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Pensar uma revista para mulheres que 
não enxergam: este foi o desafio da equipe 
do Projeto Mulheres de Visão, uma iniciati-
va que surgiu em 2019, no Piauí, com o in-
tuito de capacitar mulheres com deficiên-
cia visual para iniciativas empreendedoras.

 O produto jornalístico é mais uma ação 
do projeto, coordenado pelo Instituto ILE-
VE e Escola Comradio, que visa inclusão e 
acessibilidade para todos.

CONHEÇA A PRIMEIRA EDIÇÃO DA 

VISÃO

ESCOLHA O FORMATO

PDF ACESSÍVEL ÁUDIOVÍDEO

https://www.mulheresdevisao.com.br/revista-visao-pdf
https://www.mulheresdevisao.com.br/revista-visao-audios
https://www.mulheresdevisao.com.br/revista-visao-video


4 5

ÍNDICE

06

46

EDITORIAL

CRÔNICA

Como a Mídia Conta a
História das Pessoas
Com Deficiência?

08
OPINIÃO
Quem conta um conto,
ganha um amigo!
Angelita Garcia

10
OPINIÃO
O Tabu e a Atrofia Mental:
A Distorcida da Sociedade
Nayara Fernandes

16
ENTREVISTA
Pelo Direito de Curtir

27
MATÉRIA
O seu Feminismo
tem lugar pra mim

32
MATÉRIA
Os Desafios do Sistema 
de Garantia do Direito 
das Pessoas com Defici-
ência 

37
ACESSIBILIDADE
Pega essa Visão!

55
COLUNA VISÃO
Para ver, ouvir 
e seguir

Amor a primeira 
escuta!



6 7

Como a mídia conta a história 
das pessoas com deficiência?

Cada um deve ter a sua visão sobre que 
história a imprensa conta. e eu falei visão de 
propósito porque as pessoas com deficiência 
enxergam o que a mídia diz. Tem audiodescri-
ção para isso. Ou ao menos deveria ter. Nesta 
edição da Revista Visão vamos entender os 
desafios e delícias de incluir a partir da audio-
descrição. Contar a história de uma professo-
ra que sonha com mundo inclusivo e detalhar 
como funciona o sistema de garantia de direi-
tos das pessoas com deficiência. 

Falar o que se pensa tem alta probabilidade 
de se excluir.  Mas não falar é a maior forma de 
excluir as pessoas.  É como minar a confiança 
do diálogo.  Para mídia que sobrevive em re-
tratar os atores que compõem uma sociedade 
é como a própria morte de si mesmo do seu 
papel, porque quebra o ciclo importante da 
vida de uma TV, que é a de contar histórias 
para provocar reflexão, debate e ação. 

Não é possível falar de acesso sem que a 
gente não fale de poder. Histórias são defini-
das por instância de poder. Como são conta-
das, quem as conta, quando e quantas histó-
rias são contadas? tudo depende do poder. O 
poder de falar ou calar. 

No jornalismo há muitas forças envolvidas 
que influenciam nas histórias. O dinheiro, os 
interesses políticos, a cultura e vivência dos 
jornalistas, editores, produtores, radialistas, 
apresentadores na TV, no Rádio. A dinâmica 
de produzir o conteúdo, a forma e a técnica de 
contar a história também conta muito.   

As respostas à mídia pressupõem antes de 
tudo saber fazer as perguntas certas para 
contar as histórias certas. Mas como um jor-
nalista pode contar uma história humana cer-
ta usando apenas a técnica do lead jornalís-
tico. O lead são seis perguntas que ajudam o 
repórter a estruturar a matéria jornalística. o 
quê, quem, quando, onde, como e porquê.   

Há jornalistas incríveis que com técnica e 
sensibilidade conseguem se aproximar mui-
to do real. Isso é possível pela vivência, con-
vivência e experiência de cada um.  Eu falei, 
pela convivência. Pergunte numa redação de 
jornal quantas vezes um jornalista conversou 
com uma pessoa com deficiência sobre o que 
ela pensa, sente e faz. Então como podemos 
contar a história mais verdadeira possível de 
uma pessoa com deficiência sem a conhecer. 

Nenhuma técnica jornalística substituirá a 
humanidade em nós. Mas uma ferramenta e 
método pode promover e devolver a função 
essencial do jornalismo que é ser social: a Au-
diodescrição é uma forma. 

Boa leitura!

Iraildon Mota
Jornalista e RP

Pres. ONG Cormadio e Instituto ILEVE
Coord. Geral Projeto Mulheres de Visão

PESQUISA

Mundo do Trabalho 
e a Acessibilidade 
nas Empresas

A pesquisa está dividida em 10 (dez) temas, estruturada em 05 (cinco) 
itens de investigação específica sobre cada temática,  gerando um total 
de de 117 perguntas. Em 96% das respostas exigem apenas sim ou 
não. A pesquisa é direcionada para organizações e empresas públicas e 
privadas que tenham entre 10 e mais de 100 colaboradores prestadores 
de serviço direto.

SAIBA MAIS

https://www.mulheresdevisao.com.br/pesquisa-acessibilidade
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OPINIÃO

Quem conta um 
conto, ganha 
um amigo!
por Angelita Garcia

Sou uma pessoa encantada pelos encon-
tros entre pessoas e ideias. Me alegra co-
nhecer uma revista do Piauí e dialogar so-
bre ela junto à membro de um coletivo no 
Espírito Santo. Fico emocionada quando 
descubro que uma obra literária de um per-
sonagem de Rondônia pode apoiar estraté-
gias de fortalecimento junto às famílias que 
moram em Minas Gerais - e que tem em 
comum o ambiente onde essa narrativa foi 
desenvolvida. É de uma riqueza ímpar que 
uma metodologia criada por uma professo-
ra na Paraíba, com o objetivo de que alunos 
cegos e baixa visão aproveitem melhor os 
conteúdos da sala de aula, seja replicada em 
uma instituição no Rio Grande do Sul. E as-
sim, partilhando saberes e ferramentas de 
conhecimento, podemos fortalecer todas 
as pessoas que foram alijadas do direito à 
leitura, informação e conhecimento.

Quando ousamos partilhar nosso modo 
de fazer as coisas, não apenas divulgamos 
uma ferramenta, mas contagiamos outras 
pessoas, que sequer imaginamos, a viver 
novas experiências! Penso que a curiosi-
dade para aprender é praticamente o com-
bustível que nos move a ir além do que nos 
foi proposto.

E esse aprendizado, sem sombra de dúvidas, 
faz mais sentido quando o partilhamos com as 
pessoas com as quais temos ações em comum: 
aprendemos com nossos familiares, amigos, 
em nosso trabalho e em todos os grupos de re-
lacionamento que temos em nossa vida. 

A Literatura, enquanto espelho dos costu-
mes da sociedade, também pode reescrever 
novas narrativas: estamos vendo isso com os 
movimentos sociais identitários dos diversos 
movimentos de pessoas com deficiência. As 
TIC’s (Tecnologias de Informação e Comuni-
cação) oferecem inúmeras possibilidades de 
interação a partir da comunicação aliada à tec-
nologia, instrumentalizando processos educa-
cionais, mas também possibilitando o efetivo 
acesso à comunicação a todas e todos, o que 
impacta na vida social, política, cultural e no 
capital cultural das pessoas e os grupos aos 
quais pertencem.

Vamos pensar em quantas oportunidades de 
promoção de leitura efetivamente para todas e 
todos, que é o que vai nos mostrar a constru-
ção dessa sociedade mais inclusiva, temos nas 
instituições onde atuamos. Vamos refletir, por 
exemplo, como se dá a inclusão de uma pes-
soa com deficiência visual no ambiente da bi-
blioteca. Imagino que muitos pensam em piso 
tátil, braille nas prateleiras e equipamentos 
de tecnologia assistiva tais como computador 
com leitor de voz, scanner de mesa, etc.

Além dessas ofertas imprescindíveis, há 
uma possibilidade de acessibilidade com au-
tonomia que os profissionais da biblioteca 
podem lançar mão: quando uma pessoa cega 
ou de baixa visão vai pela primeira vez em 
sua biblioteca, que tal dar uma volta com ela 
para que possa conhecer o espaço e crie uma 
rota de seu próprio interesse? Outra possi-
bilidade de leitura inclusiva, é colocar livros 
em formato acessível braille nas prateleiras 
frontais da biblioteca, onde colocamos os 
lançamentos, os mais procurados. Daí vo-
cês podem argumentar: “Angelita, a pessoa 
com deficiência visual não vai ver esse livro 
na prateleira!”, e eu respondo: “E a corres-
ponsabilidade das pessoas sem deficiência, 
fica onde?”. Se eu passo em frente a uma bi-
blioteca e vejo esses livros expostos, posso 
informar aos meus amigos com deficiência 
visual e a profissionais que atendem a essas 
pessoas que naquela biblioteca tem livros 
para seu deleite.

Muitas podem ser as propostas de ações 
inclusivas e acessíveis a serem disponibili-
zadas por toda a sociedade. Um dos pontos 
fundamentais para o diálogo em parceria, 
não apenas institucional mas entre morado-
res da mesma comunidade, é que todos te-
mos experiências a compartilhar e, quando 
fazemos isso de maneira espontânea, essa 
partilha fortalece o grupo e os indivíduos de 
toda a comunidade. Se levarmos em conta o 
desenvolvimento de ações de leitura (como 
contação, rodas, oficinas, saraus), podemos 
desenvolver ações coletivas com as histórias 
de vida de personagens e autores com defi-
ciência, moradores do mesmo bairro ou alu-
nos de escolas da vizinhança. 

Uma sociedade inclusiva deve levar em con-
ta a informação, comunicação e conhecimento 
também como fator de desenvolvimento hu-
mano e cidadão. E, se “Nada sobre nós, sem 
nós!”, conforme preconiza a Convenção sobre 
Direitos das Pessoas com Deficiência, estiver 
presente na partilha de saberes?

Conhecer e valorizar a leitura inclusiva e 
acessível passa também por trazer para as 
ações de livro e leitura as experiências de vá-
rios autores e suas histórias. Conhecer autores 
com deficiência, narrativas com personagens 
com deficiência e disponibilizar essa riqueza 
em diferentes formatos de livros, em novas 
oportunidades de contação de histórias, enri-
quecerá nosso repertório literário e tornará a 
literatura mais próxima de todos...

 Esse momento de isolamento social 
tem nos desafiado a redesenhar nossas ações 
coletivas. Mas, tenho fé de que isso vai passar 
e vamos poder nos encontrar para contar boas 
notícias. E, quando isso acontecer, que este-
jamos cientes e dispostos a contar e ouvir di-
versas histórias, junto e sobre a diversidade de 
povos que compõem nossa sociedade.

