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A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, por meio  
da Superintendência de Leitura e Conhecimento, o Instituto 
Francês do Brasil e o Goethe-Institut - com apoio do Fundo de 
Cultura Franco-Alemão - apresentam a 1ª Semana Internacional  
de Acessibilidade e Cultura, em parceria com o British Council,  
a Embaixada da República da Coreia, a Embaixada da Suécia,  
a Missão Diplomática dos EUA no Brasil e a União Europeia  
no Brasil.
 

Durante as Paralimpíadas, entre 08 e 15 de setembro,  
convidamos você a participar de um grande encontro com artistas, 
gestores, políticos, pesquisadores, personalidades, teóricos e  
ativistas do cenário nacional e internacional para juntos refletirmos 
sobre Acessibilidade e Cultura.

 
A programação inclui apresentações artísticas, cinema,  

literatura, oficinas, mesas, conferências e debates sobre Acessibili-
dade e Cultura, refletindo e experimentando com o público como 
arte e cultura podem ser emocionantes, inovadoras e acessíveis.

Desejamos discutir as deficiências no contexto da equidade  
e da diversidade e demonstrar que um novo entendimento e uma 
nova abordagem do tema resultarão em mudanças positivas nas 
atitudes, no ambiente e nas práticas institucionais.



Nos últimos anos, diversos movimentos ligados à acessibilidade no 
Brasil vêm trazendo para o seu campo de debate novas reflexões.  
O conceito de acessibilidade se amplia cada vez mais, não apenas 
em questões jurídicas, mas principalmente no campo estético. 

Quando se pensa o binômio “Acessibilidade e Cultura”, é  
fundamental observar quais são os sujeitos e coletivos que ficam à 
margem de conteúdos culturais e de que modo as políticas públicas 
conseguem também ampliar este olhar. Esta compreensão, muito 
mais profunda e plural, afasta padrões normativos ainda carregados 
de preconceitos e positiva lutas importantes nesse campo.

A leitura e o conhecimento são os eixos centrais dos encontros 
e experimentações que farão parte da 1ª Semana Internacional de 
Acessibilidade e Cultura. A partir deste eixo central – e com  
intercâmbio de ideias com os países parceiros – teremos a possibi-
lidade de analisar de que modo as linguagens artísticas se alinham 
frente à diversidade dos modos de existência. 

Alice Toulemonde
Adida para a promoção do livro e da leitura – Diretora do Escritório do Livro

Instituto Francês do Brasil / Embaixada da França no Brasil

Almerinda Stenzel
Diretora da Biblioteca do Goethe-Institut Rio de Janeiro

Vera Schroeder
Superintendente da Leitura e do Conhecimento

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro

Programação
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BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe) 
11h às 13h Mesa 1 - Protagonismo nas Artes com Isabel Portella, 
Betty Siegel e Jenny Sealey

14h30 às 15h30 Exibição do filme “A grande luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência / The great fight for disability righs” 

15h30 às 17h Exibição do filme “Ouro - Você pode fazer mais do 
que pensa / Gold - Du kannstmehrals Du denkst” com Gregor 
Doepke

17h30 às 19h Mesa 2 - Protagonismo no Esporte com Kirsten Bruhn, 
Gilles de la Bourdonnay, Luiz Cláudio Pereira, Ann Cody e Thierry 
Braillard

09/09
sexta
PROTAGONISMO

10/09
sábado

INTERVENÇÕES 
EM ESPAÇOS PÚBLICOS

Espetáculo The Garden

Mais informações: 
http://transform.britishcouncil.org.br

PESQuISADORES
E ESCRITORES

BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe) 
14h às 16h Mesa 3 - Pesquisadores sobre a acessibilidade em 
equipamentos culturais com Regina Cohen, Fatima Alves e Flavia 
Corpas

16h30 às 19h Mesa 4 - A acessibilidade no campo da leitura com 
Patrick Segal, Marcelo Rubens Paiva e Marcelo Tavares d’Amaral
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Barra Da tijuca (PoSto 3) 
9h às 12h Instituto Novo Ser e Instituto Superar

