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Estação 21 #042 – Clichês: Personagens com Deficiência 

 

Descrição da capa: Fundo azul chapado. Em destaque, peça de plástico amarelo (aquelas das quais 

se destaca soldadinhos de brinquedo ou peças para montagem de aeromodelos). Compondo o 

objeto, também em plástico amarelo, há um cérebro, um óculos, um aparelho auditivo e uma 

cadeira de rodas. 

A imagem possui margem linear amarela. Na parte superior, na mesma cor, há o letreiro “Episódio 

#042 - Clichês: Personagens com Deficiência”, e, na inferior, os logos do podcast “Estação 21” e do 

site “Leitor Cabuloso”. 
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Ficha Técnica 

Neste episódio, Sidney Andrade, Pablo de Assis, Mila Mesmo e May Reis conversam sobre Clichês e 

tropos capacitistas, mostrando como a ficção ainda peca pelo capacitismo em sua representação 

desse tipo de personagens e de situações. 

 

Onde você nos encontra? 

Twitter, Instagram, Youtube, Twitch Tv, WhatsApp e no E-mail: estacao21pod@gmail.com. 

 

Seja membro do Estação também: 

Nós temos um sistema colaborativo organizado para dividir as tarefas que estão envolvidas na 

produção do nosso podcast, para que o ouvinte que quiser participar possa aprender fazendo. 

Cada grupo tem suas funções, seu coordenador e seus voluntários. Entenda o que faz e como 

funciona cada um deles, e escolha de qual, ou quais, você quer participar: 

https://forms.gle/937fdqCCv8RKNnbS8 

  

Colaboraram com esse episódio: 

Identidade Visual: Édipo Barreto; 

Identidade Sonora: Pablo de Assis; 

Arte da capa: Édipo Barreto; 

Edição de Áudio: Fernanda Cortez; 

Pauta: Sidney Andrade e Pablo de Assis. 

http://www.twitter.com/milamesmo
http://www.twitter.com/estacao21pod
http://www.instagram.com/estacao21pod
http://www.youtube.com/estacao21pod
https://www.twitch.tv/estacao21pod
https://forms.gle/qxamLXEWhLrFRjDP9
mailto:estacao21pod@gmail.com
https://forms.gle/937fdqCCv8RKNnbS8
http://www.instagram.com/edipobarreto
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Transcrição: Estação 21 #042 - Clichês: Personagens com Deficiência 

 

Créditos da Transcrição: 

Transcrito por Fernanda Cortez; 

Diagramado por Aline Bergamo. 
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1. Apresentações  

  

(VINHETA DE ABERTURA – “Aviso: Este podcast não é recomendável pra crianças ou outras pessoas 

sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita”. – SEGUE-SE MONTAGEM DE FRASES E CITAÇÕES 

INTERCALADAS E SOBREPOSTAS EM DIVERSAS VOZES)  

  

Sidney Andrade: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 21. Para começar esse assunto, 

que é um tanto alarmante. Eu estou aqui com a pistola na mão já para pistolar bastante, não é? Hoje 

nós vamos fazer a segunda parte do episódio sobre capacitismo na ficção especulativa, mais 

especificamente, hoje nós trataremos só sobre clichês e tropos capacitistas não é, tudo aquilo que 

quando você é uma pessoa com deficiência que acordou para o capacitismo se percebe e você quer 

simplesmente rasgar, não é o seu rosto, de tanto ódio, raiva e decepção daquilo tudo que você sempre 

achou que era lindo, mas que agora você não consegue mais gostar, não é verdade? Eu sou Sidney 

Andrade, sou cego e continuo cego. Não é? Desde o último episódio, não melhorei disso e estou aqui 

com o Pablo de Assis, o nosso querido autista.  

Pablo de Assis: Oi, boa noite.  

Sidney: Como estamos para hoje, Pablo?  

Pablo: Hoje estamos to aqui com minha gata no colo para me dar um apoio emocional, porque hoje 

vai ser tenso.  

Sidney: Vai mesmo. Tadinha da gata, não é? Se houver transferência, aí ela vai, vai penar.  

Pablo: É minha gata de apoio. (risos) 

Sidney: Também temos ela aqui novamente conosco, nossa querida albina e com deficiência visual 

também, May Reis. 

May Reis: Olá, pessoal, parecendo feliz, porém nem tanto.  

Sidney: Não vai durar muito, não é mesmo May?  

May: Acho que não.  

Sidney: E se você terminar feliz com a gente, é porque você não entendeu nada não é? 

May: É isso aí. 

Sidney: Depois de hoje esse programa promete. E olha só quem voltou lá do Twitter, ela mesma, Mila 

Mesmo nas suas cadeiras possantes, nas suas rodas.  

Mila Mesmo: Olá! E aí? Hoje a gente vai passar um pouco de raiva junto e todo mundo vai ter vontade 

de rumar o computador na parede, mas por favor, não façam isso. (risos)  

Sidney: Passando creme e ódio hoje né. Macarrão com alho e ódio. 

Mila: Exatamente. 

Sidney: Bom gente, essa é a segunda parte do nosso programa sobre capacitismo. Hoje a gente vai 

falar, vai se deter mais especificamente nos clichês e nos tropos, capacitistas que a ficção reproduz. 
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Talvez você não tenha percebido, antes da gente falar um pouquinho ainda de acessibilidade, o que 

é, e para dar o bizu e fazer um retomado geral, a gente teria o nosso amigo Samuel Muca, que esteve 

no nosso primeiro episódio, mas infelizmente ele não pôde gravar conosco, então seremos hoje nós 

quatro, com o Muca aí na sua lembrança, não é verdade? Então dito tudo isso vamos ao nosso tema.  

(VINHETA DE TRANSIÇÃO: Montagem de efeitos sonoros é interrompida por voz a falar – “Olá, OU21s, 

eu sou o Franco. Tudo bem? Vocês já devem ter me escutado em algum episódio. Ou não. Se não, 

corre lá pra me dar um biscoito. Eu vim aqui pra lembrar que o Estação 21 é colaborativo, o que 

significa que qualquer um pode participar, seja produzindo pautas, criando nossa identidade visual, 

editando nossos episódios, divulgando em nossas redes, transcrevendo, escrevendo fanfics, assistindo 

um filme, jogando um RPG, ou até mesmo qualquer outro tipo de joguinho. Entra lá no nosso grupo 

do WhatsApp, é lá que rolam as nossas chamadas pra gravar os episódios. Pra participar, é só 

preencher qualquer um dos formulários que estão no post do episódio, lá no site do Leitor Cabuloso. 

Acesse www.leitorcabuloso.com.br, vai na aba de podcasts e procura por Estação 21. Aproveita 

também pra nos seguir nas nossas redes, é @estacao21pod em todas as redes, tanto no Twitter, 

quanto no Instagram, e até mesmo na Twitch. Lá também rolam as nossas lives. Aparece lá e confere 

o cronograma.” – SEGUE-SE MAIS SEQUÊNCIA DE EFEITOS SONOROS)  

  

http://www.leitorcabuloso.com.br/
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2. O que é acessibilidade?  

  

Sidney: Então vamos recomeçar esse debate e eu já vou passar para o Pablo aqui porque no episódio 

anterior que se você se recordar, foi o episódio 39, está saindo o dia 3 de dezembro, que foi o nosso 

episódio sobre capacitismo e a gente falou sobre os modelos de deficiência, sobre o que é capacitismo, 

os clichês da vida,  que são impostos para a gente que é a peça de coitadinho, o herói da superação. 

E essas coisas todas, é importante que você mantenha isso em mente para hoje, porque muito do que 

a gente discutiu lá vai, inclusive, embasar os clichês que a gente vai apresentar aqui, porque eles 

nascem a partir de todas aquelas noções. Mas tem uma noção que a gente não conseguiu abordar, né 

Pablo, do episódio passado, que a noção de acessibilidade, que ela é essencial para a discussão sobre 

deficiência e capacitismo, porque é acessibilidade que determina a deficiência, ou mesmo a falta dela 

não é, a falta de acessibilidade que determina a deficiência. Mas aí eu te pergunto, Pablo, o que é 

acessibilidade que o pessoal, provavelmente eu acho que a Mila, inclusive, sabe bem isso não é, o 

pessoal associa mais comumente acessibilidade a só você ter rampa e corrimão, não é? Nos prédios e 

pronto, acabou, não é?  

Pablo: Então a ideia da acessibilidade é uma forma diferente da gente poder entender o que seria a 

própria deficiência, porque a gente tem tradicionalmente pensado a deficiência como um problema 

do corpo do indivíduo. Quando a gente começa a entender que a deficiência, na verdade, ela é fruto 

de barreiras que são colocadas para pessoas diferentes, poderem ter acessos a ambientes e espaços 

e relações diferentes. Essa mudança se dá por conta da mudança que a gente estava comentando lá 

no outro episódio, sobre uma perspectiva diferente de deficiência saindo de um modelo biomédico 

ou de problemas, e seria passado a entender a partir de uma perspectiva social que o problema a ser 

mudado não seria o corpo da pessoa com deficiência, mas sim o ambiente que não teria os meios de 

acesso. Nesse sentido, quem é deficiente é o ambiente que não oferece uma maneira das pessoas 

poderem acessar completamente. A gente pode pensar essas barreiras das mais variadas formas, e 

aqui a gente tem uma pequena listinha, nem contei quantas a gente colocou nessa lista.  

Sidney: São 6. 

Pablo: São 6? Mas são só 6 que estão nessa lista. Se a gente for procurar, são inúmeras as barreiras 

diferentes que podem afetar pessoas diferentes de formas diferentes e não só necessariamente a 

questão de pessoas com deficiência. Existem barreiras que são feitas para excluir outros tipos de 

pessoas, por exemplo, quando a gente tem a discussão que não entra na deficiência propriamente 

dito, mas também é uma barreira de exclusão, quando a gente entra, por exemplo, na questão de 

banheiros para pessoas trans. Banheiro masculino e feminino, pessoa trans pode usar? E como é que 

vai usar? Uma mulher trans vai usar o banheiro masculino?  

Sindey: Hum… qual banheiro usar né?  

Pablo: A gente está colocando uma barreira de acesso. Muitas vezes uma pessoa trans não vai se 

permitir usar um banheiro, porque foi colocado essa barreira e ela não vai ter esse acesso. Então, esse 

é só um exemplo de um tipo de barreira que está evitando o acesso que está, consequentemente, 

excluindo a participação dessa pessoa de determinado ambiente.  

Sidney: E sobretudo, é um exemplo de que a questão da acessibilidade, ela transcende. Ela é muito 

importante para o debate sobre deficiência e as pessoas com deficiência, mas ela transcende o grupo 

social PCD. Ela informa e ela afeta todo mundo. A questão da acessibilidade, ela não afeta só quem 

tem deficiência, ela afeta todo mundo, inclusive pessoas sem deficiência.  
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Pablo: Inclusive, a gente pode ver que tem pessoas sem deficiência, que se beneficiam da quebra 

dessas barreiras de acessibilidade, por exemplo, a presença de uma rampa em ambientes públicos vai 

beneficiar, inclusive, mães com carrinho de bebê, para poderem sair de casa com seus filhos com mais 

facilidade. E a gente não pensa no momento, uma criança, uma mãe, como uma pessoa com 

deficiência, mas se você não tem rampa, você tem uma dificuldade de acesso dessas pessoas, e 

também acaba excluindo. É importante perceber que quando a gente pensa na acessibilidade, a gente 

não vai pensar apenas na pessoa com deficiência. A gente tem que pensar que é promoção de 

acessibilidade para todas as pessoas, e nesse sentido, a questão é a seguinte: o que é um ambiente 

acessível e um ambiente não acessível? Basicamente, é pensar que o ambiente não acessível é um 

ambiente que tem algum tipo de barreira que exclui, e são os mais variados tipos de barreira, então, 

promoção de acessibilidade, é você derrubar essa barreira de acesso, fazendo alguma coisa que 

promova o acesso das pessoas, não é? E eu estou colocando de uma forma bem genérica, derrubar a 

barreira de acesso, porque tem barreiras que são mais simbólicas e mais culturais do que físicas, não 

é? Então não é tipo uma cerca física que está lá como uma barreira, mas às vezes é uma forma de você 

se direcionar a uma pessoa diferente.  

Sidney: O próprio exemplo que você deu aí do banheiro para pessoas trans não é uma barreira física, 

é uma limitação cultural que impede que pessoas trans usem o banheiro livremente, sem precisar 

passar por nenhum tipo de constrangimento. Enfim, mas antes da gente passar para a listinha, eu 

queria perguntar para a Milla e para a May, como é que vocês convivem e interagem com essa noção 

tão banal né, a noção do senso comum da acessibilidade, que é meio tacanha e meio deturpada 

quando a gente estuda deficiência, né. A gente descobre esse sentido maior da acessibilidade, mas no 

dia a dia isso é raro da gente perceber né, pessoas em ambientes com esse tipo de conhecimento e 

mesmo de mentalidade nova. E para vocês, como é que é essa convivência, que deve ser trabalhosa, 

mas vocês percebem como é que elas se manifestam mais especificamente em alguma situação 

específica do dia a dia de vocês?  

Mila: Sempre que eu penso em acessibilidade, há duas palavrinhas que eu gosto de ligar a ela, a 

questão da autonomia e da segurança. Pessoas como eu, que tem uma limitação maior, eu vou ter 

um grau de autonomia, muito assim... Vai depender muito de quão acessível é o ambiente que eu fico. 

Eu, por exemplo, na minha casa, consigo ficar algumas horas sozinha, porque aqui é tudo mais ou 

menos perto. Eu consigo beber água, consigo me alimentar se eu tiver coisas ao meu toque de forma 

segura. Quando a gente pensa na acessibilidade dentro da sociedade, às vezes a gente vê muito ligado 

a arremedos, a coisas que precisam de outra pessoa para operar. Eu sei que eu não vou conseguir 

viver no mundo sem outras pessoas, eu vou ter sempre uma dificuldade com a minha autonomia, eu 

sempre vou depender de alguém, tudo bem, as pessoas não são feitas para não dependerem de 

cuidados, mas assim, às vezes, quando eu penso acessibilidade, essa é a pergunta que você fez... O 

que mais me incomoda é sempre quando acessibilidade é atrelado ao serviço de outra coisa. É aquela 

rampa que está sempre trancada. É aquela plataforma do ônibus que só o motorista X sabe operar, e 

não para perto do degrau da calçada. É aquela rampa que tem que colocar ou aquela legenda que 

ninguém consegue achar, sabe?  Às vezes o Twitter, quando eu passo aqui, aquela coisa da descrição 

e você tem que ficar lembrando? E você não vê quem não está com a imagem descrita, então assim 

eu preferia não dar RT em coisas que não são acessíveis. Então eu me incomodo muito com essa ideia 

de acessibilidade que esquece dessas duas palavrinhas, que é a autonomia e a segurança. É você 

conseguir fazer o maior número de coisas possíveis de uma forma mais livre e sem precisar se arriscar, 

sem precisar ficar dando um jeitinho, sem precisar ficar fazendo coisas que não é o que é 

acessibilidade pergunta, não é?  
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Sidney: Inclusive você falando, tem muito essa mentalidade sobre o que é acessibilidade para o senso 

comum. Está muito atrelada com a adaptação, que também é um conceito que a gente tem que 

desatrelar, porque, como você mesmo falou para muita gente, acessibilidade passa pelo fato de que, 

bom, eu tenho uma coisa pronta aqui e agora eu vou ter que fazer uma alteração e uma coisa especial 

diferente e separada para que seja acessível. Quando o conceito de acessibilidade tem que partir da 

concepção da própria coisa, ela não tem que ser remendada para ficar acessível, ela tem que ser 

pensada de modo acessível desde o começo. Então é justamente porque a gente tem essa 

mentalidade capacitista, a gente fica criando arremedos para consertar problemas que não existiriam 

se as coisas tivessem sido pensadas de uma maneira acessível desde o começo. 

