
Edição 01 - Ano 01
Novembro | Dezembro 2014

Sem limites
Jornal 

Crepúsculo - Centro de 
Desenvolvimento Humano
Associação se transforma em Centro de 
Desenvolvimento Humano para pessoas 
com limitações aparentes ou não aparentes.
Páginas 08 e 09.

POLÍTICA
Direitos das Pessoas com Deficiência, 
um longo caminho a percorrer.
Página 10.

TURISMO
Programa Praia Acessível” é opção de 
turismo  adaptado em São Sebastião (SP).
Página 13.

OPINIÃO APARENTE
Rodas, 
por Marcelo Xavier.
Página 12.

Fo
to

: G
u

id
a 

Fe
li

p
e



EDITORIAL

or que lançar um jornal inclusivo? Para quem uma compartilhados por todos nós naturalmente em nosso 
publicação como essa interessa? Essas são perguntas cotidiano. E nossas ações são reflexos dos entendimentos que Pmuito importantes a serem respondidas por nós. temos das coisas. Com esses entendimentos que convivemos 

uns com os outros, criamos nossos filhos, construímos nossas 
Mesmo levando em consideração todos os avanços cidades, planejamos nosso sistema de educação, de trabalho, 
relacionados aos direitos das pessoas com “deficiência”, a etc. 
própria expressão, utilizada para identificar esses seres 
humanos, nos aponta uma realidade no mínimo inapropriada a Ao aceitarmos o grau de deficiência do nosso pensamento, em 
uma sociedade verdadeiramente inclusiva. O dicionário Aurélio relação a uma sociedade verdadeiramente inclusiva, nos 
nos esclarece: “Deficiência: 1. Falta, carência. 2 Insuficiência”. damos conta da urgência de um redirecionamento simbólico 
Como antônimos de deficiência temos, dentre outros, em nossas relações sociais e humanas. Tanto é que se 
“qualidade, impecabilidade, perfeição”. Falta/Qualidade. pararmos para pensar sobre uma sociedade verdadeiramente 
Carência/Impecabilidade. Insuficiência/Perfeição. Falta de inclusiva veremos que ela nada mais é que uma sociedade 
qualidade, carência de impecabilidade, insuficiência de verdadeiramente democrática.
perfeição em relação a quê? Essa denominação tem mais 
relevância se tivermos como parâmetro a produtividade Então, por que lançar um jornal inclusivo? Porque é urgente 
capitalista, na qual se exige em maior grau um rendimento contribuir para resignificar determinadas representações 
quantitativo. Mas, não é essa produtividade que define o simbólicas, construídas em nossas relações sociais. Como 
humano, o espírito, o Eu. Para além de uma dificuldade ou uma várias são as ações positivas e os saberes humanos capazes de 
limitação que seja perceptível a todos, dentro de cada uma potencializar nossa perspectiva de um futuro de maior 
dessas pessoas existe um Eu, como acontece com todo ser qualidade, propomos uma forma de aglutinar esses diversos 
humano. E mais, existe um cidadão. fazeres em uma só pauta contínua de utilidade pública. Por isso, 

dedicamos esse jornal às várias pessoas, instituições, 
É neste sentido a crítica. A expressão deficiência, mesmo se for entidades, associações, organizações, órgãos públicos ou 
levado em consideração somente o parâmetro produtivo, é privados que vêm escrevendo histórias mais humanizadas no 
depreciativa, negativa, não é positiva. É excludente. Não é mundo.
construtiva. É da mesma família das imagens construídas há  
muitos e muitos séculos atrás, nas quais tudo que se Respondendo a segunda pergunta, “para quem uma publicação 
relacionava a essas pessoas, não era coisa de Deus. Isso como essa interessa?” Para todos. É Sem Limites!
demonstra o tamanho do nosso atraso no que se refere aos 
significados, ao campo do simbólico, aos sentidos Gustavo Bartolozzi | Primavera de 2014
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ENTREVISTA 3

Arnaldo Alvarenga
Coordenador pedagógico do curso de Licenciatura 
em Dança e do curso de extensão em Pedagogia 
do Movimento para o Ensino de Dança

 É fundamental que o desenvolvimento
 humano aconteça em todos os patamares 

da nossa manifestação no planeta.

uando você fala de desenvolvimento humano, é possível campos em que eu pretender atuar, porque estarei colocando 
entender isso de várias maneiras. Eu penso no parte de mim, que tem relação com essa experiência qualificada Q
desenvolvimento humano a partir da materialidade do que eu vivo, em amplo espectro da minha vida. 

nosso corpo. O corpo inteiro tem a necessidade em aprender. Trazer alguma coisa com o meu trabalho, que acenda uma luz e 
Por exemplo, se eu colocar meu foco, exclusivamente, em essa luz também acenda a luz do outro, essa luz também me 
aperfeiçoar meu modo de olhar, ou meu modo de pegar ou, ilumina. Então, desenvolver o humano é se preocupar 
ainda, o modo de andar, esses são conhecimentos parciais. Eles principalmente com o que aquilo que a gente faz, produz e se 
não abarcam a totalidade do que o ser humano é capaz. Existe efetiva no outro, como desenvolvimento.
um desenvolvimento necessário a essa materialidade física que 
me encarna aqui.  Se os quatro aspectos fundamentais que nos 
organizam, que são o físico, o energético, o emocional e o 
mental, não receberem o alimento necessário, dificilmente eu 
serei um ser social disponível para a socialização. O 
desenvolvimento, portanto, precisa ser pleno e integral. 