Espetáculo The Garden

Mais informações: 
http://transform.britishcouncil.org.br

11/09
domingo
INTERVENÇÕES EM 
ESPAÇOS PÚBLICOS

BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe)
11h às 13h Mesa 5 - “Quem ganha com isso?” Reflexões sobre os 
benefícios da redução de barreiras com Cielo, Malik Badsi, Melina 
Sarnaglia, Patrick Segal e Luis Henrique Mauch

14h às 16h Mesa 6 - Acessibilidade na cultura: adaptação ou 
equidade? com Fatima Alves, Fundação Dorina Nowil e Renata 
Andrade

16h30 às 18h30 Mesa 7 - Espaços culturais e o conteúdo acessível 
com Angel Vianna, Claudia Werneck e Camila Alves

12/09
segunda
NEGóCIOS E ACESSIBILIDADE



1110

BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe) 
11h às 13h Oficina 1 - LeseZeichen: escutando literatura infantil 
com os olhos com Gabriele Henrichs. Série de eventos de incentivo à 
leitura na língua dos sinais. 40 vagas - Laboratório 4

14h às 16h Mesa 8 - A literatura infantil e os desafios para a cadeia 
criativa com Andrea Taubman, Marilia Pirillo, Carina Alves e Flavia 
Lins e Silva

16h às 16h30 Lançamento do livro “O menino que escrevia com os 
pés” de Carina Alves 

16h30 às 19h Mesa 9 - A literatura infantil e as políticas públicas 
com Gabriele Henrichs, Maria Antônia Goulart e Elizabeth Serra 

13/09
terça
LITERATuRA INFANTIL

14/09
quarta
EDuCAÇÃO, AuDIOVISuAL E ACESSIBILIDADE`

BiBlioteca-Parque De manguinhoS 
13h às 14h Cultura na cesta - ação de leitura, mesclando basquete  
e poesia. Com WG, gestor do Cultura na Cesta 

14h às 16h Exibição do filme “A Família Bélier / La Famille Bélier”

16h às 16h30 Lançamento da coleção “Audiolivros da Biblioteca-
parque de Manguinhos” com o grupo Manguinhos em cena 

16h30 às 17h Exibição de curtas franceses com Michel Douard 

17h às 19h Mesa 10 - Desafios com Michel Douard, Juli Levy, 
Guilherme Leal, Veronica The Mundo e Patrick Segal

19h Música na praça com os Embaixadores da Alegria
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15/09
quinta
INCLuSÃO: LIVRO, 
LEITuRA E EDuCAÇÃO

 

BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe)
11h às 13h Oficina 2 “Pessoas com deficiência visual”com Fatima 
Alves. 40 vagas - Laboratório 4

14h30 às 16h Mesa 11 “O legado dos Jogos Olímpicos” com 
Ségolène Neuville, Carlos Alberto da Silva Rocha, Helena Bomeny e 
Marco Antônio Castilho Carneiro.
 
16h às 17h30 Mesa 12 “As escolas e a inclusão” com Patricia 
Dorneles, Kátia Nunes, Rosana Glat, João Ricardo Melo Figueiredo e 
Marcelo Cavalcanti

17h30 Encerramento com o coral OneVoice

ENDEREÇOS

BiBlioteca-Parque eStaDual (BPe)
Av. Presidente Vargas, 1261 - Centro

BiBlioteca-Parque De manguinhoS (BPm) 
Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - Benfica

Barra Da tijuca (PoSto 3) 
Av. Sernambetiba - Barra da Tijuca
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conViDaDoS

Andrea Taubman
Autora e tradutora, escreveu os livros Rosa formosa, A escola que eu 
quero pra mim, O menino que tinha medo de errar, entre outros. Seus 
livros abordam temas como autismo, luto, maternidade e como lidar 
com os medos, sempre voltados para o público infantil.

Ann Cody
Campeã paralímpica em atletismo, trabalhou para estabelecer políticas 
de igualdade de gênero e outras iniciativas para aumentar a participação 
de mulheres no esporte paralímpico. Supervisiona a “Empowering 
Women and Girls Through Sports Initiative” no Departamento de Estado 
dos EuA.
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CONVIDADOS

Betty Siegel
Especialista na questão de acessibilidade em centros culturais. 
Atua como Diretora de VSA (Very Special Arts) e Acessibilidade 
no John F. Kennedy Center for the Performing Arts.  Nesta 
posição, Betty Siegel supervisiona programas de arte e  
educação para pessoas com deficiência. 