Pablo: Deixa eu dar um exemplo disso, Sidney, que as pessoas nunca param para pensar. Não sei 

quantas de vocês já tiveram a experiência de ver uma propaganda de um produto que você pensa, 

meu Deus, essa pessoa aí tem sérios problemas para precisar de um produto desses ou é pessoa muito 

preguiçosa, ou a pessoa é mimada demais. Então, por exemplo, um produto que me chamou atenção 

na época que lançou e eu nunca tinha parado para pensar, são aquelas cobertas com manga, para 

você poder ficar sentado num sofá coberto, e daí tem umas mangas para você poder usar. E assim, 

isso parece o suprassumo da preguiça, você ter uma coberta com manga né? Tipo, coloca um roupão, 

coloca uma roupa diferente, sabe? Você pensa que não precisa ter uma coisa dessas. E aí me chamou 

atenção que essa coberta com manga não foi vendida para a pessoa preguiçosa que fica sentado no 

sofá e quer assistir Netflix direto sem sair do sofá. 

Sidney: Ela não foi pensada para isso, né?  

Pablo: Não! Ela pode ter sido vendida para essas pessoas, mas ela foi pensada para justamente 

pessoas cadeirantes que têm dificuldade de se levantar e colocar um roupão, para colocar uma roupa 

mais pesada. E essa coberta é maravilhosa para essas pessoas. Só que assim você vai vender para 

cadeirante, primeiro que ninguém vai querer comprar, não é? Então você vai passar isso para ser 

vendido para o público geral e você vai vender da forma mais ridícula possível para que as pessoas 

possam ter acesso.  

Mila: Se fosse um lençol para cadeirante ia custar 300 vezes mais do que um lençol para outra pessoa, 

porque outro dia eu fui comprar um pneu para minha cadeira, comprei o pneu de bicicleta na 

bicicletaria e foi muito barato. Quando eu procuro o mesmo pneu, exatamente como pneu de cadeira 

de roda é outro preço.  

Sidney: É verdade né, esse problema da comercialização de produtos acessíveis, porque a gente não 

é visto como nicho de mercado lucrativo né, a gente é visto como pessoas que precisam de cuidados 

especiais. É você falando nisso eu lembro da recorrente, né? Tem aquele calendário de tretas do 

Twitter, não é? Que todo ano tem o arroz com passa ou sem  passa, né? O Dia dos Namorados é uma 

construção social, você vai comemorar o Dia dos Namorados, uma invenção do pai do Dória, sim ou 

não, né? Mãe de gato é mãe mesmo? Tem um calendário de tretas do Twitter e no Twitter PCD tem 

sempre esse calendário que sempre volta, que é a bandeja de frutas cortada, embalada e descascada, 

né. Banana descascada, laranja descascada, maçã descascada. E a treta dos canudos né, que as 

pessoas ficam assim: "Ai meu Deus é como é que as tartarugas?...” E sobre as frutas descascadas: “Ai 

a pessoa tem que ser muito preguiçosa ou mimada para comprar uma fruta, uma bandeja de fruta já 

descascada, não pode descascar? A embalagem é a casca que Deus já fez, né? A casca é a embalagem 

que Deus fez para fruta!” e etc. E aí ninguém pensa que tem gente que não consegue descascar uma 

banana ou uma maçã.  
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Pablo: Eu vou me defender disso, porque assim, muitas vezes as embalagens que são criadas para 

poder colocar uma banana descascada é mais difícil de abrir do que a casa de uma banana.  

Mila: Eu ia ler e eu ia criticar Deus. Eu não tenho culpa se a embalagem que vende no mercado é mais 

fácil do que a embalagem que ele fez.  

May: Ele que vem aqui descascar minhas frutas.  

Sidney: Ele que lute, né? Deus que lute.  

Mila: Pablo tem razão, tem umas que são mais difíceis, a da banana mesmo é mais difícil.  Não existe 

nada mais fácil que a casca da banana.  

Sidney: Mas é isso que o Pablo falou também, não é? É pensado, existe um uso possível pra esses 

produtos que não passam pela lógica da acessibilidade. Mas a pessoa que não está atenta para isso 

acha que isso é tudo frescura. Mas se botar para vender para pessoas com deficiência não vende, e aí 

é pensado no marketing para as pessoas no geral, porque a embalagem é pensada para pessoas com 

deficiência, mas aí eles acham que só elas que vão comprar, né? Então, e a treta do canudo, meu Deus 

do céu, eu não vou nem entrar gente, procurem aí a treta. Procurem a Marina rodando pela vida 

(@rodandopelavida) e vocês vão se inteirar da treta do canudo. E para de achar que que pessoas com 

deficiência estão matando as tartaruguinhas. Pelo amor de Deus. 

May: É, eu acho que também a questão da acessibilidade, ela me toca pessoalmente, me toca muito, 

quando a gente fala de acessibilidade para deficiências não visíveis, porque eu sou uma pessoa com 

deficiência visual. Eu tenho um resíduo visual né, uma quantidade de visão consideravelmente boa. 

Assim, considerando as outras pessoas com deficiência visual. Então, eu não uso bengala, eu uso 

óculos, então na rua, assim no dia a dia, eu devo parecer uma grande míope que não enxerga de longe, 

a questão é que eu não enxergo de longe, de perto e em nenhuma circunstância, não é mesmo? Então, 

quando eu paro numa parada de ônibus e eu peço para alguém indicar qual é o ônibus que está 

chegando, as pessoas não levam a sério. Ou quando eu peço que aumente uma letra, ou mude um 

contraste, coisas muito simples que às vezes podem ser resolvidas com um CTRL +, as pessoas não 

compreendem, porque elas acreditam que não, você não está se esforçando e eu acho que isso 

acontece em diversas deficiências não visíveis, ou aquelas que se você olhar só assim na rua, de forma 

mais rápida, não aparece, não é uma pessoa com mobilidade reduzida e tudo mais. Então essas 

circunstâncias em que às vezes você precisa ficar apresentando o seu lado a cada 5 minutos para poder 

ter acesso aos recursos de acessibilidade.  

Pablo: Esse é o meu caso inclusive. A minha deficiência não é visível, muito pelo contrário, quando eu 

falo que eu sou autista, “mas você fala, você está fazendo doutorado, você é casado… Como assim 

você audita? Você nem parece… você nem tem cara de autista”. Mas assim é o esforço muito grande 

que eu tenho que fazer para justamente não me demonstrar completamente da forma como eu me 

sinto, então é toda uma pressão que eu preciso fazer para não sofrer mais com essa violência. Porque 

se eu me soltar tipo, não vou me segurar, eu vou autistar né, que nem a gente usa nas comunidades. 

As pessoas começam a me tratar pior. Começam a me excluir, as pessoas não me dão o valor que eu 

que eu tenho. É muito engraçado. Às vezes, quando eu falo para uma pessoa que sou autista, 

imediatamente o comportamento dela muda, né? Porque ela passa a me tratar diferente quando ela 

começa a entender isso. E antes ela me tratava de um jeito que não me afetava. Daí quando ela passa 

a mudar o comportamento, por que eu falo que sou autista, aí começa a me afetar de um jeito pior. E 

são esses os problemas de acessibilidade também, que dependem do que eu falei, não é uma questão 

física, material, que vai afetar, mas é muitas vezes cultural, de valor, que vai estar afetando a gente, 

que também é uma barreira que vai atrapalhar.  
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May: A passabilidade pode ser ruim de vez em quando né. A possibilidade de parecer uma pessoa sem 

deficiência pode ser bem ruim de vez em quando, mas às vezes dá para usar.  

Sidney: É a gente tenta usar a nosso favor, mas o fato de você precisar passar é ruim já por si só. A 

gente não deveria precisar não parecer ter uma deficiência para ser respeitado e para ter o acesso, 

né?  

May: Exatamente. 

Sidney: Bom, mas tudo isso que a gente tá falando tem nome tá a gente. E os estudos da deficiência, 

eles elencaram alguns tipos de acessibilidade, que é justamente para a gente entender que:  

1. A acessibilidade não se trata só de fazer rampa e; 

2. Existem necessidades diferentes para tipos de deficiência diferentes.  

Sidney: Então alguns tipos de acessibilidade servem a algumas situações e outras a outras né. Para a 

gente entender que quando a gente fala de deficiência e de múltiplas possibilidades da conformação 

de um corpo, a gente também tem que pensar nas múltiplas possibilidades que aquele corpo e aquela 

pessoa precisa para acessar os ambientes, seja de modo físico, arquitetônico, ou seja, de modo a não 

encontrar empecilhos culturais, simbólicos também no seu acesso, que isso também impede e nos 

priva de direitos, né? Não é só a calçada sem rampa que priva a Mila do direito de ir e vir, mas também 

o fato de alguém não querer descer o elevadorzinho do ônibus para subir, também é um tipo de 

barreira de acessibilidade. A gente elenca alguns tipos aqui, Pablo, você quer puxar para nós a listinha 

que a gente mencionou no começo, inclusive.  

Pablo: A primeira que a gente tem, que é a mais conhecida, essa habilidade arquitetônica que, como 

o próprio nome diz, tem a ver com a constituição dos espaços. Como que o espaço vai ser construído 

para poder promover acesso, e aí é uma coisa bem complicada, porque às vezes a gente pode pensar 

alguma coisa, que tá é óbvio que tem que ser desse jeito, mas às vezes a gente não percebe que 

existem algumas dificuldades, né? Estava comentando outro dia, eu tinha um aluno na faculdade que 

era cego, né? Aliás, ele ainda é cego, mas ele já não é mais meu aluno. Ele já é formado. E ele 

comentava que a maior dificuldade dele era andar nos corredores e as portas das salas estarem 

abertas porque elas abrem para fora do corredor. Então, esse tempo todo, andando por mais que 

estivesse bengala, ele estava o tempo todo andando batendo nas portas.  

Sidney: Mas que esquisito? Por que essas portas abrem para fora? Não entendi.  

Pablo: E aí eu fui conversar com uma outra aluna, que é técnica de segurança, e ela explicou que as 

portas abrem para fora porque em caso de incêndio, elas precisam abrir para fora porque é o 

movimento de saída de emergência. Então você sempre vai abrir na direção do movimento, você abre 

para fora, para que você saia junto com o movimento da porta. O problema é que abrindo para fora, 

você coloca a porta no corredor. E aí, você tem todo um problema para quem é deficiente físico. Daí 

eu estava conversando com ela, justamente se não dá para chegar assim no meio termo. Pensar numa 

porta que abra para fora e que seja acessível para as pessoas não ficarem batendo na cara delas, e 

que não vai atrapalhar. E ela falou: “olha, por enquanto não. A lei de segurança disse que tem que 

abrir para fora”. Mas aí você não tem uma lei que diga que o corredor tem que ficar livre para quem 

é deficiente visual. 

Sidney: Em tese uma situação completamente mais acessível do que isso, seria que a porta aberta não 

ocupasse o espaço do corredor inteiro para que do outro lado tenha espaço para pessoas com cadeira 

de rodas ou mesmo pessoas com outros tipos de caminhar né, com outros tipos de necessidades 
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transitem livremente sem competir com o espaço da porta, não é? O problema é que não é isso o 

caso.  

Pablo: O problema é que a gente precisa repensar esses espaços.  

Sidney: E não fazer um corredor de 1 metro e meio de largura, pelo amor de Deus.  

Pablo: Também. E aí pensar largura de porta, pensar tamanho de degrau, tamanho de rampa, porque 

às vezes está… 

Sidney: Eu discordo, Pablo. Tem que pensar em abolir as escadas, não é pensar em tamanho de 

degrau. É abaixo os degraus, é só rampinha.  

Pablo: Só rampinha. E daí também pensar a rampa, que às vezes você pode passar aqui tem uma 

rampa, mas é uma rampa que tem, sei lá, 50° de inclinação, e que ninguém consegue subir. 

Sidney: Não. Nem uma pessoa que anda com as duas pernas consegue subir, não é? A rampa assim… 

escalar a rampa não é basicamente.  

Pablo: E às vezes, né? Tem que pensar nesses detalhes. A gente fez uma reforma aqui em casa, e uma 

das primeiras coisas que eu pensei foi, vou fazer que seja acessível aqui, né porque vai que precisa 

eventualmente. Daí eu fiz toda uma rampa de descida na casa, fiz declive para baixo do terreno, então 

tem a rampa do carro e aí eu quis colocar um pequeno degrau, porque para chuva não entrar dentro 

da casa, então ele tem como se fossem duas rampas assim, tem uma rampa grande do carro, e aí é 

tudo com rampa para poder chegar em casa, eu nunca de fato que precisei usar a rampa. Eu nunca 

precisei até agora porque o meu cachorro precisou amputar a perna dele. Ele estava com um tumor 

gigante, e ele precisou amputar a pata, então ele amputou a perna inteira e é ele que está usando a 

rampa, porque o degrau era muito grande para ele.  

Sidney: Tá vendo.  

Pablo: Então quando a gente começa a pensar na questão da acessibilidade, todo mundo acaba se 

beneficiando direta ou indiretamente. 

Sidney: Até os doguinhos. Mila, a gente associa mais diretamente a sensibilidade arquitetônica ao tipo 

de deficiência que a gente falou no episódio passado, se os ouvintes lembrarem, que é a deficiência 

física, não é? Geralmente, o pessoal, não só, mas mais diretamente, não é? E como é que é a tua 

relação com isso?  

Mila: A principal coisa que eu acho em relação, é que é muito difícil você fazer as pessoas entenderem 

que não é uma perfumaria, não é que não é algo que eu posso abrir mão. Às vezes as pessoas 

entendem, por exemplo, essa questão mesmo da porta. Gente, eu acho que ninguém em caso de 

incêndio vai ter dificuldade de abrir assim, não é? Não é que não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade, 

mas existem formas de você educar as pessoas para incêndio. Você não educa, mas a primeira coisa 

que fazem é cortar o que tem a ver com a deficiência. Não assim, vamos aqui sacrificar, e a primeira 

coisa que sacrificam é acessibilidade na maioria dos lugares, então na maioria das vezes, vamos botar 

a rampa, vamos parar o carro na frente. Não dá para botar isso, não dá. Então assim, essa ideia que 

as pessoas têm que a gente pode abrir mão, não é que a gente não quer, está ali ou alguma coisa do 

tipo. É o que mais me incomoda com essa questão da acessibilidade arquitetônica, mesmo, porque eu 

acho que as outras todas decorrem dela assim. Não todas, porque existem outros tipos de deficiência. 

Mas eu acho que o fato da gente não ter a acessibilidade física faz com que as pessoas convivam 

menos com a gente. Portanto, saiba menos como tratar, pare de pensar certas questões. Como a que 

May falou. Não deveria ser um problema para ninguém dizer qual é o ônibus, ou então ter uma forma 
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de se dizer como é um ônibus lá no ponto, alguma coisa sonora, alguma coisa assim, se as pessoas não 

pensassem sempre a acessibilidade como algo que é feito para um tipo de gente, sabe? Ver a pessoa 

com deficiência não como gente, mas como um tipo de gente é isso, é a parte que mais me incomoda.  

Sidney: Diferente, não é? Outra categoria, não é?  

Mila: É exato.  

Sidney: Ai, triste, próximo tipo de acessibilidade, Pablo.  

Pablo: O próximo tipo de acessibilidade tem um nome complicado e não tem muita lógica, mas se 

chama Programática, que são as barreiras nas leis que dificultam o acesso das pessoas. Como leis que 

obrigam a presença de pessoas no local sem acesso, ou então quando uma lei pede que algo que seja 

feito, que não conseguem fazer. Um exemplo que me chama muita atenção é o de uma mulher que 

foi violentada pelo marido e o marido cortou as mãos dela fora, para que ela não pudesse trabalhar 

mais. Bem, obviamente não tinha mais como trabalhar. Ela foi pedir auxílio do INSS como uma pessoa 

com deficiência, só que a lei obrigava que ou ela assinasse ou ela colocasse a digital para poder receber 

o auxílio. Como ela não tinha mais as mãos nem para assinar e nem para colocar a digital, foi negado 

o auxílio. Então esse é um tipo de barreira que está na lei. A lei foi projetada para não incluir essa 

dificuldade, então você começa a ver que tem muitas leis que são feitas desse jeito.  