Angelita Garcia é socióloga, especialista em educa-
ção profissional de jovens e adultos, ativista de coletivos 
que combatem o racismo e o preconceito à diversidade e 
articuladora da Rede Nacional de Leitura Inclusiva, proje-
to da Fundação Dorina Nowill para pessoas cegas. 
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OPINIÃO

O tabu e a atrofia mental:
a distorcida da sociedade 

por Nayara Fernandes

1.Pessoas com deficiência são assexuadas: não têm sentimentos, pensa-
mentos nem necessidades sexuais; 

2. Pessoas com deficiência são hiperssexuadas: seus desejos são incontro-
láveis e exacerbados, atacam ao menor descuido; 

3. Pessoas com deficiência são pouco atraentes, indesejáveis e incapazes 
de manter um relacionamento amoroso saudável. 

4. Pessoas com deficiência não conseguem desfrutar do sexo normal e 
têm disfunções relacionadas ao desejo, excitação e orgasmo; 

5. Reprodução de pessoas com deficiência é invariavelmente problemáti-
ca, porque são pessoas estéreis. Quando não geram filhos com deficiência 
ou não têm condições de cuidar deles (MAIA, Cláudia Bortolozzi. Desfa-
zendo mitos para minimizar o preconceito sobre a sexualidade de pessoas 
com deficiências).

Segundo o mito da criação, Adão e Eva foram 
o primeiro homem e a primeira mulher a habi-
tarem o mundo e a preexisterem na humanida-
de. Deus criou Adão do pó e o pôs no Jardim 
do Éden, sendo advertido que poderia comer 
livremente de todos os frutos, exceto da árvore 
do conhecimento do bem e do mal. Em seguida, 
criada a partir de uma das costelas de Adão, Eva 
nasceu para ambos serem centro da crença na 
humanidade como uma única família. Entretan-
to, uma paixão vestida da inocência é quase tão 
indefesa quanto uma criança, à medida que ins-
tigados pela maledicência da serpente comeram 
do fruto proibido.

Desde então, surgiu o misticismo e a desna-
turalização do prazer sexual, os quais desfru-
tar do deleite do corpo e da alma é sinônimo 
de impureza. Onde o amor é uma espécie de 
preconceito, afinal, somos desafiados a amar 
um ser humano real. De modo que quando 
existe o termo deficiência o desejo e a atração 
nem sempre são suficientes para amortizar as 
falhas, visto que os parâmetros morais, sociais 
e psicológicos desvalidam a autenticidade dos 
afetos. 

De fato, a vida sexualmente ativa das pessoas 
com deficiência (PcD) implica em duplo tabu. 
No qual assume, muitas vezes, uma preconcep-
ção onde as pessoas mesclam limites físicos ou 
cognitivos preponderantes no decorrer do de-
senvolvimento biológico, à dimensão afetiva e 
sexual inerente a qualquer ser humano.

Ser diferente é a riqueza da revolução e o or-
ganismo do aprendizado, quando 1 é diferente 
de 2 ambos se duplicam. Qual necessidade nos 
prende a padrões e conceitos? O discurso de 
igualdade torna-se inválido, quando é absurdo 
nos fazer acreditar na ideia de que uma pessoa 
quanto mais comum, mais padrão fica. Porque 
o homem, enquanto indivíduo, não nasce dife-
rente e vai se assemelhando.

O homem nasce diferente e vai se destacan-
do pela dissemelhança. O capacitismo começa 
na mera ilusão entre o padrão e o diferente, 
a qual a estratégia de interação não é um tra-
ço de caráter, mas uma combinação de apa-
rência. Entre palavras e fatos perfeição é um 
fascínio pela inalcançabilidade, onde o preço a 
ser pago é subtrair somas de felicidade e ple-
nitude. Vencer o senso comum, preconceitos 
e ideologias produzidas pelos primórdios é a 
eterna busca das pessoas com deficiência, o 
que não difere na conjectura sexual. 

Infelizmente na narrativa social um deficien-
te é visto como aquele que deve passar longe 
desta temática, uma vez que enquanto cultura 
do conservadorismo é considerado sinônimo 
de imoralidade e falta de senso. 

Porém esquecemos que sexo é saúde, segun-
do especialistas “foder” faz bem e não tem 
contraindicações. Na contramão do negacio-
nismo, cada dia mais cientistas descobrem no-
vos efeitos desta reação orgânica. O orgasmo 
contribui para que homens e mulheres vivam 
com mais qualidade de vida, independente 
da condição física ou cognitiva. Trata-se de 
um momento de prazer individual ou mútuo 
que nos revigora em totalidade e reverbera 
por vários dias em nossos poros. Reconhecer 
a diferença entre ato sexual e estereótipo é o 
primeiro passo para a aceitação, naturalização 
e desmistificação da sexualidade das pessoas 
com deficiência. 

 Um equívoco da sociedade é deduzir que 
conhece o outro tanto quanto conhece a si 
mesmo, porém não é refletindo uma ou outra 
semelhança que nos tornaremos cópias. Por 
certo, sexualidade é uma característica bila-
teral da personalidade humana que não pode-
mos distinguir de outros aspectos da vida, mas 
cada corpo carrega sua própria linguagem. À 
medida que ato sexual nunca será definido 
como coito, tampouco mecanismo exclusivo 
do gozo. Sexo é a energia que envolve o conta-
to e a intimidade, à medida que o desejo acen-
de os poros. Manso mora na expressão dos 
gestos e movimentos mútuos, os quais o ritmo 
acontece quando as mãos são portas e os olhos 
são chave da entrega. Movido contrariamente, 
não há santo que delegue tal milagre, a não ser 
ação e imaginação, sentimento e integração.
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Nayara Fernandes é estudante do 4º período de jornalismo 
na UFPI. É poeta e autora do livro Asas de Pedra, publicado em 
2017.

Deste modo, assim como saúde é um direito 
fundamental, é necessário o diálogo sobre se-
xualidade tendo em vista a promoção da saúde 
sexual como direito básico a qualquer indiví-
duo. O verbo foder, trepar ou qualquer equi-
valência que poderíamos usar são substancial-
mente intencionais. Eles visam tirar a carga de 
inocência e infantilidade que muitas vezes a 
sociedade joga sobre pessoas com deficiência. 
Quando se tira esse véu, todos se tornam so-
mente humanos: pessoas que transam, que se 
masturbam e que se relacionam amorosamen-
te com outras. Afinal, cada indivíduo é seu 
sexo e seu corpo inteiro é um órgão sexual. De 
fato, o desejo da pessoa com deficiência, assim 
como qualquer outra, depende exclusivamen-
te do bem estar físico e, sobretudo, emocional. 
Exemplo é o que relatam pessoas com paraple-
gia: desejos são, invariavelmente, psíquicos. 
 Não existem receitas, antídotos nem fórmulas.

Sexo é o encontro entre almas que seduzem 
a existência uma da outra, cuja ambas não re-
sistem a sussurros quentes e elogios sinceros. 
Neste encontro não há grande ou pequeno, 
normal ou anormal: tudo é igual e a ideia é 
descobrir e proporcionar prazer. Não à toa na 
Roma Antiga havia uma lei para desincentivar 
o celibato: a solteirice e a falta de filhos eram 
subterfúgios de punição, contraposto às pes-
soas cheias de herdeiros que tinham privilé-
gios. Sem dúvidas a natureza humana é divina 
e o corpo sagrado, o qual devemos percebê-lo 
pelo instinto: ora santo, ora selvagem. Teste-
munhando pensamentos e vivências inteiros, 
os quais reconhecem, compreendem e acei-
tam quando são autênticos. Sua maestria con-
siste em nos deixar conduzir pelo movimento 
e tudo acontece em harmonia e sincronismo. 
Sem nenhuma pressa, tampouco idealizações 
utópicas. Afinal, viver é feito de infinitos mun-
dos dentro de quem somos e o amor são tenta-
tivas uma após outras. 

ESCOLA

ENCONTRE
COMUNICADORES
DE FORMAS SIMPLES 
Conectamos quem sabe, gerando 

resultados para quem precisa 

de comunicação.

QUERO TRABALHAR QUERO CONTRATAR

https://www.eadcomradio.com.br/comunidade-viver-de-comunicacao
https://www.eadcomradio.com.br/comunidade-viver-de-comunicacao
https://www.mulheresdevisao.com.br/
https://www.eadcomradio.com.br/cadastro-comunicadores
https://www.eadcomradio.com.br/cadastro-empresas
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JUNTE-SE A NÓS

Nossas atividades

2021
Agosto

Criação de Startups para atender as 
demandas de acessibilidade na moda, 
educação, serviços e comunicação.

2021
Setembro

Realização e apoio ao Fórum Piauí de 
Inclusão com o tema Os Desafios e 
Boas Práticas do Trabalho Inclusivo.  

2021
Setembro

Criação da Primeira Plataforma Privada 
focada em conectar pessoas com defi-
ciência ao mercado de trabalho. 

2021
OutubroAbertura da pesquisa INÉDITA no Piauí 

para mapear O Mundo do Trabalho e a 
Acessibilidade nas Empresas

2020
Outubro

Formatura da Primeira Turma de Mu-
lheres Cegas Empreendedoras. Elas já 
estão prontas para ajudar na acessibi-
lidade das empresas.

SAIBA MAIS
mulheresdevisao.com.br

JUNTE-SE 
A NÓS

Seja embaixador(a) do
Projeto Mulheres de Visão

Ser embaixador(a) do projeto Mulheres 

de Visão é fazer a diferença na inclusão das 

pessoas com deficiência usando as próprias 

mãos. É aproveitar qualquer tempo livre 

para promover a cultura da inclusão e en-

carar a luta contra as violações de direitos.

SAIBA MAIS

https://www.mulheresdevisao.com.br/junte-se-a-nos
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ENTREVISTA

Pelo Pelo 
direito direito 

de curtirde curtir
Pedagoga do Núcleo de Acessibilidade da UFPI, 

mãe, avó e ativista: Dilma Andrade fala sobre 

educação inclusiva, Instagram e pandemia.

Por Luana Sena
Fotos: Iraildon Mota

D
ilma Andrade foi extremamente cordial e simpática quando entrei em contato com 

ela, por mensagem, na primeira semana de fevereiro. “Fique a vontade para encaixar 

na sua agenda!”, me disse sobre marcarmos uma entrevista - jornalistas sabem o quão 

incomum é ouvir esta frase. Dali a uma semana estávamos, eu e ela, conectadas em 

uma vídeo-chamada que começou no fim da tarde e terminou ao cair da noite. “Sou igual a 

Cinderela”, brinca Dilma. “Só que eu preciso estar em casa antes de escurecer”.

Ela está sentada na varanda do apartamento onde mora com o marido e dois gatos, em con-

traluz, usa o cabelo preso e óculos de lentes alaranjadas - poderia ser mais uma tendência das 

blogueiras de moda, mas não: no caso de Dilma, as lentes são acessórios indispensáveis para 

driblar ambientes com muita luminosidade. Aos 47 anos, a pedagoga foi diagnosticada com 

retinose pigmentar, uma doença ocular degenerativa. Primeiro foi-se a visão periférica. Depois 

vieram dificuldades com a penumbra e a cegueira noturna. “E o meu agravou também para 

espaços com muita luminosidade”, conta.
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Desenvolver a doença a esta altura permitiu que 

Dilma a encarasse por uma perspectiva mais ma-

dura - o que não significa que tenha sido mais fácil. 

