércios, supermercados, 
condomínios, transporte público, parques, 
carros de aplicativo etc. Inclusive escolas 
no modelo presencial não podem exigir 
que o aluno dentro do TEA use máscara 
de proteção”, explica Diana Serpe.

Inclusão nas escolas: 
negar matrícula é crime

Na educação, existem normas que 
garantem condições adequadas para os 
autistas. “A Lei Brasileira de Inclusão (Lei 
13.146/15) elenca diversos direitos que ga-
rantem a educação inclusiva de qualidade. 
Entretanto, infelizmente, em muitos casos 
é ignorada”, comenta Diana. De acordo 
com a advogada, as escolas devem dis-
ponibilizar tudo que é necessário para o 

aproveitamento do estudante, como ma-
terial adaptado, professor especializado, 
provas adaptadas, dentre outros. “Escolas 
públicas e privadas não podem restringir 
a quantidade de alunos com deficiência 
na mesma sala de aula. Tampouco podem 
negar matrícula em razão da deficiência ou 
realizar a cobrança de qualquer taxa extra. 
Negar matrícula é crime”, reforça ela.

Discriminação: denúncias podem 
ser feitas em vários órgãos

É na escola que as crianças e jovens 
vivenciam suas primeiras experiências de 
socialização. Por isso, em caso de discri-
minação nesses ambientes, é necessário 
agir. “É muito importante que a sociedade 
realize um trabalho de conscientização 
dos alunos e suas famílias sobre inclu-
são social”, destaca Diana. Em caso de 
discriminação, bullying ou isolamento da 
pessoa com TEA, a especialista recomen-
da, primeiro de tudo, uma conversa. “É 
importante que a família, além de conversar 
com a equipe pedagógica, comunique for-
malmente por escrito os acontecimentos. 
Na reincidência da situação, poderá ser 
feito um boletim de ocorrência e denúncias 
no Ministério Público, Conselho Tutelar e 
Secretaria da Educação”.

Jornada reduzida para pais 
de autistas

Para acompanhar o dia a dia do filho, 
os pais ou cuidadores necessitam de con-
dições e tempo. “Mesmo quando a lei não 
permite expressamente a um trabalhador 
reduzir sua jornada sem redução salarial, 
impedir o benefício para o empregado cujo 
filho tem deficiência comprovada é negar 
uma forma de adaptação razoável para que 
pessoas com esse perfil sejam inseridas na 
sociedade com igualdade de oportunidade. 

Por isso, judicialmente é possível ter reco-
nhecido o direito à redução de jornada”, 
afirma Diana.

Nas empresas privadas não há regra 
sobre isso. Já no setor público, existem 
algumas prerrogativas. Segundo Diana Ser-
pe, quando o pedido de redução de jornada 
de trabalho de funcionário público munici-
pal ou estadual com esse fim for negado 
administrativamente, ele deve reunir uma 
documentação e ingressar com processo 
judicial requerendo a redução por equipa-
ração ao direito legal do funcionário público 
federal. “A equiparação para redução de 
carga horária de servidor público municipal 
ou estadual ocorre, mesmo que ainda em 
muitos municípios e estados não exista 
lei que autorize a redução de jornada de 
trabalho para pais de filhos autistas ou com 
alguma deficiência. Entretanto, o funcioná-
rio público federal é amparado por lei que 
rege a matéria. Equiparação é o pedido que 
pode ser feito para ser considerado igual 
e ter os mesmos benefícios”, explica ela.

Cobertura dos planos de saúde

Ainda que a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) tenha derrubado o limite de cober-
tura para os tratamentos e terapias em 
reunião colegiada, em julho deste ano, 
permanecem muitas dificuldades para a 
realização dos tratamentos de forma efe-
tiva. “As operadoras de saúde não podem 
mais limitar a quantidade anual de sessões 
terapêuticas e isso é uma enorme conquis-
ta. Entretanto, as dificuldades impostas 
pelos planos vão muito além do limite de 
sessões. Os convênios, na maioria esma-
gadora dos casos, não disponibilizam o 
tratamento multidisciplinar capacitado de 
acordo com a indicação do médico, além 
de ignorarem a hipersensibilidade sensorial 
e obrigarem o beneficiário a percorrer tra-
jetos enormes entre a residência e clínica”, 
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O MAIOR ALIADO – OU VILÃO – 
 NA HORA DE DORMIR 

POR DR. ANDRÉ FERNANDO DA ROCHA

Dentro da realidade das pessoas com 
deficiências (PCDs), está a adaptação à 
utilização da mobília de sua residência. 

