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Lançamento do PROJETO DÉCADA DA INCLUSÃO – OS NOVOS CAMINHOS DO ENSINO 

APRENDIZAGEM, no MEMORIAL DA INCLUSÃO, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Estado de São Paulo. 
Dia 08 de junho de 2019 
 

Estamos muito honrados de apresentar um novo projeto: a “DÉCADA DA INCLUSÃO” no 
Memorial da Inclusão, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
Estado de São Paulo, que é o nosso porto seguro, de onde partimos e sempre voltamos 
para validar novas caminhadas nesse terreno árido da Inclusão.  
 

Esse é o nosso terceiro grande projeto a partir do Memorial: o primeiro foi “CIDADES QUE 
ME DIZEM RESPEITO”, que já visitou 10 cidades e um país; o segundo foi o “I° PRÊMIO 
MARCO DA PAZ – INCLUSÃO SEM LIMITES”, no Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, instituído pela ONU, e que já passou a fazer parte do calendário oficial da 
cidade em 3 de dezembro, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, onde 
atuo como Membro do Conselheiro Consultivo,  
 

O PRÊMIO MARCO DA PAZ – INCLUSÃO SEM LIMITES foi idealizado no Gabinete Marco da 
Paz, na ACSP, do Sr. Gaetano Brancati Luigi, grande apoiador do nosso ativismo inclusivo. 
 

Agradecemos imensamente a Elza Ambrósio e Equipe Técnica do Memorial pelo suporte 
sempre competente e carinhoso; e à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
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Deficiência, na pessoa da 
sua líder, Dra. Célia Leão, 
por nos permitir estar na 
sua casa hoje; e a todos os 
conselheiros e convidados 
presentes. 
 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto inédito é a 
constatação clara e nossa 
aposta de que estamos 
entrando na DÉCADA DA 
INCLUSÃO - Os Novos 
Caminhos do Ensino 
Aprendizagem, onde tudo 
será oferecido por multimeios 
e de forma multidisciplinar. Professores, educadores, gestores em geral e empreendedores têm que se 
conscientizar de que ninguém ensina mais apenas, sem aprender simultaneamente. A internet criou essa 
via expressa de mão dupla. Quem não aceita vai ficando fora do mercado. Mais do que nunca viveremos 
uma Era de Empreendedorismo Educacional, onde todos aprenderão e ensinarão simultaneamente. O 
professor será a partir de agora um mediador, um apontador, um curador. A prepotência do "Senhor do 
Saber", que alguns mestres ostentavam, não existe mais. Os embates na área das ideias serão mais 
silenciosos e inteligentes, mais democráticos e com menos foco nas atribuições personalistas. 
 

CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO 
O nosso PROJETO DÉCADA DA INCLUSÃO, foi gestado dia após dia, durante os 20 anos de aprendizado 
diário com o Pedro Rosengarten, meu filho autista, e meus alunos com deficiências. Buscamos qualificação 
e certificação dos conteúdos e protocolos que queremos desenvolver no Memorial da Inclusão, nos 
preceitos da ONU, e, sobretudo ouvindo e seguindo quem sempre lutou pela causa inclusiva, os ativistas 
que nos antecederam, muitos desses precursores inclusive estão aqui nessa sala hoje, a quem somos 
imensamente gratos. Transformamos os nossos defeitos em qualidades graças a eles e entregamos agora o 
resultado da forma mais honesta e sincera possível. 
Este projeto se inicia com a intenção de criar em 10 anos uma nova geração de jovens cientistas na área da 
INCLUSÃO. 
 