“Eu fiquei muito baixo astral, chorava…”, relembra 

na conversa. “Hoje levo uma vida normal e, quan-

do preciso, eu peço ajuda”, diz sem cerimônias e 

com muita consciência: “Falar que eu tenho de-

ficiência hoje é abrir portas e possibilidades para 

outras pessoas”.

Aos poucos foi se encontrando com estas pes-

soas - com o mesmo ou outros diagnósticos. Ela, 

que já era professora, mãe e logo mais viraria avó, 

virou também “ativista PCD”, como informa sua 

bio no Instagram. Na rede, impositiva do visual, 

Dilma costuma postar momentos em família: sor-

risos ao lado do marido Rosalvo e dos filhos Ruan, 

Raira e Rafael. Tudo com a hashtag #paratodosve-

rem, é claro: ela não só usa como cobra os amigos 

para que descrevam sempre as imagens. Ensina 

publicamente pelo genuíno desejo e direito de 

participar: “Fica todo mundo lá, rindo, curtindo, 

comentando, e você não sabe do que é que estão 

falando”.

Baiana, Dilma é hoje mais piauiense do que mui-

tos nativos: chegou ao estado em 1996 e morou 

em mais de cinco cidades, de norte a sul do esta-

do - atuou na área de gestão e formação de pro-

fessores, deu aulas em campus da Universidade 

Estadual, fez mestrado pesquisando sobre Arte e 

Educação e trabalhou em projetos sociais e cul-

turais. E foi por aqui, mais precisamente na Uni-

versidade Federal do Piauí, que encontrou uma 

importante e desafiadora missão: Dilma ocupa, há 

cinco anos, a função de pedagoga no NAU, o Nú-

cleo de Acessibilidade da UFPI, responsável por 

acolher e acessibilizar os métodos de ensino para 

calouros com algum tipo de deficiência. Na rotina 

pelos corredores acadêmicos, ela tenta ensinar a 

estudantes e professores que a educação é o pon-

to de partida para a inclusão e o respeito à diver-

sidade. É dali, acredita, do ambiente do pensar e 

construir, em conjunto, o conhecimento, que vai 

partir uma mudança capaz de atingir almejadas 

transformações sociais. Pelo direito, é claro, de 

curtir também.

Você graduou-se em Pedagogia e 
tornou-se mestra em Educação pela 
UFPI, em 2014. A educação sempre 
lhe pareceu o melhor caminho? Por 
que?

Eu sou de origem bem humilde. Sou baiana 

e minha mãe ficou viúva aos 19 anos, com três 

filhos. Em 1967, naquela enchente que teve - 

meu pai morreu afogado. En-

tão ela teve que se virar. Lavou 

roupa na beira do rio para sus-

tentar a gente. Ela se alfabeti-

zou pelo Mobral (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização), 

naquela época, e foi dela essa 

inspiração de que a gente con-

quista algo através do estudo. 

Ela dizia: “o que eu tenho pra 

deixar de riqueza pra vocês é 

o estudo”, e sempre incenti-

vou a gente a estudar, embora 

tenhamos começado a traba-

lhar muito cedo. Incentivou 

que fizéssemos universidade. 

Então eu fiz, no sul da Bahia, 

Pedagogia, porque era um cur-

so que ia me dar a possibilida-

de de começar a trabalhar logo 

como professora. Me formei, 

me casei e acabei vindo pa-

rar no Piauí acompanhando o 

meu marido.

E você chegou aqui em 
que ano?

Cheguei em 1996. Meu marido era gerente 

do Banco do Brasil - está aposentado agora. 

Eu digo que já sou baiaense (risos). A primei-

ra cidade que eu morei foi Uruçuí. Primeira 

vez que eu me vi longe a quilômetros e qui-

lômetros da família. A solidão e a saudade de 

todo mundo. E aí eu fui curar isso na APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais), que estava começando os trabalhos lá.

Ajudei voluntariamente e isso me deu mui-

ta força. De Uruçuí nós fomos morar em Flo-

riano, de Floriano para São João do Piauí, de 

lá para Oeiras. De Oeiras para Valença e de 

lá, finalmente, para Teresina, com os meus fi-

lhos já em idade escolar.

Como e quando você começou a 
perder a visão?

Foi em 2013. Eu acredito até 

que eu já havia tido alguns sin-

tomas da doença antes, mas a 

gente vai naturalizando as coi-

sas, né? A gente escuta muito 

“depois dos 40 anos a visão 

da gente vai ficando pior”, e 

aí achamos que é assim. Toda 

vida eu usei óculos. Só que eu 

notava que a noite tinha mui-

to mais dificuldade. Cheguei a 

cair algumas vezes no centro. 

Mas eu achava que era alguma 

questão neurológica. Quan-

do eu fui buscar o diagnósti-

co, após um exame de fundo 

de olho: retinose pigmentar. 

É uma visão subnormal que 

pode chegar até a cegueira. 

Você vai perdendo sua visão 

aos poucos. A primeira mani-

festação mais comum é a per-

da da visão periférica. Então 

eu só tenho a visão central. 

Se alguém passa do meu lado 

eu não consigo ver. Tenho muita dificuldade 

com penumbra. Tenho cegueira noturna tam-

bém, causada pela doença. Não enxergo bem 

à noite nem em espaços com baixa luminosi-

dade. E o meu agravou também em espaços 

com muita luminosidade. Então a lente do 

óculos dessa cor não é porque eu sou bloguei-

rinha não (risos). 
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É uma doença irreversível?

Exatamente. Existem estudos com células-troncos, há casos de sucessos nos EUA mas é algo muito 

caro, pouco acessível. Hoje eu tenho apenas a visão central. Sou igual a Cinderela, só que eu preciso 

estar em casa antes das 18 horas. Começou a escurecer eu tenho que voltar pra casa. E isso, claro, 

traz algumas limitações. Eu deixei de dirigir, preciso andar acompanhada à noite e em espaços como 

restaurantes eu tenho que procurar mesa em um lugar com boa iluminação.

Como foi sua reação?

Nossa, eu fiquei bastante deprimida. Imagina só, de 

supetão! Eu fiquei muito baixo astral, chorava. E aí eu 

fui encontrando pessoas com o mesmo diagnóstico 

ou outros tipos de deficiência visual. E aqui mesmo, 

em Teresina, teve um movimento de mulheres para 

criar uma Associação de Mulheres Cegas e Com Baixa 

Visão. Elas procuravam patrocínio para umas camise-

tas e eu fiquei maravilhada e quis ir lá conhecer. E o 

encontro era na Comradio. Chegou em um momen-

to certeiro. Conhecer mulheres cegas, casadas, com 

crianças, uma alegria. O alto astral e a positividade na-

quele ambiente foi tão bom que aí eu não larguei mais. 

Qual a sua participação na implementa-
ção do NAU - Núcleo de Acessibilidade da 
Universidade Federal do Piauí? 

No papel, o Núcleo funciona desde 2014. Efetiva-

mente ele começou a atuar em 2016, que foi o ano que 

eu entrei. Eu fiz um concurso para técnica na UFPI 

- ainda não tinha a deficiência, então passei mesmo 

pela ampla concorrência. Fui chamada em 2015 e 

tomei posse. Só depois desse concurso, que foram 

chamando as pessoas, ele começou a funcionar. Ele 

começou com uma assistente social e uma psicóloga, 

que eram a Rafaela e a Bruna. Eu tinha tomado posse 

em Parnaíba e fiquei nove meses lá. Quando consegui 

minha transferência para Teresina, tomei posse no 

NAU, em abril de 2016, como pedagoga.

Qual a importância de que a universidade tenha essa orien-
tação para a vida acadêmica voltada para alunos com alguma 
deficiência? 

Vamos pensar o seguinte: a última pesquisa do IBGE diz que nós temos 45 

milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É de 2010 este último censo - de 

lá para cá esse número já deve ter aumentado muito - a cada cinco segundos, 

no mundo, uma pessoa fica cega. Hoje, as causas 

da deficiência visual passam pelos cuidados com a 

saúde: diabetes, glaucoma, doenças que causam a 

cegueira e poderiam ser evitadas, mas muitas vezes 

falta conhecimento. Em todos os espaços que a gen-

te vive hoje existe uma pessoa com deficiência. Não 

poderia ser diferente dentro de uma universidade. 

Durante muito tempo essas pessoas foram excluídas 

desses espaços e a luta das pessoas com deficiência 

fez com que nós alcançássemos lugares que antes 

nos eram negados. As políticas de inclusão que hoje 

acontecem na área profissional, acadêmica, educa-

cional, são importantíssimas! Para mostrar que nós, 

pessoas com deficiência, somos tão capazes como 

qualquer outra pessoa. O que nós temos são limita-

ções. Quando nos são dadas ferramentas adequadas, 

nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis. O 

Núcleo é uma dessas ferramentas.

Como é a atuação do NAU, na prática? 

A gente dá o apoio psicológico, o apoio pedagógi-

co e o social. Uma outra questão que o núcleo traz 

também é a acessibilidade - uma condição para que 

a pessoa que necessita tenha acesso aquele ambien-

te com segurança, com qualidade. Quando eu falo 

em ferramentas, por exemplo: a pessoa que é cega, 

se ela dispõe de tecnologia, ela pode ter um sof-

tware que traduz o texto para voz sintetizada e ela 

vai ter a opção de ouvir a apostila dada em sala de 

aula. São os equipamentos de tecnologia assistiva. 

Ela tem acesso a um computador que tenha linha 

de braille, pra ela digitar, para ler o texto na tela. O surdo tem acesso a um tradutor e 

intérprete de libras. Então são ferramentas que tornam possível essa inserção em todos 

os ambientes da universidade.
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Em 2018 cerca de 250 estudan-
tes com deficiência ingressaram na 
UFPI. Esse número tem aumenta-
do? Há uma evasão?

Aumenta a cada ano, em função das cotas. 

Só no final de 2017 que a cota para pessoas 

com deficiência foi assegurada em Lei e todas 

as universidades tiveram que, de fato, ofere-

cer essas vagas no seu processo seletivo. Por 

semestre, temos uma média de 60 a 100 es-

tudantes ingressando. Não vou lhe dizer que 

não tem evasão, mas hoje há muito menos do 

que antes. Quando eles entram nós já temos a 

relação de cada um - O NAU faz parte da co-

missão de seleção e já faz uma sondagem so-

bre qual o tipo de deficiência, se vai precisar 

de algum auxílio - vai precisar de lupa? Mate-

riais ampliados? Carteira adaptada? Quando o 

estudante efetiva a matrícula, a gente já man-

da o e-mail apresentando o Núcleo e os su-

portes que oferecemos. É uma acolhida muito 

grande. A universidade é um campo de pes-

quisa, de produção de teorias e ideias. Não há 

espaço melhor do que esse para iniciarmos a 

mudança social que tanto sonhamos. 