Muitas dessas precisam ser ajustadas 
tentando facilitar seu acesso e utilização. 
Em algumas situações estas adaptações 
são relativamente simples, mas muitas ve-
zes necessita-se um projeto arquitetônico 
específico e/ou a aquisição de equipamen-
tos especiais.

E essa situação não é diferente em re-
lação ao momento de dormir, ou em casos 
da necessidade de longa permanência na 
cama.

Quanto ao dormir necessita-se um pro-
duto que garanta o melhor alinhamento da 
coluna vertebral afim de evitar desconforto 
e dor, diminuindo a necessidade de mo-
vimentação na cama e sua subsequente 
quebra dos ciclos do sono.

Vale lembrar que o sono é fundamental 
para a manutenção da saúde humana e 
nos casos de PCDs dormir bem significa 
oportunizar ao máximo a disposição física 
e mental para um novo dia de desafios.

Quanto ao tempo prolongado na po-
sição deitada consideramos ainda outro 

Dr. André Fernando da Rocha
Fisioterapeuta 
CREFITO 17.162-F
Membro da Associação 
Brasileira de Medicina do Sono
Mestre em Tecnologias de 
Materiais

afirma Diana Serpe. Segundo ela, como 
ainda existem essas dificuldades, muitas 
famílias ingressam com processo judicial 
para que o tratamento seja capacitado, 
ilimitado, com localização viável para o 
deslocamento diário, de acordo com a in-
dicação médica e com as necessidades 
individuais.

CIPTEA, carteirinha do autista

Criada pela Lei 13.977/2020 para faci-
litar a identificação e dar prioridade nos 
atendimentos e serviços públicos e pri-
vados, a CIPTEA (carteirinha do autista) 
é emitida pelos órgãos responsáveis pela 
execução da Política Nacional de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com TEA dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Para solicitá-la é necessário apresentar 
relatório médico constando o CID (Cadas-
tro Internacional de Doenças). A CIPTEA é 
gratuita, tem validade de cinco anos e deve 
ser renovada com o mesmo número para 
possibilitar a contagem das pessoas com 
transtorno do espectro autista em todo o 
território nacional.

Novo RG com identificação 
do autismo

O novo modelo de RG dos brasileiros, 
que terá o nome de Registro de Identidade 
Civil, foi instituído pelo Decreto 9.278/2018 
e já está sendo emitido em vários Estados, 
mas só será obrigatório a partir de março 
de 2022. Uma das novidades é a inclusão 
de informações de pessoas com necessi-
dades especiais. Para inserir o autismo no 
RG é necessário apresentar laudo médico 
que tenha o CID. Poderão ser inseridos até 
cinco CIDs diferentes, desde que constan-
tes em laudo médico.

Diana Serpe, 
é advogada especia-

lizada na defesa de pes-
soas com Transtorno do 
Espectro Autista e outras 
deficiências

fator importante: a pressão entre a pele e 
o colchão. Essa situação pode ser crítica 
quanto à formação de lesões na pele (es-
caras), que por sua vez podem infeccionar 
necessitando por vezes de intervenções 
cirúrgicas.

O melhor recurso para essa situação é 
a prevenção através do uso de um colchão 
que evite agressões sobre a pele. Para isso 
o produto deve oferecer uma superfície 
chamada de piramidal, apresentando re-
entrâncias que permitirão a passagem de 
ar, evitando assim a formação de escaras.