UM QUEBRA-CABEÇA VIRTUAL 
Descobrimos que, mais do que buscarmos desesperadamente respostas para as nossas aflições, 
deveríamos criar ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES diárias para uma sobrevivência minimamente feliz.  Passamos 
a publicar pelo menos uma boa ideia por dia, nas mais variadas formas, usando textos e imagens nem 
sempre correlatos ou conexos. 
A nossa estratégia foi conteudista. Todos os dias, desde os anos 80 (a internet chegou ao Brasil em 88, na 
área acadêmica), publicamos no mínimo um conteúdo ONLINE – intermitentemente a partir de 96, em 
pelo menos uma mídia eletrônica.  Sempre apresentando algo sobre o que acreditamos tenha a ver com 
SOLUÇÕES possíveis para os DILEMAS do nosso UNIVERSO INCLUSIVO. A ideia foi espalhar rastros, peças 
de um quebra-cabeça durante anos para serem juntadas a cada tempo, em código aberto. Compusemos 
um painel de conteúdos para uso gratuito e coletivo, no mesmo espírito de rede que inspirou e originou a 
WEB. Seríamos como já havia sido a vida minha inteira, participantes invisíveis coadjuvantes dos avanços 
da Humanidade. E, a partir de agora, a nossa atuação será cada vez mais pública, em processo virtuoso. 
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PARCERIAS 
Além da Associação Comercial de São Paulo e do Memorial da Inclusão, trazemos apoios e 
parcerias já construídas com várias entidades nacionais e internacionais como a Phorte 
Educacional, Pós-Graduação Estácio, Faculdades FMU, Faculdade de São Caetano, 
Faculdade Dourado, UNIP, UNICID, Projeto JEDA Santo André, Oficina dos Menestréis, 
Instituto Olga Kos, Demian Maia, Drogasil, Clínica de Especialidades Figueiredo & Lima, 
SAICA Municipal de Taboão da Serra, IBFC Taboão, UPTime Taboão, Unibes, IAG Grajaú, 
Escola La Rueda Chile, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, e tantas outras 
instituições que traremos no decorrer da caminhada. O projeto dará suporte a várias 
associações de pessoas com deficiências, das quais uma delas tenho especial orgulho de 
participar da coordenação: o PROJETO AUTISTAS INDEPENDENTES, que representa 40 
famílias de autistas adultos e cujas coordenadoras estão também presentes: a Silvia Jansen 
(geneticista) e Maria Auxiliadora Vieira da Silva (psicóloga). Outro instituto ao qual somos 
ligados é o NEED (Núcleo de Especialização e Estudo das Deficiências), que atende 50 
famílias na região de Heliópolis, e muitas outras instituições, corporações, empresas, 
empreendedores e empresários que se associarão ao Projeto nas próximas etapas. 
 

PESQUISA CIENTÍFICA 
A nossa proposta na área da pesquisa é criar uma década de incentivo à INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA INCLUSIVA em todas as áreas do Conhecimento, incluindo óbvio pesquisadores 
com deficiências. O desafio é fomentar uma nova geração de jovens cientistas brasileiros 
que se especializarão no Universo Inclusivo nos próximos 10 anos. Isso ajudará nos 
diagnósticos mais rápidos e literatura de apoio confiável. Simultaneamente, vamos 
prospectar, capacitar, qualificar e credenciar novos multiplicadores: palestrantes, 
ministrantes de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiências e seus familiares. 
A empregabilidade estará permanentemente na pauta, repercutindo inclusive tudo o que 
se discutirá hoje, dia 8 de junho de 2019, nos painéis da mesa seguinte que será composta 
por palestrantes que falarão sobre empreendedorismo, nesse evento organizado pelo 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 
 

PALESTRAS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES 
Nossa meta na Educação Inclusiva é criar cursos em nível superior adaptados às pessoas 
com deficiência, pós-graduações, etc, onde os professores também serão inclusivos. E 
aprofundar as discussões sobre saúde, direitos, emprego, políticas públicas, estudo e 
moradia digna para pessoas com deficiências jovens adultos e idosos, e seus familiares. 
 

LANÇAMENTO NACIONAL DOCUMENTÁRIO "SINGULARIDADES" 
Hoje, com muita alegria, numa parceria com a Inima Produções, para marcar essa data 
importante, apresentamos o primeiro produto dessa caminhada: faremos o Lançamento 
Nacional de “SINGULARIDADES – UM OLHAR SOBRE O AUTISMO”, um documentário sobre 
quatro famílias de autistas, criado por dois jovens diretores mineiros Gabriela Bandeira 
(jornalista, autora do livro e do filme) e Humberto Luiz.  
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Teremos o prazer de tê-los conosco para uma conversa depois das sessões. O filme tem 
lançamento numa coprodução da GM Educacional e Inima Produções (Deivid Miranda). 
 