Quando chegamos ao campo do altruísmo e a capacidade de 
entender melhor algo que está além de mim, algo que eu faça Independente dos níveis cognitivos, dos níveis de desempenho 
desapegado ao resultado que aquilo vai produzir em mim, físico, intelectual  e emocional que cada pessoa tem, existe um 
estou, assim, em outro patamar.  Isso me faz chegar em um tipo de potencial já instalado em cada um, que nos compete, é 
outro lugar, a de um ser completo. claro, qualificar. Mas temos que ter a oportunidade também de 

olharmos para dentro.Tem uma imagem simples, mas 
É fundamental que o desenvolvimento humano aconteça em magnífica, do Jung, onde ele apresenta a esfera da consciência 
todos os patamares da nossa manifestação no planeta. Estou  e do inconsciente.  O pensador Jorge Angel Livraga faz uma  
usando aqui como referência uma concepção que os orientais reflexão dessa imagem do Jung no qual ele diz que dependendo 
usam há tempos, pensando em sete possibilidades de da situação e/ou circunstância, a gente não devesse mexer no 
manifestação humana: nosso corpo físico, corpo vital, corpo inconsciente, mas aumentar cada vez mais a luz sobre a 
emocional, corpo mental, por exemplo, que no entendimento consciência, de tal maneira, que a intensidade desta luz desfaça 
ocidental  é nomeado de outra forma. toda a escuridão que o mundo inconsciente possa ter. Eu penso, 

assim no espalhamento continuo de luz. Ao jogar luz sobre as 
A totalidade do ser humano é a possibilidade integral de coisas, eu termino recebendo a luz de volta ao compartilhar 
desenvolvimento humano, que vai se refletir em todos os com o próximo. 



EDUCAÇÃO4

oje, quando falamos de inclusão escolar, estamos acontecer outras formas de pensar e agir sobre a Educação, 
falando de um processo de transição de crianças, jovens principalmente pela via das práticas de formação humana, da He adultos com deficiência, da escola especial para a convivência, da participação, do cuidado de si e do outro, saber 

escola comum. O público alvo da inclusão escolar, segundo o tomar decisões e fazer críticas construtivas, se comunicar 
Ministério da Educação, é o de crianças, adolescentes, jovens e adequadamente, tolerar o outro, ouvir o outro sem julgamento, 
adultos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento saber externar sentimentos de maneira adequada, controlar 
ou altas habilidades, que deve ser atendido em todos os níveis impulsos, conviver com as diferenças de opiniões e crenças, 
da educação desde a educação infantil até a educação superior. trabalhar cooperativamente e tantas outras atitudes tão 
Os desafios são muitos para garantir a permanência das fundamentais para a convivência humana.
pessoas com deficiência na sala de aula, uma vez que a inclusão 
escolar é processo, que não se resume à matrícula das pessoas 
com deficiência nas escolas comuns, mas engloba a garantia de 
sua permanência, continuidade dos estudos e entrada no 
mercado de trabalho.

Pode-se dizer que é um fenômeno social, histórico e político, 
que vem ocorrendo não somente no Brasil, mas em outros 
países. Trata-se de conquista de direitos, pois consolida o 
direito e o anseio de inúmeras pessoas de participarem da vida 
social, exercendo direitos de cidadãos, cabendo à sociedade 
tornar-se acessível e se preparar para acolhê-los.

Uma criança ou um jovem com deficiência tem muito a ganhar e 
a contribuir para a sala de aula comum e para a escola. Por um 
lado, a convivência social e a experiência educativa são 
fundamentais no desenvolvimento das potencialidades que 
esta criança ou jovem tem, principalmente, no que se refere ao 
exercício da autonomia. Por outro lado, a inclusão escolar 
ensina a professores, gestores e aos colegas, especialmente 
àqueles que se julgam “normais” ou cuja deficiência não está 
tão aparente, a rever conceitos, flexibilizar práticas, modificar 
concepções de homem e de mundo. A escola pode propiciar 
momentos de participação social, de discussão sobre mitos e 
preconceitos, sobre mobilização popular e a conquista dos 
direitos, fazer acontecer uma melhor formação humana e a 
vivência da solidariedade. A presença de crianças com 
deficiência na escola comum pode abrir espaços para fazer 

Inclusão escolar: para além dos limites, 
as potencialidades

Gráfica SM Print
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 Medicina Antroposófica é considerada uma ampliação da que tem uma perna menor que a outra ou que possua uma 
formação médica acadêmica. Por isso, ela é exercida deficiência social como a timidez, por exemplo. Ou ainda, pode Aexclusivamente por um profissional médico, enriquecida ser uma deficiência gástrica. "A visão dessas pessoas no mundo 

pelo trabalho conjunto e interdisciplinar com outros é diferenciada. O que eles podem aprender com isso? O que ele 
profissionais, tais como: pedagogos, psicólogos, massagistas se propôs a aprender com isso? Ou seja, todos nós somos 
rítmicos, terapeutas artísticos e euritmistas. De acordo com a especiais. Independente se sua deficiência é aparente ou não, 
Dra. Danielli Oliveira, a medicina ampliada pela antroposofia todos nós somos deficientes", explica.
não exclui a medicina acadêmica. "Eu trato meus pacientes 
usando as medicações comprovadas cientificamente, mas isso De acordo com Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, toda 
não exclui o uso da medicação antroposófica, que pode apoiar a medicina é pedagógica e toda pedagogia é terapêutica. "Toda 
medicina tradicional", explica. medicina é pedagógica nos diz que a doença, a deficiência, vai 

nos ensinar algo. Já dizer que toda pedagogia é terapêutica nos 
Sinteticamente, pode-se dizer que a Medicina Antroposófica diz que o aprender é que cura. Se você entende a doença, se 
tem uma percepção ampliada do ser humano, da saúde x você aprende com ela, isso é terapêutico, isso é que nos cura", 
doença e do processo de vida. Diante de uma doença, o médico finaliza.
antroposófico vai considerar o quadro clínico do paciente - seus 
sintomas e dados de exames laboratoriais ou por imagem - 
como qualquer outro médico. No entanto, somada a essas 
informações, ele vai pesquisar sua história de vida: como está a 
vitalidade desse paciente, o seu desenvolvimento emocional e 
como ele tem conduzido sua vida através dos anos. Assim, o 
diagnóstico tornar-se mais profundo e individualizado. " A 
medicina ampliada pela antroposofia vê o paciente como ser 
individual, com a sua história, com o modo dele reagir às 
doenças de modo individualizado. Eu posso tratar 10 diabéticos 
ou 10 hipertensos, e cada um vai reagir de uma forma à 
doença", exemplifica a Dra. Oliveira.