Estamos formando novos profissionais das 

mais diversas áreas que têm a oportunidade 

de conviver com essas diferenças e de se cons-

tituir tanto a nível profissional quanto a nível 

pessoal muito mais humano. Não dá mais para 

reclamar da universidade. Nós temos diversos 

programas, com bolsas. Inclusive, dentro do 

NAU tem um projeto chamado “Bolsa de in-

clusão social” onde a gente disponibiliza bolsa 

para estudantes que podem acompanhar outros 

estudantes que precisam de auxílio acadêmico 

- cada bolsista desempenha 12 horas semanais 

para auxiliar e recebe uma bolsa de 400 reais 

por mês. A gente tem depoimentos maravilho-

sos dos bolsistas sobre como essa experiência 

tornou eles profissionais melhores. 

O NAU também atua junto aos pro-
fessores - é um tipo de pedagogia onde 
professores e estudantes aprendem si-
multaneamente, né? Isso tem aconte-
cido bem?

Isso acontece quando o professor se permite. 

Temos experiências significativas nesse sen-

tido. Nós fazemos um curso de formação para 

professores. Quando o professor entra na UFPI 

ele participa de uma semana pedagógica pro-

movida pela PREG - Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação - voltada para a formação acadêmi-

ca desses professores. E a gente participa dessa 

acolhida: fazemos uma oficina com eles e fala-

mos da experiência do NAU, debatemos todas as 

questões. Os professores mais recentes já foram 

sensibilizados sobre a causa da inclusão. Mas os 

professores mais antigos têm um pouco de re-

sistência. Eles ainda trazem aquele mito de que 

a deficiência é algo a ser consertado, reparado. 

Lembra da sua pergunta pra mim? “E isso não é 

reversível?”. A sociedade pensa que a deficiên-

cia é algo a ser tratado, corrigido. O deficiente 

físico pode botar uma prótese, eu posso usar um 

óculos - mas continuamos com a deficiência. 

É preciso  questionar o padrão de normalida-

de imposto pela sociedade. O que é ser normal? 

Que parâmetros de normalidade a sociedade 

impõe? São parâmetros justos? Qual corpo é 

adequado? Se pararmos para pensar, essa ima-

gem de corpo perfeito, funcional, produtivo tem 

gerado inúmeros transtornos e conflitos de toda 

ordem. O mais cruel deles é o preconceito. Vi-

vemos em um mundo diverso!  Em que todas as 

diferenças coexistem. Pessoas não são iguais: há 

diferenças de cor, etnia, gênero e religiosidade. 

É  preciso perceber o outro para além do corpo.

Hoje uma das nossas maiores dificuldades é 

conseguir que esses professores se coloquem no 

lugar do aluno e oportunizem esse processo de 

inclusão. Mudem sua metodologia. Numa sala 

de 50 alunos você acha que todos vão aprender 

da mesma forma? É ilusão pensar isso e planejar 

a aula em um modelo só.

Você sofreu algum tipo de precon-
ceito ao entrar nesse espaço acadêmi-
co?

Eu acho que sou muito abençoada. Até o fato 

da deficiência ter vindo em um momento mais 

maduro da minha vida me possibilitou falar de 

um lugar mais confortável - falar que eu tenho 

deficiência hoje é abrir portas e possibilidades 

para outras pessoas. Não sofri discriminação em 

nenhum momento. Eu até tenho muito medo 

disso porque, no geral, as pessoas te veem como 

herói - “nossa, ela é cega, mas ela cozinha!”, “ela 

tá numa cadeira de rodas, mas limpa a casa!”. 

Eu tenho muito medo disso, de me perceberem 

assim, porque isso favorece o capacitismo e não 

é isso que a gente quer. A gente quer provar que 

tanto quanto as outras pessoas a gente é capaz 

sim.

“
“

Hoje eu tenho apenas a 

visão central. Sou igual a 

Cinderela, só que eu preci-

so estar em casa antes das 

18 horas. Começou a escu-

recer eu tenho que voltar.

Eu, por exemplo, não sei Li-

bras. Mas eu baixei no meu 

celular um aplicativo que 

traduz aquilo que eu quero 

dizer à pessoa surda para a 

linguagem de sinais. Isso é 

atitudinal.
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Como é ter essa limitação de enxer-
gar numa sociedade que é tão impo-
sitiva hoje do visual?

Se a gente quer um mundo igual para todo 

mundo, precisamos pensar nisso. Hoje há um 

projeto bem interessante que se chama Web 

para Todos. Ele traz algumas questões.

As empresas precisam pensar que nós, pes-

soas com deficiência, somos consumidores. A 

tecnologia vem favorecer de um lado, mas os 

desenvolvedores esquecem que existem pesso-

as com limitações. A gente precisa, realmente, 

desde o projeto de formação dessas pessoas, 

pensar nisso. Meu filho, que hoje faz Ciên-

cia da Computação, com certeza vai imaginar 

como ele pode ampliar algum software que 

ele desenvolver para que pessoas com limita-

ções possam ter acesso também, mas porque 

ele convive comigo. Isso é importante de ser 

pensado hoje. 

Agora na pandemia, a gente precisou usar 

muito os serviços tecnológicos - sem sair de 

casa, fazendo compras por aplicativo. E eu 

passei por uma experiência estressante com 

aquele aplicativo James. Quando você usa, ele 

manda um banner dizendo que você tem um 

desconto. O banner é roxo com letra laranja. 

Uma das principais questões para a pessoa que 

tem baixa visão, como eu, é a questão dos con-

trastes. Então as pessoas querem fazer sites 

coloridíssimos, fazem misturas… fica lindinho, 

mas nada acessível. 

Não consegui ler o banner porque não havia 

contraste. Mandei um e-mail relatando isso, 

aconselhando reverem com desenvolvedores 

- quantas milhões de pessoas com baixa vi-

são no Brasil também consomem e precisam 

usar o aplicativo? Eu sempre chamo atenção 

pra isso com amigos meus que usam redes so-

ciais - por favor, descreve! Não precisa mui-

ta coisa. Se você não sabe descrever, tem um 

recurso que faz a descrição automática - bem 

simplória, mas já ajuda. O software de leitu-

ra não lê imagens. Aí fica todo mundo rindo, 

todo mundo comentando e você não sabe do 

que é que estão falando. A tecnologia hoje, da 

forma como está, precisa favorecer a inclusão. 

Sob pena de promover mais exclusão do que já 

promovemos. 

Você acredita na acessibilidade ati-
tudinal? O que falta exatamente para 
atingirmos isso?

A acessibilidade atitudinal é a base de todas 

as outras. Sem ela, nenhuma das outras funcio-

na. Porque ela passa pela empatia. Não adian-

ta só falar, é preciso ter atitude. Eu posso falar 

que sou uma pessoa que inclui e respeita, mas 

na primeira oportunidade estar lá parando na 

vaga para pessoa com deficiência. A acessibili-

dade atitudinal é a ferramenta para que todos 

os outros tipos de acessibilidade se concreti-

zem - a arquitetônica, a comunicacional. Eu, 

por exemplo, não sei Libras. Mas eu baixei no 

meu celular um aplicativo que traduz aquilo 

que eu quero dizer à pessoa surda para a lin-

guagem de sinais. Isso é atitudinal. Porque eu 

estou tentando incluir aquela outra pessoa. 

A pandemia escancarou a desigual-
dade social no nosso país - como isso 
afetou diretamente a desigualdade já 
acentuada entre as pessoas com al-
guma deficiência?

Foi gritante. Houve diversas campanhas na 

televisão, panfletos, em todo lugar que você 

chegava, dizendo: “lave as mãos assim”. Mas 

havia descrição da imagem? Como que uma 

pessoa cega ia saber como era a maneira corre-

ta de lavar a mão? Tem um estudante cego lá da 

universidade que mora sozinho. No começo da 

quarentena eu pensava demais nele e aí liguei 

para saber como ele estava fazendo. E ele dis-

se que a vizinha se disponibilizou para fazer as 

compras pra ele porque ele não conseguia usar 

os aplicativos, que não eram acessíveis. E ai 

fomos trocando contatos, de fornecedores da 

Ceasa, etc. Estou dando esse exemplo de uma 

pessoa que eu conheço, mas agora você imagi-

na isso a nível de Brasil. Pessoas que moram na 

periferia, com baixa condição social, que pre-

cisam ter acesso a médicos, fisioterapia. Foi e 

está sendo cruel. 

“ A universidade é um cam-

po de pesquisa, de produção 

de teorias e ideias. Não há 

espaço melhor do que esse 

para iniciarmos a mudança 

social que tanto sonhamos.

“A sociedade pensa que 

a deficiência é algo a ser 

tratado, corrigido. O de-

ficiente físico pode bo-

tar uma prótese, eu pos-

so usar um óculos - mas 

continuamos com a defi-

ciência.
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Uma nova política do governo Bolso-
naro está sendo criticada por incenti-
var a segregação de crianças com de-
ficiência - o quanto isso pode afetar os 
avanços que já tivemos sobre inclusão?

Esse decreto vai afetar e muito os avanços que 

já alcançamos. Para nós, é urgente um investi-

mento na educação especial, seja na formação 

de professores, seja em infraestrutura física e de 

equipamentos. É mais urgente ainda pensarmos 

práticas pedagógicas diferenciadas e colaborativas 

para inclusão do PAEE (Público Alvo da Educação 

Especial). Segregar, separar é colocar aquela pes-

soa em um espaço dos que não conseguem, dos 

que não podem. Se há uma limitação de espaço, 

de acesso, é cair por terra tudo aquilo que lutamos 

tanto para conquistar - a possibilidade de acessar 

todos os espaços, a possibilidade de convivermos 

como iguais. 

A gente sabe que há em alguns momentos a 

necessidade de um suporte especializado - nin-

guém está negando isso. O que a gente não quer 

é escolas separadas. Isso é voltar para o sécu-

lo passado. Todos nós somos capazes. A gente 

precisa lutar para que isso de fato não acon-

teça. Há mobilizações de várias instituições, 

mas será uma luta muito árdua para garantir 

os direitos que já conquistamos até agora. A 

educação especial deve ser o ponto de partida 

para a igualdade das pessoas. De condições, de 

acesso. Ela é feita para que esse público seja 

colocado em um nível de igualdade, com os re-

cursos necessários e adequados - seja de flexi-

bilização, de adequação, de tecnologia, seja que 

ferramenta for: que torne possível esse apren-

der em igualdade de condições.

MATÉRIAS

O SEU 
FEMINISMO 
TEM LUGAR 
PRA MIM?
A pauta anticapacitista 
dentro de movimentos 
feministas é necessária 
e urgente

Por Jéssica Libânio

“Por que nós não vemos pessoas com deficiência fazen-
do parte de movimentos como feminismo, [...], enfim, [...] 
movimentos que trazem essa questão do combate ao pre-
conceito? Por que nós não vemos pessoas com deficiência 
participando dessas discussões, ocupando esses espaços?”. 

Foi com essa provocação que Thamyle Vieira – mulher 
cega, pedagoga e cearense – iniciou sua participação na live 
sobre acessibilidade na comunicação, no Instagram do Não 
é Não, coletivo brasileiro e feminista de combate ao assédio 
sexual, em setembro de 2020. 