Sidney: No campo da acessibilidade, promover acessibilidade através das leis é pensar nas legislações 

a partir de um ponto de vista acessível. Para a lei ser efetivada até os sujeitos que envolvem a lei né, 

que é na qual ela está envolvida. É preciso pensar que eles também serão afetados por aquela lei, com 

diferentes níveis de acesso. O dispositivo que a gente tem no Brasil hoje em dia, de mais volume, não 

é nesse sentido de acessibilidade programática ou institucional, é por isso que eu achava que eram 6 

Pablo, tem 5 aqui, mas é só isso que eu também já ouvi o termo acessibilidade institucional. É a lei 

brasileira de inclusão, que foi colocada em vigor em 2015, aqui no Brasil, que é um dispositivo que o 

Brasil nunca aplicou, não é desde 2015, infelizmente.  

Pablo: Mas o pior é que essa lei, por mais que ela exista, ela ainda tem sérios problemas. Na hora de 

definir deficiência, na hora de definir exclusão, ela ainda pesa muito sobre os corpos das pessoas, não 

tanto sobre o ambiente. Ainda coloca depois uma exigência de que para que a pessoa possa ter direito 

a acessibilidade, ela tem que ter um laudo médico, que autoriza ela ter esse direito. Então ali a gente 

já consegue ver que é uma acessibilidade restrita a um grupo de pessoas, como a Mila estava falando 

e não uma ideia de você pensar acesso para todas as outras. A própria lei brasileira de inclusão, tem 

barreiras programáticas de acessibilidade. 

Sidney: Depois temos, estou vendo aqui na nossa lista, a acessibilidade metodológica, você que é 

professor deve saber especialmente sobre essa, não é Pablo?  

Pablo: Isso daí é bem complicado, metodológico fala especificamente do acesso ao ensino, quando a 

gente tem uma forma específica de ensinar que não é acessível às pessoas. E eu queria dar um 

pequeno relato, aliás dois relatos. Um deles é que eu estava num congresso de educação, e tinha um 

professor que estava mostrando o projeto dele sobre elaboração de material didático para ensino de 

ciências para alunos com deficiência visual. E um projeto muito legal, muito bacana e uma das partes 

dessa pesquisa foi fazer um levantamento entre os professores e os alunos sobre a deficiência e ele 

descobriu que muitos professores, eles não sabiam como ensinar ciências para uma pessoa com 

deficiência e ele falava, inclusive, que ciências não era ensinável a pessoas com deficiência. Por 

exemplo, como é que você vai ensinar a luz e óptica para o aluno cego? E a lógica é essa, vai ensinar 

do mesmo jeito, porque ninguém enxerga a luz. A luz é uma coisa invisível.  
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Sidney: Não e se fosse partir desse pressuposto, ninguém estava estudando a matéria escura, que é 

um negócio que ninguém vê e ninguém sabe o que é, e mesmo assim, os cientistas estudam, não é? 

Pablo: Frequência de onda, por exemplo, você precisa desenhar uma onda, para que você possa ver 

uma onda.  

Sidney: Acho engraçado, né? Que ninguém fala que a gente não pode ensinar a propagação do ar, 

porque ninguém vê o som se propagar pelo ar.  

Pablo: Então, assim, quando você desenha uma onda, você pode desenhar, aí você coloca um 

barbante colado em cima e uma pessoa cega consegue entender o que que é, consegue entender 

frequência, consegue entender um monte de coisas pelo tato. Então esse é um relato. O outro relato 

é que eu tive uma vez uma pessoa surda na minha sala e eu estava dando aula de história, que é uma 

aula onde principalmente a gente palestra. Então, para uma aluna surda, ela ia estar recebendo toda 

a minha aula através do intérprete e aí eu pensei, vai ser como se o curso que eu vou dar pra ela for 

dado só através do intérprete. E aí, o que que eu pensei? Repensei toda a minha didática, bolei um 

modelo de sala de aula invertida, onde era todo trabalhado em casa, e todo conteúdo ou era texto ou 

era em forma de vídeo com legenda, porque daí ela conseguia ler, ela era bilíngue, então conseguia 

ter acesso ao português. E em sala de aula, eu fazia uma série de atividades entre os alunos, e aí, nas 

atividades, ela tinha alguns colegas que sabiam Libras, então ela conseguia se enturmar e fazer as 

atividades com os colegas. Ela conseguiu aprender muito bem, fazer as provas, fazer os trabalhos, 

redações, sem problema nenhum na minha aula, porque eu repensei a didática para que todo mundo 

tivesse acesso exatamente no mesmo material, da mesma forma.  

Sidney: Sim, e são acessos diferentes para pessoas diferentes, não é?  

Pablo: E no caso, por exemplo, esse mesmo tipo de acesso eu consegui, aproveitar de uma forma 

parecida com esse meu aluno, que era deficiente visual, porque como os textos eram todos 

digitalizados, o leitor de tela dele conseguia ler os PDF, não era texto do xerox que ele precisaria 

digitalizar depois, não. Já entregava os PDF para ele e também os vídeos tinham a leitura, tinha a 

pessoa falando, então ele conseguia ouvir os vídeos e ler os textos, então ele tinha acesso ao mesmo 

tipo de material, e podia participar das discussões com os colegas, depois.  

Sidney: May, você está fazendo psicologia, está estudando atualmente, não é isso?  

May: Sim, eu faço psicologia na universidade de Brasília.  

Sidney: E aí a gente falando sobre essa acessibilidade metodológica, eu acho que você deve ter 

histórias para contar, não é? Sobre isso, sobre como os professores e as metodologias são pouco 

acessíveis na escola e no ensino, principalmente no ensino superior, né?  

May: Inúmeras e, por incrível que pareça, o ensino superior pode parecer mais acessível, às vezes do 

que o ensino básico, mais na realidade, aqui em Brasília, na realidade de escolas particulares, porque 

o sistema de escolas públicas de Brasília funciona muito bem a questão de inclusão e acessibilidade, 

mas em escolas particulares às vezes deixa bastante a dever. Mas eu tenho nossa sim, professor que 

se recusa a deixar você olhar uma imagem mais de perto. Eu tive que trocar de curso por falta de 

acessibilidade metodológica. Eu cursava enfermagem e aí falaram, então você não enxerga o 

suficiente para continuar esse curso. Eu falei, não, mas existem várias formas de aprender e de 

demonstrar que eu conheço as coisas, que eu aprendi a matéria, aí eles falaram não, então você não 

enxerga. E aí eu hoje estudo psicologia, sou muito feliz na psicologia, não sou triste por isso, mas eu 

inicialmente queria estudar enfermagem.  
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Sidney: Nem precisa de ser. Você nem teve a chance também de mostrar, já partiram do pressuposto 

que você não conseguiria.  

May: Exato. E isso é porque eu era muito do tipo, não, eu vou fingir que eu estou vendo aqui o negócio, 

só que chega um momento no curso de enfermagem, que não dá para fazer as coisas, não é, não vou 

furar o braço das pessoas. Assim, eu tenho deficiência visual, mas eu tenho consciência de que eu 

tenho que cuidar das pessoas também. E aí eu falei, não, passou do meu limite aqui e eu tive de 

conversar com a coordenação do curso, falei, olha, galera, e aí, o que que a gente pode fazer? Eu 

tenho essas opções aqui para vocês. Aí eles falaram não, não dá, essa a gente não pode fazer isso. E 

aí eu fui, então, tá bom, um beijo para vocês. Um beijo nada, eu fiquei 2 anos na universidade, entre 

um curso e outro, e nenhum curso ao mesmo tempo. É sobre isso.  

Sidney: Meu Deus, caraca. Ai triste. Depois da acessibilidade metodológica, a gente tem a 

acessibilidade comunicacional.  

Pablo: Que são basicamente as barreiras nas formas de comunicação, faladas e escritas, e isso envolve 

desde, por exemplo, linguagens não sonoras, libras ou até mesmo escrito, para que as pessoas que 

têm dificuldade auditiva possam se comunicar ou até mesmo maneira sonoras para você poder 

transmitir algo que está visual para o sonoro, para que deficientes visuais possam se comunicar. Ou 

seja, você poder utilizar de sentidos diferentes para transmitir as mensagens.  

Sidney: É o braile, é um tipo dessa acessibilidade comunicacional. A libra, você falou, tem áudio livros 

também são um tipo de acessibilidade comunicacional. Tudo o que traz um negócio que também a 

gente vai aprender com a acessibilidade é que você garante maior acessibilidade, sempre com 

redundância de métodos e de meios. Se você colocar o texto escrito digitalizado e mesmo assim 

disponibilizar a áudio leitura dele e ele em braile, você vai conseguir abranger mais pessoas com 

necessidades diferentes de acesso, né? Porque nem toda pessoa que é cega ela sabe o braile, porque 

para saber braile é preciso que você seja alfabetizado em braile, que aprenda a ler em braile, que não 

é igual a ler no impresso.  E se for uma pessoa que perdeu a visão depois de adulto, depois de ter sido 

alfabetizada graficamente com a visão, ela nem sempre vai sentir a necessidade de aprender o braile 

e você dar um livro em braile para ela não vai adiantar muita coisa. Para mim também, mesmo 

sabendo braile, para mim, não adianta você dizer vou pedir ali para o pessoal imprimir em braile para 

você o texto. Eu vou demorar 15 horas para ler um texto de 3 páginas, porque eu não tenho 

letramento em braile, não é? Eu tenho um conhecimento básico. O meu letramento é na língua 

gráfica, é visual e não adianta, não é? Então não é, nem todo cedo é o mesmo cego, nem todo surdo 

é o mesmo surdo. Cada pessoa tem uma necessidade, uma configuração específica que se você 

garantir a redundância, você vai estar abrangendo mais possibilidade de acesso.  

Pablo: Um exemplo básico de acessibilidade comunicacional, por exemplo, é a presença de legendas 

nos cinemas, o que impede, por exemplo, que pessoas surdas assistam filmes nacionais no cinema.  

Sidney: É verdade. 

Pablo: Filmes nacionais nunca são legendados, tem salas de cinema que preferem passar filmes 

dublados, porque vende mais entradas do que os filmes legendados, porque o brasileiro prefere a 

dublagem brasileira ao legendado. Mas isso você acaba excluindo as pessoas surdas de terem acesso. 

Sidney: Ao mesmo tempo que a própria dublagem nunca quase é pensada, como dispositivo de 

acessibilidade também. Porque tem pessoas que não são alfabetizadas e, portanto, não leem ou não 

leem tão rapidamente quanto uma legenda exige ou tem mesmo pessoas cegas que não falam outro 

idioma, que estão assistindo e precisam da dublagem para ter acesso e a dublagem acaba caindo na 



   
 

  17 
 

boca de hipsters, como “ai esse pessoal ignorante que assiste dublado em vez de assistir com o idioma 

original, não é?” Tem esse ranço aí.   

  

Pablo: E aí a gente começa a ver que, por exemplo, acessibilidade comunicacional afeta também um 

grupo de pessoas que não são pessoas deficientes, que são as pessoas estrangeiras, às vezes 

imigrantes ou até mais refugiados no nosso país, que não tem o acesso ao idioma e que vão se 

beneficiar de um conteúdo no seu próprio idioma, que está dublado, que está traduzido no seu 

próprio, não é? Ou nós, no caso, quando a gente vai visitar algum outro país. Eu estava vendo, tem o 

Lucas Radaelli que ele é deficiente visual, né? Tem presença nas redes sociais. Ele estava falando que 

agora com esse novo seriado coreano que está no Netflix, o Round Six. Que é para ser Round Seis, na 

verdade, porque o nome inglês não é Round Six.  

Sidney: Eu sei por quê. A tradução brasileira não ousou colocar no nome de um programa o Jogo da 

Lula.  

Pablo: Jogo da Lula? Porque seria muito esquerdopata. (risos)  

Sidney: Muito.  

Pablo: E aí ele estava falando, gente, coloquem audiodescrição na dublagem também porque você só 

tem acesso no idioma original.  

Sidney: Só. Exatamente. Então eu também passei com isso aí com Dark. Dark é uma série alemão e da 

Netflix, portanto só tinha audiodescrição em alemão e eu não pude assistir. Só pude assistir na terceira 

temporada, quando a série ficou famosa o bastante para ter interesse dos americanos e, portanto, o 

público norte-americano ganhou a audiodescrição da dublagem inglês. E aí foi quando eu consegui. 

Isso porque eu sou privilegiado, eu sei e compreendo inglês para assistir com audiodescrição em 

inglês. Eu não deveria inclusive precisar falar outro idioma para ter acesso às coisas, não é? Eu devia 

ter acesso no meu idioma nativo.  

Pablo: E isso é uma coisa. Por exemplo, uma das brigas que os deficientes auditivos têm. Porque por 

lei, Libras é um outro idioma oficial do Brasil, e nem nos serviços públicos do Brasil é oferecido. 

Sidney: Pois é triste. Por fim, a gente tem a que eu considero a mais importante. Acho que todo mundo 

que estuda sobre isso acha que essa é a primeira acessibilidade e quase ninguém se lembra dela, 

infelizmente, que é a acessibilidade atitudinal Pablo.  

Pablo: Que essa daí é a mais delicada, é a mais inviabilizada porque tem a ver com nossas atitudes, os 

nossos comportamentos que vão excluir pessoas e às vezes a gente acha que está fazendo a coisa de 

bom grado e de bom coração, mas na verdade, é uma prática de exclusão que a gente tá fazendo. Por 

exemplo, se eu chegar para o Sidney, e falar assim: “eu vou te ajudar a atravessar a rua”, e pegar no 

braço dele e começar a andar com ele pela rua, é uma atitude, um comportamento que eu acho que 

estou fazendo de bom coração. Eu acho que eu estou ajudando, só que na verdade eu estou deixando-

o em pânico.  

Sidney: Amigo, você falando isso Pablo, me lembra daquela cena, porque é um filme que eu adorava 

quando eu era uma pessoa de letras, do curso de letras, que é um grupo muito específico de seres 

humanos, não é mesmo? Na minha época, quando eu fazia letras, o pessoal estava no hype deste 

filme maravilhoso e completamente superestimado que é o Fabuloso destino de O Fabuloso Destino 

de Amélie Poulain. Então nem sei se vocês já assistiram, é um filme francês, tem aquela menina atriz 

famosa. Ela ficou famosa depois de fazer, eu acho que foi o Código DaVinci. Se eu não me engano, o 
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nome dela é Audrey Tautou. No filme, tem uma cena que ela, diante de um alumbramento, né? De 

quando ganha uma nova perspectiva sobre a vida, e num assomo de otimismo e boa vontade, ela sai 

de onde ela está e ela passa numa rua, onde tem um senhor cego, tateando pela calçada, com a sua 

bengala. E ela simplesmente o puxa pelo braço e sai descrevendo alucinadamente, tudo o que existe 

na calçada, puxando-o pelo braço, ele sem saber o que está acontecendo e tal, tipo assim, no filme, 

isso é uma cena que é feita para você ficar dizendo, meu Deus, como ela está feliz! Olha só a felicidade 

que ela consegue transmitir e contagiar as pessoas ao seu redor. Ela está ajudando esse homem cego, 

a atravessar essa calçada inteira. Aí chega lá na porta ao lado do metrô. E eu só fico pensando hoje, 

quando eu reassisto, que na época eu não tinha essa noção, não é? Mas hoje, quando eu reassisto 

essa cena, eu só fico pensando, meu Deus, o terror que deve ter sido para esse sujeito. Você é 

arrastado uma rua inteira e ter sido colocado na frente de um lugar que ele não sabia onde era porque 

ela não avisou para onde ela estava puxando-o e ela disse um monte de coisa que ele não queria 

saber, por que para quê que ele queria saber do pirulito que estava pendurado na venda. Menina, o 

ódio desse filme por causa dessa cena. Eu tenho ódio do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Você 

não venha, não queira me convencer que é um filme bom, por favor, com licença, obrigado. Mas 

enfim.  