No mercado existem opções específicas 
de colchões que possuem esta superfície 
diferenciada, como é o caso, por exemplo, 
dos colchões Sono Quality que possuem 
uma camada tecnológica chamada Perfi-
lado Terapêutico, desenvolvida justamente 
para proporcionar uma sensação contínua 
de massagem do-in por todo o corpo, evi-
tando agressões e melhorando a circulação 
sanguínea. 

Outro ponto de atenção é sobre a pos-
sibilidade de mudança da posição do cor-
po durante o período em que se estiver 
deitado sobre o colchão, por exemplo, de 
hora em hora.

Com estes cuidados estaremos aten-
dendo as maiores necessidades relativas 
ao uso de uma cama. Fique atento, dê a 
devida atenção aos aspectos do sono e 
os cuidados na permanência na cama e 
períodos prolongados. 

Sua saúde agradece.
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AS FACES DO SETEMBRO AMARELO
POR ALESSANDRA CORRALES

Setembro foi um mês marcado por 
conscientização de muitas causas impor-
tantes, dentre elas, algumas doenças raras 
e neurológicas, minha área de especiali-
dade e a luta da pessoa com deficiência.

O país foi colorido de verde, amarelo, 
roxo, dourado e tantas outras cores que 
marcam a luta pela vida. 

De alguma forma contribui para a cons-
cientização de cada. Mas esse ano em 
particular, decidi me dedicar quase que 
exclusivamente a uma delas, algo em mim 
gritava por isso e me vesti por inteiro de 
amarelo, essa cor tão alegre e vibrante 
que representa a luta pela vida no sentido 
mais amplo, o setembro amarelo mês de 
prevenção ao suicídio.

Essa é uma pauta a qual me dedico há 
muitos anos, não apenas em Setembro. 
Mas a gravidade e urgência do assunto 
pedia prioridade. Com dados alarmantes 
não dava pra não fazer nada ou só pra 
postar uma foto com frase feita nas redes 

sociais e uma #setembroamarelo. A data 
pedia mais, muito mais.

A cada 40 segundos 1 pessoa se mata 
no mundo.

No Brasil 13mil pessoas por ano tiram 
a própria vida.

No mundo, o equivalente a 1 milhão.
É a 2° causa de morte entre jovens de 

15 a 29 anos 
Falar sobre suicídio ainda é um tabu 

em nossa sociedade. Mitos e preconceitos 
rondam o assunto impedindo a pessoa de 
procurar ajuda e colocando-a em risco. 
É preciso desmistificar, informar, esclare-
cer e orientar. Pessoas com pensamentos 
suicidas estão ao nosso redor e precisa-
mos aprender a identificar os sinais, saber 
como lidar, o que falar e principalmente o 
que não falar e como ajudar pois uma crise 
suicida muito raramente acontece ao lado 
de um psiquiatra ou psicólogo nem tão 
pouco nos dá tempo para esperar alguém 
treinado chegar para intervir. É você que 
precisa agir. E tempo é vida!

É comum associar suicídio a Depressão. 
E esta correto, mais de 96% dos casos de 
suicídio estão relacionados a algum trans-
torno mental. Sendo a Depressão em 1° 
lugar, o Transtorno Bipolar em 2° é o Abuso 
de Substância em 3°. É importante dizer 
que a pandemia democratizou o sofrimen-
to e o que antes era restrito a uma parte da 
população que era menosprezada, diminu-
ída e até por isso negada a sua importân-
cia, hoje com a pandemia passou a receber 
mais atenção, ainda que um atendimento 
de qualidade seja inacessível pra grande 
maioria e que o preconceito ainda perdure. 
Mas pra se ter uma ideia da proporção que 
pandemia tomou, um estudo realizado em 
parceria com a ABRATA demonstrou que a 
cada 10 pessoas pelo menos 4 tiveram al-
gum sintoma de depressão ou ansiedade, 
esse resultado já deveria colocar por terra 
qualquer preconceito mostrando de uma 
vez por todas que ninguém está imune. Já 
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a estatística de suicídio no Brasil durante 
a pandemia se manteve estável, o que foi 
uma grata surpresa. 