A partir dessa fala da Thamyle, surgiu aqui o questiona-
mento sobre a inclusão de mulheres com deficiência nos 
movimentos feministas em todo o mundo, principalmente 
no Brasil. Você, por exemplo, já notou a presença ou a au-
sência de mulheres com deficiência nas rodas de conver-
sas, debates, atos públicos, lives e demais projetos dentro 
do feminismo? A Visão aborda essa reflexão, tão necessária 
e ainda pouco debatida - com ênfase na deficiência visual - 
por meio das vozes de mulheres cegas e de militantes ativas 
do movimento feminista.  
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Antes disso, é importante lembrar o que é, 
no geral, o feminismo. É um movimento polí-
tico-social e ideológico-filosófico com o obje-
tivo de garantir direitos iguais entre mulheres 
e homens nos mais diversos campos da vida. 
A participação política da mulher, o voto fe-
minino, a inserção da mulher no mercado de 
trabalho, o acesso ao ensino escolar e à educa-
ção superior, e as leis de combate à violência 
contra à mulher são algumas das conquistas 
da luta feminista que, hoje em dia, anda cada 
vez mais próxima dos movimentos contra o 
racismo, a homofobia, transfobia, o classismo, 
dentre outros. Com diversas vertentes e olha-
res variados, a luta por igualdade é o ponto 
central e em comum de todas as interpreta-
ções e propostas do feminismo.

A participação política, o voto feminino, a inserção no mercado de traba-
lho, o acesso ao ensino escolar e à educação superior e as leis de combate 
à violência são algumas das conquistas da luta feminista.

Para Luiza Alana Souza - arquiteta urbanis-
ta, produtora cultural, designer gráfica, arte-
sã e embaixadora do Coletivo Não é Não em 
Minas Gerais -, o feminismo é sobre equidade 
de direitos, respeito e inclusão. “É muito além 
de respeito às mulheres, apenas, ou de exigir 
igualdade. O que queremos é acabar com a de-
sigualdade de um modo geral e, a meu ver, isso 
precisa incluir outros recortes além do gênero, 
por isso me identifico com métodos intersec-
cionais. As desigualdades de raça e classe de-
vem ser combatidas junto com a de gênero, e 
eu acredito num feminismo que seja luta de to-
des, inclusive homens”, completa. 

Segundo Thamyle Vieira – que contribuiu 
com o questionamento que gerou essa matéria 
-, infelizmente, os movimentos feministas ain-
da não são inclusivos e, só recentemente ela se 
descobriu feminista, pois não se sentia incluída 
nas pautas do feminismo. “É como se a gente 
sentisse que essas mulheres não nos reconhe-
cem como mulheres, sabe? É, enfim, uma re-
presentação de como a sociedade nos percebe 
pelo simples fato de termos uma deficiência, 
como se ela nos definisse”.

Ela relata que o avanço das tecnologias trou-
xe maiores possibilidades de acesso à infor-
mação pelas pessoas com deficiência. Pôde 
acessar artigos, ver pessoas discutindo sobre 
o feminismo na televisão, nas redes sociais, 
em todos os espaços. “Era muito estranho 
porque eu ouvia essas discussões e, quando 
se falava em todas as mulheres - altas, baixas, 
gordas, magras, brancas, pretas - não se fala-
va da mulher com deficiência. Então isso me 
soava estranho. Aquelas discussões também 
falavam sobre situações que eu vivenciava, 
mas, ao mesmo tempo, elas não falavam so-
bre essa condição de ser uma mulher e ter 
uma deficiência, ter esses dois marcadores. 
Isso me criou uma inquietação muito grande, 
era como se eu não existisse, então, reverbe-
rava em mim aquela pergunta ‘Como assim, 
por que não eu?’ e ‘Eu não sou mulher?’”.

A Thamyle conta também que as iniciati-
vas conhecidas por ela que trabalham a pau-
ta feminista junto à mulher com deficiência 
são segregadas e tímidas, como o Coletivo 
Feminista Hellen Keller e o Movimento Bra-
sileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão 
(MBMC). Este último, do qual Thamyle faz 
parte no Ceará, reúne mais de 100 mulheres 
brasileiras com deficiência visual, mas discu-
te a pauta do feminismo ainda de forma mui-
to interna. 

Thamyle reforça a luta, a vontade e a ne-
cessidade de que todos esses movimentos se 
unam. Um avanço nisso, foi a participação 
dela na live comentada no início da matéria, 
além do uso da #ParaTodoMundoVer que o 
Coletivo Não é Não passou a inserir nas le-
gendas dos posts em suas redes sociais. 

Além da Thamyle, outra mulher que inte-
gra o MBMC, dessa vez no estado do Pará, é 
a Pérola de Souza. Como ela mesma se des-
creve, Pérola é uma mulher cega, jornalista, 
mestranda em Comunicação pela Universi-
dade Federal do Pará, uma das fundadoras 
do Coletivo de Mulheres Cegas e com Baixa 
Visão e Coordenadora de Feminismos, Gê-
nero e Sexualidade do MBMC.

“Isso me criou uma inquietação 
muito grande, era como se eu não 
existisse. Reverberava em mim a 
pergunta: ‘Como assim, por que 
não eu?’ e ‘Eu não sou mulher?’”.

“Certa vez, há alguns anos, saí nas ruas 
em uma manifestação com o cartaz que di-
zia ‘Se teu feminismo não me inclui, ele não 
me representa’, conta Pérola. Costumo di-
zer que, de forma geral, as pessoas com de-
ficiência são invisíveis dentre os invisíveis. 
Prova disso é que, embora nos espaços pro-
gressistas se debata bastante sobre classe, 
gênero, raça e sexualidade, [...], o capacitis-
mo - a opressão contra as pessoas com de-
ficiência -, ainda é desconhecido e bastante 
invisibilizado”.

“ “
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Ela diz que no feminismo isso não é dife-
rente. “Apesar do debate sobre a interseccio-
nalidade ter avançado muito no movimento, 
é notável como a sobreposição de gênero e 
deficiência, junto a outros aspectos sociais, 
carece de estudo, discussão e agenciamen-
to”, complementa a jornalista e mestranda 
em Comunicação. O capacitismo, além de 
impedir ou dificultar a inserção das mulhe-
res com deficiência no mercado de trabalho 
e nas instituições de ensino, também ataca a 
autoestima das mulheres, deixando-as mais 
vulneráveis às relações abusivas em âmbito 
íntimo e familiar, sendo um fator de risco 
para a violência doméstica. Por isso, esse 
debate é tão importante para Pérola e tantas 
outras mulheres com deficiência.  

“Embora nos espaços progres-
sistas se debata bastante classe, 
gênero, raça e sexualidade, o 
capacitismo ainda é desconhe-
cido e bastante invisibilizado”.

Para mudar essa realidade, de exclusão 
e capacitismo dentro de um movimento - 
idealizado na teoria para abraçar todas as 
mulheres em suas diversas características e 
condições -, Pérola reflete que é imprescin-
dível um esforço mútuo, tanto das mulheres 
com deficiência, no sentido de se organiza-
rem para romper um histórico de silencia-
mentos, como das organizações feministas, 
de ecoarem as vozes das mulheres com de-
ficiência e pautarem a luta anticapacitista ao 
lado do combate ao racismo, à LGBTfobia e 
às injustiças econômicas. 

Pérola de Souza finaliza com uma referên-
cia a escritora americana de descendência 
caribenha, feminista, lésbica e defensora 
dos direitos humanos: Audre Lorde. “Com-
preendemos, assim, que a única transforma-
ção possível é através da atuação coletiva. E, 
juntas, seguimos imbuídas, tal como Audre 
Lorde, do ideal de que nunca seremos livres 
enquanto uma mulher for prisioneira, ainda 
que as correntes dela sejam diferentes das 
nossas”. 

No Não é Não, por exemplo, a participa-
ção de mulheres com deficiência no cole-
tivo ainda não é realidade, mas Luiza Ala-
na Souza afirma que já procuram tratar da 
acessibilidade na comunicação, pois é a 
principal ferramenta de atuação do coleti-
vo hoje. “Trabalhamos essencialmente com 
produção de conteúdo, palestras, debates, 
rodas de conversa e nossas ações nas ruas 
que, por enquanto, estão suspensas por cau-
sa da pandemia”, relata. “Assim, definimos a 
#paratodomundover como ferramenta pri-
mordial”. 

Luiza acrescenta que seguem em busca de 
colocar a acessibilidade em toda a cadeia 
produtiva dos conteúdos do coletivo, in-
cluindo pautas anticapacitistas no dia a dia, 
ouvindo mulheres com deficiência e aju-
dando a promover produtores de conteúdo 
com deficiência que conhecem através das 
redes sociais. 

De acordo com os dados da Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS) de 2013 - a última 
PNS que incluiu informações sobre pesso-
as com deficiência no Brasil - 3,6% da po-
pulação brasileira tem deficiência visual. 
Essa PNS estima 200,6 milhões de pessoas 
residentes no país, sendo que 6,2% delas 
representa a porcentagem total de pessoas 
com alguma deficiência - intelectual, física, 
auditiva e visual – isso significa que a maior 
parte das pessoas com alguma deficiência 
no Brasil se enquadra em deficiência visu-
al. Além disso, a pesquisa também revelou 
que as mulheres compõem a maioria desse 
percentual. 

Logo, discutir a pauta anticapacitista e a 
inclusão da mulher com deficiência, sobre-
tudo visual, nos movimentos feministas, é 
urgente pois incluir todas as mulheres e lu-
tar pelo direito de todas faz parte do ideal 
feminista e precisa ser colocado em práti-
ca. Fica a reflexão e o convite para fortale-
cer esse debate ainda mais, e o exemplo de 
quem já faz essa inclusão acontecer na prá-
tica – a passos lentos mas, fundamentais. 

“
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Os desafios do sistema de garantia de 
Direitos das Pessoas com Deficiência

Por Iraildon Mota
Jornalista e RP
Pres. ONG Cormadio e Instituto ILEVE
Coord. Geral Projeto Mulheres de Visão

A Lei é para todos e o Estado tem a fun-
ção de atuar para garantir que seja cumprida. 
Quando o assunto são os direitos das pesso-
as com deficiência, há um sistema composto 
por organizações que atuam na fiscalização, 
reabilitação, formação e acompanhamento 
em vários níveis, entre eles, encaminhamen-
to para o mercado de trabalho. Um dos obje-
tivos fundamentais dos órgãos do sistema é 
cumprir a Lei de cotas. Mas será que as or-
ganizações que compõem o sistema conse-
guem vencer os desafios da inclusão? Quem 
são as entidades e como funciona o trabalho 
de cada uma delas para garantir direitos?

Uma das Leis mais importantes é a Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-
cia, sancionada em 2015, que garante uma 
série de direitos para os mais de 45,6 milhões 
de brasileiros com algum tipo de deficiência 
(IBGE 2010). De acordo com a LBI, a defici-
ência é “uma restrição física, mental ou sen-
sorial, de natureza permanente ou transitó-
ria, que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo ambiente econô-
mico e social”.

