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Você 
na 
visão!

A gente quer saber o que você, ai do outro lado, anda aprontando! Se você é uma 
mulher arteira, manda pra gente uma amostra de todo o seu talento, seja escrevendo 
poesia, crônica, fotografando, pintando ou fazendo arte - estas páginas também po-
dem e deve ser ocupadas por você leitora! 

Ah, além disso, escreve pra gente também o que você achou desta edição da revis-
ta. Sua opinião é super importante para pensarmos os próximos números e pautas a 
aparecerem por aqui! 

Escreva para redacaorevistavisao@gmail.com ou fale com a gente pelas redes so-
ciais: @projetomulheresdevisa / @comradiobr
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Você consegue ver?

A Visão surgiu como um projeto ân-
cora, daqueles que se lança com 
firmeza em uma espécie de porto 

pro eu-embarcação. É claro que ela não ti-
nha esse nome: chegou como ideia e fomos 
discutindo e construindo juntos, conceitos e 
seções, na busca por entender o que significa 
não enxergar numa sociedade onde tudo pa-
rece feito só para quem se julga capaz de ver.

Para mim, desde sempre ficou claro que esta 
era uma revista voltada às mulheres que, por 
um acaso - e não necessariamente por dra-
mas pessoais - são também pessoas cegas 
- mas a cegueira ou a baixa visão não podem 
nem devem ser definidoras de tudo o que elas 
são e das coisas pelas quais se interessam. 
São mulheres, como eu e você, leitora, e o fato 
de não enxergarem é apenas uma condição 
de existirem neste mundo. 

Mas, será que elas realmente não conse-
guem ver? 

Ter visão é enxergar além. Transcender bar-
reiras impostas por uma sociedade que dis-
crimina e exclui aquilo que, por opção, teima 
em não ver. Visão aqui é mudar a chavinha 
que direciona nosso olhar, costumeiramente 
enviesado, cristalizado, que acaba elegendo 
sempre os mesmos temas, pessoas e corpos 
para estampar as tão questionáveis mídias. 
Visão tem outra proposta, que se pretende 
diferente e ao mesmo tempo luta por direitos 
iguais.

Para você, que tem nas mãos ou nos ou-
vidos agora essa experiência de uma edição 
sensorial, quero deixar claro que, nem de lon-
ge, esta é uma revista comum - Visão chegou 
desafiando tudo o que aprendi em uma déca-
da de jornalismo - oito deles dedicados ape-
nas a fazer revista. Eu, que sempre trabalhei 
com a palavra, de repente me peguei pensan-
do na delicada escolha de termos e expres-
sões não-capacitistas, na hierarquia visual 
das informações (a quem pode ser útil?) e na 
total falta de acessibilidade na maneira como 
nos comunicamos. 

Foi desconfortante mas foi graças a essas 
provocações, em reuniões por zoom, encon-
tros via whatsapp e troca de e-mails com 
mulheres muito, muito inteligentes, que este 
conteúdo surgiu. Agradeço a todas e a todos 
que dedicaram um pouco do seu tempo e co-
nhecimento para nos ajudar e, sim: fizemos 
uma revista no meio de uma pandemia! 

Escrevo estes parágrafos enquanto uso mi-
nha camiseta em braille do projeto Costuras 
do Imaginário e Lar das Cegas - você conhe-
cerá em nossas páginas. Também refletirá so-
bre os padrões de beleza, as cotas no mercado 
de trabalho e entrará em contato com o modo 
de pensar de Thamily Vieira, Deborah Prates 
e Nathalia Santos - a primeira apresentadora 
de jornal cega. Curiosamente, Nathalia pariu 
o David enquanto nós, aqui na outra ponta do 
país, fazíamos nascer a Visão.  

Os sinais são para quem consegue ver. E ter 
visão vai muito além da capacidade de enxer-
gar.

Boa leitura!
Luana Sena
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OPINIÃO

CULTURA
DO ACESSO
uma nova forma de pensar 
acessibilidade nas artes
por Thamyle Vieira    

Acessibilidade na cultura é um 
tema muito desafiador. Algu-
mas questões iniciais para re-

fletirmos: nos espaços culturais que você 
frequenta, quantas pessoas com deficiência 
você encontra? Quantas você vê produzin-
do arte? Dos espetáculos que vê, das músi-
cas que ouve, dos filmes que você assiste: 
quantos tem pessoas com deficiência pro-
tagonizando? E mais além: de toda essa pro-
dução cultural que você consome, quantas 
são dirigidas por pessoas com deficiência? 