Pedro Rosengarten, Elza Ambrósio e Guto Maia 

 
E fica desde já marcado - anotem nas agendas, por gentileza, o nosso próximo encontro de 
todos nós nesse auditório, para o dia 8 de junho de 2029, onde cada um de nós trará as 
suas produções científicas criadas em 10 anos em prol da Inclusão, e que serão 
apresentadas em painéis de prestação de contas. 
 
Grande abraço a todos e muito obrigado. 
Guto Maia (Curadoria PROJETO DÉCADA DA INCLUSÃO) 
 
SOBRE O PROJETO: http://bit.ly/2IClBw4  
SOBRE O MEMORIAL DA INCLUSÃO – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência:  http://bit.ly/2K2UgoJ   
Vídeo: http://bit.ly/2L0STGI  
 
Vamos ao trabalho! 
@aceitemnos, @sigamnos, @multipliquemnos, @informemnos @visualizemnos. 
DÉCADA DA INCLUSÃO – Os Novos Caminhos do Ensino Aprendizagem 08_junho_2019_a_08_junho_2029 
 

http://bit.ly/2IClBw4
https://bit.ly/2K2UgoJ?fbclid=IwAR0I4ZPMCJPMrh3EA5Avboi1gHUVSdJKnZKfoJAD7S2ZqtzX5PANVEu9eVQ
http://bit.ly/2L0STGI
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Aceitar e respeitar as diferenças, não implica necessariamente em compactuar das mesmas 
aflições, necessidades e interesses; mas, sim, exercitar o amor-próprio aprimorando o amor 
a todo ser humano bom, que merecerá a nossa empatia. 

 
Pedro Rosengarten, mensageiro do Marco da Paz e representante do Memorial da Inclusão. 

 
NACENDO FORTE, um projeto gestado durante 20 anos dia após dia. 

#pracegover: Filhote de elefante correndo na beira da praia 

Assista o vídeo: http://bit.ly/2L0STGI  

http://bit.ly/2L0STGI
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#pracegover: Foto do prédio arredondado de vidros negros do Memorial da Inclusão – SP 
Obra do arquiteto Oscar Niemeyer, http://bit.ly/2Io4BIA, 1991; No alto da imagem, à esquerda lê-se: “DÉCADA DA INCLUSÃO”, abaixo, do lado 
esquerdo, logomarca com circulo sobre forma quadrada, dividida ao meio pelas cores azul e branco. No círculo, as letras de “GM Educacional”, 
com subtítulo “Soluções Universo Inclusivo”; Na parte direita da imagem uma faixa branca vertical, onde lê-se no alto “08 JUN 19” e na parte 
baixa 08 JUN 29. No centro, a logomarca com uma borboleta com dois traços em semicírculos à esquerda, nas cores em tom pastel: lilás, azul e 
laranja, onde lê-se: “MEMORIAL DA INCLUSÃO – Os caminhos da pessoa com deficiência”. 
TAGS 
#nascendoforte #décadadainclusão #mãespalestrantes #educaçãoinclusiva #dilemas #universoinclusivo #minicursos #palestras #simpósios #acsp #deficiências  
#empregabilidade #empreendedorismo #projetoinédito #escolacondomínio #iniciaçãocientífica #acessibilidade  #memorialdainclusão 
#phorteeducacional #gmeducacional #autistasindependentes #confiança #amor #euteamo #autoestima #need #inima #alegria 
#prêmioinclusãosemlimites #cidadesquemedizemrespeito #futuroinclusivo #eunãosouinvisível #novasterminologias 
#autistaadulto #projetoautistasindependentes #condomínioescola  #faculdadeinclusiva  #jovenscientistas #porummeioacadêmicoinclusivo 
#aceitemnos #multipliquemnos #visualizemnos #vamosaotrabalho 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://bit.ly/2Io4BIA
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“Pessoas com deficiências são atletas de alto rendimento para quebra de paradigmas diários”. 
 