Mila: Sidney… Começou… O primeiro filme da minha adolescência que você acabou de acabar, e com 

razão, com razão, não vou gastar minhas fichas aqui para defender porque Amélie Poulain é 

indefensável. Eu sou tipo aquele meme: Amiga, não tem como te defender.  

Sidney: Não tem como defender a Amélie. Ai gente! Mas enfim, essa atitude, essa acessibilidade, não 

tem a ver com isso, tem a ver com o fato de a gente perceber as pessoas para além do nosso próprio 

umbigo, não é? E abrir nossa mente e nossa mentalidade para considerar que existem pessoas com 

acessos diferentes ao nosso. Isso não significa que elas são pessoas de outra categoria ou de outro 

planeta.  

Pablo: Em 2018, eu fui participar de um evento de acessibilidade urbana e chamaram pessoas das 

mais variadas experiências, não é? E eu, o único psicólogo lá, fui falar justamente da questão da 

acessibilidade atitudinal, das atitudes que geram barreiras. E num momento alguém chegou e falou, 

olha, como é que a gente pode sensibilizar as pessoas, mas com relação à necessidade de 

acessibilidade? E eu falei, olha, tem várias formas de você poder sensibilizar, uma delas, por exemplo, 

convidando pessoas deficientes para que falem, mostrem as suas próprias experiências, para a gente 

poder entender que existem outras pessoas além do nosso próprio umbigo, da nossa própria 

convivência. E a última coisa que você vai fazer, por exemplo, são essas experiências de privação 

sensorial para a pessoa fingir como é ser cego, fingir que sabe como é ser cadeirante. Não é porque 

ela vai ficar lá 1 hora sentada na cadeira. E como é que você vai conseguir se locomover sentado na 

sua cadeira, não é? E a última coisa que você vai fazer é isso, porque você não vai ter essa experiência. 

Vai ser uma falsa impressão além de você estar excluindo a experiência da pessoa. E nisso um dos 

especialistas chegou e falou: “Eu discordo, porque eu tive experiências muito positivas, assim, que eu 

fiz essa experiência de privação sensorial e motora em grupos e todos eles saíram muito sensibilizados 

com relação à necessidade de acessibilidade”. Caramba, ele já está agindo de uma forma a excluir as 

pessoas deficientes, e acha que está fazendo inclusão nesse sentido.  

Sidney: Puta que o pariu.  

Pablo: Nesse sentido, esse é um tipo de barreira de atitude. Você não quer incluir as pessoas e você 

acha que está fazendo um grande favor para elas, além de, por exemplo, você não levar em 

consideração limitações, né? Eu fico pensando, por exemplo, em sala de aula. No ensino superior. Que 

os professores não tão nem aí e fazem um monte de barulho, e querem gritar e querem fazer show e 
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querem fazer espetáculo, sendo que tem um monte de alunos que podem ter uma sensibilidade 

sensorial. Por exemplo, alunos autistas. Que vão se sentir extremamente incomodados com esse 

excesso de barulho.  

Sidney: O próprio relato que a May contou para a gente quando estava falando da experiência dela 

na faculdade. Tem a ver com isso, não é? Foi uma barreira de atitude, de quem geria o curso, não é? 

Não tinha a ver com exatamente o curso de enfermagem, é claro que eu acho que os métodos e o 

prédio não são um poço de acessibilidade das outras acessibilidades que a gente falou não é May, mas 

assim, o próprio fato de chegarem para você e impedirem você de passar e obrigarem você a trocar 

de curso, porque se pressupunha que você não seria capaz, já é um exemplo de barreira, atitudinal.  

May: Sim, eu acho até que no ensino superior, o atitudinal, ele pode pesar bem mais do que o 

metodológico, porque quando o professor está disposto a colaborar com você, ele faz os corre dele 

também. E as coisas que não eram acessíveis podem ficar. Mas se existe essa falta de acessibilidade 

atitudinal, não tem para onde correr, não tem o que fazer, não é? Você fica realmente sem nenhum… 

não tem… eu não estou nem encontrando a palavra para usar. 

Sidney: Sem meios, não é? Eu costumo dizer que essa é a primeira acessibilidade, porque sem ela 

nenhuma outra existe, porque quem promove acessibilidade são as pessoas e se as pessoas não são 

acessíveis, nada será. Por que não adianta você pensar em fazer, sei lá... Eu sofria muito na minha casa 

para colocar coisas na tomada, porque a tomada era daquela lisa que o buraco já era direto, não é? E 

hoje em dia existe um padrão para as tomadas terem aquele sulco aprofundado, porque isso garante 

a acessibilidade, porque a pessoa que vai tatear sabe onde os buracos ficam sem precisar meter o 

dedo no buraco e tomar um choque, não é verdade? Só que para isso acontecer, teve que um 

engenheiro engenhar, fazer o design acessível, ou seja, o engenheiro teve que pensar num design 

acessível, levando em consideração que nem todo mundo enxerga para colocar o dedo na tomada. 

Então se o engenheiro não pensasse e fizesse o design, o design não existiria. Então essa peça de 

acessibilidade arquitetônica, ela não existiria se não fosse a acessibilidade de quem a projetou. Então 

é por isso que eu acho que essa é a principal, porque sem ela, nenhuma outra se efetiva. Nenhum 

outro tipo de acessibilidade.  

Pablo: Também não adianta nada você ter rampa de acesso, se um cara estaciona o carro na rampa 

de acesso. 

Sidney: Exatamente. 

Pablo: Não é? Achando: “Não, é só 2 minutinhos, não tem problema!”  

Sidney: Ai, meu Deus, que ódio.  

Mila: E não adianta nada também você ter acesso aos lugares físicos, mas as pessoas chegarem lá e te 

tratarem como se não fosse para você estar ali, como se você estivesse no lugar errado. Elas não te 

ouvem. Elas se referem a pessoa que está te acompanhando. Elas acham que você não pode, sei lá, 

assinar um papel e tudo. Tem uma coisa sobre esse negócio de que Pabla comentou, dessas 

experiências. Que me lembrou algo que eu vi no Twitter esses dias. Que isso parece mais turismo. 

Porque as pessoas sem deficiência elas fingem ter um tipo de deficiência, para depois elas voltarem a 

vida delas, dizendo nossa, eu sou feliz e não sabia. E não passa pela cabeça delas talvez, eu acho... Eu 

já participei disso, quando eu cheguei lá, e foi meio que uma cilada para mim, uma armadilha. Quando 

eu cheguei lá, foi que eu descobri que ia ter isso. Porque eu já tinha participado disso na época que 

eu era completamente perdida, e aí, depois da outra vez, eu fui nessa cilada. Eu deixei, a galera andou 

pela urba toda, fez aquele trajeto, trajeto horrível e todo mundo ficava olhando para mim dizendo, 
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nossa, é muito difícil, e eu só: “Hum-hum”. E aí chegou no final, todo mundo, aquela história: “É muito 

triste”. As pessoas não se perguntaram nem por um momento qual era a responsabilidade delas nisso. 

É isso o que mais me incomoda com relação a à acessibilidade atitudinal é as pessoas não terem a 

noção de que a gente não pode, por exemplo, fabricar todas as coisas que são acessíveis, se elas não 

derem também um pouquinho da contribuição delas em tornar as coisas acessíveis para nós, não 

adianta nada. Eu tenho, por exemplo, tomadas em casa, na altura que eu preciso aqui pro meu celular, 

mas não adianta nada se a pessoa pega o fio do meu carregador e joga para trás do armário, por nada, 

só porque ela acha que assim está mais bonito. Estou dando um exemplo pequeno, que é dentro de 

casa. Eu acho que a principal razão da acessibilidade atitudinal é porque é justamente essa separação, 

essa distância que as pessoas sem deficiência têm em relação a nós. Elas gostam que tudo o que tenha 

a ver com a gente, é algo que não diga respeito a elas.  

Sidney: Sem falar que esse tipo de experiência de privação de algum sentido ou de uma condição aí, 

essa experiência que o Pablo falou. Eu já, inclusive, também tive experiência no meu campus aqui, 

onde eu trabalho, no setor de acessibilidade, no qual eu trabalhava, fez isso no durante um evento de 

acessibilidade e a minha sorte é que eu só descobri depois, a minha sorte não, a sorte deles. Porque 

senão eu tinha xingado, olha, quando eu visse aquele monte de gente perambulando pelo campus 

com os braços estendidos nessa pataquada, eu não sei o que… Eu acho que eu teria sido exonerado, 

inclusive com a justa causa. E eu não ia nem poder ser defendido aí no meu cargo, mas é sobre isso. 

O interessante é que as pessoas dizem que isso abre para sensibilizar, como o Pablo relatou, só que o 

próprio relato da Mila só prova que isso não sensibiliza. Só fundamenta mais ainda na cabeça das 

pessoas que passaram por isso, de quão digna de pena é a nossa vida, né? Então, não, não cria 

sensibilização, o que cria é a situação do sentimento de pena e de que eu não quero isso para mim, 

porque isso é o pior do ser humano, viver assim não é uma vivência digna, porque estamos mostrando 

aqui: “Ó, estão dizendo aqui que é ruim e eu senti na pele que é porque eu passei meia hora numa 

cadeira de roda. Eu sei que é ruim, porque em meia hora eu aprendo a vivência de uma pessoa inteira”. 

Em meia hora, as pessoas só aprendem a ter mais pena da gente. Para mim não existe aprendizado 

aproveitável dessa experiência. No que eu entendo por acessibilidade, porque as pessoas só vão sair 

desse tipo de experiência, com mais pena da gente e com preconceitos mais arraigados ainda naquelas 

noções que a gente, inclusive, apresentou no programa passado. Dado de que a nossa vida é fadada 

a tristeza, ao isolamento e essas coisas todas. Então agora a gente vai para o próximo bloco falar dos 

clichês e tropos na ficção, né? Vamos dar exemplos, inclusive. 

  

(VÍRGULA SONORA) 
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3. Clichês de representação PCD 
  

Sidney: Bom gente, agora a gente vai falar de alguns clichês. É claro que essa lista não esgota o tanto 

de clichê que tem, inclusive. Porque nenhuma lista seria capaz, mas a gente vai falar de alguns que eu 

elenquei aqui e existem mais. Eu fui o responsável por essa parte, mas o Pablo também contribuiu e 

vocês, se vocês quiserem acrescentar alguns outros também, na medida que a gente for debatendo 

vocês fiquem à vontade. tá Mila e May, para a gente enriquecer essa pistolagem que vai acontecer 

agora, porque como o Pablo falou antes, agora a gente vai aproveitar tudo que a gente falou no 

episódio passado e agora nesse começo para aplicar isso na prática, não é? E perceber como é que 

aqueles modelos de deficiência, como é que essas barreiras de acessibilidade, elas se manifestam na 

ficção e como é que elas também produzem um modo de pensar e a criação do imaginário em volta 

da pessoa com deficiência. Bom, então vamos lá, o primeiro item da lista aqui é a deficiência enquanto 

o castigo para o vilão. É o talvez o clichê mais clássico, o clichê capacitista mais clássico, que é você 

punir o seu vilão com uma deficiência. Para ele ter o castigo que merece, porque não existe castigo 

maior no mundo do que ser uma pessoa com deficiência, não é mesmo? Gente? Que bom, né?  

Pablo: E o primeiro exemplo que me vem à mente é Kill Bill. A noiva está lutando contra uma das suas 

antigas sócias, que foi tirado um olho, ela é cega de um olho, e ela ali no meio da luta, arrancar o outro 

olho dela.  

Sidney: Aí é verdade. Tem umas cobras nessa cena também, não é?  

Mila: É, mas acho que ela arrancou outro olho para a cobra atacar, não é? Tem uma coisa a ver com 

isso, foi a junção das 2 coisas.  

Pablo: É, mas ali deixa como ela é a vilã, ela precisa passar por isso, ela acaba ficando cega.  

May: O Darth Vader estaria nessa classificação? Logo que ele viria vilão ele perde os braços, pernas e 

vira asmático.  

Sidney: Eu acho que no caso do Darth Vader é um pouco mais grave porque é o fato dele ser uma 

pessoa com deficiência que também torna ele vilão, introduz ele no campo da vilania também. É um 

agravante. 

Pablo: A gente pode pensar no Darth Vader na trilogia original desse jeito, uma pessoa com deficiência 

que é o vilão, mas na segunda trilogia, na prequela, o Anakin se torna uma pessoa com deficiência, 

que então o torna vilão, porque antes ele não era considerado vilão, né? Inclusive, foi o melhor amigo 

que fez com que ele ficasse com deficiência, tem toda essa problemática, não é? E deixou ele lá, e ele 

acabou ficando vilão por conta da deficiência, né? Porque ele era uma pessoa má e a única forma de 

fazer com que ele aprendesse o quão mal ele era, foi arrancar as pernas e deixá-lo para morrer no 

plano vulcânico. 

Sidney: Que delícia, não é? Que gostoso, que noção ótima. Nós temos mais exemplos?  

Mila: Tem os vilões de 007, todos os vilões de 007, eles têm uma cicatriz, alguma deformidade, etc. 

Esses dias eu estava até vendo no Twitter, o pessoal subindo a hashtag, contando histórias de pessoas 

com deformidades faciais que querem dizer que elas não querem sair na rua e ficar parecendo que 

elas são vilões porque todas as vezes que aparece alguém com deformidade em um filme, na mídia, é 

algum vilãozinho de 007 ou algo do tipo.  
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Sidney: É isso, entra inclusive no próximo clichê que é a deficiência como característica do vilão, então 

a característica do vilão além de ser malvado, muito mal, cabuloso, mega evil, ele também tem uma 

deficiência que é para acentuar o quão mal ele é. Então isso decorre, inclusive, nessas deficiências que 

são mais aparentes que o pessoal atribui a deformidades, não é?  

Pablo: Isso aí tem a ver inclusive com um conceito da filosofia da cultura grega. Que tem a ver com a 

ideia de que o Bom e o Belo andam juntos.  

Mila: Olha a controvérsia.  

Pablo: Totais, totais. Inclusive na própria Grécia era questionado, porque dizia-se que Sócrates era um 

dos homens mais virtuosos, mas ele também era uma pessoa extremamente feia. Em contraste com 

Platão, que supostamente era um homem extremamente bonito, não é? Inclusive o próprio nome, 

Platão tinha a ver com os ombros largos que ele tinha.  

Sidney: É? Das omoplatas? OmoPlatão? 

Pablo: Exatamente.  

Sidney: Não acredito. 

Pablo: Uma pessoa atlética e também muito letrado e muito inteligente.  

Sidney: Que OmoPlatão da porra não era? (todos riem) 

Mila: Gente, isso parece uma coisa inventada.  

Pablo: Mas é verdade.  

Sidney: Ai parece corrente do ZAP Pablo.  

Pablo: Tanto que você tinha toda uma prática na filosofia grega, que você tinha que tratar a mente. 

Mente sã, corpo são. Tinha também a própria academia de Platão. Não era só uma academia mental, 

era uma academia física, eles faziam atividades físicas, né? Tinha tudo, de você poder trabalhar essa 

integralidade. E você tinha na cura essa ideia de que o bom e o belo deveriam andar juntos, então 

para alguma coisa ser boa também tinha que ser bela e vice-versa. Uma pessoa bela necessariamente 

ia ser uma pessoa boa. E aí a gente começa a ver também toda uma série de golpes que são tratados 

por aí, por pessoas extremamente ou aparentemente belas, que são a própria definição do embuste.  

Sidney: Exatamente. (todos riem)  

Pablo: O golpe tá aí, cai quem quer. Com essa coisa de nossa pessoa bela, então vamos nos aproximar 

das pessoas belas, porque as pessoas necessariamente belas são pessoas boas e isso daí vem de 

milênios atrás.  