Sob a ótica da antroposofia, o uso dos termos "especial" ou 
"deficiente", não faz sentido. "Todo ser humano tem um 
peculiaridade, tem algo especial. Todos nós somos especiais. A 
visão da antroposófica  mostra que cada um de nós, como Ser 
terreno mas também espiritual, tem uma missão, no sentido de 
algo a aprender. Assim, todos esses conceitos podem ser 
revalorizados", teoriza. 

A Dra. Oliveira utiliza alguns exemplos simples: uma pessoa 

Medicina Antroposófica: somos todos especiais

Os 12 Sentidos do Ser Humano
BÁSICOS
Tato, movimento, equilíbrio e vital.
Os quatro sentidos básicos se desenvolvem nos primeiros 
sete anos de vida e são diretamente influenciados pelos 
estímulos sensoriais oferecidos nessa época.

INTERMEDIÁRIOS
Olfato, paladar, visão e calor (térmico)
Os sentidos chamados intermediários são aqueles que 
têm relação com a natureza do mundo externo e se 
desenvolvem no período dos sete aos 14 anos de idade.

SUPERIORES
Audição, palavra, pensamento e o sentido do "eu”
Dos 14 aos 21 anos, são desenvolvidos os sentidos mais 
sutis, que revelam um mundo invisível, um mundo 
essencial que nos aproxima socialmente, criando nossas 
relações. 

Todo ser humano tem um 
peculiaridade, tem algo e
special. Todos nós somos 

especiais.



Pessoas físicas ou jurídicas podem ser parceiros do 
Crepúsculo - Centro de Desenvolvimento Humano,

direcionando parte do seu imposto de renda devido .

Para o Fundo para Infância e Adolescência (FIA) 
Doe seu Imposto de Renda

Acesse
e saiba como doar.
 www.crepusculo.org.br 

Corre lá!



COMPORTAMENTO 7

www.lightingbh.com.br
(31) 3081-1605 - (31) 9671-2845

ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAS

éculo XXI e a sexualidade ainda é um tabu. Imagine, uma vida sexual normal. O médico ficou assustado. Os médicos 
então, a sexualidade de pessoas com limitações mesmos não acham que existe a sexualidade [para pessoas Saparentes. Embora ignorada - e por vezes renegada - por com limitações aparentes ]", afirma.  Além das relações com 

grande parte da sociedade, o desejo sexual e a sexualidade não profissionais do sexo, Terence já namorou também.
têm limites, apesar das limitações físicas e intelectuais, sejam 
elas aparentes ou não. Em 2013, o filme "As sessões" levou às De acordo com a psicóloga do Crepúsculo - Centro de 
telas de todo o mundo a história real do poeta Mark O'Brien que Desenvolvimento Humano, Flávia Moura Rangel, a sexualidade 
contraiu poliomielite aos seis anos, doença que o deixou de pessoas com limitações aparentes ainda é tabu. "Não se fala 
imobilizado do pescoço para baixo. Inspirado em um conto do em sexualidade de pessoas com alguma disfunção. Fala-se em 
próprio O'Brien, o filme retrata o período de sua vida em que ele dificuldade de moradia, de trabalho, de educação, mas não de 
recorreu a uma "terapeuta sexual" (interpratada por Helen sexualidade. Geralmente a sociedade e a família tratam essas 
Hunt) com a qual mantém relações sexuais. Com realismo e pessoas como assexuadas ou os infantilizam, como se não 
sutilezas, o filme aborda os temas sexo e limitações físicas. houvesse sexualidade", explica Rangel. De acordo com ela, a 

inclusão ainda não promove um estímulo da sexualidade das 
Na vida real, longe dos estúdios de cinema, a história de pessoas com limitações. "É preciso ouvir o que eles têm a nos 
Terence tem muito em comum com O'Brien. Embora possua ensinar sobre isso. Por que eles não têm direito ao amor? A 
limitações aparentes, seu desenvolvimento intelectual sexualidade vai muito além dos órgãos genitais e ao ato sexual 
acompanhou sua idade cronológica. Assim, durante sua em si. Esse limite está em nossas cabeças e não na cabeça 
adolescência, Terence, como todo jovem de sua idade, começou deles", finaliza.
a manifestar o desejo de ter sua primeira relação sexual. Com o 
apoio de seus irmão e  sua família, ele pôde vivenciar isso. 

Durante um período, sua família passou a 
pesquisar e entrevistar profissionais do sexo 
para identificar uma profissional que pudesse 
atendê-lo. "Eu nem sabia que existiam 
profissionais do sexo que estavam 
acostumadas a atender pessoas com 
limitações aparentes", explica Diusa, mãe do 
Terence. "Embora tenha corrido tudo bem, no 
início eu sofri muito em pensar que eu tinha 
que pagar alguém para fazer amor com meu 
filho", relembra. Ela ressalta que o apoio 
incondicional de toda a família foi muito 
importante para esse momento inicial e, 
principalmente, para o próprio Terence. 

Hoje, Terence tem uma vida sexual normal, o 
que o levou, inclusive, a operar a fimose que 
lhe dava um certo desconforto. "O médico que 
foi operá-lo perguntou o por quê ele queria 
fazer essa cirurgia e eu respondi que ele tem 

A sexualidade sem limitações 

Sem tabus

Terence
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MATÉRIA DA CAPA

ara falar algo sobre o Crepúsculo - Centro de Educação Sem Barreiras.
Desenvolvimento Humano é preciso começar falando de Psonhos. Existe uma fala popular que diz para termos Hoje a instituição está em uma casa que propicia a realização, 

cuidado com o que sonhamos, pois este sonho ou desejo pode com dignidade, de uma parte significativa dos seus sonhos de 
se tornar realidade. O crepúsculo completa neste ano 18 anos conscientização e desenvolvimento. São 80 atendidos na sede 
de vida. Vida que se tornou possível a partir de muito sonho. da associação, 120 professores em processo de formação em 
Sonha-se com uma humanidade repleta de inclusão, arte e inclusão, são 70 alunos em oficinas artísticas em 
conscientização, desenvolvimento, verdade, inteireza, instituições parceiras e 50 jovens atendidos através de parceria 
excelência, alegria, atenção, cuidado, inovação, dignidade, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social com o 
honestidade, transparência, qualidade, organização, programa pró-jovem que ocorre em comunidades carentes de 
profissionalismo, ética e um verdadeiro respeito à diversidade Belo Horizonte.
humana. 