 

A primeira versão do logo do Memorial da Inclusão Social foi sugerida pela cenografia, e depois foi discutida com a 

equipe e ajustada ao espírito da exposição, para quem a história é uma mudança constante: "A transformação da 

crisálida em borboleta simboliza o sucesso de rompimento do seu próprio casulo. Sabe-se que essa etapa é 

fundamental para a sobrevivência da borboleta. A saída do casulo requer muita energia. Os movimentos são lentos, 

porém fortes e pontuais. A espiral, na trajetória e nas antenas da borboleta símbolo do Memorial, significa esse 

processo pessoal e intransferível que a borboleta tem que cumprir por si mesma. Simboliza o protagonismo das 

pessoas com deficiência em defesa de seus direitos, representa sua trajetória da exclusão e invisibilidade para a 

cidadania plena. O colorido e o desenho assimétrico das asas remetem à diversidade humana e à variedade das 

deficiências, suas demandas e potencialidades. Para muitas culturas, o circular e o espiralado representam o ciclo da 

vida e nos remetem à ideia de que não existem um começo, nem um fim. O Memorial da Inclusão, instalado num 

espaço redondo, reflete a história que representa. De qualquer ângulo que se olhe, podemos começar a conhecer a 

história do movimento social das pessoas com deficiência. Melhor do que um destino é refletir um ir além, um 

renovar. O Memorial da Inclusão reflete, portanto, os significados da diversidade, do circular e do espiralado, os 

quais simbolizam as histórias e as memórias que se cruzaram e aquelas que ainda vão se cruzar para construir uma 

sociedade inclusiva." 
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Vamos conversar sobre Inclusão? 
Roda de conversa, 14 de junho, 18 horas,  
na Reatech 2019. 

Estande da SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

https://reatechbrasil.com.br/16/data-e-local/ 
#décadadainclusão 

 

https://reatechbrasil.com.br/16/data-e-local/?fbclid=IwAR1wFKOtn5cXf6-rfrUz3g3RDeHfrtptiN5jDlyGayLZugPx9xTsCma1bw8
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9cadadainclus%C3%A3o?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMZ7QDsn-mRv_4GHrSFu7WLJrljhm1nzIDm1OywWdtuv_NUeVuwtvaK-O55dwwLcEEZBr9g8arK6TimqvHnKBSHhST3fGFrc8Vl09Zme-iZfoWCG5yHUlVjxsDugFMGwoTiGXvvcNBYNIzcXtNo1fxrk3pfjLYRPnPshnYQDLzUY_c8UejhUA_z1o_HXy5iu_ncJul4E3vsOOHntzdxF5_gfGoLgoEgAuQgij1NrwyS8OwmMH9WL70_8hNr9O393XodFtdQrrL1CI__YHC8nYC1M3i3V2MeqWCKCBAudWIJ-Kh6Bdm-ONGlzA05ReOWSqein260-tNbjHzX1Hu0NcyVrfomBjCe_zePK1IpIeyMIIkY8Ml446RRc3daXCXxau7RuxeBT3xjwiufMah5RgJCYRy8ecrj2m1-vJessix&__tn__=%2ANK-R


@decadadainclusao 

@decadadainclusao_08 junho2019_08junho2029_@maiagutomaia 
Whatsapp: 11 99378-4603 

 

 
 

  
 
LANÇAMENTO VIDEOCLIPE "EU NÃO SOU INVISÍVEL, no MIS 
Museu da Imagem e do Som de São Paulo. SOBRE O PROJETO: http://bit.ly/2WWqlFK 
DIA DO ORGULHO AUTISTA  - 18 jun 2019 - Lançamento nacional do videoclipe “Eu não sou invisível” MIS – Museu 

da imagem e do Som – São Paulo 

Muito orgulho fazer parte! A urgência do mundo exige soluções mais rápidas que respostas. 
Mão na massa. Está tudo por fazer! A mesma régua que serve para medir o espectro autista 
como suave, moderado e forte; pode servir para medir QUALQUER ser humano em 
QUALQUER circunstância: suavemente digno, moderadamente digno, fortemente digno. 
Empatia é a senha! Parabéns, Joyce, Amanda, Rodrigo, Karol, Gabi, Pedro, Ramon e EQUIPE, 
e todos os apoiadores!!!  
Um trabalho singelo em todos os quesitos! Gratos. 
 