Sidney: Olha, eu tô passado que quanto mais a gente cava, mais os homossexuais da Grécia antiga 

têm o dedo podre, não é? Tanta cultura boa, né? Pra gente pegar no renascimento, no iluminismo, a 

gente vai pegar a cultura grega, que é a pior, a mais cagada.  

Mila: Mas é porque se você parar pra pensar, a gente pegou o que o capitalismo vende, né? Porque o 

povo quer ver, beleza, eu quero ficar igual a fulano de tal que ele é bonito. Eu só vou ser bom de 

verdade se eu também for bonito. E para eu ser bonito, tem que gastar dinheiro. E aí galera, só escolhe 

o que quer também. Imitar apelidos geniais como Platão, por exemplo, ninguém fez. (risos) 
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Sidney: Ai ai, bom, mas o clichê da deficiência enquanto marca do vilão, ele acontece mais 

especificamente na medida em que ele funciona para deixar bem claro e marcado para quem está 

consumindo aquela obra, que o personagem é mal. Aí a pessoa que fez a obra caracteriza esse 

personagem com deformidades, com deficiência, ou mesmo com comportamentos tidos como 

exóticos ou peculiares. Não é? No caso, a gente não tem só vilões caracterizados com deficiências 

físicas, mas também com deficiências psicossociais, né? Pessoas que tem comportamentos esquisitos, 

ditos esquisito e aqui é importante ressaltar, gente que não é porque é um vilão que tem deficiência 

que aquele tropo é capacitista. É quando a deficiência significa vilania, é quando ele é deficiente e ele 

é mau porque ele tem uma deficiência, entenda as diferenças. Consegue distinguir “ai ai” dor e “ai ai” 

prazer?  

Pablo: Um exemplo disso Sidney, por exemplo, é daquela série Glee, que eles tinham uma personagem 

que a atriz e a personagem tinham Síndrome de Down, e ela era a vilã da história. Ela fazia tudo de 

mal.  

Sidney: Ela era capanga da treinadora Sue. E a Síndrome de Down dela, não era a vilania dela. Era só 

uma característica dela e ela era ruim.  

Pablo: E ela utilizava o capacitismo das pessoas que achavam que ela era uma pessoa inocente, porque 

ela tinha Síndrome de Down, pra poder ser a vilã da história. 

Mila: Eu ainda vou escrever uma vilã com deficiência na minha vida, porque eu acho que falta isso, 

não é? Falta e tem pouco.  

Sidney: Com certeza. E é interessante, então fica bem-marcado aí, a gente não está dizendo que não 

podem existir vilões com deficiência, porque isso, inevitavelmente seria capacitismo. Não, a gente 

está dizendo que quando a característica, que é uma deficiência é tida como sinônimo de vilania, ou 

seja, ele é vilão porque ele tem essa deficiência, aí que reside o problema e isso geralmente em obras 

mais antigas, é um jeito fácil do criador, porque a gente está entranhado na mentalidade capacitista 

não é, o jeito fácil para o telespectador, para o leitor entender que aquele vilão é vilão mesmo, é 

caracterizá-lo assim, porque a gente já automaticamente associa. Outro exemplo que agora eu posso 

falar mal.  Minha oportunidade não é, porque além de patriarcal e imperialista para caralho, O Rei 

Leião tem um exemplo de vilão desfigurado, que é o Scar, que ele é mau e para marcar o quanto ele 

é mau, ele tem uma cicatriz, porque ele é muito mau. 

Pablo: Além de Queer Baiting.  

Sidney: Exatamente, o Queer Coding também, que inclusive eu to devendo esse episódio aí, mas quem 

vocês lembram de mais exemplos aí, de vilões que são maus, por que eles não são padrõezinhos?  

Pablo: Me lembro agora de um personagem do He-Man, os mestres do universo, que é o mandíbula. 

Que ele não só tem a mandíbula de metal, mas ele também é amputado e ele coloca lá as próteses e 

ele também é mau. Tem vários vilões ali que você pode ver que tem uma deficiência.  

Mila: O Capitão Gancho também, do Peter Pan.  

Sidney: Verdade, porque ele é muito mau. Ele tem um gancho na mão. Porque pessoas boas tem mão, 

pessoas más não tem.  

Mila: Minha tia tinha um ditado horrível. Ela falava de brincadeira comigo, que Deus a tenha, mas ela 

falava uma coisa que eu falo assim, “Essa menina Deus marca, porque boa coisa não é”, e eu acho que 

essa frase, ela falava brincando obviamente, mas ela diz mais ou menos esse tropo aí, povo bota uma 

marca para dizer assim, olha, aquele ali é o mauzinho, tá? E esse aqui é o bonzinho. Presta atenção. E 
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fica até uma preguiça narrativa, né? Por exemplo, se eles apresentassem um personagem que tem 

algum tipo de deficiência, sabe Flora, de A Favorita? Que a gente passa vários capítulos de novela sem 

saber qual das duas é a vilã, se é Patrícia Pilar ou se é Cláudia Raia. Se eles apresentassem um vilão 

com deficiência no começo e deixassem a galera bugando sem saber, esse cara aqui é bom ou é ruim, 

seria muito mais rico para a história, mas eles usam a deficiência para marcar, para fazer essa frase 

que eu falei aí, “Essa marca quer dizer que esse aqui é o vilão, esse aqui é ruim.” E o que é bom é como 

o Pablo falou, é bonito e belo.  

Sidney: Aí eu amo que a Mila trouxe a perspectiva novelística para o Estação. Mila volte sempre, por 

favor, tá?  

Mila: Estou precisando ver mais novelas, por favor, gente, façam novelas que prestem.  

Sidney: Ai, amei. Mas eu queria só para encerrar esses dois primeiros, que é a deficiência para 

caracterizar a vilania do personagem e o vilão desfigurado. O que informa esse tropo, lembra que a 

gente falou no primeiro episódio, lá no episódio 38 dos modelos de deficiência? A gente falou do 

modelo religioso que diz, que vai associar a deficiência com desgraça, né? Como essas pessoas 

desgraçadas e tal, e a gente vê essa mentalidade expressa aqui também. Quando a gente está dizendo 

que o castigo do vilão é ter uma deficiência e quando a gente está dizendo “Oh, ele é vilão, porque ele 

tem uma deficiência”, a gente está imprimindo nessa perspectiva esse resquício de modelo da religião, 

indiretamente, que diz que as pessoas que têm deficiência são desgraçadas e, portanto, isso é um 

castigo, é a marca da maldade dele.  

Pablo: Eu acabei de me lembrar de um exemplo também, que no filme 300. Que tem um personagem 

que não é o grego padrão, heroico, lindo, atlético, mas ele é um personagem com deficiência, todo 

deformado corcunda.  

Sidney: É mesmo, eu lembrei agora.  

Pablo: E que ele quer fazer parte do exército, e o Leônidas fala, “olha meu amigo, eu gosto de você, 

mas você não pertence aqui aos soldados”. E obviamente, pelo fato dele ser deficiente, ele se vira 

contra ele e trai os gregos e vai ajudar o exército persa.  

Sidney: E aí eu pergunto a você, estava errado, não estava? Não é, gente?  

Mila: Tinha que trair ainda mais. Foi pouco.  

Sidney: Bom, o próximo tropo é a deficiência para marcar bizarria, aberrações. E geralmente esse 

tropo, esse tipo de clichê é muito usado no terror para causar medo, espanto e nojo, aversão. Os Freak 

Shows, né? Inclusive tem a série American Horror Story, que tem uma temporada que se chama Freak 

Show, não é? Não à toa é um tropo muito utilizado, que são pessoas que são consideradas freaks, né? 

Esse termo, que é bem pejorativo no campo da deficiência. Que são aquelas pessoas exóticas, que 

têm padrões corporais diferentes e são colocados no circo para serem expostos como bizarrias, não 

é? E para causar espanto ou medo.  

Mila: O Rei do show, com o Hugh Jackman e o Zack Efron. 

Sidney: Tem esse filme? Eu não sei qual filme é. 

Mila: É um musical que conta a história do criador do circo. E aí ele cria o circo. E ele leva bem o 

estereótipo do circo de bizarro, da mulher barbada, a pessoa mais branca que você já viu, sabe assim, 

todos os tipos que você puder imaginar.  
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Sidney: Um pessoal que é muito estigmatizado nesse tropo são os irmãos xifópagos. Aquelas pessoas 

que nascem unidas no corpo uma da outra, não é? Os irmãos gêmeos que antigamente, antigamente 

eu digo até hoje em dia, porque as pessoas não sabem a palavra certa, chama-se de gêmeos siameses. 

Que são aqueles que nascem ligados de alguma maneira no corpo, seja pelo tronco ou pela cabeça. E 

em qualquer freak show, se tiver uma série com freak show vai ter pelo menos um casal, ou quando 

o show quiser ser muito freak, vai ter trigêmeos xifópagos. Eu lembrei que tem isso no Desventuras 

em série, não é? Tem um dos livros que eles vão para um freak show também, e aí tem toda essa 

merda aqui também, além de que também tem um vilão com não só 1, mas 2 ganchos na mão. Um 

em cada mão. Ele não tem só uma mão de gancho, ele tem 2 ganchos, um em cada mão, e também 

ele é um dos vilões, um dos capangas do Conde Olaf.  

Pablo: Isso me lembra também a forma que a família Adams é retratada. Uma vez que a gente pensa 

só nos protagonistas que são os mais bonitinhos da família, mas a família estendida da Família Adams 

é de pessoas com deficiência. E dentro da família eles são tratados normais. Então você tem lá um 

corcunda, você tem as gêmeas Flora e Fauna, que são, que são xifópagos, certo? Você tem uma série 

de outras apresentações ali, que dentro da família é tratado com a maior naturalidade. Mas a Família 

Adams, como sendo bastante bizarra, e temida pelas outras pessoas, faz parte da construção da 

história.  

Sidney: Bom, e eu acho que assim, se você abrir qualquer filme de terror desses Slashers ou desses de 

terror mais Gore, o terror da deficiência, enquanto o show de aberração, e de bizarria, você vai estar 

vendo lá um tropo capacitista.  

Pablo: Um exemplo mais clássico desse daí é O Fantasma da Ópera.  

Sidney: Ai, verdade, todo mundo conhece, não é? Quer dizer, quase todo mundo.  

Pablo: Que o monstro da história, o Erick, que tem um nome mais ridículo para monstro, Erick. Que é 

deformado. Ele tem essa deficiência. 

Sidney: Ele usa máscara, né? 

Pablo: Ele usa a máscara do fantasma pra se esconder.  

Sidney: E ele ser o fantasma também tem a ver com o fato de que ele se esconde, porque ele tem essa 

deficiência. E não pode se mostrar também. Não esqueçamos nunca do melhor remake do Fantasma 

da Ópera que tivemos na dramaturgia brasileira, que foi a consagradíssima novela Chiquititas. Que o 

pai da Milly, ele também tinha esse negócio aí, foi uma revisitação aí do tropo. Então está aí o pai da 

Milly também nos mostrando. Inclusive a própria Milly, ela fica cega numa temporada gente, é bizarro 

eu lembrando agora a Milly protagonista de Chiquititas, não sei se no atual, no remake atual 

aconteceu, mas na Chiquititas clássica, lá de 1997, que era quando eu assistia a Milly teve uma 

temporada que ela ficou cega. E foi olha, eu lembrando aqui, eu já tenho arrepios, não quero nem 

voltar lá. Bom, o próximo tropo é deficiência para redimir o personagem mau. Agora ele é tão mau 

que a gente tem que ensinar uma lição para ele, para ele ficar bom. E essa lição tem que ser muito 

dolorosa, então, o que é mais doloroso do que você ter uma deficiência, não é verdade?  

Pablo: Também tem para você poder redimir o erro do personagem bom. 

Sidney: O erro do herói. Também é outro tropo que inclusive eu acho que a gente pode falar junto, 

não é? É a deficiência como mecanismo, como o plot da narrativa para colocar o personagem em 

movimento. A deficiência não deveria ser um recurso narrativo, não é? Deveria ser um tema, não um 

recurso narrativo.  
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Pablo: E daí eu penso no Shiryu de Dragão, do Cavaleiros do Zodíaco.  

Sidney: Sim. Eu inclusive sempre brincava de Shiryu. Eu era o Shiryu quando eu não era o Shun, porque 

às vezes eu queria dar menos pinta. Aí mal sabia eu que tava ensaiando, não é? (todos riem). 

Pablo: E ele fica cego, porque ele comete um erro. Daí ele recupera a visão quando ele se redime do 

erro. Daí ele fica cego de novo. 

Sidney: Não é um vai vem da porra. Tá cego, tá vidente, tá cego, tá vendo. Nem um copo d'água me 

mandaram, igual o “tô rico, tô pobre” do Chicó. “Tô cego, tô vendo, tô cego, tô vendo”. Mas enfim, eu 

lembro que ele perdeu a visão, inclusive como sacrifício. E tem também esse clichê da deficiência 

enquanto grande ato heroico não é, ele vai se sacrificar, vai perder a visão, para salvar os amigos que 

foram petrificados. Eu lembro que foi na luta contra o cavaleiro que tinha o escudo da Medusa lá, e 

ele petrificava os outros. E para ele não ser atacado ali pelo poder, ele furou os próprios olhos com os 

dedos, que é uma coisa fácil de se fazer. Eu recomendo que, inclusive, se você quiser adquirir uma 

deficiência facilmente, é só você colocar os 2 dedos aí nos seus olhos, que fura fácil.  

Pablo: Não faça isso.  

Mila: Eu assisti um filme que me deu muita raiva do filme. Eu fiquei muito revoltada porque era um 

filme de Bollywood. Que eu queria assistir Bollywood há muito tempo, um filme de Bollywood, não 

esse especificamente. Só que esse filme tinha o nome da minha sobrinha. Aí eu falei, ai, que bonitinho 

vou assistir. Estava lá de bobeira pra assistir, e aí, dado momento no filme, eu vou dar um spoiler 

porque é um filme muito ruim, ninguém assista porque é um filme muito ruim. O filme é muito bonito 

esteticamente, tem umas músicas legais, umas coisas assim, só que é uma moça que faz Barriga de 

Aluguel, aí veio um casal americano para usar a barriga dela como Barriga de Aluguel, e aí, no meio do 

filme, o casal descobre, faz aquele exame, e descobre que o bebê vai nascer com Síndrome de Down. 

E aí eles desistem da criança e deixam a menina, que não queria ter filho lá na Índia, com o bebê que 

ela não queria ter. E aí eu vou contar mais um pouquinho do filme, porque isso podia ser uma coisa 

boa. Podia ser levado pelo filme até o final. Podia ser interessante, porque realmente a pessoa não 

queria ter um filho. Ela veio e todas essas. Seria interessante, né? Aí de repente, o menino nasce sem 

deficiência nenhuma.  

Sidney: Ah não! Como assim? 

Mila: E aquilo ali deixa de ser uma questão.  

Sidney: E é para mostrar o quanto ela precisava desse filho. 

Mila: Exato. Ela precisava desse filho e assim, o quanto que o outro perdeu por ter aberto mão de uma 

criança, que na verdade não tinha uma deficiência. Ele perdeu de ganhar o filho que ele queria. Então 

assim eu fiquei muito revoltada, porque às vezes a deficiência ela é usada como plot, não é? Tem uma 

coisa, e aí eu estou trazendo novamente a questão da deficiência na novela. Que ela é usada para 

aquilo ali, mas de repente ela é abandonada. Porque o grande problema desses tropos, na verdade, é 

que as pessoas não aprofundam as questões de deficiência. Elas só usam de forma superficial e para 

atender aos interesses do capacitismo, elas não usam realmente como formas de mover a história.  

Sidney: Não são personagens reais com deficiência, são deficiências ambulantes que vão servir para 

alguma coisa, não é?  