Mas além da pandemia e de toda sua 
repercussão na saúde mental, temos ob-
servado ao longo do tempo um aumento no 
número de suicídio por vítimas de bullying 
além de crianças, idosos, pastores, estu-
dantes de medicina, médicos, policiais e 
bombeiros, os três últimos liderando como 
as profissionais com maior índice. E há 
também uma categoria pouco notada mas 
que precisa de muita atenção, os cuidado-
res. Muitos são familiares de uma pessoa 
doente e a falta de apoio, estrutura finan-
ceira, física, social e psicológica pode ser 
um gatilho. São pontos importantes que 
devem ser considerados.

O autismo também pode ser fator de 
risco pra suicídio. Diversos estudos mos-
tram  que pessoas com TEA tem maior 
risco de pensamentos e comportamentos 
suicidas. O suicídio é 9x mais frequente 
no autismo leve quando comparado a uma 
pessoa sem autismo e é o fator que mais 
causa morte entre os autistas. Um estudo 
da Lancet Psychiatry de 2014 feito com 
adultos com TEA nível 1 demonstrou que 
66% dos participantes relataram pensar 
em suicídio e 35%  já ter tentado.

Pessoas com doenças crônicas e aqui 
podem ser incluídas pessoas com doen-
ças raras, também podem fazer parte des-
se grupo, principalmente pacientes com 
dores crônica. Um artigo publicado pela 
Revista Nursing and Palliative Care 32% 
dos pacientes crônicos  relataram ter tido 
pensamentos suicidas.

Esses dados demonstram a urgência 
do assunto que é um problema de saúde 
pública e a necessidade de uma sociedade 
mais consciente, preparada, capacitada e 
empática para lidar com uma pessoa em 
sofrimento em todos os segmentos. Pro-
fissionais da saúde capacitados, escolas e 
faculdades treinadas a lidar com um aluno 
que precisa de ajuda, hospitais capacita-
dos a receber e realizar o manejo adequa-
do de uma pessoa em crise de ansiedade, 
depressão e/ou com pensamentos ou ide-
ações suicidas e demais estabelecimentos 
com treinamento adequado.

Algumas medidas começaram a aconte-

cer mas infelizmente após uma tragédia 
instigada pelo ódio nas redes sociais, 
o cyberbullying. Em agosto o menino 
Lucas de 16 anos, filho dos Cantores 
Walkyria Santos e César Soanara se 
suicidou após ser vítima de ataques 
em redes sociais. Após a tragédia os 
pais criaram forças, se engajaram e re-
ceberam apoio de deputados para lutar 
contra a violência nas redes criando 
grandes propostas através do projeto 
de lei que levaria o nome do menino. 
No início de setembro o projeto virou 
lei a Lei Lucas Santos, que visa prote-
ger crianças e adolescentes através de 
ações de conscientização, prevenção 
e combate à cyberbullying, depressão, 
automutilação e suicídio nas escolas 
públicas e privadas do Rio Grande do 
Norte e criou o Agosto Verde como mês 
de Conscientização. Desejo que vire 
Lei Nacional!

Cabe a nós mudar essa realidade. 
E como mudamos a realidade de algo 
que ainda é tabu? Falando sobre o as-
sunto! Só há mudança quando se fala 
abertamente sobre o assunto de forma 
responsável.

Pra finalizar, tenham em mente que 
ninguém quer se matar. Ninguém! O 
suicídio é um ato de total DESESPERO 
conduzido por alterações que vão mui-
to além das psicológicos, muito além 
do que você pode ver. Há alterações 
biológicas, bioquímicas, fisiológicas, 
neurológicas e até genéticas envolvi-
das. Não há uma única causa. Mas há 
prevenção e é isso o que continuamos 
a fazer mesmo depois que setembro 
vai embora.

A todos que se foram, eu sinto tanto 
e é por vocês que eu luto!