Assista o clipe de Joyce Rocha: Assista o videoclipe: http://bit.ly/2x4cZb6  
Assista playlist DÉCADA DA INCLUSÃO: http://bit.ly/2NwafKS  
 
Considerando o Dia Mundial do Orgulho Autista, comemorado no próximo dia 18 de junho, temos a honra de convidá-lo 
para o lançamento do videoclipe do single “Eu não sou invisível”, da artista e designer autista Joyce Rocha. Com foco no 
protagonismo autista, e contando com uma boa rede de amigos/parceiros, o projeto propõe uma reflexão sobre a 
visibilidade autista. 
Após a exibição do videoclipe será realizado um debate com idealizadores e participantes sobre os desafios e objetivos do 
projeto e, em especial, sobre características e pluralidades que fazem parte do espectro autista. Queremos que você faça 
parte desse importante movimento de conscientização! Contamos com a sua presença no dia 18/06, às 20h, no Museu da 
imagem e do Som de São Paulo (MIS). Entrada franca sujeita a lotação. 
"Eu não sou invisível" de: Joyce Rocha 
Participação: Pedro Rosengarten, Gabi Bratz, Ramonzito 

http://bit.ly/2WWqlFK
http://bit.ly/2x4cZb6
http://bit.ly/2NwafKS
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#eunãosouinvisível #mis #projetoautistasindependentes #décadadainclusão 
 

        

     

O Filme COMO SEGURAR UMA NUVEM NO CHÃO acaba de ser selecionado para o Festival de Cinema Latino Americano, 
que vai acontecer em SP entre os dias 24 e 31 de julho. 

O curtametragem já recebeu o Prêmio MELHOR FOTOGRAFIA - 9° FilmWorks Film Festival MIS (Museu da Imagem e do 
Som), em 25/05/2018. 

Links Fotos:  
https://bit.ly/2IYCNgo 
https://bit.ly/2saC4hH  
http://bit.ly/2KmHUbd 
Assista o filme: http://bit.ly/2XMOMBK 

Parabéns, Marco Aurélio Gal e Equipe!!! 
Mais um reconhecimento de um filme de grande carreira! 
Orgulho fazer parte dessa equipe. 

O filme foi apresentado pela primeira vez no MIS (Museu da Imagem e do Som) no FilmWorks Film 
Festival, https://bit.ly/2IAz4lH, em 24/05/2018. 

O ELENCO  
Claudia Boseli, Suia Legaspe, Guto Maia. Marina Honda, Henrique de Paula. Direção: Marco Aurélio Gal.. 

Com muito prazer, no papel de ALEGRIA, em COMO SEGURAR UMA NUVEM NO CHÃO, do jovem premiado diretor Marco 
Aurélio Gal. E novamente trabalhando com uma querida amiga de tantos anos, Suia Legaspe. 

O curta é uma fábula sobre além-vida, onde uma menina recebe a missão de descobrir sua verdadeira essência. Ela é 
guiada pela Sombra (Suia Legaspe) e, ao encontrar viajantes como Alegria (Guto Maia), Caos (Marina Honda) e Sonho 