Mila: Ou então é quando não querem tratar o assunto, elas simplesmente esquecem disso. Não falam 

mais sobre isso e não aprofundam, por exemplo, a última novela que eu assisti, A Vida da Gente, uma 

das personagens tinha uma deficiência de nascença, que ninguém diz o que é, mas ela tinha 
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amputamento em uma das pernas e tal, e assim isso poderia ser tratado várias vezes durante a novela. 

Isso ia trazer uma coisa legal. Ia discutir, por exemplo, por que que a mãe gosta mais de uma, e não 

gostava dela. Gostava da irmã e não gostava dela. Ou porque quando a irmã se sentiu trocada pelo 

marido. Podia falar de como as pessoas não veem mulheres com deficiência como mulheres atraentes, 

e aí poderia discutir isso, não é? A irmã se perguntando: “poxa, porque é que meu marido quis ficar 

com ela e não comigo, etc?”. Mas não, não se fala da deficiência dela. Eu queria ter contado quantos 

capítulos se passaram sem que você sequer visse a deficiência dela na tela, sabe? Você olhasse para 

ela. Não que a deficiência não exista porque não dá para ver, mas não é um assunto, eles usam no 

primeiro momento, mas depois eles esquecem, sabe. Deixa a deficiência esquecida no churrasco. 

Assim não usam de fato para discutir coisas que seriam interessantes.  

Sidney: Bom, o interessante é que esse clichê da redenção através da deficiência, como a gente 

percebeu. A gente vai até juntar alguns tropos aqui, né? Ele é usado para redimir o vilão. Ele é usado 

para dar uma lição no herói. Uma lição principalmente de humildade, ou para comover também. Ou 

como a Mila falou quando a deficiência de outrem é usada como plot para mover a ação do herói, 

porque ele vai ter que ir. A deficiência, ela é usada como propulsora da raiva, da revolta do herói que 

vai ali vingar ou julgar ou sanar a injustiça, que é ser uma pessoa com deficiência também, não é? E aí 

é a deficiência nesse tropo, ela sempre aparece como essa grande punição, essa grande desgraça da 

qual ou você só está condenado porque você é muito ruim ou você sai dela como uma pessoa melhor. 

E daí a gente tem aquele viés de que toda a deficiência… o desejável de toda pessoa com deficiência 

é reverter sua situação, porque a vida plena é uma vida sem deficiência, e portanto, um vilão que se 

redime, é um vilão sem deficiência, um herói que é herói de verdade, ele reverte a sua deficiência. 

Porque do contrário, ele não é heroico o bastante. Ou o drama vai acontecer em torno também dessa 

personagem que vai motivar o herói e, diante da irreversibilidade, de não poder ser reversível, é o que 

vai mover ele para os lugares, seja da revolta ou seja do ato heroico, de conseguir reverter, de 

conseguir a reversão daquela pessoa que ele tanto estima. E tudo isso também cai naquele clichê de 

que a deficiência é sempre essa grande desgraça. Que vai ou ensinar ou condenar. O próximo clichê é 

a deficiência como marcador de poder místico e nesse caso, aqui a gente tem um clichê parecido, que 

é meio paralelo no campo do racismo, né, que é o famoso clichê do negro mágico, né? “Tem um filme 

do Morgan Freeman que ele é Deus, então não é clichê racista, porque ele é Deus”. Mas sempre existe 

esse clichê aí da pessoa negra, que vai trazer um conhecimento místico inalcançável para o herói ou 

para os personagens. E aqui também a gente tem um clichê parecido com deficiência, que existe 

sempre um místico, um sábio, escondido em algum lugar, em alguma caverna, que tem uma 

deficiência e ele vai trazer para você essa perspectiva mágica da vida, que você não consegue ter 

sozinho, mas porque ele está lá nessa barra de vida, né? Que é uma pessoa com deficiência, ele tem 

um contato especial com a magia, e, portanto, pode trazer para você.  

Pablo: Nisso tem tanto exemplo, tem um filme, um livro, na verdade, que daí virou um filme do 

Stephen King. Ele tem vários desses, né? Que é o Dream Catcher.  

Sidney: Apanhador de sonhos.  

Pablo: Apanhador de sonhos em português. Que um grupo de amigos ganha poderes mágicos através 

de um colega deles, que é uma criança que tinha Síndrome de Down. E no filme só foi colocado o que 

ele era só diferente. Não tiveram a capacidade de ter um ator com Síndrome de Down para interpretar 

esse papel. Mas também tem essa ideia, da pessoa com deficiência que é mágico. Outro filme do 

Stephen King que tem isso é o A Espera de um Milagre.  

Sidney: É mesmo.  
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Pablo: Que não só o personagem místico é negro, mas ele também tem uma certa deficiência 

intelectual.  

Sidney: Puta merda, eu nunca tinha parado para pensar, é verdade. Você quer combo @? Temos dois 

combos. (risos)  

Pablo: Stephen King é o mestre desses combos. E também uma série que eu adoro, mas também é 

cheia de problemas nesse sentido, que é Jornada nas Estrelas. Que não basta eles terem um 

personagem cego, que é o engenheiro chefe, que também é negro, também tem um combo ali de 

preconceito ali no personagem. Tem também uma outra personagem negra que é interpretada pela 

maravilhosa Whoopi Goldberg, que é uma personagem super sábia, que viveu sei lá quantos séculos 

e não sei o que mais. E eles têm um episódio onde eles têm que ajudar um determinado personagem, 

que ele é um embaixador superespecializado em resolver grandes conflitos diplomáticos na galáxia. E 

ele é surdo e mudo. Ele não fala. Ele se comunica telepaticamente com os intérpretes dele e os 

intérpretes falam através dele. Só que acontece alguma coisa ali nesse episódio, e os intérpretes 

morrem, e ele não tem mais quem possa comunicar através dele e aí chega, obviamente, o Capitão 

Picard e fala: “não, mas você tem o dom da conciliação dentro de você. E se você conseguir ensinar as 

pessoas a falarem com você e você falar através delas, mesmo você sendo surdo, as pessoas vão 

conseguir se conciliar e alcançar a paz, né. Você é todo especial porque você é surdo.”  

Sidney: E é sempre nesse lugar de excepção, esse clichê, que é assim. Não haveria problema nenhum 

em personagens com deficiência com superpoderes. A gente falou dos X- Men, inclusive, no episódio 

passado. E que inclusive, o próprio Gene X pode ser também, além de todos os paralelos que a gente 

traça com o racismo e com a homofobia. Que é essa classe de cidadãos marginalizados, os X-Men. A 

gente também pode traçar isso para além dos X-Men, com o capacitismo também. Porque, afinal de 

contas, são pessoas que nascem com um gene diferente, e isso tem essa ressonância aí. Mas é essa 

exceção, torna eles nesse clichê, não torna esses personagens como atuantes na trama, eles são 

ferramentas para que os protagonistas de verdade, esses sim, sem deficiência, alcancem os objetivos 

ali que eles estão procurando. E nesse sentido eu tenho um relato, engraçado, curioso, sobre isso, 

aqui na minha casa. Porque a minha sobrinha, ela tem 6 anos de idade, né? Uma delas, a mais velha, 

a gente conversa muito. Ela gosta de conversar comigo e tal, e ela é meio nerdzinha. Ela gosta de ver 

filmes. E aí um dia ela chegou aqui e disse: “tio, eu quero assistir A Princesa e o Sapo”. Que é com a 

princesa Tiana. Aí ela disse: “Eu adoro esse filme!”. E eu pensei ai que legal, a minha sobrinha, dos 

filmes de princesa, ela gosta de um filme que não é dos anos 90, graças a Deus ela não tem essa falha 

de caráter. Ela gosta de um filme que até decente minimamente. E ela gosta da princesa negra. A 

minha sobrinha, ela não é branca. Eu não sei como dizer isso, não sei quais são os termos, né? Mas 

ela não é branca, ela não tem a pele clara não, mas também não é negra retinta, tá? E aí eu disse, que 

legal também que ela não está gostando aí de uma de uma princesa que é a padrãozinho, não é a 

Cinderela, aquela branquela. Não é a Rapunzel e etc. E aí ela colocou para assistir e eu nunca tinha 

assistido o filme todo completamente, parando atentando, não é? E quando eu comecei a ver com 

ela, chegou uma cena que eles estão em Nova Orleans, né? Naquele cenário ali do filme que tem toda 

a cena do jazz, é muito legal. Eu amo esse filme, por causa disso, inclusive. Mas aí eles vão consultar 

uma sábia que é cega. E aí, caímos no clichê da pessoa com deficiência mágica. Mas o que me deixou 

dividido nessa experiência foi que quando chegou nessa parte, ela veio me chamar nessa hora, e ela 

disse: “Olha, tio, olha tio, vem cá ver, ela é igual você!”. E aí eu fiquei dividido porque ao mesmo tempo 

que eu vejo a problemática do clichê ali sendo utilizado, explorando a figura da cegueira como essa 

condição mágica de experiência humana. Ao mesmo tempo que eu percebi, será que ela gosta 

também disso, por que ela percebeu que eu e essa personagem temos algo em comum? Porque ela 

não convive com outras pessoas cegas a não ser eu. Até onde eu sei. E demorou um tempinho para 
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eu fazer entender ela, o que é ser cego. Porque a criança não entende, porque ela enxerga, né? Então 

pra mim explicar, eu já usei várias metáforas, inclusive quando ela era menor eu tive que dizer que a 

bateria do meu olho acabou. Eu tive que dizer que a tela do meu olho não acende mais, e um monte 

de coisas para ela é internalizar isso. E agora ela está mais velha e internalizou. E ela traçou essa 

correlação. Ela gosta desse filme também, porque nesse filme tem um personagem que tem a mesma 

característica do tio dela, que ela gosta tanto. E ao mesmo tempo que eu fiquei, esse filme é bom, 

mas tem esse problema aí que é um problema que eu gostaria de resolver, também é um problema 

que aproxima, não é? Me aproximou da minha sobrinha, né? Nessa situação e o quanto que essas 

coisas não são tão claras, não é? Quando a gente parte para a experiência do dia a dia, e como que o 

capacitismo está tão entranhado que ele media, inclusive as nossas afetividades. Porque é triste, né? 

Eu dizer que a minha sobrinha está reconhecendo em mim, aquele clichê que para mim, eu estou 

falando aqui que é um clichê nocivo, que ele nos coloca num patamar daqueles clichês que a gente 

falou no episódio passado. De coisas inalcançáveis. Nos desumaniza, porque a gente é só essa criatura 

mágica. Ao mesmo tempo que ela achou legal que uma pessoa cega tenha poderes mágicos.  

Mila: Mas aí é que tá, não é? Aí é que pega muito assim na gente, porque se a gente não só fosse 

retratado assim, essas coisas, elas ficariam menos graves. A gente não sentiria tanto que o único 

personagem cego que sua sobrinha tem acesso, é aquele que é o mágico, a pessoa mais especial e tal. 

E a gente fica negociando, não é? Tipo assim, eu não vou deixar de gostar disso daqui porque ele me 

beneficiou de tal forma e a gente acaba deixando passar certas coisas, tendo que fazer concessões, 

não? Fazendo concessões para ter alguma ligação, por exemplo, eu amo Procurando Dory. Amo. É o 

filme da Pixar, talvez o que eu mais goste, porque é um filme sobre deficiência. Só que o único filme 

sobre deficiência, não é com gente, é com peixe.  

Sidney: Exatamente, tem isso.  

Mila: Não é, entendeu? Não tem, não tem.  

Sidney: A galera acha mais fácil abordar isso com peixes do que com pessoas. É triste isso.  

Mila: E eu amo a Dóri. Eu amo como ela trata de deficiência, mas não custava nada ter uma princesa 

com deficiência, ou ter em outro filme, sabe, ali dentro de Viva a vida é uma festa, uma daquelas 

pessoas da família poderia ter alguma deficiência.  

Sidney: Não. A própria Frida Kahlo no Vida, a deficiência mais uma vez apagada. Tinha a oportunidade 

de ter a Frida Kahlo com deficiência ali e não botaram. Porque a Frida Kahlo pop que vende, não é a 

Frida Kahlo com deficiência, é essa Frida Kahlo imaginária aí. 

Pablo: Deixa eu dar um exemplo de princesa assim. Tem uma história que é A princesa e a ervilha. 

Para quem não conhece é uma princesa que ela consegue sentir, ela é tão sensível que ela consegue 

sentir quando tem uma ervilha embaixo de vários colchões, né? Eu fico imaginando fazer um filme 

desses, onde caracteriza essa princesa como de fato sendo autista. Porque é uma característica do 

autismo você ter uma hipersensibilidade. Qualquer coisinha na roupa, na pele, no toque já é muito 

agressivo. Então eu sempre vejo essa história da princesa e da ervilha e penso, essa menina é autista, 

é uma princesa autista, só que daí na história foi caracterizada como só sendo uma menina fresca. 

Mas isso é bacana, por exemplo, você ter um filme retratando ela como de fato autista. Eu ia achar 

bacana se construíssem mais.  

May: Verdade, meu sonho como garotinha criada no final dos anos 90, início dos anos 2000, é que 

tivesse uma princesa da Disney que fosse uma pessoa com deficiência. Assim, de verdade. Eu acho 

que o dia que a gente tiver esse momento eu vou enaltecer a Disney até o fim dos meus dias, assim 



   
 

  30 
 

vou até esquecer alguns erros, mas assim, eu realmente gostaria, sabe? É uma coisa que, assim como 

no dia que eu vi a Barbie albina e a Barbie cadeirante, e para mim foi um impacto gigantesco, porque 

foi uma coisa que me influenciou muito durante a minha infância. Vê esse outro fenômeno que 

influenciou muito durante a minha infância representando também, gente, juro. Vou ser uma pessoa 

muito feliz no dia que a Disney me dar esse presente. 

Sidney: Até porque o único protagonista com deficiência foi aquela decepção que é O Corcunda de 

Notre Dame. Não é que a gente tem. Que filme horrível, gente, pelo amor de Deus, que filme 

pavoroso.  

May: Melhor nem lembrar.  

Pablo: Tem algumas adaptações que colocam princesas da Disney em situações diferentes. Que 

colocam a Ariel da Pequena Sereia como cadeirante, porque não tem pernas, então coloca ela 

andando na cadeira de rodas para perambular. 

Mila: E ela tem a questão da da voz, né? Que ela perde a voz, por conta do que tem um pouco a ver 

com aquela outra questão que a gente falou, que é a deficiência como forma de transformar o 

personagem. Que ela só entendeu, que só deu valor, no dia que ela perdeu o que ela tinha. 

Sidney: Passa um pouco para essa experiência de privação de sentido, e dessa simulação que a gente 

contou no começo, que era assim, vamos experimentar como é a vida desse desgraçado durante meia 

hora para a gente aprender a lição. E sair uma pessoa melhor depois. Bom, o próximo clichê é da 

consultoria excepcional, um clichê que talvez você conheça bastante, que é quando, na maioria das 

vezes, esse clichê envolve deficiências psicossociais, principalmente o autismo, né? Que o autismo é 

muito associado às altas capacidades, altas habilidades, o termo que se usa. E geralmente são 

personagens com deficiência, que são os consultores, não é? É um pouco parecido com a pessoa com 

deficiência mágica não é, mas talvez seja mais puxado para o campo da ficção científica, ou menos 

fantasiosa. Que é tipo assim, essa pessoa, ela tem uma inteligência maior, mas ela é uma pessoa com 

deficiência, portanto ela não vai ser protagonista e a gente vai consultar ela para aquilo que a gente 

não consegue alcançar, não é? É, eu penso nesse clichê como, eu não sei se vocês conhecem a série 

que é aquela Person of Interest, que é com o Michael Emerson, o Ben de Lost. Que ele é esse consultor 

que criou aquela máquina ali, que vai prever as pessoas de fazer crime, etc e tal, e ele cai um pouco 

nesse clichê também. Vocês conhecem outro? 