É a partir dessa definição que as institui-
ções trabalham para a inclusão e acessibilida-
de das pessoas com deficiência e sua partici-
pação mais ativa na sociedade. A Lei também 
determina o papel do Ministério Público e 
de Estados e Municípios na fiscalização e no 
cumprimento do Estatuto no âmbito do tra-
balho, da educação, da saúde e das políticas 
públicas em geral.

Para entender o sistema, vamos dar um 
exemplo hipotético. Uma pessoa nasce com 
algum tipo de deficiência e por Lei ela tem 
direito ao Benefício de Prestação Continua-
da (BPC) concedido pelo Governo Federal, 
através do INSS, desde que cumpra alguns 
requisitos, como ter a renda familiar infe-
rior a um quarto do salário mínimo. O BPC 
funciona para garantir que pessoas “pobres” 
com deficiência possam receber um auxílio 
que complemente a renda familiar.

Uma questão inicial prática e importante 
desta Lei nos leva a refletir: como uma fa-
mília consegue comer, morar, saúde, edu-
cação, cultura com uma renda per capita de 
R$275,00 por mês (um quarto de salário mí-
nimo)?  

Mas vamos supor que a Lei do BPC não 
contemple a pessoa com deficiência. Então 
para se sustentar ela precisa trabalhar. Esse 
é um dos pontos onde começa a atuação do 
sistema de garantia de direitos das pessoas 
com deficiência - PCD. Nosso foco aqui será 
a inserção desse público no mercado de tra-
balho. Nesse processo iniciam-se os desafios. 
Um deles, o sistema educacional público e 
privado precisa capacitar o PCD, mas esbar-
ra na dinâmica adequada à educação inclu-
siva. Abre-se espaço para que organizações 
do Terceiro Setor também possam formar 
pessoas com deficiência para atender o mer-
cado.

As empresas de qualquer área que seja não 
se sentem preparadas para receber pessoas 
com deficiência para trabalhar. Um levanta-
mento feito pela vagas.com e Talento Incluir 
aponta que 62% dos profissionais de RH afir-
mam que as corporações onde trabalham não 
estão totalmente preparadas para lidar com 
a diversidade. Outros 25% acreditam que as 
empresas onde atuam não estão aptas a tratar 
do tema. Enquanto 3% não souberam opinar. 
Somente 10% afirmaram que seus ambientes 
de trabalho estão prontos para essa questão. 

Ainda temos fatores como o preconceito e 
pouca informação que reforçam e diminuem 
a inclusão das pessoas com deficiência. Na 
Televisão falta a audiodescrição, libras etc; 
Os sites e redes sociais não são acessíveis 
para pessoas cegas; Os espaços públicos e 
privados não são em sua maioria adaptados 
para acessibilidade; As instâncias de deci-
são de políticas públicas tem poucas pessoas 
com deficiência. Além de tudo isso, a socie-
dade tem ressalvas quanto à capacidade das 
pessoas com deficiência, o que potencializa 
as barreiras atitudinais. 

Soma-se a falta de educação inclusiva, mais 
empresas despreparadas para receber pes-
soas com deficiência para trabalhar, ao um 
conjunto de atitudes sociais que reforçam o 
preconceito, o resultado são ambientes onde 
a exclusão é o que se destaca.  

Uma das Leis mais importantes é a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, sancionada em 2015, que 
garante uma série de direitos para os 
mais de 45,6 milhões de brasileiros com 
algum tipo de deficiência 

“
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O mais curioso sobre todo o sistema de ga-
rantia das pessoas com deficiência é que há 
Leis das quais exigem a inclusão. Se uma em-
presa se recusar a contratar uma pessoa com 
deficiência, ela é multada; Se uma TV não tem 
audiodescrição ela pode ser punida; Se a es-
cola não cumprir as exigências como ter ma-
teriais acessíveis e arquitetura adequada, ela 
não pode funcionar. Então porque a inclusão 
não acontece de forma plena? Este é o grande 
desafio do sistema de garantia de direitos.

Em síntese, o sistema que atua na garan-
tia de direitos das pessoas com deficiência 
e cumprimento da Lei de Cotas funciona da 
seguinte forma: A Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego, através da AU-
DITORIA FISCAL DO TRABALHO, fiscaliza 
o cumprimento da LEI Nº 8.213. Para tanto, 
monitora, notifica e audita empresas com 100 
ou mais empregados. Em caso de descumpri-
mento, é lavrado o auto de infração com a 
imposição de multa administrativa. Também 
é possível o encaminhamento de relatório ao 
Ministério Público do Trabalho para as medi-
das legais cabíveis (art. 10, § 5º, c/c art. 15 da 
Instrução Normativa nº 20/01).

Cabe ao Ministério Público do Trabalho 
propor o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 
firmando compromisso da empresa em cum-
prir alguma obrigação da Lei violada ou ques-
tionada, e ainda deixar de fazer alguma coisa 
ilícita ou considerada prejudicial à coletivi-
dade dos trabalhadores em questão. Se a em-
presa descumprir o TAC, será cobrada a mul-
ta prevista sem prejuízo do cumprimento da 
obrigação assumida.

O MPT colabora decisivamente no proces-
so de contratação de pessoas com deficiência 
nas empresas. Além de ações socioeducativas 
de orientação voltadas para as empresas e a so-
ciedade civil, principalmente mediante a reali-
zação de audiências públicas, o MPT intima as 
empresas com 100 ou mais empregados para 
que comprovem o cumprimento da obriga-
ção legal de contratar um certo percentual de 
pessoas com deficiência. Em última instância, 
a questão é levada ao julgamento judicial que 
corre conforme a legislação trabalhista vigente.

Para complementar o sistema de garantia dos 
direitos da pessoa com deficiência temos as or-
ganizações e projetos sociais do Terceiro Setor 
do qual a ONG Comradio, atua através das ações 
do Projeto Mulheres de Visão. No Piauí, temos o 
Fórum de Inclusão e Acessibilidade das Pesso-
as com Deficiência no Mercado de Trabalho do 
Estado do Piauí, que é um colegiado de órgãos e 
entidades públicas e privadas criado com o ob-
jetivo comum de reunir esforços na realização 
de estudos, pesquisas e desenvolvimento de 
projetos de inclusão. Ainda compõe o sistema, 
o poder público federal, estadual e municipal, 
através de órgãos dedicados ao cumprimento e 
desenvolvimento de políticas públicas.

É a articulação de cada uma dessas institui-
ções, aliada à sensibilização da sociedade que 
potencializa todas as demais ações referente a 
inclusão das pessoas com deficiência. Os desa-
fios de formalizar objetivos comuns em prol da 
igualdade de oportunidades para a acessibilida-
de permitirá que pessoas com deficiência se-
jam atores efetivos na construção da cidadania 
plena. Se existe as Leis, a necessidade humana, 
o que falta é atitude para que a inclusão aconte-
ça. E este é um papel de todos.

“Cabe ao Ministério Público 
do Trabalho propor o Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC), fir-
mando compromisso da empresa 
em cumprir alguma obrigação 
da Lei violada ou questionada, 
e ainda deixar de fazer alguma 
coisa ilícita ou considerada pre-
judicial à coletividade dos traba-
lhadores em questão. 
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PEGA
ESSA
VISÃO!
Transformando imagens em 

palavras, a audiodescrição pos-

sibilita o acesso e consumo de 

produtos culturais por pessoas 

com algum tipo de deficiência.

Por Luana Sena

Há uma frase comum que diz que uma imagem 
vale mais do que mil palavras. Mas, para quem 
não as consegue enxergar, transformar imagens 
em palavras é uma arte muito mais valiosa. Para 
além de um trabalho que exige técnica e estudo, 
a audiodescrição é um recurso de tecnologia as-
sistiva que traz independência e autonomia para 
os usuários. Do meio visual, para o meio verbal, 
cabe um mundo inteirinho de compreensão. 

Inventada nos anos 1980, em Washington, nos 
Estados Unidos, o recurso só chega aqui no Bra-
sil, de forma tímida, no final da década de 90 - a 
filósofa Abel Machado fez a audiodescrição ao 
vivo da exibição de um filme para pessoas cegas 
em Campinas. Formalmente, no festival “Assim 
vivemos”, no Rio de Janeiro em 2003, que tinha 
como o tema a deficiência, todos os filmes fo-
ram exibidos com esse recurso.

“A audiodescrição é um recurso 

de tecnologia assistiva que traz 

independência e autonomia 

para os usuários.

ENCONTRA TALEN-
TOS

https://www.mulheresdevisao.com.br/cadastro-profissionais
https://www.mulheresdevisao.com.br/cadastro-empresas
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Entre os anos 2004 e 2005, a pesquisadora 
Livia Motta tem contato pela primeira vez com 
a audiodescrição no Reino Unido, enquanto 
fazia um semestre do seu doutorado sandui-
che. Dali a sete anos ela estaria lançando o pri-
meiro livro brasileiro sobre o tema: “Transfor-
mando imagens em palavras”, de Livia Motta e 
Paulo Romel Filho foi um marco nos estudos 
sobre a especialidade, que está ligada aos estu-
dos de tradução interssemiótica - passando a 
mensagem do meio visual para o meio verbal.

Livia Motta é personagem central na seara 
brasileira da audiodescrição - ao longo dos 
anos ela trabalhou prestando consultorias para 
empresas e instituições afim de acessiblizarem 
seus conteúdos. Ela também organizou, em 
2008, o 1º Encontro Nacional de Audiodescri-
ção, que reuniu os primeiros audiodescritores 
do Brasil - em 2017, a terceira edição do even-
to ganharia caráter internacional, com pales-
trantes de muitas partes do mundo. Na ocasião 
foi criada a Associação Brasileira de Audiodes-
crição - a ABD, presidida hoje por Laura Poz-
zobon. 

Como uma tecnologia assistiva, a audiodes-
crição é um direito garantido às pessoas cegas 
ou com baixa visão  e está no item III do artigo 
67 da Lei número 13.146 de 6 de julho de 2015 
- a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. Entretanto, esta é uma regra que 
só costuma ser cumprida em estabelecimen-
tos e editais com financiamento de recursos 
públicos - no que depende da iniciativa pri-
vada, a acessibilidade costuma ser entendida 
de maneira com recursos que demandam in-
vestimentos excessivos ou que encarecem as 
produções. Somado a isso está a escassez de 
profissionais qualificados no mercado e a pró-
pria ignorância sobre acessibilidade atitudinal 
das pessoas, de um modo geral. 

No estado do Piauí, por exemplo, o recurso é 
praticamente desconhecido ou utilizado. Már-
cia Cristina, que tem formação em audiodes-
crição e trabalha como roteirista e consulto-
ra na área, conta que a maioria dos trabalhos 
são feitos para outros estados - e afirma que o 
maior desafio é fazer as pessoas entenderem 
que a audiodescrição é fundamental para as 
pessoas que, como ela, não enxergam. 

“O nosso estado ainda desconhece o recur-
so, não temos o hábito de ofertá-lo na íntegra”, 
comenta. “Não pode ser algo feito aleatoria-
mente, existem técnicas, regras e diretrizes de 
construção nesse processo”, defende.