Então podemos pensar: será que essas 
pessoas não existem? Por que elas não estão 
na arte se ela é para todos? Quem são esses 
“todos” que estamos considerando? As pes-
soas com deficiência não fazem parte desse 
todo? Esse público não está ocupando es-
ses espaços por que a arte não considera es-
sas pessoas corporalmente diversas. O que 
precisa ser feito para reverter esse quadro?

Nós não temos respostas para todas as 
perguntas nem receitas prontas para que a 
gente viva num mundo cultural ideal, onde 
são consideradas as diversidades, toda plu-
ralidade, todas as formas de ser e estar no 
mundo. Nós temos muito mais inquieta-
ções e provocações do que soluções. 

Quando falamos de acessibilidade na cultura, 
precisamos ponderar algumas dimensões que 
são importantes para discutir essa questão. Esse 
percurso é baseado no conceito de desenho uni-
versal, que é pensar ambientes, produtos e ser-
viços para serem alcançados, manipulados e usa-
dos por todas as pessoas, independente da sua 
condição física, intelectual, social, etc.

A primeira - e também mais conhecida - di-
mensão é a acessibilidade física, que diz respeito 
ao direito de ir e vir. É o conjunto  de condições 
que possibilitam a todas as pessoas utilizarem, 
com segurança e autonomia, todos os espaços e 
edificações, sejam eles públicos ou privados.

A segunda dimensão é a acessibilidade co-
municacional. Essa visa efetivar o direito 
constitucional de acesso à informação por 
todas as pessoas, assegurado pela Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. No campo das artes, como as 
pessoas com deficiência estão acessando o que 
pretende ser comunicado? Como estão sendo 
feitas as divulgações dos eventos culturais? 
Especialmente neste período de pandemia, 
como estou comunicando para chegar nessas 
pessoas que são diversas e interagem com os 
meios de formas diversas? Essa é uma questão 
muito importante. 

Dá conta do uso de recursos que possibilitam 
o acesso à informação por pessoas com defi-
ciência como descrição de imagens nas redes 
sociais, intérpretes de libras, audiodescrição, 
dentre outros.

A terceira - e, talvez, mais importante, pois 
embasa todas as outras - é a acessibilidade 
atitudinal. Ela parte da atitude do ser huma-
no. Sem a acessibilidade atitudinal fica difícil 
compreender a necessidade de uma acessibili-
dade física e comunicacional e todas as outras 
dimensões de acessibilidade que existem. Diz 
respeito a ter uma atitude que não exclua as 
diversas formas de existir nesse mundo.

Uma outra dimensão, mais relacionada a arte 
e não menos importante, é a acessibilidade es-
tética. Esse termo já está sendo utilizado por 
alguns pesquisadores da área. Para entendê-la, 
é preciso falar de experiência estética, que é 
uma proposta de experimentação corporal, 
uma forma de experiência humana para ser 
percebida por todo o corpo. Ela fala da mul-
tissensorialidade. Convoca a um estado de en-
trega, de impregnação. Não é só o contemplar, 
apreciar. Ela extrapola a questão da racionali-
dade. Predispõe movimento. 
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Essa discussão não é recente, embora hoje seja 
percebida de forma mais consistente. Hélio Oi-
ticica, um artista conceituado da década de 70, 
já compreendia a arte como extensão do ho-
mem. “Na arte, os trabalhos tem que deixar de 
ser obras para serem propostas abertas ao pú-
blico, complementadas por ele”. Então quando 
falamos de experiência estética, partimos dessa 
perspectiva.

A arte não está para ser percebida apenas por 
um único sentido. O corpo entra como fonte 
total da sensorialidade. Quando eu penso a ex-
periência estética nesse sentido, eu falo sobre 
acessibilidade estética. Quando eu proporciono 
uma experiência estética, automaticamente eu 
incluo as pessoas com deficiência. Se eu penso 
diversas maneiras de criar minha arte, de como 
o outro vai perceber a minha arte e vai recebê-
-la, consequentemente estou incluindo todas as 
diferentes formas de se estar no mundo.