Pablo: Tem os personagens que geralmente têm alguma deficiência sensorial. Geralmente o cego que 

tem uma audição melhor, o surdo que consegue ver melhor. Você perde um sentido, você aumenta 

os outros sentidos.  

Mila: Como o Pablo falou, tem uns que eles não dizem abertamente, mas que às vezes parece que 

lembra. Mas tem pessoas que parecem ter alguma questão assim com autismo ou alguma outra coisa, 

mas que ninguém fala o que é exatamente aquilo ali. É o caso daquele filme, Gênio Indomável, com o 

Matt Damon. E aí assim ele, às vezes algumas falas dele me lembra, sabe, mas eles não tocam 

exatamente nisso, porque também tem aquelas duas coisas. Eu acho que as pessoas acham que se 

falar disso, vai virar um filme de nicho, sabe? Eles não gostam de tocar em certos assuntos.  

Pablo: É no caso do Gênio Indomável, ele foi construído para ser só um personagem com altas 

habilidades. Ele não seria autista. Foi a ideia, já do roteirista que é Ben Afleck, que seria contar essa 

história de alguém com altas habilidades e pronto, não estava querendo entrar nesse campo, mas tem 

isso. Eu fico pensando também em alguns personagens. Não entra bem nesse campo, né? Mas alguns 

personagens que não são mostrados que tem a deficiência, né, principalmente autistas, mas que se 
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utilizam dessas características só para mostrar, que que tem uma certa diferença ali que talvez ela 

possa ter alguma ajuda. E o primeiro que me vem à mente é a Luna Lovegood, que ela é caracterizada 

como se fosse autista, mas ela não é. E eu posso até afirmar que, pelo fato da JK não ter falado, não 

ter mostrado, não ter pensado ela como autista, ela só foi caracterizada como uma estranha e se 

utilizou de algo capacitista. Para dizer ai, então vamos pintar ela aqui de autista só para dizer que ela 

é estranha, né?  

Sidney: Isso passa inclusive, pela própria mentalidade, que é, como é que eu posso caracterizar uma 

pessoa para ela, ser extremamente estranha? Que nesse contexto, aí pode nem ter sido intencional e 

eu acredito que nem seja, mas a mentalidade está ali, não é? Tipo assim, todas as características de 

uma pessoa estranha, não coincidentemente, são as características de uma pessoa com autismo, 

então, isso, assim, do ponto de vista da escrita pode não ter sido intencional, mas isso não é 

coincidência. Isso é o que extrapola da nossa mentalidade para a escrita, de uma mentalidade 

capacitista, que vai dizer que quem se comporta assim é esquisito, não é? Por mais que a gente não 

deu o nome, a gente está codificando ali, não é? Bom, agora a gente tem 2 tropos que dizem mais 

respeito à produção das obras do que as obras em si. Do campo da narrativa, é mais do campo da 

produção. Que o primeiro é o creep face, que sim, é o black face da galera deficiente gente. É você 

usar ou elencar atores sem deficiência para interpretar personagens com deficiência. Hoje em dia isso 

não é tão escandaloso quanto eu gostaria que fosse. Eu sei que o Pablo tem uma perspectiva diferente 

sobre isso e eu já vou abrir para ele dar o ponto de vista dele. Mas não sei, eu acho que se o discurso 

e o debate sobre deficiência já tivessem aberto o bastante e disseminado bastante, para mim seria 

tão escândalo quanto pagar um ator branco para fazer um personagem negro. Pagar, não é? Alô, 

Scarlett Johansson. Pagar um ator cis para fazer um personagem trans. Hoje é um pouco mais 

escandaloso, do que a gente já teve, mas ainda é muito aquém, mas para mim, no mundo ideal, que 

é o da Jasmim e do Aladdin, seria tão escandaloso quando você anunciar que aquele personagem com 

deficiência vai ser interpretado por uma pessoa sem deficiência. Mas primeiro queria perguntar para 

May e para Mila, o que elas acham do tema. Porque eu sei que o Pablo tem uma perspectiva um pouco 

diferente da minha, não? E vocês, o que acham?  

Mila: Então é um problema do que vem, na minha opinião, não é? Vendo o que vem primeiro, o ovo 

ou a galinha? A justificativa é que não tem pessoas com deficiência suficientes para desempenhar 

todos os papéis e tal. Não sei o que. Mas já existe pouco personagem com deficiência nas histórias. E 

se a gente não está achando pessoas com deficiência para desempenhar esse papel é porque já tem 

alguma coisa errada lá atrás, não é? Por que que é justificável em outros campos, que a gente já sabe 

que é uma coisa que também está se discutindo tem pouco tempo. E por que que o é em relação a 

deficiência sempre tem um, porém, sabe? Quando está a se falar de ator com deficiência, as pessoas 

dizem: “ah, mas veja bem, é porque o set não é acessível”. Eu já ouvi várias explicações, várias coisas. 

Quando é que a gente vai começar a pensar nisso? Quando é que a gente vai conseguir pensar, por 

exemplo, atores com deficiência fazendo audição para papéis não necessariamente de pessoas com 

deficiência, não é? Fazendo o papel para uma irmãzinha de malhação ou fazendo papel para ser uma 

princesa Disney, que não tem nada a ver com a história o fato se ela tivesse deficiência. Se a gente for 

pensar na ideia de acessibilidade, né, de espaços e tal que ela precisa. Ela mora num castelo e 

provavelmente o castelo é o único lugar que ela vai na vida toda, porque ela é A Bela Adormecida. Por 

exemplo, a Rapunzel. Por que ela não pode ser cadeirante ou por que ela não pode não enxergar, 

sabe? Para a história não ia mudar nada. Então eu acho que o maior problema, na minha opinião… 

Assim já é um problema não chamarem atores com deficiência para fazer papéis de pessoas com 

deficiência, mas para mim, o problema maior é não se pensar em pessoas com deficiência, fazendo 

qualquer papel, sabe.  
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Sidney: Total. E você, May? O que você acha?  

May: Eu concordo muito com a Mila e eu acho que ainda tem um agravante que existe essa justificativa 

de que não existem atores com deficiência no mercado, fake news, porque existem sim, existe num 

número muito grande. A questão é que eles muitas vezes por falta de acessibilidade, não podem 

alcançar e não podem acessar os espaços que vão fazer com que eles sejam vistos ou sejam chamados 

para certos papéis ou para certas audições, enfim, e isso por si só já é problemático porque é uma 

indústria. A indústria do cinema. Uma indústria da produção audiovisual capacitista e isso para mim é 

um problema. Eu entendo que existem alguns casos de personagens com deficiência que são 

apresentados, que realmente seria muito complicado colocar uma pessoa com aquela mesma 

deficiência para interpretar um papel. Aquele papel, como por exemplo, da Teoria de tudo, com o 

Eddie Redmayne, não é? Esse inclusive, coitado. 

Sidney: Ele já fez duas vezes já.  

May: Já fez papel de pessoa trans e já fez papel de personagem com deficiência. Mas eu passo esse 

pano nesse filme, porque eu falo assim, é um filme em que o personagem começa sem deficiência e 

termina com mobilidade completamente reduzida. Então, assim seria um caso complicado de colocar 

uma pessoa com aquela deficiência, mas será que não teria uma pessoa com outra deficiência que 

estaria ali, não é? Mas não, não existe, não existe ninguém, não está lá no cast, pessoa com deficiência. 

Não existe cast específico para pessoas com deficiência. Essa é uma coisa que não é discutida.  

Sidney: E você, Pablo?  

Pablo: Então, elas falaram coisas que eu concordo bastante e para mim entra muito em uma discussão 

do que a gente vai chamar de representatividade, né? Porque muito disso é o que está sendo 

representado, quem que está representando? Para mim a questão da representatividade vai ser de 

apresentação. Não é o que está sendo representado, mas quem está sendo apresentado nisso. Porque 

assim o papel do ator é atuar, então, se a gente vai dizer não, só pessoas trans podem interpretar a 

personagem trans, você está limitando e dizendo que pelo fato de você ter nascido de determinado 

jeito, você não pode atuar de jeito X Y Z. Quer dizer então para mim, esse é um problema na hora do 

que a gente fala dessa questão de representatividade. E aí eu vou concordar com a Mila, que pessoas 

com deficiência poderiam ser chamadas para qualquer tipo de papel, e não só especificamente para 

papel de uma pessoa com deficiência. Mas aí a gente pode pensar o contrário também, não é? Por 

que que a gente não pode pensar em atores com deficiência para representar papéis de personagens 

sem deficiência, por exemplo, uma pessoa que seja cega para interpretar alguém que que enxerga, 

por que ele tá atuando, ele pode fingir que está enxergando ali e ninguém vai saber, não faz diferença 

alguém surdo, por exemplo, que está conversando, qual o problema, não é? E aí tem pouquíssimos 

exemplos de atores que são autistas, que não interpretam personagens autistas, não é? E que muito 

provavelmente são atores que vão descobrir seu autismo muito tempo depois de serem atores. O 

maior exemplo deles é o Anthony Hopkins, que inclusive ele vai contar que ele utilizou da sua 

habilidade de ator para conseguir navegar entre as pessoas, e as pessoas nunca desconfiarem que ele 

é autista. E ele só foi descobrir mesmo que era autista, com diagnóstico formado, depois dos 70 anos, 

né? Daí você tem uma série de outros atores que me deram esse pensamento, a Daryl Hannah é 

autista, o cara lá que fez os Caça Fantasmas, o Dan Aykroyd é autista, e eles interpretam pessoas não 

autistas, né? Mas a gente pode pensar nesse mesmo modelo, né? Por exemplo, eu sou um 

personagem que vou ficar sentado o tempo todo. Eu sou uma recepcionista, por que não contratar 

uma atriz que seja cadeirante, já que ela nunca vai levantar, ela não vai precisar mostrar, ela vai estar 

lá sentada o tempo todo numa mesa de reunião, por que não? É esse tipo de pensar a acessibilidade 

que eu acho que se perde. Porque daí a gente sempre vai pensar num personagem deficiente, então 
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o ator deficiente, como essa deficiência fosse uma marca tanto do ator quanto do personagem e não 

precisa, é só uma característica, como por exemplo, a gente pensa na cor de cabelo, na cor de pele, 

na altura, alguma coisa assim, e a gente pode até pensar, por exemplo, que tipo ai eu quero fazer 

personagens que sejam irmãos, então eles têm que ser parecidos. Então a gente vai pensar, alguém 

que seja fisicamente parecido com esse ator que a gente já escolheu, alguém que seja fisicamente 

parecido, não é? Então vamos ver alguém que tem essas características, daí é claro que não é tipo tem 

um ator negro que é maravilhoso para fazer o irmão de um ator branco. Talvez não caia bem, a família 

toda branca, o ator branco, então por mais o ator seja talentoso, a gente tem que levar em 

consideração essas limitações da apresentação, mas tem outras coisas que não precisa. O meu 

problema todo com isso não é com a questão de se pensar nesse sentido. Eu entendo o problema do 

creep face especificamente como sendo um pouco diferente. Quando você descaracteriza a 

deficiência. Por exemplo, tem uma série que eu estou assistindo agora na Netflix, que é Super Store, 

e eles têm um personagem que é negro e cadeirante. Eu acho que o ator não é cadeirante, mas ele 

faz tão bem e é tão natural que acontece lá que eu praticamente não vejo problema. Um ator na 

cadeira para interpretar um personagem cadeirante, o próprio House, por exemplo, que o ator não 

precisava de bengala e ele usava bengala porque fazia parte da caracterização. Esse tipo de 

caracterização eu particularmente não vejo problema em ter, mas eu vejo que é problema quando 

você descaracteriza. Quando, por exemplo, você usa como clichê, e aí você pega um personagem não 

importa se o ator é com ou sem deficiência. Quando você pega então a deficiência para 

descaracterizar a pessoa ou então para marcar alguma coisa que não necessariamente precisa ser 

marcado através da deficiência. Isso eu vejo responsabilidade do próprio creep face.  

Mila: Ou então para fazer como você falou Pablo, quando você quer marcar uma condição da pessoa. 

Repetir aquilo ali pra dizer: “ó, você está vendo isso aqui? Você está vendo esse lençolzinho na perna 

do cadeirante? É para dizer que ele não mexe a perna. Está vendo esses óculos escuro aqui? É para 

dizer que essa pessoa não enxerga”. Assim, muita gente que é cego usa óculos escuros, mas não é 

necessariamente a caracterização. Não é isso, não precisa você reduzir a pessoa a isso.  

Pablo: Um exemplo de creep face que eu acho problemático, é daquela série The Good Doctor. Eu só 

consegui assistir a primeira temporada, porque fica uma caracterização muito estranha, porque o ator, 

ele não é autista. E parece que eles nem tiveram a sensibilidade de, pelo menos no começo, chamar 

pessoas autistas para fazer parte da produção. Então a caracterização do autismo do personagem 

principal, acaba sendo muito forçada. Não precisa ser daquele jeito. Claro que tem autistas que são 

assim, mas não precisa ser daquele jeito. E eles constroem todo um ambiente, uma ambientação que 

descaracteriza o que é o autismo. Aí eu vejo como problemático, o que não acontece, por exemplo, já 

na outra série, que é Atypical, que também tem um ator que não é autista, que faz o protagonista 

autista. Mas eles convidaram pessoas autistas para poder fazer parte da série. Ali você vê essa 

variabilidade, essa apresentação, inclusive, tem atores autistas que fazem personagens autistas na 

série. Então, ali não é tão descaracterizado. O meu problema, mais do creep face é isso, na 

descaracterização.  

Sidney: Eu até concordo com o que você tá falando, mas eu acho que para mim, pelo menos para mim 

pessoalmente, o debate sobre o creep face ele é mais político do que prático, entendeu? Apesar de 

eu concordar com o que você está dizendo, eu acho que a gente ainda precisa avançar no debate para 

chegar nesse nível de vamos considerar tudo isso que você falou, mas para mim a gente precisa 

ultrapassar uma etapa, ainda que a gente ainda não chegou, sabe?  

Mila: Eu posso falar uma coisa? 

Sidney: Pode.  
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Mila: Vou defender aqui meu peixe. Enquanto você estava falando eu pensei nisso. Existem algumas 

deficiências que uma rotina de set de filmagem ficaria muito difícil de ter um papel com deficientes. 

Então assim, essas pessoas, a gente abre uma exceção ou a gente modificaria a forma de filmar? Para 

que essas pessoas se sentissem incluídas, porque, por exemplo, uma pessoa com esclerose lateral 

amiotrófica, por exemplo, que era a doença do Stephen Hawking, jamais ia conseguir passar 12 horas 

filmando. Eu com a minha atrofia não ia. Eu estou aqui cansada, sabe? Assim quando chega ao fim do 

dia, a gente não aguenta.  

Sidney: Sim, claro.  

Mila: Então, o que que a gente faria com essas deficiências? Sabe, assim eu não estou dizendo que 

não é para ter atores desse jeito, mas aí é só pensar, como você falou, político, de toda uma ideia de 

produção, já que a gente está falando de atuação e de produção, e não sei o que de ter pessoas. Que 

você consiga incluir pessoas com deficiência, não necessariamente na atuação, sabe? É você conseguir 

na escrita, na direção, em outros meios de você conseguir ver a deficiência ali, bem representada, sem 

necessariamente ser pelo trabalho da atuação, porque, como o Pablo falou, eu não tinha pensado 

nisso, sua ideia para mim é muito nova. Mas como o Pablo falou, é uma pessoa atuando, então, assim 

como eu falei, eu acho que a pessoa com deficiência poderia atuar como pessoa até sem deficiência 

mesmo. A gente também podia fazer essa ideia, sabe. É que o problema do creep face é porque só, 

digamos assim, um recibo da exclusão toda que já acontece. É só o que a gente mais vê, porque o ator 

é o que a gente mais vê, mas pode estar faltando pessoas com deficiência desde o início.  