Fátima Alves
Professora de ciências no Instituto médico-profissionnal Valentin 
Haüy, Chilly Mazarin, França. Trabalhou na Fundação Calouste 
Gulbenkian, Paris, na BPI - Centre Pompidou, Paris, universidade 
Nova de Lisboa, no collégio Vasco da Gama, Lisboa, e no 
Pavillão do Conhecimento, Lisboa.

Gilles de la Bourdonnay
Ex-atleta e campeão paralímpico francês de tênis de mesa. 
Funcionário do Ministério de Relações Exteriores da França, 
assumiu a direção geral da Aliança Francesa de Florianópolis  
em 2014. Atua em ações que visam a integração de pessoas  
com deficiências.

Isabel Portella
Doutora em História e Crítica da Arte, atua em museus 
desenvolvendo projetos e ações em preservação e conservação. 
Trabalha no Museu da República como pesquisadora de 
acervo museológico e curadora de exposições, e atua como 
coordenadora da Rede de Acessibilidade em Museus.

Jenny Sealey
Atriz e diretora teatral. Ganhadora do prêmio Liberty Human 
Rights Arts, ficou conhecida por dirigir, com Bradley Hemmings, 
a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Londres em 
2012. Diretora artística do Graeae Theatre Company desde 1997.
http://www.graeae.org

João Ricardo Melo Figueiredo
Diretor geral do Instituto Benjamin Constant e Coordenador de 
Disciplina no Curso de pós-graduação em Educação Especial da 
uNIRIO. Atua na capacitação de professores e na produção de 
material didático especializado. 

CONVIDADOS
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Kátia Nunes
Pedagoga e especialista em educação especial, Kátia é diretora 
do Instituto Municipal Helena Antipoff, centro de referência em 
educação especial responsável pela formação de professores de 
educação inclusiva. 

Kirsten Bruhn
Nadadora alemã, ela é uma das pessoas retratadas no 
documentário “Gold – Du kannst mehr als Du denkst”, filme que 
mostra a história de três atletas e a importância da integração e 
inclusão. Ganhou o ouro nas Paralimpíadas de Atenas, em 2004, 
de Pequim, em 2008, e de Londres, em 2012.

Luis Henrique Mauch
Fundador da Associação Mais Diferenças, com mais de 14 anos 
de atuação em inclusão de pessoas com deficiência nas áreas de 
educação, cultura e trabalho.  Especialista em Acessibilidade e 
Tecnologia Assistiva.

Marcelo Cavalcanti
Diretor do Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES 
é um centro de referência na área da surdez. Com 150 anos de 
existência, o Instituto tem a missão de formar profissionais para 
atender a pessoa surda com qualidade. 

CONVIDADOS

Marcelo Rubens Paiva
Escritor, dramaturgo, roteirista e jornalista brasileiro. Escreveu  
em seu primeiro livro, em 1983, a história do acidente que o 
deixou tetraplégico. O livro virou peça e filme. Atua também 
como cronista, e frequentemente escreve sobre cultura e a 
situação política do Brasil. 

Maria Antônia Goulart
Coordenadora geral do Movimento Down e do MAIS - 
Movimento de Ação e Inovação Social. Coordenadora da 
iniciativa do uNICEF do livro digital acessível no Brasil.  
Foi responsável pela concepção e implementação do  
Programa Intersetorial de Educação integral “Bairro Escola” 
em Nova Iguaçu.

CONVIDADOS
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Marília Pirillo
Ilustradora e autora de textos voltados para o público infantil, 
começou trabalhando com projeto gráfico, editoração e 
ilustração de revistas de atividades para crianças. Criou o 
Laboratório de Desenhos, estúdio destinado a fornecer 
ilustrações para o mercado publicitário e editorial. 

Patricia Dorneles
FALTA BIO

Patrick Segal
Escritor, cineasta, político, ex-atleta paralímpico. Escreveu 12 
livros e trabalhou na produção de dois filmes. Dedicou-se à 
defesa das pessoas com deficiência através de suas obras seus 
trabalhos em ações sociais. Atualmente é Inspetor Geral de 
Assuntos Sociais.

CONVIDADOS

Rosana Glat
Diretora da Faculdade de Educação da uERJ, docente do 
Programa de Pós-graduação em Educação e do Curso de 
Pedagogia. Pesquisadora do CNPq e FAPERJ, Vice-Presidente da 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, e 
consultora da Federação Nacional das APAEs.

Regina Cohen
Pesquisadora de assuntos relativos à acessibilidade e desenho 
universal na FAu/uFRJ e coordenadora do Núcleo Pró-Acesso 
da uFRJ. Atualmente desenvolve sua pesquisa em Arquitetura 
sobre Acessibilidade de Pessoas com Deficiência aos Museus 
Tombados pelo Patrimônio Histórico Brasileiro.

CONVIDADOS



2322

SinoPSeS

OFICINAS

 

“leSezeichen” - eScutanDo literatura infantil com oS 
olhoS
Com Gabriele Henrichs

Estudos demostram que crianças se desenvolvem melhor, quando são 
incentivadas pela leitura. A visualização, em grupo, de livros ilustrados 
oferece uma relação entre contação de histórias e conversa sobre temas 
cotidianos e experiências do convívio social.  As crianças conhecem o 
mundo e descobrem novas palavras e maneiras de se expressar que 
precisam no cotidiano e na escola. Elas aprendem a se colocar no 
lugar de personagens e nos cenários e a desenvolver a compaixão 
pelos outros. Livros abrem a porta para o mundo. Essa porta não deve 
estar fechada às crianças com surdez.
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FILMES EXIBIDOS

 

a granDe luta PeloS DireitoS DaS PeSSoaS com 
Deficiência
The GreaT FiGhT For DisabiliTy 
De Alison Gilkey e Eric Neudel

Baseado no aclamado filme “Lives Worth Living”, este documentário 
é uma introdução sobre a história do movimento pelos direitos dos 
deficientes nos Estados Unidos. O curta-metragem é dividido em duas 
partes de 15 minutos, incluíndo legenda, trilha de áudio descritivo e 
menu de voz.

la famille Bélier (nome original)

Paula (LouaneEmera) é uma adolescente francesa que enfrenta todas 
as questões comuns de sua idade: o primeiro amor, os problemas na 
escola, as brigas com os pais... Mas a sua família tem algo diferente: 
seu pai (François Damiens), sua mãe (Karin Viard) e o irmão são surdos 
e mudos. É Paula quem administra a fazenda familiar, e que traduz a 
língua de sinais nas conversas com os vizinhos. Um dia, ela descobre 
ter o talento para o canto, podendo integrar uma escola prestigiosa 
em Paris. Mas como abandonar os pais e os irmãos?

FILMES EXIBIDOS

 

ouro – Você PoDe fazer maiS Do que PenSa
GolD - Du kannsT mehr als Du DenksT
De Michael Hammon

Quando Kirsten Bruhn recuperou a consciência após um acidente de 
trânsito em 1991, ela não podia mais sentir suas pernas. Os meses que 
se seguiram foram agonizantes para Bruhn, aos 22 anos: “Eu gostaria 
de encontrar um lugar onde não houvesse passado, futuro e dor.” 
No entanto, 11 anos mais tarde, ela competiu como nadadora nos 
Jogos Paralímpicos de Atenas e ganhou ouro. Em 2012, participou 
dos Jogos Paralímpicos de Londres e, com base em toda a sua força e 
determinação, o sucesso foi assegurado mais uma vez.