Dra. Alessandra Corrales
Dra. Alessandra Corrales é Fisioterapeuta Neuromuscular 
Especializada em Neurologia - UNICAMP 
Especializada em Doenças Neuromusculares - UNIFESP
Formação em Fitoterapia e Ortomolecular
Membro de Associações de Doenças Raras Parceira do Instituto Vidas Raras
Diretora Científica do Simpósio Internacional de ELA
Há 13 trabalhando com Doenças Raras
Atua em Psicoeducação, Conscientização e Prevenção ao Suicídio
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PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE UM PACIENTE COM LESÃO 
MEDULAR CERVICAL NÍVEL C6 POR QUEDA DO TERCEIRO ANDAR

- ESTUDO DE CASO -
POR ADRIANO BORGES AMARAL

O referido paciente é do sexo masculino, 
próximo dos 30 anos, empreendedor rural. 
Em janeiro de 2021, caiu da sacada de seu 
apartamento que fica no terceiro andar, fez 
um traumatismo craniano (caiu de cabeça), 
foi socorrido para o serviço de emergência de 
sua cidade no interior do Paraná, onde após 
3 dias ele fez uma cirurgia para estabilização 
da sexta vértebra cervical.

Após o procedimento foi encaminhado 
para casa e orientaram início da fisiotera-
pia, após o segundo dia de alta hospitalar 
começou a apresentar dificuldades para se 
alimentar, muitas dores, ânsia de vômitos, 
enfim, houve uma piora muito grande do 
quadro geral, levando o mesmo novamente 
ao hospital.

Após os primeiros atendimentos ele foi 
transferido para um grande hospital de Curiti-
ba, capital do estado, onde a mesma cirurgia 
foi refeita e novamente estabilizada.

Após 30 dias de atendimentos hospitalar 
foi iniciado o processo de reabilitação como 
portador de lesão medular, sendo diagnosti-
cado como tetraplégico incompleto.

Ao sair do hospital fui procurado para ini-
ciar o processo de reabilitação, inicialmente 
como Assessoria e depois o mesmo veio a 
São Paulo a fim de realizar sua reabilitação 
presencial comigo. Antes de falarmos do 
processo de reabilitação vamos entender um 
pouco sobre a patologia do mesmo.

Trauma Raqui Medular
Os traumas diretos que incidem sobre 

a Coluna vertebral, podem provocar lesão 
irreversível na medula, assim como das raízes 
nervosas correspondentes. 

O trauma costuma ser agudo e inespera-
do, promovendo um dano que pode resultar 
em alterações das funções motoras, senso-
riais e autonômicas normais. 

É uma incapacidade que afeta uma po-
pulação relativamente jovem e que está 
associada à um tratamento prolongado e 
dispendioso.

Classificação
As lesões medulares são divididas em 

duas amplas categorias: tetraplegia e pa-
raplegia.

Tetraplegia: refere-se à paralisia parcial ou 
completa dos quatro membros e do tronco, 
podendo incluir músculos respiratórios, sen-
do resultado de lesão na Coluna cervical, e 
todas as lesões acima de T1.  

Paraplegia: refere-se à paralisia parcial 
ou completa do tronco, ou parte deste, e 
dos membros inferiores, sendo resultado da 
lesão da medula espinhal torácica, lombar 
ou das raízes sacrais, sempre com lesões 
abaixo de T1.

Há diversas maneiras de classificar o nível 
específico da lesão, o mais usado, consis-
te em indicar o seguimento mais distal não 
envolvido da medula espinhal, com função 
normal (graduação 3+, na aplicação dos tes-
tes musculares manuais e da sensibilidade), 
juntamente com o nível esquelético. 

Lesões Completas:
Causada por transecção completa, com-

pressão grave, ou intensa deteriorização vas-
cular da medula. Nestes casos não há fun-
ções sensitivas ou motoras abaixo da lesão.

Lesões Incompletas:
Decorrentes de contusões produzidas por 

pressão sobre a medula por osso e/ou teci-
dos moles deslocados, ou ainda transecção 

parcial da medula. São caracterizadas pela 
preservação de alguma função sensitiva ou 
motora abaixo do nível da lesão.

MECANISMO DE 
PRODUÇÃO DAS LESÕES
O TRM ocorre mais freqüentemente por 

forças indiretas produzidas pelos movimen-
tos da cabeça e do tronco e, com menor fre-
qüência, por lesão direta a uma vértebra. Os 
mecanismos mais comuns são: flexão, com-
pressão, hiperextensão e flexão - rotação, 
que resultam em uma fratura e/ou luxação. 
A intensidade e combinação destes meca-
nismos, influenciam no tipo e localização 
das fraturas, quantidade de deslocamento e 
extensão da lesão aos tecidos moles.

PATOLOGIA
Durante a primeira fase do período pós-

-traumático, a medula apresenta-se edema-
ciada, avermelhada, amolecida e pastosa. 
Estas alterações estendem-se alguns seg-
mentos para cima e para baixo do nível da 
lesão. O edema regride dentro de algumas 
semanas; as hemorragias são reabsorvidas 
e o exsudato, da fase aguda, acaba sendo 
substituído pelos macrófagos. 

A fase de reparação pode durar até dois 
anos; resulta em formação de cavidades, em 
gliose e fibrose. 

Nos estágios tardios, cinco ou mais anos 
após o traumatismo, a região traumatizada 
diminui de volume e a medula é substituída 
por tecido fibroso.

QUADRO CLÍNICO

Choque Espinhal:
Período de arreflexia, imediatamente após 

a lesão da medula espinhal. É caracterizado 
pela ausência de toda a atividade reflexa, 
flacidez e perda da sensibilidade abaixo do 
nível da lesão. Geralmente, este período cede 
dentro de 24 h., porém pode prolongar-se por 
diversas horas e até semanas 
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Fase aguda:
Duração de semanas até 6 meses apro-

ximadamente. Ocorre após a presença do 
reflexo bulbo cavernoso e dura durante o 
período de hipotonia, hiporeflexia, terminan-
do com o aparecimento da espasticidade 
(aumento do tônus)

Fase Intermediária:
Duração de 6 meses á 2 anos. Esta fase 

ocorre durante o período de ajuste tônico 
(hipertonia), é caracterizada por um aumento 
gradual da espasticidade, terminando quan-
do ocorre a reabsorção total do edema ali 
produzido.

Fase crônica:
Após a reabsorção total do edema (he-

morragia subaracnóidea)

Deficiências Motoras e Perdas Sensitiva:
Após o TRM, haverá uma perda completa 

ou parcial da função muscular e sensibilidade 
prejudicada ou ausente abaixo do nível da 
lesão. A qualidade dos déficits dependerá 
do nível neurológico, de quão completa foi 
à lesão, da simetria da lesão, presença ou 
ausência de um segmento sacral preservado, 
ou de escape de raízes.

Espasticidade:
Fator decorrente da liberação de arcos 

reflexos intactos do controle do SNC, ca-
racterizando-se por hipertonicidade, reflexos 
hiperativos de estiramento e clônus. 

Geralmente esta espasticidade ocorre 
abaixo do nível da lesão, e após o choque 
espinhal ter cedido. 

Durante os 6 primeiros meses podendo 

chegar até o segundo ano, pós TRM, há um 
aumento gradual da espasticidade, atingindo 
um platô, cerca de um ano (1,5) após a lesão. 

Há vários estímulos internos e externos 
que aumentam a espasticidade, como: al-
teração de posição, estímulos cutâneos, 
temperatura ambiental, roupas apertadas, 
cálculos renal ou na bexiga, impactações 
fecais,  obstrução do catéter vesical, infec-
ções do trato urinário, úlceras de decúbito e 
estresse emocional.

TRATAMENTO FISIOTERÁPICO

Objetivos do tratamento:

- Diminuição Contraturas
- Aumento ADM
- Aumento Mobilidade Articular
- Melhora Propriocepção
- Melhora da Coordenação Motora
- Prevenção de Deformidades
- Fortalecimento Muscular
- Diminuição e Controle de Espasticidade
- Alongamento Muscular
- Melhora de Tônus (normalização)
- Melhora de Trofismo
- Melhora das Condições Cardio – Vasculares
- Melhora das Condições Respiratórias
- ADAP´s
- Marcha

Conduta Realizada
O Primeiro passo, foi fazer uma avaliação 

completa do quadro do mesmo, onde identi-
ficamos que ele precisava de um aumento de 
massa muscular, principalmente nos mem-
bros inferiores, necessitava de ortostatismo 
para melhora das funções orgânicas, como 
bexiga e intestino, aumento de força muscu-
lar nas regiões abaixo do nível da lesão C6, 
manutenção e aumento da amplitude de mo-
vimento, diminuição das dores neuropáticas, 
ganhos de função e iniciar o trabalho para 
início da deambulação do mesmo.