Daiane Pina é professora de educação inclu-
siva e responsável pela acessibilidade da Feira 
Literária do Pelourinho - a Fipelô. Ela explica 
que a audiodescrição é um direito que permite 
o acesso das pessoas com deficiência visual a 
obras de artes, museus, cinemas e outros es-
paços culturais - com independência e auto-
nomia como deveria ser. “A sociedade ainda 
acredita na figura da pessoa com deficiência 
como alguém dependente de um familiar, um 
cuidados, e que só tem como direito o aces-
so a escola, por exemplo”, comenta. Para ela, 
a visão capacitista impede que alguns espaços 
culturais pensem em acessibilidade comunica-
cional - deixando muitas pessoas sem o aces-
so para viver a experiência da cultura em suas 
muitas formas de manifestações. 

Apesar disso, ela acredita que a audiodes-
crição é uma área em forte expansão no país 
- a popularização do recurso na internet, por 
exemplo, aconteceu recentemente nas redes 
sociais, com grupos ligados a pessoas com de-
ficiência defendendo o uso da hashtag #para-
todomundover, a audiodescrição de vídeos e 
legenda alternativa. “Essa iniciativa mobilizou 
a sociedade e deu visibilidade a audiodescri-
ção” (Leia box ao lado).

““A sociedade ainda acredita na 
figura da pessoa com deficiência 
como alguém dependente de um 
familiar, um cuidados, e que só 
tem como direito o acesso a 
escola, por exemplo”,
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#PraCegoVer: 
mais que uma hashtag

No boom da internet no Brasil, Patrícia 

Silva tinha uma blog chamado Patrici-

tudes. Ela, baiana, formada em Letras e 

com especialização em educação in-

clusiva, sempre teve o hábito de descre-

ver imagens em suas postagens no blog, 

como uma forma de torná-lo acessível 

para seus amigos com deficiência visu-

al. “Quando migrei para o facebook, levei 

esse hábito para lá”, conta. 

“Eu acreditava que se eu convencesse 

meus amigos a fazerem audiodescrição, 

já teria feito uma bela contribuição”, co-

menta a criadora de uma das hashtags 

mais populares usadas nas redes hoje e 

adotadas por grandes empresas e mar-

cas como o Google, O Boticário, além de 

artistas e influenciadores digitais. “As pes-

soas videntes não entendiam o motivo do 

texto audiodescritivo, porque sequer sa-

biam o que era a audiodescrição”. 

O uso da hashtag surgiu em uma épo-

ca em que a maioria das redes sociais 

sequer tinha o recurso da “legenda alter-

nativa” - hoje oferecida por plataformas 

como Instagram e Facebook. Funciona 

assim: o texto fica oculto para os videntes, 

mas é lido por softwares leitores de tela 

comumente usados por pessoas com al-

guma deficiência visual. 

Apesar da alternativa, o uso da hashtag 

nos posts - visível para todas as pessoas - 

acaba tendo uma função didática e pro-

vocativa: popularizar a importância da 

descrição de imagens em redes que cos-

tumam ser impositivamente visuais. Ou-

tro feito atingido por uma simples hash-

tag é reunir todos os posts com conteúdo 

acessível em um mesmo lugar - somente 

no Instagram a #PraCegoVer possui mais 

de dois milhões de menções. 

“O Nordeste não é reconhecido como 

promotor de acessibilidade e não se tem 

notícia de outro projeto de acessibilida-

de que tenha ganhado adesão de tanta 

gente, de todas as classes sociais e de 

tantos lugares do Brasil e do mundo”, diz 

Patrícia que, de sua criação tão famosa 

acabou ganhando um novo sobrenome: 

Patrícia Braille. 

Sob o argumento de tornar a hashtag 

ainda mais inclusiva, algumas pessoas 

passaram a adotar também #ParaTo-

dosVerem e #ParaTodoMundoVer. “Con-

tudo, meu objetivo nunca foi popularizar 

uma hashtag, e sim garantir que os posts 

tenham audiodescrição”, comenta. “Se 

tem audiodescrição, o objetivo do meu 

projeto foi alcançado”. 

Cinema para todo 
mundo mesmo

Para além da formação de profissionais e do 

público, investir em audiodescrição é também 

numa cadeia produtiva onde a acessibilidade 

esteja inserida desde o início de cada projeto. 

Para Liliane Tavares, audiodescritora gestora 

da COM Acessibilidade Comunicacional e ide-

alizadora do festival VerOuvindo, em Recife, 

essa é uma mudança de paradigma que precisa 

de um “turning point”. “Da mesma forma que 

é preciso alargar as portas para uma cadeira de 

rodas passar, é preciso falar menos ou aumen-

tar o tempo da publicidade na TV para se in-

serir a audiodescrição. “Parece absurdo? Isso é 

a base da acessibilidade universal”, nos diz em 

entrevista por email.

No Brasil, a audiodescrição só foi implemen-

tada na TV em 2011, com apenas 2h de pro-

gramação por semana. Hoje, a programação 

audiodescritiva saltou para 20h por semana 

- mas ainda é considerada pouca para especia-

listas e pessoas que fazem uso do recurso. A 

Agência Nacional de Cinema, que fomenta, re-

gula e fiscaliza a produção cinematográfica no 

país, instituiu em dezembro de 2014 a legen-

dagem descritiva, a audiodescrição e LIBRAS 

- Linguagem Brasileira de Sinais como instru-

ção normativa a ser para todos os projetos au-

diovisuais financiados com recursos públicos 

federais.

““Da mesma forma que 
é preciso alargar as por-
tas para uma cadeira de 
rodas passar, é preciso 
falar menos ou aumen-
tar o tempo da publici-
dade na TV para se in-
serir a audiodescrição. 
“Parece absurdo? Isso é 
a base da acessibilidade 
universal”,
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 É comum associarmos a audiodescrição 

como algo utilizado somente por pessoas ce-

gas ou com baixa visão - mas o recurso be-

neficia também outro públicos como autistas, 

pessoas com déficit de atenção, com alguma 

deficiência mental, além de idosos.  “É o re-

curso de mediação que mais contribuiu para 

que as pessoas com deficiência apreendam a 

cultura imagética”, diz Liliane. “A audiodes-

crição complementa e aguça os outros senti-

dos, amplia o vocabulário e a percepção de 

mundo”, segue explicando. “Ela traz uma ou-

tra narrativa para fruir um filme, uma foto, 

uma obra de arte - experiência que agrada 

também a muitas pessoas que enxergam”. 

Em Pernambuco, Liliane integra um grupo 

vanguardista em produções de cinema que 

desponta mundialmente - ela contactou o di-

retor Kleber Mendonça Filho, afim de fazer a 

audiodescrição do filme Bacurau, lançado em 

2019. Em um trabalho coletivo com a pro-

dução do longa, a equipe de audiodescrição 

foi formada por ela como roteirista e narra-

dora, Felipe Monteiro como consultor, além 

de Giuliana Miguel e Marcello Trigo fazendo 

audiolegendagem para as falas em inglês. “O 

bom é que um dos diretores, o Kleber, revi-

sou o roteiro, tirou dúvidas, fez sugestões e 

isso só enriquece e valida o processo”. 

Para ela, a acessibilização de Bacurau permi-

tiu que muitas pessoas com deficiência visual 

ou auditiva pudessem participar das discus-

sões e compartilhar de um momento histó-

rico do país que ainda não acabou. “Quando 

um filme com a força de Bacurau já é lançado 

com as acessibilidades, significa não apenas 

que as pessoas com deficiência visual vão po-

der assistir ao filme”, diz, completando: “Mas 

principalmente que elas estarão inseridas no 

contexto cultural simultaneamente, junto 

com qualquer outra pessoa”. 

Para quem quiser assistir a Bacurau com 

audiodescrição, o filme está disponível no 

aplicativo MovieReading e no Portal Cegos 

Brasil. 

Linha do tempo 
da audiodescrição

1980
Surge nos EUA, quando Margareth Rockwell, que era cega, e seu 
marido, fazem a acessibilidade de uma peça para uma compa-
nhia de teatro.

1999
No Brasil, a filósofa Abel Machado faz audiodescrição ao vivo de 
um filme exibido para pessoas cegas em um festival de cinema 
em Campinas, SP.

2003
 Formalmente, a audiodescrição é implementada no festival “As-
sim Vivemos” que exibiu filmes cuja temática era deficiência, no 
Rio de Janeiro.

2004 Bahia cria o Grupo de Pesquisa e Tradução TRAMADI, comando por 
Eliana Franco.

2005  É lançado o 1º filme brasileiro com audiodescrição: “Irmãos de fé”, 
de Padre Marcelo Rossi.

2005  Novela “América” traz o apelo social sobre como vive uma pessoa 
com deficiência visual no Brasil - mas a audiodescrição só seria 
implementada na TV muitos anos depois.

2007 Primeira peça de teatro com audiodescrição, feita por Livia 
Motta.

““A audiodescrição complementa 

e aguça os outros sentidos, amplia 

o vocabulário e a percepção de 

mundo”
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2008
2º filme com audiodescrição é lançado no Brasil: “Ensaio sobre a 
cegueira”.

- Primeiro comercial de TV com audiodescrição, feito pela Natura.

- 1º Encontro Nacional de Audiodescrição do Brasil.

2010 Realização do primeiro casamento no Brasil com audiodescrição.

2011
 Lançamento do primeiro livro brasileiro sobre o tema: “Transfor-
mando imagens em palavras”, escrito por Livia Motta e Paulo Ro-
mel Filho. (disponível para download gratuito no site da Ver com 
Palavras).

- Implementada a audiodescrição na TV brasileira, com 2 horas de 
programação por semana.

2012
 2º Encontro Brasileiro de Audiodescrição, com lançamento do pri-
meiro curso de Especialização em Audiodescrição no Brasil, coor-
denado por Livia Motta, que iniciou em 2014 de modo semipresen-
cial com pessoas de várias regiões do país.

2017
3º Encontro, agora, Internacional de Audiodescrição, realizado em 
Recife, coordenado por Livia Motta e Liliane Tavares e com pales-
trantes da Alemanha, França, Estados Unidos e Portugal/Catar. 
Neste encontro foi criada a Associação Brasileira de Audiodescri-
ção, presidida por Laura Pozzobon. 

Dicas úteis para uma boa audiodescrição

Os profissionais que trabalham com audiodescrição precisam ter formação na área e podem 

atuar em quatro funções: narrador; roteirista; consultor (que precisa ser uma pessoa com de-

ficiência visual) e editor. Mas você pode começar treinando para que a prática se torne um 

hábito nas suas próprias redes sociais. Vamos começar?

1 Diga qual é o tipo de imagem: fotografia, tirinha, charge, gráfico, 
ilustração, etc.

2
 Faça a audiodescrição a partir do sentido lógico da leitura da ima-
gem: de cima para baixo e da esquerda para a direita.