https://bit.ly/2IYCNgo?fbclid=IwAR0ruOWzGVtNx_7ayPgWjuMHWJtTNBmtWXXPcKmuEDNyNgbWy-oWtFZKEI4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2saC4hH%3Ffbclid%3DIwAR3lnUET95rN-aXW9Q_MCPLX78VI4HL_WfB5cVw4XB7vqWYie6Acb3MTnQk&h=AT33B387XT9u-5vBGrH6jgBf0_yLrrkyAeo_KTzzCJhjAvzpf4f_8PuCgbnpMbFuKuppNlT08-hba3dcfVUcK-R4Uu_ibK77q-W74ItsVZ7SNxbYvebW53XXJzKh_G_JBQa3qOW5hYQkpC3zt84q82mrW7c
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KmHUbd%3Ffbclid%3DIwAR02jeLzaV6jD9jPQXa3TBdaAX2YXYCWhQbZ4_wmnOVDy-ujMU0prEJ86-g&h=AT3yUF-Y9xDkaWkdQzP_bhRptdct-bY8VBzp4sXWlz1pzVyB7krFZn9NtYsd92bvYmk1hp9YLfUhpXayX2jqKwuTol6l_CJDwJtH9WH6Svth3vvlOG0_6yxKu_cNtkJYrjnENPkozJo1Zcm0tNK21c_9iAQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XMOMBK%3Ffbclid%3DIwAR0O4w8VFSRePIHeoeVPNYxUJMyt9hFyOCR4ubOlF4s1TkfpeiPtCCAkAMM&h=AT3lEpetSVA2oDOp4_Lhuvqy47ZVA_oS7-YtCHb1w8m2LNb4EMZoAysjtM7CIKRrqpKDxRyxBSyQNOCiA3hSeYSKH0CnxYZ2lo_jWc2ZmkzBivxrUsmRNUjScTpV6AfuzOZhLIDbUGOxWUw6g8FbibzNmcg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IAz4lH%3Ffbclid%3DIwAR3bx5nRbPM43P-vJAMHjxrclb-m5ctv-C5JtgFGWAqxW8X36CU2QAcycZI&h=AT1e3ceC2kbTPwPEIV1BHROi2C0PDNC2-XAUqkyMAGek559TUYyHD3UMzmA8pCL341l3IHLsN2bsJOGvCG0iRcLClnKHVJPNKVffH5uluz4tIcpX8lfoQOKZTSwBnaykqZMb5f9yHUF2f5BNdkDajrO-gvM
https://www.facebook.com/claudia.boseli.77?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAiG11SWiVdR6nf47SLo2nauteiXi0X9x0DZmDhF4FqCGTfj810Jbid3_A6kGg8_5sGQ6CmoV9JUc4Q&fref=mentions
https://www.facebook.com/suia.legaspe?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARADoDgzNIYVVRbKARdQyS_i5dvZ62W3CjVI8zI8XhN7xpuXI5uIWeg-sV9QTIqy_z_2nxhw8YM3bUEq&fref=mentions
https://www.facebook.com/guto.maia?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBqBU9shE7MHrphxaVSNPQbRwUsDuRN0FCZu4gddBv7JWAP3qtsBXWBdvN_voAWPndnMyoxPmR_KWYn&fref=mentions
https://www.facebook.com/marina.honda.90?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCPNF3sERZjMuPWjkFIpkHRilJn68JjCBzsYfNBx6AIds1slPtr3n1eriKn11hdyB_QMuilRCo_ChHY&fref=mentions
https://www.facebook.com/eucanseidisso?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDKWc8vE0T4Ett6Rm_KKgzEd3x50G0pxrJb6mmSmwnWlBTLuN5aHIamRZJjok9sbp1ZVt-FZxbhpN9r&fref=mentions
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(Henrique de Paula), ela reavalia suas memórias, relações e emoções. O filme apresenta uma metáfora lírica sobre perdas 
e recomeços. 

SINOPSE 
Quando chega a um novo mundo, Isabela recebe a missão de se desfazer de toda a bagagem que trouxe de sua última 
viagem e descobrir sua verdadeira essência. Observada pela Sombra, a guardiã desse estranho mundo, Isabela encontra 
outros viajantes e reavalia suas memórias, relações e sentimentos. 

O PROJETO 
Como Segurar Uma Nuvem no Chão é um curta-metragem de Marco Aurélio Paiva. Começou em fevereiro de 2017 a fase 
de pré-produção, com posterior gravação em Junho e finalização em outubro/novembro de 2017. 

SOBRE DESPEDIDAS 
O filme trata de despedidas, seja o falecimento de uma pessoa amada, seja o fim de um relacionamento ou o ingresso em 
uma nova carreira. Todas essas etapas representam momentos de transformação do indivíduo, em que ele entra em uma 
nova e desconhecida fase de sua vida. E o novo e desconhecido é equivocadamente tido como assustador. Envolvidas em 
muita dor, comumente enxergamos as despedidas como um processo melancólico e infeliz, mas há muito mais. Por meio 
de uma linguagem poética e lírica, o filme oferece a ideia de que em cada despedida há um recomeço, uma forma de 
iniciar essa nova etapa com um aprendizado maior da vida e com o espírito de celebração, comemorando o privilégio que 
é estar nessa viagem. 
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Direção, Produção e Roteiro: Marco Aurélio Gal 
Produção Executiva: Silvânia Espíndola 

Direção de Produção: Luiza Azevedo 

Direção de Fotografia: Gabriel Manso 
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Direção de Arte: Marina Eisenhauer 

Figurino: Stephanie Bellotti 

Maquiagem: Louise Helène 

Maquiagem de Efeitos: Beto França 

Montagem: Mariane Galacini 

Trilha Musical: Rafael Maiolino 

Desenho de Som: Pierluigi Papaiz 

Elenco: Claudia Boseli, Suia Legaspe, Guto Maia, Henrique de Paula, Marina Honda e Paulo Ohana 

