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Apresentação
Em uma conversa entre amigos, três pessoas com deficiência começaram a rir de algumas cenas
reais de suas vivências diária, destacando o preconceito e a falta de informações sobre as
dificuldades de cada um.
Valeriana, cadeirante, Joaquim deficiente físico e Ricardo deficiente visual, acharam por bem
mostrar para as pessoas algumas informações de como melhor conviver com a as pessoas com
deficiência.
E foram essas divertidas conversas que deram origem a peça “E SE FOSSE VOCÊ? ”.
O Projeto “E se fosse você?” da Trupe da Inclusão é um projeto artístico e educativo que procura
por meio da arte teatral esclarecer, informar e sensibilizar as pessoas sobre como é o dia a dia
de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Parte de seus integrantes são atores com algum tipo
de deficiência, física, visual e intelectual que contracenam com o restante do elenco num enredo
que aborda as dificuldades de ir e vir num ambiente comum como um barzinho, e em ações como
realizar um pedido, ir ao banheiro e todos os entraves que a falta de acessibilidade tanto
estrutural como atitudinal relacional acontecem diariamente com esses personagens.
“E se fosse você?” objetiva, por meio dos espetáculos, trazer a empatia, discussão e reflexão
sobre inclusão e acessibilidade, inclui de uma maneira lúdica em seu projeto serão 10
apresentações em escolas públicas para crianças, adolescentes e docentes cujo público alvo sejam
pessoas com ou sem deficiência.
As apresentações serão definidas conforme critérios de seleções do projeto para as escola
interessadas, além das apresentações o projeto contempla com 4 workshop e 4 palestras
motivacionais voltada para o tema.
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