No documentário, o experiente cineasta Michael Hammon 
acompanha e retrata as trajetórias de três atletas em direção aos Jogos 
Paralímpicos de Londres, na busca por momentos impressionantes 
que descrevem suas esperanças e dúvidas, vitórias e derrotas. Além 
de Kirsten Bruhn são retratados o maratonista cego do Quênia Henry 
Wanyoike e o australiano Kurt Fearnley, que nasceu em 1981 sem a 
parte inferior da sua coluna vertebral e desde jovem era apelidado 
de o homem-maratona na categoria cadeirante. O filme mostra estes 
personagens em suas vidas cotidianas e de treino, e descreve como 
eles são uma fonte de energia e inspiração para outras pessoas.  
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la Petite caSSerole D’anatole  (nome original)
De Eric Montchaud

Anatole caminha sempre com sua pequena panela atrás dele. Um dia 
ele a deixa cair, não sabemos exatamente o porquê. Desde então, 
a panela fica presa em todos os lugares e não impede Anatole de 
avançar. 

inSight (nome original)
De Alexandre Gangl

Uma história de quatro destinos cruzados que se encontram na 
universidade. O ponto em comum, todos possuem uma deficiência e 
para a maioria, ela não é aparente.

DeS SilenceS BaVarDS (nome original)
De Katia Marins-Maresco

Alexandra, Michel, Sébastien, Anne, Maxime, Léo, Ingrid, Myriam, 
Joël, todos adultos autistas, que propõem uma caminhada através 
de seu cotidiano profissional.

FILMES EXIBIDOS LANÇAMENTOS

 

coleção “auDioliVroS Da BiBlioteca-Parque  
De manguinhoS”

Do palco para o estúdio - a Companhia de Teatro Manguinhos 
em Cena ganha voz em Audiolivros para pessoas portadoras de 
deficiência visual

A Companhia Manguinhos e Cena lança a coleção “Audiolivros da 
Biblioteca-parque de Manguinhos”, que reúne 10 livros de autores 
brasileiros, escolhidos dentro do acervo da Biblioteca-parque de 
Manguinhos e gravados pelos atores e atrizes do grupo no formato 
de audiolivros, para atender ao público de pessoas portadoras de 
deficiência visual. A coleção será distribuída gratuitamente para 
bibliotecas do Rio de Janeiro que possuam seções de acessibilidade. 

O projeto – premiado pelo edital Fomento à Cultura Carioca em 
2015, tem patrocínio da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, 
Secretaria Municipal de Cultura, e apoio institucional da Rede Estadual 
de Bibliotecas Parque e do Instituto Benjamin Constant.

As gravações dos audiolivros começaram em maio de 2015 e 
se estenderam por um ano, nos estúdios da Biblioteca-parque de 
Manguinhos e do Instituto Benjamin Constant. Antes de entrarem nos 
estúdios, os atores e atrizes do grupo de Manguinhos se dedicaram 
à pesquisa do acervo para a escolha dos livros e passaram por um 
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LANÇAMENTOS

curso de preparação para a leitura com a atriz, dubladora, produtora 
de audiolivros e especialista em audiodescrição Mônica Magnani e 
ensaiaram durante três meses as leituras com a diretora Ana Carina, 
que conduziu as gravações em estúdio. A atriz Gisela de Castro foi 
convidada para dirigir dois livros da coleção (“Clara do Anjos” e “O 
Abraço”). A coleção de títulos variados de autores brasileiros reúne 
poesia, novelas, contos e literatura infanto-juvenil. 

 

como floreS e eStrelaS
De Kim Geun Tae
9 a 30 de setembro - entrada franca
visitas de terça a sábado, sempre das 11 às 19h

No mês em que o Rio de Janeiro recebe os Jogos Paralímpicos, a 
Embaixada da República da Coreia do Sul traz para o Brasil a exposição 
Como flores e estrelas, assinada pelo artista sul-coreano Kim Geun Tae. 
As obras estarão à disposição dos brasileiros e turistas na Biblioteca-
parque Estadual, no Centro do Rio. 

O acervo do artista conta com 50 obras que retratam pessoas com 
diferentes tipos de deficiência física e mental. Essa é a forma encontrada 
por Kim Geun Tae de transformar essas pessoas em heróis e fazer com 
que elas se sintam representadas em seu trabalho. “Meu trabalho se 
expressa efetivamente por meio do sentimento. Quero que o público 
sinta que as pessoas com alguma deficiência não são objetos de pena, 
mas sim, parceiros de nossas vidas”, afirma. Kim Geun Tae tem rodado 
o mundo com a exposição. 