Falar sobre acessibilidade estética não signi-
fica negar o uso de recursos de acessibilidade. 
Audiodescrição, intérprete de libras e outras 
tecnologias assistivas são extremamente impor-
tantes para que pessoas com deficiência possam 
ter acesso a arte, mas quando falamos de aces-
sibilidade estética, estamos falando sobre ultra-
passar os limites desses recursos - para que sua 
utilização seja ampliada. O que a  audiodescri-
ção faz,  por exemplo, é uma tradução informa-
cional, traduzindo um conteúdo visual para um 
sonoro.

A utilização desses recursos é de extrema im-
portância, mas o acesso à informação por si só, 
de alguma forma, cancela a nossa possibilidade 
de ter uma experiência. E a arte, além de ser 
apreciada, também pretende proporcionar uma 
experimentação que inicialmente é desconhe-
cida, pois é vivenciada por cada indivíduo de 
maneira muito particular. Para Oiticica, “Os fios 
soltos do experimental são energias que brotam 
para um número aberto de possibilidades” (Oi-
ticica, 1972, p. 50).

“Se eu penso diversas maneiras 
de criar minha arte, de como 
o outro vai perceber a minha 
arte e vai recebê-la, consequen-
temente estou incluindo todas 
as diferentes formas de se estar 
no mundo.

São muitos desafios, barreiras e paradigmas 
que precisam ser transpostos. E essa luta não é 
uma luta só das pessoas com deficiência. Dentro 
do universo cultural, a visão que se tem da pes-
soa com deficiência ainda é a de alguém incapaz, 
fincada numa baixa expectativa sobre estas pes-
soas.

Precisamos avançar conceitualmente e com-
preender a pessoa com deficiência como alguém 
capaz de consumir e produzir arte. São pesso-
as com corpos diversos, que tem uma maneira 
muito particular de se relacionar com o mundo, 
mundo esse que insiste em se organizar de for-
ma a não incluí-las, tirando as oportunidades de 
viverem em condições equivalentes aos demais.

Thamyle Vieira é mulher cega, pedagoga, especialista 
em Gestão escolar e coordenação pedagógica. Analista de 
Cultura, integrante do grupo de Trabalho de Acessibilida-
de Cultural  da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
onde atua desde 2009. Tem experiência como formadora 
em palestras, oficinas e cursos voltados a inclusão de Pes-
soas com Deficiência.

   

OPINIÃO

Corponormatividade 
capacitismo e 
acessibilidades
por Deborah Prates

Descolonializarmos os corpos e os sa-
beres em uma sociedade ainda com 
hábito/pensamento colonial - como 

é o caso do nosso Brasil – é necessário como 
forma de recuperação da nossa humanidade. 
Essa questão implica diretamente na forma com 
que percebemos a existência, a identidade, o co-
nhecimento, o poder, a política, o Direito e os 
direitos. O processo de descolonização é a so-
brelevação da submissão que, no caso, decorre 
do capacitismo e precisa iniciar dentro de cada 
pessoa, na relação com a outra e com o mundo, 
vez ser a nossa existência relacional.

Uma das áreas do saber que mais demonstrou 
o quão decisivo é vivermos em corpos, e em 
corpos que são diferentes, foram os estudos das 
deficiências. Os nossos corpos mudam crucial-
mente a forma com que vemos o mundo, pelo 
que podemos afirmar que todo conhecimento é 
parcial e situado. Isto porque não podemos sair 
dos nossos corpos para saber como o ser que 
habita um outro enxerga o mundo. 

O poeta português Mário Cesariny, em um de 
seus poemas, afirma que vivemos em zonas mu-
ralhadas, de modo que ocupar o lugar de escuta, 
dando ao outro o lugar de fala, num movimento 
político e social, é condição sine qua non para o 
exercício da solidariedade. Este é o sentimento 
que nos faz humanos e é um dos objetivos da 
nossa República Federativa. 
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COLUNA VISÃO
para ver, ouvir e seguir

5 perfis para 
você seguir! 

