Crepúsculo
Centro de Desenvolvimento Humano
O Centro de Desenvolvimento Humano tem como conceito proporcionar um
espaço de convivência no qual seres humanos com dificuldades ou limitações,
aparentes ou não aparentes, possam se conscientizar, desenvolver, relacionar,
produzir e ampliar suas potencialidades sejam elas físicas, intelectuais,
emocionais, psíquicas, relacionais ou sociais. A finalidade é conquistar autonomia
de forma respeitosa e alegre. Para tanto serão utilizadas várias áreas do
conhecimento e do fazer humano, dentre elas, arte, saúde, educação e trabalho.

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.”
Crepúsculo - Centro de Desenvolvimento Humano

Esta visão nasce de um questionamento a cerca da utilização do termo “pessoa
com deficiência”. Esse termo não se faz adequado por não ser potencializador
dentro de uma proposta que busca desenvolvimento, ampliação de possibilidades
e conscientização das pessoas.
O Centro é constituído dos seguintes Núcleos: Artístico; Clínico; Pedagógico;
Cinema e Novas Mídias; Formação e pelo Projeto Diversidade e Protagonismo que
integra várias dessas aéreas.
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Núcleo Artístico

Núcleo de Formação

Núcleo Clínico

Este núcleo 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. São oferecidas para
todos que querem se envolver com o fazer artístico e tem como embasamento a arte
contemporânea onde a pesquisa, a criação, a formação, e a participação ativa dos
envolvidos são focos do trabalho.

O Núcleo de Formação é responsável por garantir que a metodologia criada e
desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento Humano chegue a equipes e
instituições que por elas se interessem. O principal foco de atuação é a formação de
pessoas com limitações aparentes ou não aparentes fora da sede do Crepúsculo.
Poderão ser abordados temas como: Inclusão; Arte; Arte e Educação; Arte e Inclusão,
dentre outros. Para tanto são realizadas consultorias, seminários, palestras, oficinas,
aulas e apresentações de esquetes teatrais. Nossos profissionais em conversa com a
instituição contratante, utilizando-se de recursos que possibilitam avaliar e
diagnosticar as necessidades de cada local, criarão um plano de trabalho específico
para cada instituição atendida.

O Núcleo Clínico é formado por profissionais especializados para atender às
necessidades dos clientes, inclusive em atendimentos domiciliares. 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.

A profissionalização acontece em três grupos artísticos: Crepúsculo Cia de Dança;
Núcleo de Investigação Teatral Crepúsculo e Cia Teatral Crepúsculo. No Núcleo, o
encontro das diferenças, potencializa a criação de novas concepções artísticas.

Crepúsculo Cia de Dança
Há 18 anos esta companhia vem pesquisando e desenvolvendo formas de efetivar
a dança como uma possibilidade profissional para pessoas com limitações
aparentes e hoje é considerada uma das referências nacionais em dança
contemporânea inclusiva. A Cia é formada por 10 (dez) integrantes, sendo que 06
(seis) bailarinos apresentam limitações aparentes (sequelas de paralisia cerebral,
acidente vascular cerebral e síndrome de down) e o restante tem limitações não
aparentes. Ao longo destes anos participou de diversas mostras e festivais, venceu
editais de ocupação e circulação de espetáculos, se apresentando em diversas
cidades de Minas Gerais e outros oito estados Brasileiros.

Projeto Diversidade e Protagonismo

Núcleo de Cinema e Novas Mídias.

O Projeto é uma ação que se fundamenta na interdisciplinaridade em prol do
desenvolvimento humano. São oferecidas atividades de segunda à sexta- feira,
podendo ser no turno da manhã, da tarde ou integral.

Núcleo de Investigação Teatral
É um grupo inclusivo em formação profissional em artes cênicas. São trabalhados
alguns pilares básicos como expressão corporal, preparação vocal, improvisação e
criação de cenas.O Núcleo é um espaço de liberdade, criatividade e
experimentação, que desperta nos alunos particular interesse e investimento,
indispensáveis para a formação artística.
Cia Teatral Crepúsculo
A Companhia Teatral Crepúsculo é um grupo artístico constituído em 2005, que
atualmente tem formação hibrida composta por 3 atores, 3 bailarinas e 1 músico,
sendo que dois deles tem a síndrome de Down e o restante tem limitações não
aparentes. O grupo constrói esquetes e espetáculos com temas variados e se
apresentam em espaços abertos ou fechados de instituições públicas ou privadas.

A proposta do projeto é de oferecer atividades que promovam uma inter-relação entre
os saberes artísticos, clínicos, pedagógicos, sociais e humanos. O projeto busca
efetivar o diálogo entre os profissionais envolvidos para que atuem em ações
conjuntas que respondam às reais necessidades dos participantes. Prioriza atividades
potencialmente geradoras de conscientização, que podem levar à autonomia,
propiciando que a pessoa se expresse, atue e seja protagonista de sua vida.

Núcleo Pedagógico
O Núcleo Pedagógico oferece atendimentos individualizados e em grupos de
psicopedagogia e de alfabetização. Todas as atividades oferecidas possuem
fundamentação teórica e prática direcionadas tanto para pessoas com limitações
aparentes quanto para pessoas com limitações não aparentes.

O Núcleo de Cinema e Novas Mídias para além do registro atuará em duas frentes:
A Produção Audiovisual e Acessibilização Audiovisual. No Crepusculo - Centro de
Desenvolvimento Humano o Núcleo de Cinema e Novas Mídias, para além do
registro, atuará em duas frentes:
Produção Audiovisual
Produção de todo tipo de conteúdo audiovisual, de VTs publicitários, vídeos
motivacionais, educativos e de formação para SIPAT, Web TV e mídia indoor à
cobertura de eventos, além de produção de conteúdo autoral.
Acessibilização Audiovisual
Acessibilização de material audiovisual oriundo de nosso próprio Centro de
Produção Audiovisual, além trabalhos de terceiros (TVs, empresas, produtoras de
vídeos - que desejem acessibilizar suas produções). Os serviços são: Libras; Áudio
Descrição; Legenda Descritiva; Legenda (Português e outros idiomas); Dublagem
(Idiomas e Interpretativa).