 

EQUIPE: 
Marco Aurélio Paiva - Diretor, Montador e Roteirista 
Silvania Espíndola - Produtora Executiva e 2ª Assistente de Direção 
Mariane Galacini Tadeu - 1ª Assistente de Direção 
Luiza Azevedo - Diretora de Produção 
Gabriela Drimus - Assistente de Produção 
Beatriz Laraia Piffer - Diretora de Objetos 
Marina Eisenhauer - Diretora de Arte 
Stephanie Gonçalves - Figurinista 
Gabriel Manso - Diretor de Fotografia 
Wil Velasco - Assistente de Fotografia 
Rafael Maiolino - Compositor (Trilha Sonora) 

@marcoaureliogal @suialegaspe @gutomaia @comosegurarumanuvemnochao @cinema @claudiaboseli @marinahonda 
@henriquedepaula @perdas @despedidas 

Assista no Youtube: https://youtu.be/1prAPjqVyx8 

#décadadainclusão #nascendoforte #cinema #mis#festivaldecinemalatinoamericano #melhorfotografia #9filmwork 

  

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1prAPjqVyx8%3Ffbclid%3DIwAR1po9_vGHh2jL8Mf9JpQhMQ_HLh--DmArQ5QKHcHPONNt4FhiGfjI7d5x8&h=AT38N02S4FtrvF3Ef52C2h5wr-b1BBRc876wbqDZBbeV9qEw7AloJHGMbjE5XnGyJJQcUPj-_gKf9kidnlSjiGm6NJN7e5TSZNlIkO0LQZ-zPjrb9xk9FRkprgj5x79D1DzSNKJCCCRMrAg9LK7okkEsefU
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%A9cadadainclus%C3%A3o?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/nascendoforte?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cinema?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mis?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/mis?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/melhorfotografia?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/9filmwork?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Banner1_divulgação_roda_de_conversa_14_jun 
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Banner3_divulgação_projeto 

Todos os temas sensíveis discutidos com empatia, buscando quebrar tabus e paradigmas de forma 
coletiva. Buscaremos mais SOLUÇÕES que RESPOSTAS. 
O Homem nunca mais será o mesmo ser elementar que foi outrora, e nunca saberá onde se perdeu na 
História, e nunca chegará a respostas e verdades plenas. Mas, ele conseguirá SOLUÇÕES para qualquer 
necessidade. 
 

 
Banner4_divulgação_rodas_de_conversa 

 
Temas: Suicídio, Autismo, Síndrome de_Down, Cegueira, Cadeirantes, Mães_Fortes, Quebra de Paradigmas, Surdez, Idosos, 
Doenças_Raras, Preconceito, Depressão, Alcoolismo, Drogas, Sexualidade, Empreendedorismo_Familiar, 
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Academia Demian Maia 

 

 
...E fica desde já marcado - anotem nas agendas, por gentileza, o nosso próximo encontro de todos nós 
nesse auditório da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, para o dia 8 de junho de 2029, onde 
cada um de nós trará as suas produções científicas criadas em 10 anos em prol da Inclusão, e que serão 
apresentadas em painéis de prestação de contas. 
 
Grande abraço a todos e muito obrigado. 
Guto Maia (Curadoria PROJETO DÉCADA DA INCLUSÃO) 
 
FASE INICIAL DO PROJETO 
1° passo: *RODAS DE CONVERSAS SEMANAIS de 2 horas para prospecção de pessoas multiplicadores e 
conteúdos inclusivos relevantes. 
2° passo: Palestras temáticas com especialistas convidados. 
3° passo: Minicursos de informação. 
4° passo: Cursos de formação, capacitação, qualificação e credenciamento de palestrantes e ministrantes 
dos cursos. 
5° passo: eventos culturais, mostras, festivais, encontros, maratonas, shows, festas, viagens, intercâmbios. 
6° passo: Simpósios com painéis de debates. 
7° passo: Congressos e conferências. 
8° passo: Selecionar uma nova geração de cientistas. 
 
*RODAS DE CONVERSAS SEMANAIS descontraídas sobre temas sensíveis e necessários à sociedade 
moderna, visando prospectar quatro novas lideranças: 1. Mentores, 2. Curadores, 3. Apontadores, 4. 
Mediadores, interessadas em ingressar no UNIVERSO INCLUSIVO para atuar, empreender e debater mais 
profundamente SEUS DILEMAS, criar grupos de trabalho e estudos específicos.  
Público-alvo: professores, comunicadores, influenciadores, gestores, estudantes, líderes, empreendedores, 
pessoas com e sem deficiências adultas e familiares. 
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LANÇAMENTO DO PROJETO AUTISTA INDEPENDENTES 
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Fotos: Valdir Gonçalves @valdirgonçalves 
Projeto Autistas Independentes nascendo no Memorial - Álbum 2: http://bit.ly/2IZqX4H 
Sobre o projeto, Álbum 1: http://bit.ly/2XCJrzX 
 
 
 
 

Grande abraço a todos e muito obrigado. 
Guto Maia (Curadoria PROJETO DÉCADA DA INCLUSÃO) 
 

DÉCADA DA INCLUSÃO – Os Novos Caminhos do Ensino Aprendizagem 
SOBRE O PROJETO: http://bit.ly/2IClBw4  
SOBRE O MEMORIAL DA INCLUSÃO – Os Caminhos da Pessoa com Deficiência:  http://bit.ly/2K2UgoJ   
Vídeo: http://bit.ly/2L0STGI  
Década da Inclusão: http://bit.ly/2xeOQ1s  
 
Vamos ao trabalho! 
@aceitemnos, @sigamnos, @multipliquemnos, @informemnos @visualizemnos. 
DÉCADA DA INCLUSÃO – Os Novos Caminhos do Ensino Aprendizagem 08_junho_2019_a_08_junho_2029 
 

 
 
 
 

https://bit.ly/2IZqX4H?fbclid=IwAR3gHLapb0hWXL-EmVjEMbGjio7tBbzfA51X5LctxIFKwh3npzcSuDov4gk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XCJrzX%3Ffbclid%3DIwAR1WW6Ve7vpxYexiG0sjLQM8uy9o5vp3uwJrmZ2JeLRDr5AAnwx79O6vig8&h=AT0uQuwapNHKVudyQDcE5z0hy2M8-oxQChA1xD04tAVnLH9i2MgOweNsp3PlcQSi-MmZtb1YlnJRTSHYhoimp3D33_WTvmEEuDPl4ivBZMcsd0Nsau0tJcgQsle54W3cmL-xGD_j0hoQTFQNvktjUZSw4-Uc02if1V8h3kWSYToV6tiO3Dc2AlTDtTqpl6f2D3WY520CsK6IXmLerZQAsk00bdrRDPoXCEzWi_heVz-kE82chfgyQv1Pcz-ddOyaRKERdUDNgiAVJlgXVA0eCYXrk0gCDa9_Cfsq6owCCz4PxYEHNpRscZR7iNU5gqL5Mb63Xy-Mf0s8urz_jtGlyscD766dh8uP1OpSPeLBKDZd35bNGui_UNN0Nph0r1ydiN93F2l5mVlOq0QwCf1aDLHqIpo8X5jioGEh1b5pYljkgrBfkWMr0rT3iSOFaSjC5NW28jG_ds08L1mUdu4aEoROl8NAWlIJpvQGNcloYksCOeku222agKmP7aktx8L3_T4GWDLpnk-D0kU
http://bit.ly/2IClBw4
https://bit.ly/2K2UgoJ?fbclid=IwAR0I4ZPMCJPMrh3EA5Avboi1gHUVSdJKnZKfoJAD7S2ZqtzX5PANVEu9eVQ
http://bit.ly/2L0STGI
http://bit.ly/2xeOQ1s
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Assista a Entrevista: http://bit.ly/2Lppebd  

 
 

http://bit.ly/2Lppebd
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Curso de Capacitação em Inclusão.  
Inscreva-se gratuitamente: https://bit.ly/2LlMqan 

Pós-Graduação Estácio. 
 
 
 
 

https://bit.ly/2LlMqan?fbclid=IwAR0ZNimcMKUM3avwgJdkAsUFdd_HxGOq8qx7K7ej-uOIUTOu4-CyMWhtgeY
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Prof. Guto Maia @maiagutomaia 

 