@marianatorquato
A Mari é uma ruiva que acredita em um futuro acessível e anticapa-
citista. Ela é criadora do maior canal no youtube Brasil, hoje, sobre 
deficiência e produz conteúdos incríveis. Vai lá!

@lorenaeltzz
A Lorena só tem 20 anos e já é uma das maiores influencers quan-
do o assunto é conteúdo de qualidade na internet. Ela é fera em 
desvendar os mitos e verdades sobre colostomia e explica tudo 
sobre os tipos de ostomias.

@isa.meirelles
A Isa Meirelles tem mais de 20 mil seguidores que adoram seu ta-
lento de transformar deficiência em provocações. Ela cria conteúdos 
sobre moda e acessibilidade. Vale o like!

@mynspira
Esta é a página da Mylena Rodrigues, uma mulher com baixa visão, 
especialista em acessibilidade, inclusão e marketing digital. Além dis-
so, ela é também mestra em história e estudante de Turismo, e com-
partilha seus ótimos projetos pelo IG.

@blogueirapcd
Quantos biscoitos a Lele Martins merece? Esse perfil é puro au-
tocuidado, moda e lifestyle - tudo produzido por uma PCD: preta 
com deficiência! Segue lá e não perde um post!
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5 séries
para
curtir

1 - Years and 
Years (HBO) É um drama futurista que tem como pano de fun-

do uma família normal de Manchester - mas não 
espera carros voando nem personagem robô. A 
distopia é quase realista, com histórias com as 
quais estamos bem familiarizados, sobretudo nos 
embates políticos sociais em que vivemos. Rosie 
Lyons (interpretada por Ruth Madeley) é a mais 
jovem dos irmãos Lyons e tem espinha bífida . Ela 
trabalha em um refeitório escolar, é mãe solo, e 
tem dois filhos, Lee e Lincoln - cujo nascimento vai 
marcando a passagem dos anos na série.

2. Demolidor
O herói da Marvel tem uma deficiência visual. É 
verdade que o acidente que lhe tirou a visão tam-
bém rendeu um aguçamento dos outros sentidos, 
mas o Demolidor interpretado por Charlie Cox 
é um personagem tão complexo, interessante e 
apaixonante que não dá para tirá-lo dessa lista.

3. Glee

Artie Abrams é um personagem cujo sonho é tornar-se 
dançarino, como mostra no episódio Sonhos. Quando 
ele tinha oito anos, estava no carro com sua mãe e o 
carro bateu, fazendo-o tornar-se um paraplégico, então 
ao longo da série ele utiliza a cadeira de rodas mas não 
se influencia por sua deficiência e acha inconveniente 
quando seus amigos o olham diferente por causa disso.

4. Breaking Bad

O personagem Flynn é o filho de Walter White, tem 16 
anos no inicio da série e tem paralisia cerebral, o que 
o faz falar de forma diferente e usar muletas por toda 
a série. Não são ditos grandes fatos sobre a infância 
ou a primeira metade da sua adolescência. Contudo 
um fato interessante é que o ator na vida real também 
possui paralisia cerebral.

5. The good doctor

Shaun Murphy vive um médico autista (Síndrome de 
Savant) que a cada episódio enfrenta diversas difi-
culdades para ganhar o respeito dos colegas no am-
biente de trabalho.
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PARA DAR BOAS RISADAS

LORRANE SILVA
é uma mineira de 24 anos que está bombando no 

TikTok e no Instagram, onde soma mais de 1 milhão 
de seguidores! Ela produz conteúdo que desperta 
identificação de jovens e adultos - piadas sobre in-
fância, balada, amizades, relacionamento, quarente-
na… tudo vira assunto e gargalhada! Lo é uma pes-
soa com deficiência, mas não gosta quando dizem 
que usa o humor para “superar” o que quer que seja. 
Acompanhe seu perfil bem-humorado e saiba: é ri-
sada garantida!

A PAUTA É MÚSICA!

Ao longo dessa revista você leu algumas matérias cujos títulos 
ou subtítulos foram inspirados em músicas. Para compartilhar com 
vocês os sons que inspiram as histórias que contamos, criamos 
uma playlist especial que você pode acessar aqui: 

MULHERES DE VISÃO