A Crepúsculo é um organismo vivo no qual existe a capacidade e 
No nascimento da instituição em 1996 as aspirações já eram a possibilidade constante de transformação. Seu crescimento 
estas. Em diálogo com Adriana Leister e Kely Aguiar ocorre através de um olhar atento com o qual todos os 
professoras de ensino especial na época, Luciane Kattaoui colaboradores são instigados a se desenvolver pessoal e 
bailarina de formação técnica e em graduação em Terapia profissionalmente. 
Ocupacional buscava unir seus conhecimentos de arte e saúde. 
Dá-se início as ações da hoje denominada Crepúsculo Cia de 
Dança. 

No início pensou-se em montar apenas este grupo de dança  
inclusivo, mas com o tempo outras linguagens artísticas e os 
atendimentos clínicos foram se mostrando ricos para o 
trabalho. Mais à frente percebeu-se que os atendidos poderiam 
também se profissionalizar artisticamente e assim foram se 
constituindo os grupos artísticos com caráter profissional, da 
mesma forma ficou claro que toda a metodologia desenvolvida 
internamente poderia ser realizada externamente para equipes 
ou outros profissionais que se interessassem por ela. Desta 
forma nasce em 2002 a Associação Crepúsculo – Arte, Saúde e 

Crepúsculo - Centro de 
Desenvolvimento Humano

8

VISÃO DE VANGUARDA
“Os seres Humanos com dificuldades ou 
limitações, aparentes ou não aparentes, 
precisam reconhecer essas limitações e 
viver seus processos de desenvolvimento 
a partir das suas limitações, sejam elas 
físicas, intelectuais, emocionais, psíquicas, 
relacionais ou sociais.”

Verão de 2014

Créditos: Guida Felipe 



Esta visão nasce de um questionamento a cerca da utilização do Entende-se que essa convivência entre pessoas com limitações 
termo “pessoa com deficiência”. O termo não se faz adequado aparentes ou não aparentes não deva levar em consideração 
por não ser potencializador dentro de uma proposta que busca características físicas, intelectuais, emocionais, psíquicas, de 
desenvolvimento, ampliação de possibi l idades e comportamentos, de etnia ou condição socioeconômica. 
conscientização das pessoas.  

O Crepúsculo acredita na importância das atividades do Centro 
Foi a partir desta Visão de Vanguarda construída em um de Desenvolvimento Humano no processo de transformação 
processo coletivo de pesquisa dos sentidos compartilhados da dos atendidos, seus familiares e de todos os profissionais da 
Crepúsculo com os colaboradores da Associação que foi instituição. Entendendo assim que cada área de conhecimento 
deflagrado, não sem um pasmo inicial, o entendimento de que o tem ricas e peculiares contribuições aos indivíduos e à 
Centro de Desenvolvimento Humano já era uma realidade e sociedade, mas apenas em conjunto e em relação podem 
não sabia-se. proporcionar o processo de desenvolvimento humano.

Aprofundando ainda mais no processo de pesquisa seus 
aguerridos colaboradores perceberam que existia uma 
“Missão”, que assim foi definida: 

O Núcleo Artístico tem dois focos de atuação, sendo um de 
formação e outro de profissionalização. A formação ocorre 
através de oficinas de artes plásticas, arte e brincadeiras, 
dança, música, teatro e contação de histórias. A 
profissionalização acontece em três grupos artísticos: 
Crepúsculo Cia de Dança, Núcleo de Investigação Teatral 
Crepúsculo e Cia Teatral Crepúsculo.

No Núcleo Clínico os profissionais acompanham 
individualmente cada pessoa com o objetivo não só de tratar os 
sintomas, mas de entender a complexidade da saúde/doença 
pessoal, familiar e social, para então propor tratamentos 
capazes de promover uma vida saudável. São oferecidos 
atendimentos de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia 
Ocupacional, Fisioterapia, Massoterapia, Reiki e Massagem 
Relaxante.

O Núcleo Pedagógico oferece atendimentos individualizados e 
em grupos de psicopedagogia e de alfabetização.

O Núcleo de Formação é o responsável por proporcionar que a 
metodologia criada e desenvolvida pelo Centro de 
Desenvolvimento Humano chegue a instituições e equipes que 
por elas se interessem.

O Núcleo de Cinema e Novas Mídias para além do registro 
atuará em duas frentes: Produção Audiovisual e Acessibilização 
Audiovisual.

O Projeto Diversidade e Protagonismo é uma das ações que se 
fundamenta na interdisciplinaridade em prol do 
desenvolvimento humano. A proposta do projeto é de oferecer 
atividades que promovam uma inter-relação entre os saberes 
artísticos, clínicos, pedagógicos, sociais e humanos. Prioriza 
atividades potencialmente geradoras de conscientização, que 
podem levar à autonomia, propiciando que a pessoa se 
expresse, atue e seja protagonista de sua vida.

E de sonho em sonho mais uma realidade se apresenta, nasce o 
Crepúsculo – Centro de Desenvolvimento Humano e 
novamente tivemos nossos sonhos ampliados. 

9

O Crepúsculo - Centro de Desenvolvimento Humano 
propõe uma convivência na qual Seres humanos 
com dificuldades e/ou limitações, aparentes e\ou 

não aparentes, possam se conscientizar, desenvolver, 
relacionar, produzir, enfim, ampliar suas potencialidades

e conquistar autonomia de forma respeitosa e alegre. 
Para tanto serão utilizadas várias áreas do conhecimento
e do fazer humano, dentre elas a arte, a saúde, a educação 

e o trabalho.

A constituição do Centro de
Desenvolvimento Humano:

Alunos do Núcleo de Investigação Teatral

Conheça mais o Crepúsculo - Centro de 
Desenvolvimento Humano. Acesse 
www.crepusculo.org.br
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POLÍTICA

 Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com de oportunidades e o conceito de sustentabilidade - 
Deficiência é um importante marco internacional e uma racionalização da utilização dos recursos naturais para que as Adas maiores conquistas contemporâneas da legislação gerações futuras possam ter, pelo menos, as mesmas 

em relação aos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. O possibilidades de desenvolvimento que a sociedade 
Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção, tem contemporânea. Do ponto de vista do Desenvolvimento 
equivalência de emenda constitucional, assumindo o propósito Humano, as pessoas almejam viver em uma sociedade onde a 
básico de “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e liberdade atinja níveis em que as escolhas possam ser 
equitativo de todos os direitos humanos e liberdades ampliadas e diversificadas. A diversidade é uma condição social 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover que enriquece as relações e possibilidades de trocas de 
o respeito pela sua dignidade inerente”. informação e desenvolvimento pessoal. Promover o 

desenvolvimento de políticas públicas neste sentido, significa 
Ainda há um longo caminho a percorrer para construir uma portanto reconhecer essas diferenças e conectar os fatores 
sociedade inclusiva. Um dos principais empecilhos neste intuito ambientais, econômicos e sociais no planejamento coletivo de 
é a falta de acessibilidade. Acessibilidade constitui uma todas as ações em prol das Pessoas com Deficiência. 
condição necessária para o atendimento integral dos direitos. 
Para garantir a equiparação de oportunidades em todas as 
esferas da vida, é necessário reconhecer que as condições de 
acesso estão relacionadas às questões socioambientais e não 
às características pessoais. A acessibilidade deve ser tratada na 
perspectiva do desenho universal considerando todas suas 
dimensões.

Promover a acessibilidade no país ainda é um grande desafio. 
Em Belo Horizonte a questão vem sendo tratada de forma 
intersetorial envolvendo ações pontuais em diversos setores. O 
rebaixamento das calçadas nas travessias de pedestres, a 
implantação de sinalização tátil no hipercentro, do Transporte 
Acessível na educação, do Táxi Acessível, das 732 vagas de 
estacionamento rotativo para Pessoas com Deficiência, das 
janelas de LIBRAS nos painéis informativos do BRT/Move, das 
orientações para acessibilidade das calçadas privadas - Projeto 
Amar BH, dentre os diversos programas nas áreas de saúde, 
assistência social, esporte, lazer, cultura e educação inclusiva, 
são exemplos de alguns dos esforços do poder público nesta 
direção.

O acesso aos direitos, no entanto, ainda não se encontram 
universalizados. Para a universalização é necessário 
estabelecer uma política pública que contemple a equiparação 

Direitos das Pessoas com Deficiência, 
um longo caminho a percorrer

Modelo de Taxi Acessível de Belo Horizonte (MG). 

Cristina Abreu, Coordenadoria de Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD)
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ARTIGO

tividade em geral é entendida como o ato ou conjunto de vida ativa é a forma de um organismo se manter e se equilibrar 
atos em virtude do qual um sujeito ativo (agente), que no mundo de realidade, em harmonia com sua própria natureza Apode não ser humano, que efetivamente age ou atua e sobre a natureza em seu redor. Ocupar-se é, para o homem, 

modificando uma determinada matéria-prima, traduzindo-se uma necessidade fundamental, que mantém o equilíbrio do 
num resultado ou produto, que é essa matéria mesma já corpo através do ritmo de trabalho, descanso, lazer e sono                                                                                          
transformada   pelo   agente.  Enquanto   "atividade Kielhofner (1991).
propriamente   humana   só   se   verifica   quando   os atos  
dirigidos  a um objeto para  transformá-lo  se iniciam  com  um  As atividades são inerentes ao indivíduo e é pela sua realização 
resultado   ideal   ou   finalidade   e terminam  com  um  que a pessoa satisfaz necessidades e desejos, buscando um 
resultado   ou   produto   efetivo real" (VASQUEZ, p. 187). resultado previamente estabelecido. O significado que cada um 
Dessa maneira, a atividade da  consciência deve ser   atribui às suas atividades, no entanto, é único, implicado em 
compreendida   como   a   relação   entre   o pensamento e a interpretações pessoais do sujeito.
ação, mediados pela finalidade a qual o homem se propõe.

Quando, em virtude dessas interpretações, a atividade adquire 

O fazer humano deve ser resultado do conhecimento e deve propósito e significado, transforma-se em ocupação (LILLO, 
modificar a realidade exterior, formar os homens, aproximá-los 2003). Para Castro, Lima e Brunello (2001), as atividades, em 
entre si e enriquecer o mundo de valores. Terapia Ocupacional, possibilitam a cada um ser reconhecido e 

se reconhecer por outros fazeres. Os sujeitos descobrem 
Na análise da ação humana, podemos descobrir um conjunto interesses, habilidades e potencialidades, delineando caminhos 
de momentos ou fases que constituem a sua estrutura : - o possíveis no território das atividades e produções humanas.
sujeito (o ator ou agente que pratica a ação);- a intenção (o que 
o agente da ação tem em vista atingir, o objetivo);-o motivo  (a CASTRO, E.; LIMA, E.; BRUNELLO, M. I. Atividades humanas e 
razão apresentada para justificar a ação);- a causa (a razão terapia ocupacional. In: DE CARLO, M. M. R. P.; BARTALOTTI, 
nem sempre evidente que motivou a ação);-a  deliberação (a C. Terapia Ocupacional no Brasil: fundamentos e perspectivas. 
análise das condições da ação, dos seus objetivos, motivos e São Paulo: Plexus, 2001. p. 41-59.
opções);-a decisão (a manifestação de uma escolha ou KIELHOFNER, G.; BURKE, J. P.; IGI, C. H. Um modelo de 
opção);-a execução (a realização da opção escolhida. Esta ação ocupação humana: parte IV: avaliação e intervenção. 
deve ter resultados e consequência. Tradução: Maria Auxiliadora

Cursino Ferrari. Revista de Terapia Ocupacional da USP. São 
O papel do terapeuta ocupacional é ser um facilitador no Paulo, v. 2, n. 2/3, p. 127-144, 1991.
processo de  engajamento em atividades significativas que LILLO, S. G. La ocupación y su significado como factor 
reorganizam o cotidiano fazendo com que os clientes se sintam influyente de la identidad personal. Revista Chilena de Terapia 
capazes de fazer algo, o que aumenta sua auto-estima. Ocupacional, Santiago, n. 3, nov. 2003.
O ser humano possui um princípio de ocupação inerente à sua VÁSQUEZ, A. S. Filosofia da Práxis. São Paulo: Ed. Expressão 
essência. Esse princípio manifesta-se por meio de diferentes Popular, 2007.
formas de fazer, seja no trabalho, na brincadeira ou nas 
atividades de vida diária, com um contexto temporal, físico e 
sociocultural que caracteriza amplamente a vida humana. A 

Fazer Humano Janine Gomes Cassiano
Terapeuta Ocupacional
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OPINIÃO APARENTE

espaço vazio agora se chama vaga.

Tanta euforia, por conta de uma mera conquista tecnológica, 
acabou literalmente atropelando o homem civilizado. Movido à 
grana – da produção à utilização –, os carros se tornaram os 
donos do pedaço. Jogaram pra escanteio os simples mortais e 
seus passos baratos, suas deficiências, seu ritmo lento, seu 
jeito de se relacionar exageradamente humano, 
antieconômico.
Conduzir uma cadeira de rodas, por exemplo, pelos tapetes 
negros estendidos aos carros, traz a sensação de que se está no 
céu, ou coisa parecida. Nenhum buraco, nenhum degrau, 
nenhuma depressão, nenhum obstáculo. O caminho está 
aberto e desimpedido à passagem do rei. A qualquer ferida que 
se abra nele, corre-se a tratá-la para que Sua Majestade não se nventaram a roda, ufa! A humanidade suspirou aliviada e 
aborreça.agradecida. Viver ficou mais leve, mais veloz. Debaixo de Itoda carga pesada, finalmente lá estava a roda trabalhando 
Pobre cadeira, reles súdita que não altera o movimento do entra duro, com a mesma cara redonda e feliz de sempre. Nem é 
e sai de moedas nos cofres do poder, será tomada por intrusa, preciso dizer que nos tornamos rodo-dependentes. Pra tudo e 
inconveniente, inadequada. Resta a ela retirar-se à via-crúcis em tudo queríamos botar uma rodinha. E botamos. Daí, foram 
de seu dia a dia – à margem da via régia –, e lá encontrar as surgindo carrinhos e carroças de todo tipo e tamanho, mas, 
bicicletas, os carrinhos de bebê, os patins, os skates, as ainda movidos a suor humano ou animal.
bengalas, os tênis, as havaianas, todos tentando chegar ao 
trabalho, ao parque, à igreja, ao consultório médico, aos A lei do menor esforço não demorou a desenvolver músculos 
amigos, ao café.num bicho chamado motor e transferir a ele o trabalho pesado 

de mover rodas. O danado bufa, ronca, cospe fogo, mas 
O mundo ainda não acordou do sonho industrial do século XX. O trabalha direitinho. Só exige que alimentemos seu incorrigível 
prazo de validade daquele modelo social está vencido. Precisa, vício de combustível.
com urgência, reinventar-se.Não deu outra.  Os veículos sobre rodas que se movem por si – 

os automóveis – tornaram-se a sensação do mundo civilizado. 
Multiplicaram-se aos milhões, alteraram o comportamento das 
pessoas e sua relação com o ambiente. Nessa, até mesmo 

Rodas

 agência de publicidade alemã Jung Von Matt/Limmat, e 
as lojas WE Fashion, modissa, PKZ, Schild e Bernies em AZurich, na Suíça, lançaram uma campanha diferente 

para celebrar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Um designer de manequins de moda criou modelos a partir dos 
corpos de 4 pessoas com limitações aparentes, sendo dois 
homens e duas mulheres.  Os exemplares foram expostos em 
vitrines de lojas em Zurique, na Suíça, para chamar a atenção e 
conscientizar quem passava pelas lojas, despertando para a 
aceitação de pessoas com limitações aparentes. Todos os 
manequins foram feitos a partir de corpos reais, de pessoas 
com escoliose ou osteogénese imperfeita, por exemplo.

A campanha, intitulada “Because who is perfect? Get closer” 
ou" Porque quem é perfeito? Chegue mais perto",  reflete a 
obsessão por um certo padrão de beleza, imposto pelas 
sociedades modernas, e merece ser vista e compartilhada.

Fonte: http://www.hypeness.com.br/

RADAR

Empresa cria manequins com formas de 
pessoas com limitação aparente

Foto: Alain Gsponer
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Marcelo Xavier
Artista plástico, escritor, cenógrafo, 
figurinista, autor de livros infantis.

Marcelo Xavier
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TURISMO

esde o verão de 2010 a cidade de São Sebastião, no infraestrutura de banheiro adaptado, estacionamento, rampas 
Litoral Norte do Estado de São Paulo oferece uma opção de acesso e tudo mais que colabora com o bem estar de quem Dpara o turista com necessidades especiais, o “Programa utiliza este serviço.

Praia Acessível” oferecido pela Secretaria de Esportes do 
município. De acordo com o secretário de Esportes da cidade, Fábio Lopez, 

somente de janeiro a março de 2014 mais de 250 pessoas com 
Instalado no Balneário dos Trabalhadores, que fica na Praia mobilidade reduzida de diversas cidades, como Jacareí, 
Grande, região central da cidade, o programa faz parte da Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Aparecida do Norte, 
missão da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com visitaram o projeto.
Deficiência em possibilitar aos portadores de deficiência física 
todos os bens e serviços, disponibilizando cadeiras de rodas “Isso sem contar as ações realizadas dentro do município, 
anfíbias em cidades do litoral, garantindo o pleno acesso das disponibilizando o programa a pacientes do centro de 
pessoas com deficiência às praias paulistas. reabilitação da Secretaria de Saúde e à APAE, que utilizam a 

estrutura uma vez por semana, totalizando mais 260 
O Governo do Estado cedeu cadeiras anfíbias ao município, um atendimentos no mesmo período”, complementou Lopez.
equipamento que tem por finalidade andar pela areia e entrar 
possibilitar a entrada na água com mais facilidade, sempre com O Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de 
o auxílio de um profissional preparado. deficiência, segundo o Censo do IBGE/2010, e este programa 

procura levar um lazer diferenciado utilizando a cadeira de 
As cadeiras utilizadas no programa são feitas com um pneu rodas anfíbia, que só pode ser utilizada por cadeirantes 
especial que permite superar a dificuldade da areia e também acompanhados pelo facilitador ou outra pessoa, 
não afundam dentro da água, sendo a altura compatível com a independentemente de sua condição física, mediante 
possibilidade do usuário sentir a água, sempre numa apresentação de documentos de ambos e preenchimento de 
profundidade não perigosa do mar e com facilidade de um Termo de Responsabilidade.
transferência por meio de braços removíveis.

O grande objetivo é o de facilitar o acesso destas pessoas ao 
mar, sendo que as condições desta praia sebastianense são 
totalmente favoráveis ao programa, pois a Praia Grande possui 
mar calmo, sem ondas e tem águas limpas.

Além disso o usuário do Praia Acessível conta com a 

Programa Praia Acessível é opção de turismo adaptado 
em São Sebastião no Estado de São Paulo

Para agendamento entrar em contato com 
o professor Áureo Antônio Rego pelo 
telefone (12) 99779-2702 ou na 
Secretaria de Esportes de São Sebastião 

SERVIÇO:
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Participantes do programa “Praia Acessível”, em São Sebastião (SP) Créditos: Arnaldo Klajn
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ANUNCIE AQUI
Jornal Sem Limites

Contato comercial: coordenacao@crepusculo.org.br
(31) 3225-0040 | 3223-4611 | 2555-4611

www.crepusculo.org.br

 Associação Mineira de Reabilitação (AMR) oferece um A Oficina Ortopédica confecciona aparelhos ortopédicos de 
tratamento multidisciplinar a crianças e adolescentes aplicação terapêutica, sob prescrição médica.  As órteses Aatendidos. Contemplando essa multidisciplinaridade, a produzidas e os equipamentos adaptados são essenciais no 

Associação possui há mais de 30 anos uma oficina ortopédica , processo de reabilitação, principalmente em relação à 
pioneira no Estado de Minas Gerais,  que tem como objetivo prevenção de deformidades. Confeccionados de forma 
complementar o processo de reabilitação e minimizar as personalizada, têm como objetivo proporcionar adequado 
dificuldades de acessibilidade de pessoas com limitações alinhamento biomecânico, com maior independência e conforto 
aparentes. para o paciente. As cadeiras escolares adaptadas, por exemplo, 

são individualizadas para atender a necessidade de cada 
Atualmente, a oficina oferece serviços de próteses e órteses e criança. 
de equipamentos terapêuticos a todas as 500 crianças 
atendidas pela associação, além de atender a demandas Desde 2006, Jonatan é um dos assistidos pela Oficina 
particulares e ser um das três oficinas no Estado credenciadas Ortopédica.  Portador de Hemiplegia, uma paralisia que atinge 
para atender ao Sistema Único de Saúdo (SUS).  A Oficina a metade do corpo, ele já recebeu órteses que contribuíram 
Ortopédica conta com técnicos especializados e todos os para seu desenvolvimento motor. 
pacientes contam com o acompanhamento de um 
fisioterapeuta durante o processo de adaptação à órtese.  

 
 

A Associação Mineira de Reabilitação é uma organização 
filantrópica, sem fins lucrativos, e desde 1964 atende  crianças 
carentes com limitação aparente, 

. Atualmente, são 
cerca de 500 crianças e adolescentes atendidos pela 
instituição. Atuando com um corpo de profissionais altamente 
qualificados e comprometidos com essa temática,a AMR conta 
com uma equipe multidisciplinar de profissionais 
especializados nas áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiologia, Psicologia, Neurologia e Ortopedia. 

 
 

"A equipe é um diferencial. 
Conhecemos a qualidade dos profissionais, " destaca Andreia, 
mãe do Jonatan.  

ocasionadas em sua maioria 
por paralisia cerebral e outras síndromes

A oficina de sonhos da AMR 

Um pouco sobre a AMR

Oficina Ortopédica da AMR. Foto: Arquivo AMR

Saiba mais sobre a Associação Mineira de 
Reabilitação. Acesse o site da instituição: 
www.amr.org.br.

www



 Pulsar Cia. de Dança foi criada em 2000 no Rio de dos corpos que envolve a diferença. Como prova disso, recebeu 
Janeiro por Maria Teresa Taquechel y Saiz (Diretora em 2004, do Ministro da Cultura Gilberto Gil e do Presidente AArtística e Bailarina), Rogério Andreolli (Ator e Bailarino) Luis Inácio Lula da Silva o Prêmio de Honra ao Mérito Cultural.

e Andrea Chiesorin (Psicóloga e Bailarina). Desde sua primeira 
formação, sempre teve como um de seus principais focos de É interesse da companhia ampliar o diálogo e o 
interesse o diálogo entre diferentes campos da arte, por isso questionamento em torno da arte para pessoas com ou sem 
além de profissionais ligados a dança, tem em seu quadro deficiências contribuindo com novas perspectivas ao olhar do 
artistas oriundos das mais diversas áreas, tais como teatro, cidadão em relação a outros; dinamizar e desenvolver o olhar 
vídeo, arte circense entre outras. Seguindo esse mesmo do espectador na diferença. Com seu trabalho visa também 
raciocínio, a Pulsar também é composta por um grupo misto de ampliar o relacionamento de artistas e público com deficiência 
artistas com e sem deficiência dos mais diversos tipos. em Centros Culturais, Teatros, Instituições de Saúde e Escolas 

possibilitando assim, a sensibilização do público para a questão 
A importância de ter ousado buscar novos caminhos fora da da acessibilidade cultural sem exclusão, expandindo a 
arte segmentada, possibilitou a companhia circular dentro do consciência coletiva baseando-se na convição de que é no 
cenário da dança contemporânea brasileira e internacional, convívio que alguns estigmas e dúvidas se minimizam ou 
quando em 2004 representou a América Latina na Cerimônia desaparecem e novas relações tem chance de acontecer.
de Abertura, no Internacional VSA Arts Festival, em 
Washington, DC, U.S.A., no Kennedy Centre. Esta conquista se Apesar de seu reconhecimento dentro e fora do país, a Pulsar 
deu pela inegável qualidade artística de suas obras ainda não possui sede própria e realiza suas atividades no 
coreografias e pelo esmero de suas produções que primam Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, sendo 
sempre pelo um alto padrão de suas obras.  No Brasil, a companhia residente desde sua fundação do mesmo, o que 
companhia já participou dos principais festivais de dança, sem dúvida, viabiliza sua existência já que o ambiente é 
entre eles o “Festival Panorama da Dança”, “Festival de Dança totalmente adaptado e com sua infraestrutura permite aos 
de Joinville”, “Dança em Trânsito”, “Circuito SESC” entre bailarinos fácil acesso às suas instalações. A Cia não é 
muitos outros. patrocinada por nenhuma empresa pública ou privada, 

mantendo-se com recursos limitados oriundos de prêmios e 
Desde seu primeiro trabalho a Pulsar dedica-se à construção de editais de arte que possibilitam a companhia realizar, 
obras coreográficas em dança contemporânea. Suas pesquisas desenvolver a qualidade da suas ações e espetáculos.
são baseadas, em técnicas de consciência do movimento  
através do método Angel Vianna, Feldenkrais, Eutonia, assim A companhia também realiza outras atividades, tais como 
como em outras técnicas, tais como Contato Improvisação, workshops, palestras sobre dança, educação e cidadania e 
Laban, Dinâmica Muscular, Balé e Dança Contemporânea, que festivais, como é o caso do Festival “Corpos Ímpares”, ação que 
são suporte para a construção corporal, potencialização e contribui ativamente pela construção de políticas em 
criação de seus bailarinos-interpretes refletindo assim em sua acessibilidade cultural para pessoas com deficiência e 
pesquisa a multiplicidade do indivíduo e as possibilidades de transtorno mental apresentando diversas possibilidades 
produção artística entre corpos ímpares com resoluções artísticas, com a intenção de promover a troca de experiências 
próprias de movimento. e desenvolver um olhar para outras possibilidades emergentes 

nas diferenças entre os indivíduos. O evento oferece 
Por tudo isso, vem sendo considerada nos últimos anos uma espetáculos, mostras de vídeos, exposições, oficinas, mesas-
referência nacional no trabalho artístico e baseada no binômio redondas com farto material de várias companhias de dança e 
dança e deficiência, contribuindo com novas perspectivas no performance, nacionais e internacionais. O próximo Festival 
olhar do indivíduo em relação a outros, através do fluir estético “Corpos Ímpares III” realizar-se-á em 2015.

Uma companhia pulsante
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Conatus - a Essência do Ser Caravana da Inclusão, Acessibilidade e 
Cia de Dança Crepúsculo Cidadania
Data: 22 e 23 de novembro Data: 11 de dezembro em Pederneiras (SP) e 17 de dezembro 
Horário: 15 horas em Águas da Prata (SP).
Local: Instituto inhotim- Brumadinho (MG) A caravana é uma série de encontros, com o objetivo de debater 
Saiba como chegar em com prefeitos, vereadores e membros da sociedade civil, os 

direitos das pessoas com deficiência, como educação inclusiva, 
A montagem surge do desejo de nove intérpretes criadores em trabalho, cidadania, reabilitação, mobilidade e turismo 
investigar as razões e desrazões que nos lançam à potência de acessível.
agir. Utilizando-se de ações cênicas híbridas da dança e do 
teatro, a Cia instiga uma produção de sentimentos, 
pensamentos e atitudes sobre os quais os corpos se 
alegram.Correr e escapar em direção a ludicidade (linhas de 
fuga de Artaud), estender e ampliar a tendência inata do ser por 
paixões alegres (conatus de Spinoza).

Exposição Cidade Acessível
Em um espaço interativo e informativo, os visitantes poderão 
vivenciar situações cotidianas fazendo com que se coloquem, 
na prática, no lugar do outro, desenvolvendo uma experiência 
inédita, a partir do caminhar, do cheirar, do tocar, do ver, ouvir e 
sentir.
Data: até dia 21/12.
Horários: 

Local: Casa de Ciência da UFRJ – Rua Lauro Müller, 3 – Botafogo 
– Rio de Janeiro (RJ).

Viagem de Maria Fumaça  
Local: Ouro Preto-Mariana (MG).
“O "Trem da Vale" faz o percurso entre as duas cidades 
históricas, em aproximadamente 50 minutos, em meio a 
paisagens de tirar o fôlego. As estações nas duas cidades são 
acessíveis, dispondo de banheiros adaptados, rampas de 
acesso ao vagão adaptado, que tem espaço reservado para 
cadeiras de rodas e banheiro adaptado. Passeio imperdível.”

Passeio adaptado em balão de ar quente.
Local: Inhaúma
Oferecido pela empresa byBrazil Balonismo. Saindo do Águas 
do Treme Lake Resort, em Inhaúma, o passeio dura 
aproximadamente 40min. O pacote inclui o brinde com 
espumante, tradição desde o primeiro voo de balão tripulado, e 
o café da manhã no resort. Reservas com antecedência. Mais 
informações em www.bybrazilbalonismo.com.br . 

www.inhotim.org.br

Terça a Sexta, de 09 horas às 20horas. Sábados, 
domingos e feriados, de 10 horas às 20horas.

Entrada franca.

Novembro Dezembro
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Exposição Cidade Acessível.