3
Informe as cores da imagem: ilustração em branco e preto, foto-
grafia em tons de azul.

4 Descreva, de maneira lógica e objetiva, todos os elementos que 
compõem a imagem, inclusive o conteúdo escrito.

5
Procure não ser redundante na audiodescrição e também adote 
períodos com frases mais curtas.

6
Evite uso de termos interpretativos subjetivos. Tente ser objetivo, 
mas também expressivo. Legenda pode ser poética, criativa. Mas 
tenha em mente que o objetivo é passar a informação.
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CRÔNICAS MULHERES DE VISÃO

Amor à 
primeira 
escuta

por Denise Santos

Zorionária Maria dos Santos, mais conhe-

cida como Zorinha, é natural de Campo 

Alegre de Lurdes/Bahia, 45 anos, casada, é 

mulher cega, tem a pele clara, cabelos cache-

ados, estatura mediana. Uma das suas maio-

res paixões é cozinhar. Gosta de conversar, 

aconselhar e fazer massagens. Já foi profes-

sora, locutora, é massoterapeuta formada e 

cursista do Projeto Mulheres de Visão.

É mulher com deficiência visual desde seu 

nascimento. Ainda bebê, sua mãe, em mo-

mentos de observação, notou uma “indiferen-

ça” ao tentar atraí-la com gestos e chamamen-

tos. Eram direções desviadas da que indicava, 

eram faltas de expressões ao provoca-la visual-

mente, e, com essas atitudes, a mãe de Zorinha 

tomou a decisão de levá-la ao médico. Foi aí 

que veio a informação de que a sua filha não 

enxergava. 

O motivo, segundo os médicos, era que ela 

passou do tempo de nascer, o que ocasionou 

o desenvolvimento de uma doença nos olhos, 

sendo diagnosticada como câncer. Então, as 

duas, mãe e filha, viajaram em busca de trata-

mento. Passou por processos de radioterapia e 

quimioterapia para tratar a doença no Hospital 

das Clínicas em São Paulo. Zorionária tinha seis 

meses na época e conta que ficou durante um 

ano em São Paulo fazendo estes tratamentos 

e, por conta do avanço da doença, a solução foi 

a remoção dos olhos.
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Retornando para sua cidade natal, sua família teve que se 

adaptar à nova realidade de ter uma criança com deficiên-

cia visual em casa. Zorionária sempre pôde contar com o 

apoio de todos, no entanto, conta que sua mãe sempre foi 

muito superprotetora, o que, em certo sentido, a incomoda-

va muito e acredita que isso dificultou seu desenvolvimen-

to. 

Diz que a mãe queria fazer tudo por ela, como se não tives-

se capacidade de fazer. Daí então compreendeu que tinha 

que a enfrentar em alguns momentos. Passou a fazer coisas 

escondidas, aproveitando os momentos em que a mãe saia. 

Porém, ela relata que esta superproteção da mãe a deixou 

marcas que até hoje carrega consigo, como o medo de ficar 

sozinha. Desabafa que um dos seus maiores medos é estar 

em um lugar cheio de gente mas não ter nenhuma pessoa 

conhecida ao seu lado para dar a mão.

Quando ela tinha cinco anos de idade, seu pai com-

prou uma casa mais próxima da zona urbana, para 

seus irmãos estudarem porque, até então, os estu-

dos para ela, como uma criança cega, eram desco-

nhecidos. Conta que até ia a uma escola que ficava 

perto de sua casa, mas não como aluna matriculada. 

A professora a acolhia, a colocava sentada com as 

outras crianças, mas estava lá somente como ouvin-

te, sem ter compromisso. 

Quando tinha sete anos de idade seu pai recebeu 

uma carta de uma professora que trabalhava em 

uma cidade vizinha, Remanso, a convidando para ir 

estudar, pois lá ela teria acesso ao ensino através do 

Braille. Contudo, ela não aceitou porque teria que 

morar com um casal parente do seu pai. Três anos 

depois, a mesma professora voltou a fazer contato 

com o pai de Zorinha, chamando-a novamente para 

estudar e, atraída pela vontade de conhecer o mun-

do e por perceber a importância disso, dessa vez 

aceitou o convite. Nessa época ficou morando em 

uma pensão, sob os cuidados de uma senhora que 

seu pai pagou para auxiliar em sua estadia. Conta 

que foi um período difícil por estar distante da famí-

lia, entretanto, a professora foi sempre muito aten-

ciosa e dedicada e Zorinha se convenceu que o me-

lhor era continuar estudando.
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Passada a fase de adaptação, foi alfabetizada na 

escrita Braille e logo após foi inserida na escola re-

gular como as outras crianças. Entre pensão e casa 

de amigos, morou cinco anos na cidade de Reman-

so e no último ano sua mãe foi para morar com ela. 

Até que na quinta série voltou para sua cidade na-

tal, dando continuidade a seus estudos. E não pa-

rou. Cursou o magistério, formou-se em professora 

do ensino infantil e chegou a dar aula para crianças 

da primeira à quarta série. Descreve que a experi-

ência de ser professora cega para crianças foi inte-

ressante. 

Elas a respeitavam e eram atraídas pela curiosida-

de. Assim conseguiu estabelecer uma boa relação 

com seus alunos. Ainda fez curso de datilografia, 

massoterapia e também trabalhou com tele-men-

sagem e ficou sendo a única pessoa com deficiên-

cia visual de sua cidade que teve a oportunidade de 

estudar e desenvolver-se profissionalmente. Tinha o 

sonho de cursar uma faculdade de psicologia, mas, 

por interferência/superproteção de sua mãe, não o 

pôde realizar porque precisaria sair de sua cidade 

para tentar a faculdade.

Como já mencionado, cozinhar é uma das suas 

maiores paixões, porém só foi possível aprender 

através da observação, ouvindo atentamente os 

movimentos de sua mãe e irmãs dentro da cozi-

nha. Aos quinze anos, em um certo dia, estava na 

casa de sua irmã quando esta, em tom de brin-

cadeira, ao sair para trabalhar disse para Zorinha 

que queria comer galinha no almoço. 

Foi quando viu a oportunidade de colocar em 

prática o que há muito tempo estava ansiosa. Fez 

a galinha com a ajuda de uma moça que traba-

lhava nos afazeres domésticos. A moça matou e 

tratou e Zorinha fez todo o resto. Deu super cer-

to e surpreendeu a todos com seu dote culinário 

que até então era desconhecido para si mesma. 

Daí para a frente Zorinha adquiriu maiores e me-

lhores conhecimentos sobre culinária e hoje faz 

desde bolo de chocolate até farofa de caju e de-

seja cada vez mais se aperfeiçoar e empreender 

nesta área.
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Sobre a sua chegada em Teresina, Zori-

nha narra que se deu inicialmente através 

de uma sobrinha que já morava na cidade e, 

em uma oportunidade, conheceu a Associa-

ção dos Cegos do Piauí-ACEP, e ficou dese-

josa de sua tia a conhecer, combinando com 

a vontade que Zorinha já possuía. 

Por “coincidência ou não”, esta mesma 

sobrinha, dentro de um ônibus em viagem, 

conheceu um rapaz que também tinha de-

ficiência visual e desenvolveram uma con-

versa. A sobrinha disse ao rapaz que tinha 

uma tia cega, e este por sua vez disse que 

estava como um dos integrantes da direto-

ria da instituição. Trocaram telefones e em 

alguns dias Zorinha e o rapaz já estavam em 

contato um com o outro.

Surpreendentemente dentro de 

quatro meses Zorionária e Isaías (o 

mencionado rapaz) estavam se ca-

sando.

Ela conta que foi amor à primeira 

vista! Ou melhor: amor à primeira es-

cuta!

A primeira conversa através do telefone entre 

eles dois durou mais de duas horas e daí pra frente 

só se aproximaram cada vez mais. Entre conversas 

e viagens decidiram se casar e, em setembro de 

2015 estavam celebrando o matrimônio, primeiro 

em sua cidade natal e posteriormente em Teresina, 

com a família dele. Hoje, Zorinha mora na cidade 

de Teresina com Isaías, fazendo sua morada, cons-

truindo seu lugar.

Fim!
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REVISTA VISÃO 
NO APOIA-SE
Venha fazer parte 
desse tempo de inclusão

A Visão é uma publicação que aten-

de a todos os formatos acessíveis 

possíveis. Você pode optar para ler, 

ouvir ou ver as reportagens e textos 

publicados. Nos interessa todos os 

assuntos dos quais pertencem as  

mulheres - com deficiência ou não. 

Venha fazer parte desse tempo de 

inclusão.

SAIBA MAIS

COLUNA VISÃO

Há poucos meses, o Boticário lançou a 

primeira linha de produtos com emba-

lagem em braille. A nova linha Cuide-se 

Bem Boa Noite, contém produtos para um 

ritual de banho e sono, com fragrância re-

laxante para uma noite tranquila. A linha 

já existia com produtos veganos em ou-

tras fragrâncias e embalagem sustentá-

vel - mas é a primeira vez que a empresa 

de cosméticos, em 40 anos, dá um passo 

em direção da inclusão e acessibilidade, 

vendido com um dos valores da marca. 

Nathalia Santos, nossa entrevistada da 

revista Visão #01 foi uma das embaixa-

doras da nova campanha.

Boticário lança primeira linha 
com embalagem em braille

Pessoas cegas vão ter, pela primeira vez, a chance de saber se estão grávidas! Foi lan-

çado este ano, no Reino Unido, um protótipo de teste táctil de gravidez - na prática, ele 

funciona de forma parecida aos testes de farmácia, a partir da urina. Mas, ao invés de 

tracinhos, o teste táctil levanta “bolinhas” a partir do reagente químico, indicando ou não 

a presença de hormônios da gravidez. A novidade representa um marco na autonomia 

e privacidade de pessoas cegas. Há negociações dos desenvolvedores com a empresa 

ClearBlue para começar a produzir e comercializar o produto. 

Testes de gravidez com acessibilidade 
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 O som do silêncio 

O filme “O som do silêncio”(disponível no 

Amazon Prime Video) foi um dos prin-

cipais destaques do Oscar 2021, com 

seis indicações. Ruben Stone é o perso-

nagem principal, um músico baterista 

e ex-viciado em drogas que luta para 

se adaptar a uma surdez inesperada. 

Grande parte da experiência sensorial 

do filme deve-se ao excelente trabalho 

de design de som. E o filme levou a esta-

tueta, é claro, na categoria “Melhor som”. 

Acessibilidade no 
stories do instagram

Em julho deste ano o Instagram fez uma atualização que trouxe uma pontinha de espe-

rança sobre acessibilidade na rede: a plataforma agora adicionou um recurso que faz 

uma tradução automática de textos digitados nos stories ou reels. Explicando: nenhum 

conteúdo postado nesta modalidade conseguiam ser lidos por softwares leitores de 

tela, utilizados por pessoas cegas ou com baixa visão. Originalmente, o novo recurso foi 

pensado para traduzir idiomas, mas, ao transcrever o que aparece escrito como ima-

gem, ele passa a ser de muita utilidade para leitores de tela. Que o novo recurso, somado 

ao hábito de descrever imagens em palavras, vire rotina na rede social. APOIO:

projetomulheresdevisao@gmail.com 
@projetomulheresdevisao

86 9 88256602

Nossas redes sociais:

Contato:




