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Os direitos humanos das pessoas com 

deficiência ainda não são totalmente  

refletidos na sociedade. Estes dez  

brasileiros foram entrevistados e foto-

grafados com o objetivo de contar  

suas histórias pessoais e seus retratos 

foram realizados em conexão com o 

projeto AccessAbility – uma exposição 

sueca que viaja o mundo para levantar 

questões sobre acessibilidade e inclu-

são social de pessoas com deficiências 

físicas ou intelectuais. 

‘Pessoas acham 
que não sou normal, 
mas depois veem 
que eu sou legal.‘
Anna Lua Lazzari (direita)

Aos 9 anos, Anna Lua tem 88cm de altura 
e já passou por nove cirurgias ortopédicas. 
Uma síndrome não identificada faz com que 
ela tenha ossos e músculos frágeis, além de 
problemas endócrinos como hipotireoidismo.

Sessões mensais de reposição de hormônio 
do crescimento e constantes visitas a médi-
cos e fisioterapeutas não tiram seu bom 
humor. Anna Lua quer ser atriz, cantora 
ou apresentadora de televisão. Ela faz aulas 
de teatro semanalmente e posta vídeos de 
brincadeiras e apresentações escolares em 
seu canal no YouTube.

No colégio, onde cursa o segundo ano do 
ensino fundamental, usa uma cadeira adap-
tada, feita a partir de um mobiliário proje-
tado pela Oficina de Tecnologia Assistiva do 
Centro de Vida Independente (CVI-Rio).  
A falta de um móvel adequado impedia que 
ela entrasse e saísse sozinha da carteira 
escolar e participasse de atividades como  
as demais crianças.

Anna Lua tem facilidade em fazer novos 
amigos e, desde muito nova, aprendeu a lidar 
com o estranhamento de desconhecidos.  

“Às vezes as pessoas acham que não sou nor-
mal, mas depois veem que eu sou legal.”
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‘Quero ser  
professora de  
Português, casar  
e ter um filho.’
Mariana Veiga Esteves Lima 
(esquerda)

Mariana tem Síndrome de Down e está 
perto de completar 18 anos. Ela mora com 
os pais em uma casa às margens do Lago 
Paranoá, onde gosta de andar de lancha.

Uma de suas atividades favoritas é escrever 
cartas e fazer desenhos em papéis coloridos. 
Amigos e familiares ganham vários recados 
personalizados, mas Mari também é  

“a rainha do WhatsApp”. A adolescente  
usa o aplicativo diariamente para conversar 
e combinar encontros no cinema.

Desde criança, Mari faz aulas de dança 
como balé, jazz e sapateado. No videogame 
instalado na sala de casa, ela pratica diferen-
tes ritmos, o que facilita o desenvolvimento 
de sua coordenação motora.

Mari cursa o sexto ano do ensino funda-
mental em uma escola regular. O conteúdo 
das aulas é adaptado para que acompanhe 
a grade curricular e é reforçado por uma 
pedagoga três vezes por semana. Conviver 
com outros jovens, incluindo amigos com a 
mesma síndrome, é um incentivo para ela. 

“Quero ser professora de Português, casar  
e ter um filho”, revela, fazendo planos para 
o futuro.

‘Meus pais me  
ensinaram que eu 
podia fazer tudo.’
Bruno Pinheiro Carra  
(próxima página)

Bruno competia em provas convencionais 
de levantamento de peso até descobrir que, 
por ter nascido com nanismo, poderia se 
tornar um atleta paralímpico. Aos 27 anos, 
com 1,42m e 54 quilos, ele é campeão 
brasileiro na categoria até 54kg. Seu recor-
de, em competições oficiais, é ter levantado 
mais de três vezes o próprio peso: 168kg.

Formado em engenharia da computação, 
Bruno fez uma pausa no trabalho para 
focar nos treinos. Em ano de olimpíada,  
a dedicação é integral. Atualmente, Bruno 
está entre os oito primeiros no ranking 
mundial de halterofilistas paralímpicos e 
espera que um desempenho positivo atraia 
apoio de patrocinadores.

Ele e a esposa fazem planos para aumentar 
a família após os jogos do Rio de Janeiro.
Casados há três anos, os dois se conhece-
ram em uma competição, onde ela traba-
lhava como árbitra. “É mais uma coisa  
boa que o esporte paralímpico me deu”, 
declara-se.

Único integrante da família com nanismo, 
Bruno conta com o apoio de parentes e 
amigos e diz não se afetar com comentários 
maliciosos. “Meus pais me ensinaram que 
eu podia fazer tudo.”
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‘Percebi que era 
preciso mudar  
as leis.’
Mara Gabrilli (página anterior)

Primeira tetraplégica eleita deputada fede-
ral no Brasil, Mara Gabrilli conduz, com 
orgulho, sua primeira cadeira motorizada. 
Mais de 20 anos depois de fraturar a ter-
ceira vértebra cervical em um acidente de 
carro, ela recuperou controle suficiente do 
braço para guiar a cadeira sozinha.