Para aumento de massa muscular foram 
feitas aplicações com uso do FES (Eletro Es-
timulação Funcional) em todos os músculos 
do quadril, membros superiores e inferiores 
de acordo com nosso protocolo.

Iniciamos o trabalho de ortostatismo 
usando órteses de posicionamento com 
trava no quadril, usando o máximo de tem-
po possível, pois ele no início apresentava 

quadro de hipotensão postural e tonturas, 
para resolver iniciamos com compressão do 
abdômen com uma cinta.

Este trabalho iniciou o melhor funciona-
mento das funções intestinais e vesicais, e 
para auxiliar iniciamos com a suplementação 
específica.

Para o aumento da força muscular desen-
volvemos protocolos com o uso do método 
Kabat (FNP) usando as diagonais primitivas 
e funcionais e suas variantes a fim de ganho 
de função e iniciando o maior desejo dele que 
era de voltar a andar. Iniciamos também tra-
balho com o método Bobath a fim de ganhos 
de equilíbrio e de desenvolvimento neuro 
psico motor, auxiliando e maximizando os 
ganhos com o método Kabat.

Foram feitas manobras do Método de 
Rood a fim de diminuir e controlar o aumento 
de tônus / espasticidade  e acabar com as 
dores neuropáticas.

No trabalho de cinesioterapia especializa-
da iniciamos o ganho das funções músculo 
articulares (todas) até que ele conseguiu fazer 
toda a sua higiene, sua independência para 
vestimentas e alimentação etc.

Como ele já havia conseguido seu equi-
líbrio pelo trabalho de ortostatismo demos 
início ao trabalho de deambulação / marcha 
usando as órteses de posicionamento e an-
dador e neste momento estamos andando 
apenas com uma bengala e com uma órte-
se de posicionamento no membro inferior 
direito.

Junto a este trabalho foi realizado aplica-
ções de alguns medicamentos / suplementos 
específicos afim de acabar com o processo 
de edema e posterior calcificação da região 
lesada e iniciar o processo de “brotamento” 
da neuroplasticidade medular.

Enfim ele teve uma recuperação fantásti-
ca após iniciar os procedimentos de nosso 
protocolo para lesão medular.

Dr. Adriano Borges Amaral 
tem Terapeuta Manual (atua com os 
mais diversos métodos de terapia 
manual) Fisioterapeuta, Professor 
de Educação Física, Especialista em 
Fisiologia do Exercício, Mestre em 
Ciências do Movimento, Professor 
Universitário, Docente de Cursos de 
Terapias Manuais, Diretor Clínico da 

AFA Fisioterapia e Reabilitação, Criador do Protocolo Adriano 
Amaral para Cura da Hérnia Discal Mentor e Criador do Mé-
todo Toque Mágico de Terapia Manual, Idealizador e Instrutor 
do Programa Magic Therapy Touch, Autor e Mentor Sistema 
3APCD, “Dor Nunca Mais”, Sua Saúde No Canal (Youtube)
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ABRAÇO ROSA: ATRÁS DE UMA MAMA, 
BATE UM CORAÇÃO !

POR LU FIGUEIREDO

Outubro Rosa é um mês que marca pe-
las campanhas de prevenção do câncer de 
mama. Esta iniciativa tem sido muito impor-
tante para que muitas vidas sejam salvas.

Neste período se intensifica a impor-
tância do autoexame, ações de acesso à 
mamógrafos como as carretas equipadas, 
ônibus rosa e orientações efetivas de pre-
venção. 