Em dezembro do ano passado, à convite da Organização das 
Nações Unidas, ele expôs as peças na sede da ONU, em Nova York, 
nos Estados Unidos, por ocasião do Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência. Antes, em maio, as artes foram expostas no Muro de Berlim, 
na Alemanha e em uma galeria de arte na capital alemã, passando em 
seguida por Paris, França, no mês de junho.

EXPOSIÇÕES
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BiBlioteca-Parque eStaDual (auDitório) 
14h às 16h Encontro com educadores, refletindo sobre a Inclusão 
Escolar e Social da Pessoa com Deficiência com lançamento de livro 

Em parceria com a universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Biblio-
teca Parque Estadual apresenta o V Encontro com Educadores - Refle-
tindo sobre a Inclusão Escolar e Social da Pessoa com Deficiência. O 
encontro será com as professoras Rosana Glat, abordando “A Inclusão 
Escolar para Alunos com Deficiência”, Cristina Mascaro, conversando 
um pouco sobre “Plano de Ensino Individualizado para Alunos com 
Deficiência” e Annie Redig, finalizando com “Momento pós escola: 
transição para vida adulta e inserção em atividades laborais”.

BiBlioteca-Parque eStaDual (café literário) 
16h Lançamento do livro: Inserção Profissional de jovens e adultos 
com deficiência intelectual

A inclusão escolar de pessoas com deficiência tem sido tema de deba-
te na mídia e de estudos acadêmicos, e tem apresentado significativos 
resultados. Porém, o que acontece quando esse sujeito conclui sua 
escolaridade? Há necessidade de uma estratégia para a transição da 
escola para a vida adulta e para o mercado de trabalho. Como será a 
inserção no mundo do trabalho? A legislação brasileira conta com um 
vasto aparato legal para que os empregadores contratem funcionários 
com deficiência. Entretanto, em alguns casos, esse contrato possui um 

Programação De aceSSiBiliDaDe DaS  
BiBliotecaS-Parque Para o mêS De SetemBro

03/09
viés assistencialista. Nessa direção, Inserção Profissional de Jovens e 
Adultos com Deficiência Intelectual, de Annie Gomes Redig, apresen-
ta uma pesquisa sobre um programa de colocação de jovens e adul-
tos com deficiência intelectual em atividades laborais. Esse programa 
é baseado no conceito de customização do trabalho, muito utilizado 
nos EuA. Todavia, no livro, ele foi adaptado para a realidade brasileira. 
Essa é uma maneira de garantir que indivíduos com deficiência inte-
lectual tenham a oportunidade de trabalhar, respeitando suas habili-
dades e interesses, além da necessidade da empresa. A customização 
do emprego contribui para a eliminação das barreiras atitudinais e de 
preconceitos, aumentando as probabilidades de desempenho e de 
produção laboral satisfatória, beneficiando tanto a instituição quanto 
o funcionário.

24/09 BiBlioteca-Parque De manguinhoS (BiBlioteca infan-
til) 
14h Leitura dramatizada “A lenda do vale da Lua”

O espetáculo conta a história do Boi Bumbá, a partir de uma brin-
cadeira entre os irmãos Lúcia e Carlos e seus pais. Brincando de 
contar histórias, a família leva o público a soltar a imaginação. Su-
gerindo a interação entre a plateia e os atores, onde todos têm 
espaço para inventar e contribuir, A Lenda do Vale da Lua pre-
tende mostrar que os sonhos e a criatividade não têm limites.  
Acessibilidade em libras



acessar site cultura

acessar site cultura

acessar site cultura

BiBlioteca-Parque De niterói 
15h Instituto Teatro novo (grupo de atores com Síndrome de Down) 
apresentam a peça “O trânsito”

O grupo teatro Novo, formado por atores com deficiência intelectual, 
solidifica um projeto inovador de expressão e improvisação no âmbito 
do teatro. São apresentações emocionantes que levam os expecta-
dores a vivenciarem uma arte incomum e surpreendente no cotidiano 
artístico-cultural. O grupo é dirigido pelo psicólogo Rubens Emerick 
Gripp e suas peças versam sobre segurança do trabalho, no trânsito, 
saúde e meio ambiente.

Programação De aceSSiBiliDaDe DaS  
BiBliotecaS-Parque Para o mêS De SetemBro

30/09
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logos