A conquista é fruto de muito trabalho diário, 
que envolve horas de exercícios com eletro-
estimuladores e fisioterapia avançada.  
Mara é cercada por cuidadoras e assistentes  
24 horas por dia e, apesar do progresso, pre-
cisa de ajuda para tarefas simples, como tirar 
um fio de cabelo do rosto ou beber água.

Pouco depois do acidente, em 1997, ela 
fundou uma organização não governa-
mental (ONG), hoje chamada Instituto 
Mara Gabrilli, para incentivar pesquisas  
e estimular atletas deficientes. Em 2004,  
se candidatou pela primeira vez a um cargo 
público. “Percebi que na ONG tinha coisas 
que não conseguia fazer, que era preciso 
mudar as leis”, conta, explicando sua 
entrada na política.

Mara foi relatora da Lei Brasileira de  
Inclusão e, aos 48 anos, está em seu 
segundo mandato na Câmara Federal.

‘Minha mãe  
imaginava que 
uma pessoa com 
deficiência não  
poderia ir à escola.’
Paulo Lafaiete (direita)

Ex-presidente da Associação de Amigos 
do Deficiente Visual (AADV) do Distrito 
Federal, Paulo é o primeiro membro de  
sua família a conquistar um diploma uni-
versitário.

Por desinformação, sua entrada na escola 
foi tardia, aos 9 anos de idade. “Minha mãe 
imaginava que uma pessoa com deficiência 
não poderia ir à escola e ser independente”, 
conta.

Ele nasceu em uma pequena cidade no 
interior da Bahia e perdeu mais de 90% da 
visão aos 3 meses, em um choque térmico 
que comprometeu seu nervo óptico. Paulo 
levou três anos para começar a andar e a 
falar e só recebeu tratamento quando se 
mudou para Brasília, em 1989, quatro anos 
após o incidente.

Hoje, vive com os pais no entorno da capi-
tal, em uma região carente. Ele lamenta 
que a “lei de cotas funcione melhor no 
papel” e batalha para se inserir no mercado 
de trabalho. Paulo faz planos para montar 
uma rádio online na sede da AADV, na 
qual quer ter o próprio programa musical.
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‘Eu vivo  
quebrando alguns  
paradigmas.’
Eduardo Camara (esquerda)

De duas a três vezes por semana, Eduardo 
Camara acorda às 3h para treinar. Há seis 
anos, ele começou a praticar handbike e, 
atualmente, dedica cerca de 10 horas  
semanais ao esporte.

Aos 23 anos, Eduardo ficou paraplégico 
após ter sido baleado em uma tentativa de 
assalto. Dezessete anos depois, ele se lem-
bra dos desafios da reabilitação e de como  
o exemplo de outros cadeirantes o ajudou 

“a ver a luz no fim do túnel”.

“Eu tinha a necessidade de me sentir útil  
de novo”, recorda. Para isso, se dedicou  
aos estudos, concluiu a faculdade, fez 
estágios, abriu uma empresa e há nove anos 
é funcionário do Banco de Nacional de 
Desenvolvimento Social (BNDES).

Hoje, ele comanda uma equipe de sete  
pessoas responsáveis pela área de tecnologia 
da informação. “Tem gente que fala ‘pô,  
o chefe é o cadeirante?’ Eu vivo quebrando 
alguns paradigmas”, conta, com bom humor.

Independente, Eduardo mora sozinho, 
dirige e faz viagens dentro e fora do Brasil,  
muitas delas desacompanhado. Ele é o  
criador de um blog especializado em assun-
tos ligados à deficiência, que tem mais de  
10 mil visitas por mês.

‘Diziam que  
eu sonhava alto 
demais.’
Terezinha Guilhermina 

Mulher cega mais rápida do mundo,  
Terezinha Guilhermina, 37 anos, trocou  
o atletismo pela natação no começo da  
carreira, por não ter condições de comprar 
um par de tênis para treinar. Em 2000, 
ganhou um calçado de presente da irmã  
e nunca mais saiu das pistas.

Terezinha nasceu com retinose pigmentar, 
doença degenerativa que comprometeu  
sua visão. Cinco dos 12 irmãos têm a 
mesma condição, possivelmente causada 
pelo parentesco entre os pais, primos de  
1o grau.

A vitória no esporte desafia o preconceito 
de técnicos e atletas que não acreditavam 
em seu potencial. “Diziam que eu sonhava 
alto demais”, recorda. Sem apoio, ela 
treinou com ajuda dos irmãos e começou a 
ganhar destaque vencendo corridas de rua. 
Hoje, é campeã olímpica e pan-americana.

Terezinha gosta das unhas coloridas, pinta 
o cabelo de rosa e faz a própria maquiagem, 
com cores vibrantes. Acostumada a extra-
polar limites, planeja correr até as para-
limpíadas de Tóquio, em 2020, quando 
terá 42 anos. Depois disso, quer casar, ter 
filhos e trabalhar como psicóloga esportiva, 
área em que é formada. “Quero tudo o que 
tenho direito.”

(próxima página)
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‘O preconceito  
sempre vai existir, o 
que podemos fazer 
é tentar reduzi-lo.’
Victor Pereira Santos (página anterior)

Victor é estagiário em uma companhia de 
dança contemporânea e, desde os 9 anos, 
faz pinturas e desenhos. Com poucos 
meses de vida, a família percebeu que seus 
movimentos de braços e pernas não eram 
coordenados. Victor nasceu com 7 meses 
de gestação e tem paralisia cerebral.

Com 7 anos, ele se mudou de Ipiaú, no 
interior da Bahia, para o Rio de Janeiro, 
onde iniciou uma série de tratamentos. 
Devido a uma coreodistonia muscular, 
disfunção que provoca fortes contrações 
involuntárias, Victor não controla o movi-
mento das mãos e aprendeu a escrever  
e a pintar usando os pés.

Hoje, aos 24, ele mora no Complexo da 
Maré, com a mãe e um dos cinco irmãos.  
O jovem supera adversidades diárias para 
participar de atividades e cursos de for-
mação. Atualmente, faz aulas de edição 
de imagens, é membro da Associação dos 
Pintores com a Boca e os Pés (APBP) e está 
montando o próprio ateliê. “Nunca gostei 
que me diminuíssem, que falassem ‘coita-
dinho’. O preconceito sempre vai existir,  
o que podemos fazer é tentar reduzi-lo.  
É aparecer e não ter vergonha ou medo  
dos outros”, diz.

‘A dança foi um  
resgate do meu 
corpo, da minha 
potência, do meu 
movimento de ser.’
Elisabeth Caetano Almeida 

Bailarina profissional, Beth começou a 
dançar balé clássico aos 9 anos. A dança a 
ajudou a se reconectar com o corpo, depois 
que um acidente de carro a deixou tetraplé-
gica, no início dos anos 1980.

Aos 55 anos, ela faz parte da Pulsar Cia 
da Dança e busca quebrar o estereótipo de 
imobilidade da cadeira de rodas. Formada 
em comunicação social e pós-graduada em 
acessibilidade cultural, Beth trabalha desde 
1991 no Centro de Vida Independente 
(CVI) do Rio de Janeiro, organização que 
se dedica a promover a autonomia de pes-
soas com deficiência e o reconhecimento da 
diversidade. Atualmente, ela é a presidente 
do CVI-Rio.

Por meio de seu trabalho, Beth teve a  
oportunidade de conhecer diversos países.  

“Me sinto realizada”, conta. Ela participa  
de festivais internacionais de dança e 
desenvolve projetos de reabilitação e cons-
ciência corporal “que visam mobilizar a 
sociedade para uma verdadeira atitude 
inclusiva”.

(direita)
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‘Acho que tudo é 
possível. Minha  
vida é muito mais 
interessante do  
que seria antes.’
José Carlos Morais (esquerda)

Médico, professor universitário e atleta,  
José Carlos repete uma reflexão a quem 
ouve sua história: se há 44 anos soubesse 
o que a vida lhe reservaria, mesmo que 
pudesse, não desviaria da bala que o deixou 
paraplégico.

Zé Carlos foi o primeiro tenista brasileiro 
a representar o país em uma paralimpíada. 
Ele conheceu o esporte na década de 1980, 
quando foi à Inglaterra disputar um torneio 
de basquete em cadeira de rodas. Em 1985,  
trouxe o tênis adaptado para o Brasil e 
nunca mais parou de jogar.

Hexacampeão brasileiro, representou o 
país em nove campeonatos mundiais e hoje 
pratica o esporte como lazer. Ele é funda-
dor e coordenador do projeto Cadeiras na 
Quadra, uma escola de tênis para crianças 
e adolescentes que ajuda na reabilitação 
e na profissionalização de cadeirantes no 
esporte.

Casado há 25 anos, Zé Carlos tem dois 
filhos. Além do tempo dedicado à família e 
aos amigos, ele se mantém como professor 
titular na Universidade Federal do Rio  
de Janeiro (UFRJ), onde recebeu o título 
de doutor.



O Swedish Institute (SI) é um órgão público que promove 
interesse e confiança na Suécia pelo mundo. A missão do SI 
é estabelecer cooperações e relações duradouras com outros 
países por meio de comunicação estratégica e intercâmbios nos 
campos da cultura, educação, ciência e negócios. O SI trabalha 
de maneira bem próxima às embaixadas e consulados suecos 
no mundo inteiro. Para mais informações sobre o SI e a Suécia, 
visite os sites: Si.se e Sweden.se

© 2016 Swedish Institute 
Fotografias de: Diego Bresani 
Autor: Gabriela Walker 
Design Gráfico: Kidler  
Impresso no Brasil por Elanders Brasil 2016

Este livreto é parte de uma exposição 
fotográfica produzida pelo Swedish 
Institute (SI). Os dez indivíduos apresen-
tados aqui foram todos fotografados e 
entrevistados no Brasil em 2016. Estas 
são as experiências e perspectivas de 
como se vive com deficiência no Brasil. 

O que é acessibilidade? É algo que vai 
muito além de rampas para cadeiras  
de rodas e cuidados com a saúde,  
como muitas dessas histórias de vida 
nos mostram. Em última instância,  
é uma questão de democracia, pois 
todos devem ter a chance de participar 
na sociedade em termos iguais. 