O choque ao receber o resultado posi-
tivo para câncer de mama é um fator que 
envolve toda família e o primeiro pensa-
mento, é que a morte chegou e o   mundo 
da mulher cai. Neste momento a partici-
pação de uma equipe multidisciplinar é de 
total importância. A interação, preparo e 
humanização são fatores que farão a dife-
rença, no processo de acolhimento, é de 
suma importância o olhar de profissionais 
capacitados para um acolher com proposta 
inclusiva com ações de comunicação as-
sistiva, orientação e condições acessíveis 
eficazes,  pois estas ações fazem parte do  
direto da mulher com ou sem  deficiência 
dentro dos programas de saúde.

Algumas mulheres sentem na pele o 
momento do abandono, pois os parceiros 
e familiares não conseguem lidar com as 
fragilidades que implicam a descoberta da 
doença. As modificações do corpo, rea-
ções do tratamento agressivo como qui-
mioterapia e radioterapia, mastectomia e 
todas as consequências, e muitas vezes 

muitos abandonam o barco e as deixam 
sozinhas, e a solidão é tudo que a mulher 
não quer sentir, quando já não se tem von-
tade de  reagir, se olhar no espelho, pois 
as perdas são marcantes e desafiadoras, 
queda dos cabelos, inchaços, pele seca, 
manchas  e tantas transformações advin-
das da  luta contra o câncer.

Algumas sofrem a violência psicológica 
durante o tratamento, pois o marido, e ou 
familiares até as acompanham, mas não 
participam das sessões de apoio, cobram 
o tempo gasto enquanto aguardam as te-
rapias, isso é um fator extremamente des-
trutivo neste processo tão delicado do tra-
tamento, pois as vítimas acabam sofrendo 
da doença e seus efeitos colaterais e ain-
da todo efeito biopsicossocial. O coração 
destas mulheres bate forte, pedindo para 
serem ouvidos em suas carências afetivas, 
desejos diversos, necessidade de resgatar 
a autoestima estímulos sexuais, pois são 
fatores que ajudam na vontade de vencer. 
Como lidar com tantas mudanças ?

Podemos lançar um olhar   da mesma 
forma que abraçamos a luta pela  preven-
ção ao câncer de mama, sobre o processo 
de acolhimento no tratamento e   criarmos  
ações de humanização na atenção  às ví-
timas diagnosticadas  com  o  câncer de 
mama.

Um abraço rosa é o passo que pode-
mos dar neste desafio e cabe pensarmos 

em algumas ações importantes: Preparar 
a família para o desafio do amor neste mo-
mento de adversidade através da confian-
ça na equipe médica, no tratamento, nos 
acompanhamentos terapêuticos.

Incentivar a presença da família e de 
uma forma especial o par afetivo  em cada 
processo do tratamento.

Olhar para a pessoa com acolhimento, 
isto implica que através das ações seja 
transmitido a esperança da vitória sobre a 
doença, e a continuidade do amor e cari-
nho, apesar dos traumas e sequelas.

O dia da descoberta do diagnóstico 
pode ser nublado, mas o abraço rosa, pode 
definir um novo colorido.

Conscientizar que o acolhimento faz 
parte da cura, é uma causa que podemos 
abraçar junto com o Outubro Rosa, pois ao 
tratarmos de ações ao combate de câncer 
de mama, não podemos fechar os olhos 
para  o diagnóstico e tratamento, pois o 
coração de uma mulher que ama,  que 
tem vaidade, que ainda quer ser desejada 
, que não está disposta a perder a vida 
pelos cânceres do descaso,  despreparo, 
do desprezo e acima de tudo, do medo, 
mas, que ao receber um acolhimento com 
humanização o resultado do tratamento 
será a cura.

Um olhar sobre o “Abraço Rosa”, faz 
parte do nosso desafio sobre a saúde da 
mulher, pois: “atrás de uma mama, bate o 
coração de uma mulher”.

Lu Figueiredo 
é Bióloga, Neuropsicopedagoga.
Especialista em Sexologia e Ed. Inclusiva.
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