Sidney: É a ponta do iceberg, não é? É preciso repensar a indústria inteira, não é? Olha, dá muito pano 

pra manga esse debate. O último clichê da noite aqui é o famigerado Inspiration Porn, não sei se você 

já ouviu falar. O termo inglês é o mais popular, mas aqui a gente conhece como Inspiração 

Pornográfica, ou Pornô de Inspiração. São aqueles filmes que são feitos para comover. Lembrando 

que a gente falou também lá no primeiro episódio, lá no episódio de 38, sobre algumas narrativas que 

recaem sobre a gente. Geralmente a mais comum em Hollywood, é a caracterização do coitadinho ou 

do herói da superação.  Esses 2 clichês da vida real, são muito utilizados para reforçar isso que a gente 

chama de pornô de inspiração, que é você ver pessoas sem deficiência mostrando o sofrimento e a 

penúria de ser uma pessoa com deficiência, para as pessoas sem deficiência, que estão assistindo se 

emocionem, se comovam e saiam inspiradas dali. Com uma nova perspectiva de vida, então as nossas 

vivências não são encaradas na nas obras cinematográficas como vivências complexas, mas sim como 

mecanismos de inspirar, de fazer chorar, não é? Hollywood é repleto, inclusive eu tenho dificuldade 

de pensar em exemplos, porque é o que a gente não tem exceção à regra, não é? É muito difícil a 

gente achar um filme que não seja um pornô de inspiração quando o assunto é o protagonista com 

deficiência. O filme que eu lembro que foge dessa regra, que não é pornô de inspiração, o que é raro 

acontecer, é o filme bem recente, que é O Som do Silêncio, não é? Que é sobre um personagem que 

fica surdo e não é um pornô de inspiração, porque a surdez dele não está ali para emocionar. As 

pessoas inclusive não curtem o final, porque o final não é aquele final emocionante. É o final de uma 

pessoa que aceitou a deficiência, entendeu o que precisa para conviver com isso, que isso não é 

necessariamente o fim do mundo ou essa grande lição de vida, não é? E porque esse filme não passa 

essa lição, as pessoas inclusive recebem mal o final. Ficam pensando que é um final triste, porque ele 

se entregou ali, né? Ele desistiu de querer voltar a escutar. Que esse é o discurso que a gente vê, né? 

A gente tem que buscar a reversão da da deficiência ou morrer tentando.  

Mila: Eu amo esse filme, vou defendê-lo.  

Sidney: Inclusive, ganhou o Oscar também, não é? Oscar de edição de som, o que é bem legal.  
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Mila: É. Eu amo esse filme, inclusive porque tem a ver com a coisa que eu botei lá na pauta, que é essa 

questão que sempre tem nos planos de inspiração, que é do cuidador despreparado, que a vida da 

pessoa com deficiência, ela é muito sofrida. E aí vem alguém que tem a vida desorganizada, uma 

pessoa que está com a vida ali perdida e tal, e com a convivência com a pessoa com deficiência, ela 

consegue botar novamente sua vida no trilho.  

Sidney: Vai mudar a vida da pessoa sem deficiência.  

Mila: É, e ao mesmo tempo que inspira o espectador, inspira aquela pessoa que está ali com ela. E eu 

só fico pensando, meu Deus do céu, que pesadelo precisar ser cuidada por essa pessoa 

completamente destrambelhada. E tem isso em filmes que eu até gosto, por exemplo, eu adoro Os 

Intocáveis. Eu gosto daquele filme, apesar de ter alguns probleminhas ali, eu gosto desse filme. Tem 

outro filme que eu também gosto, que o nome em inglês é You not you, que a menina tem esclerose 

lateral amiotrófica também, que é com a Hilary Swank, eu acho esse. É um momento pode mudar 

tudo, o nome do filme em português.  

Sidney: Até o título é pornô de inspiração.  

Mila: O filme até que não é tanto uma inspiração. Mas tem essa ideia, né? Tem um pouco porque o 

final é triste. Mas o som do silêncio ele vai justamente contra isso aí, porque ele encontra justamente 

a turma dele. Porque ele consegue entender que a deficiência não é o maior dos problemas, porque 

ele vai lá para a escola, onde tem aquela comunidade que tem os surdos e ele consegue enxergar 

como é uma vida de pessoa com deficiência. Então ele não tem que inspirar ninguém. Ele não teve, 

por exemplo, que pegar a namorada dele e fazer ela ser uma pessoa melhor porque está com ele, 

porque ela cuidou dele, e não sei o que. Ele foi viver a vida dele, a deficiência, e isso mostra como 

deficiência é inerente à vida. Não é uma coisa diferente, é uma coisa que pode estar em qualquer 

lugar, a qualquer momento. 

Sidney: Inclusive qualquer pessoa é uma pessoa com deficiência em potencial, não é? Porque a 

deficiência é essa categoria que atravessa todo mundo, igual já diria Ariano Suassuna: “A morte é a 

deficiência que junta todo mundo no mesmo rebanho de condenados”. Já que a gente está partindo 

de um viés capacitista, ninguém está imune a ser uma pessoa com deficiência ou experimentar uma 

situação de deficiência. E negar isso… Eu estava conversando com uma amiga esses dias e eu percebi 

que a negação da deficiência é a mesma negação da morte que a humanidade tem. Que é negar isso 

que é comum a todo mundo, né? Todo mundo é um potencial PCD. Mas porque PCD? Porque a gente 

tem uma mentalidade capacitista, porque se a gente não tivesse, seriam só características das 

pessoas, que elas nascem com elas ou adquirem ao longo de uma vida que está cheia de acasos, não 

é?  

Pablo: Eu lembrei de um filme que também fala de deficiência, que não tem esse inspiration porn, que 

é um filme com a Björk chamado Dançando no escuro.  

Sidney: Já me recomendaram muito esse filme, mas disseram que ele é muito violento. Como é?  

Pablo: Não, não é. Ele tem violência, mas ele é um filme que você sai destroçado da vida.  

Sidney: É eu ouvi dizer que você sai desgraçado da cabeça. E eu fiquei assim, “Ué gente!”. Tem a ver 

com um personagem cego, não é? 

Pablo: Sim, ela tem baixa visão, ela não chega a ser cega completamente. E ela vê muito a vida dela 

através da música e da dança. Só que ela acaba sendo envolvida numa trama, se não me engano, com 

o filho que comete um crime e ela para poder salvar o filho, ela acaba assumindo a culpa e ela acaba 
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sendo linchada, julgada, condenada e destroçada para poder proteger o filho. E enfim, acaba na 

desgraça. Mas a maneira como o filme é contado é muito interessante, porque quando ela está 

tentando encontrar um sentido para a vida dela, ela canta e dança. E a fotografia do filme muda 

também, porque quando está tipo nas cenas de diálogos, cenas comuns que não envolvem a dança, a 

fotografia é muito parecida com a forma como ela enxerga o mundo, é toda borrada, toda distorcida. 

E aí quando ela está enxergando o mundo através dos olhos dela e está encontrando sentido para 

tudo isso, a fotografia parece um filme de 4k.  

Sidney: Interessante isso. Acho que toca até na representatividade aí, para mim, que é tipo assim, ou 

você tem personagens cegos ou videntes, não tem personagens com baixa visão, né? Na ficção.  

May: Não tem e é muito estranho porque acaba gerando um apagamento muito grande. Porque de 

uma forma ou de outra, o cinema, as séries, elas são a forma com que as pessoas, muitas pessoas, vão 

conhecer realidades que não são as delas e quando a gente fala de deficiência, é como algumas 

pessoas vão durante toda a vida dela conhecer pessoas com deficiência. E então quando eu chego e 

falo que eu sou deficiente visual, mas que eu enxergo, as pessoas ficam meio em pânico, porque não 

é uma representação que as pessoas conhecem. São raríssimos os personagens que têm deficiência 

visual e não são cegos, só têm baixa visão.  

(VÍRGULA SONORA) 
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4. Considerações finais e divulgações 

  

Sidney: Ai gente, olha muita coisa, muita coisa. Se a gente pudesse, a gente ficaria o dia inteiro 

conversando aqui pistolando. Mas para encerrar o papo eu vou pedir para que cada um de vocês nos 

dê um exemplo aqui no encerramento, nas suas considerações finais. Um exemplo de representação 

e de obra ficcional que traz uma representação de personagens de pessoas com deficiência boa, não 

é para a gente terminar aqui com a nota positiva. Eu vou começar pela Mila, Mila você mesmo. Diz 

para a gente, a sua indicação aí de boa série e faz sua divulgação, onde é que o pessoal pode encontrar 

nas interwebs?  

Mila: Eu já acabei de falar de O som do silêncio, que eu acabei gostando bastante. Um filme de 

deficiência que eu que tenho que eu indico também que é difícil de achar, que é Ferrugem e Osso, já 

esteve em tudo quanto é plataforma, mas hoje em dia não tem mais.  

Sidney: Como é que se chama Mila? Perdão. 

Mila: Ferrugem e Osso, que é com aquela atriz francesa Marion Cotillard. Que é um filme que trata de 

deficiência. Ela fica com deficiência durante o filme, mas a deficiência não é o centro, outras coisas 

acontecem na vida dela, e eu acho isso bacana. E eu gosto também, pelo menos não terminei a terceira 

temporada tá, então não me dê spoiler, que é Sex Education. Eu achei que na segunda temporada, 

quando todo mundo ficou metendo o pau em Isaac, eu defendi ele, porque ele não estava certo, mas 

cada um luta com as armas que tem. A arma dele era o celular e eles bloquearam. (risos)  

Sidney: Qual era a deficiência dele?  

Mila: Ele é um ator, inclusive com deficiência. Ele usa cadeira de rodas. Eu acho que ele tem alguma 

doença muscular também na vida real. E eu acho que não diz na série. Mas deve ser algo do tipo. E é 

isso. Minha newsletter, de vez em quando eu trago algumas coisas, deve ter muita coisa que eu 

esqueci aí, mas que eu recomendei, filmes que eu recomendo, por exemplo, Margarita com 

canudinho. É um filme que eu gostei também, que tem deficiência e é isso. Vocês podem me encontrar 

em todas as redes sociais como Mila Mesmo.  

Sidney: E para assinar a sua newsletter, como é que faz?  

Mila: É de graça. Você clica lá na bio, tanto no Instagram quanto no Twitter. Está lá, é só botar seu e-

mail que ela vai chegar, quando eu escrever. Eu tinha prometido uma vez por mês, mas eu não cumpri 

isso aí, mas ela chega em algum momento ela chega. 

Sidney: @milamesmo nas redes, não é?  

Mila: Isso, @milamesmo.  

Sidney: Excelente. Segue lá a Mila gente, May e você?  

May: Ai eu vou falar de duas coisas que são de lugares completamente diferentes. Uma é a Toph, né? 

De Avatar, a lenda de Aang, eu preciso sempre enaltecer Toph, porque ela merece. Toph é uma 

personagem cega, né? E que a cegueira dela não é o ponto principal da história, mas está ali presente 

e, enfim, maravilhosa. Toph dona de tudo que ela quiser. 

Sidney: Da minha vida. 
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May: Se ela quiser a minha vida, eu dou para ela também. E o segundo é Jack Damon, que é de This is 

us, a partir da quarta temporada, eu acho. Que temos um personagem com deficiência visual e eu 

acho muito interessante que a representação dele mostra em dois momentos, ele mais adulto e ele 

criança. E não só a realidade dele, mas a realidade da família em receber a notícia, lidar com a notícia 

e manejar essa notícia. E como ela vai fazer isso da melhor forma possível. Eu assisti com a minha mãe 

e foi muito legal ver a reação dela entendendo e percebendo como ela reagiu e como os personagens 

na série reagiram. Então eu acho que vale bastante a pena, então fica aí a minha dica. A série toda é 

linda tá, não é só a partir da quarta temporada que ela é boa.  

Sidney: Todo mundo fala dessa série.  

May: Vale a pena, é de chorar, mas ela é linda. E vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram 

como @themayreis. Eu falo no Instagram sobre inclusão, acessibilidade e livros, porque eu sou dessas, 

eu sempre vou enfiar livros no meio. E no Twitter eu falo qualquer outra asneira que vier na minha 

cabeça. Seja muito bem-vindo se você quiser aparecer por lá. 

Sidney: Excelente! Pablo, o que que você nos traz aí para encerrar? Divulga aí o seu trabalho.  

Pablo: Tem algumas personagens, uma que eu adoro é na animação She-Ra e as Princesas do Poder, 

a maravilhosa Entrapta que é uma representação de uma pessoa autista e em momento nenhum ela 

é nomeada autista, mas a gente sabe pela produção que foi utilizada consultoria de pessoas autistas 

participando, e ela foi construída tendo essa visão, e o autismo dela aparece lá lindamente.  

Sidney: E a gente tem um episódio que a gente recomenda fortemente, né? Sobre Entrapta que está 

aí no seu feed do Estação 21, a jornada dela, A Jornada de Entrapta.  

Pablo: E tem uma outra série que eu vi que é pouco conhecida, que na verdade só tem uma temporada 

na Amazon Prime, chamada Undone. A história conta de uma menina surda que está tentando 

desfazer alguma coisa do passado, utilizando a ajuda do pai que morreu e ela está tentando reverter 

a morte do pai, utilizando os poderes especiais que ela tem. Então envolve viagem no tempo, envolve 

ficção científica, envolve inclusive o fato dela ser surda como parte disso. E todo o capacitismo que 

ela enfrenta, porque foi feito um implante coclear nela, quando ela era criança e ela não gosta do 

implante, mas assim ela tem que usar porque tem todos os problemas ali. Eu acho uma caracterização 

muito bacana dessa questão da surdez e como isso acaba fazendo parte dessa dinâmica. E tem uma 

protagonista também surda. Eu acho uma coisa bem bacana. Mas só tem uma temporada, então 

quanto mais gente pra assistir, melhor.  

Sidney: E onde é que a gente te encontra, Pablo?  

Pablo: Me encontra aqui no Estação, me encontra perdido por aí. Eu estou participando menos das 

coisas, não é? De vez em quando também estou lá no mitografias.com.br, mas como estou no meu 

doutorado, só por convites que eu que eu acabo participando.  

Sidney: Excelente Pablo. E você ouvinte que tem deficiência ou não, pode nos mandar e-mails, 

comentários e feedback sobre os personagens e obras que têm personagens com deficiência que você 

lembrou ao longo dessa conversa, vamos enriquecer esse debate para a gente falar mais sobre o tema 

quando a gente for ler as E-pistolagem desse episódio. Pra gente falar também do que vocês 

lembraram ao longo do episódio, que a gente não teve tempo de falar, porque o nosso tempo é 

limitado, está bom, então contribui aí com o debate, não se acanhe. Se você não for uma pessoa com 

deficiência você pode comentar, tá bom, gente, pelo amor de Deus. Você pode comentar no site 

leitorcabuloso.com.br, que é a casa que nos abriga na internet, ou você pode nos seguir e comentar 

nas redes sociais, na @estação21 no Twitter, no Instagram, no YouTube e na Twitch TV. Ou você 

http://mitografias.com.br/
http://leitorcabuloso.com.br/
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manda um e-mail para estacao21pod@gmail.com. Lembrando sempre que o Estação 21 é um podcast 

colaborativo, que significa que você que está nos ouvindo aqui pode fazer parte dele, participar 

gravando ou de qualquer outra etapa do podcast. É só se inscrever no formulário que está na descrição 

desse episódio. Só clicar aí no seu aplicativozinho ou no site leitorcabuloso.com.br lá na nossa página, 

tá bom. Dito tudo isso, a gente vai dar um tchauzinho e encerrar esse episódio em 3... 2... 1...  

  

(TODOS DIZEM TCHAU) 

  

(VINHETA: Entre efeitos sonoros de lápis raspando em papel, uma voz diz – “Esse podcast faz parte 

do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br) 

  

(VINHETA: entre efeitos sonoros de projetor de filme, ouve-se uma voz dizer – “Tudo tem que 

terminar em certo ponto, do contrário, nada nunca começaria.”) 

  

FIM. 

http://www.leitorcabuloso.com.br/
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