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por Filipe Chagas

D

eficiência é o termo usado pela
Organização Mundial de Saúde para
definir a ausência ou a disfunção de
uma estrutura psíquica, fisiológica
ou anatômica de uma pessoa, seja
ela físico-motora, visual, auditiva, intelectual, de
aprendizagem, do espectro autista, entre outras.

Mas fica a dúvida: quem define o que é eficiente?
Então, antes de ler um texto sobre o assunto, achei
melhor começar com vocês conhecendo pessoas
que lidam com o mundo de outra maneira. Garanto
uma experiência transformadora.

Robert

A
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os 21 anos, minha vida mudou: quebrei o pescoço treinando
mortal duplo pra trás em um trampolim! Fui de um maluco
atlético para um maluco com deficiência! Uma coisa que
permanece a mesma é a minha sensualidade!

Sempre me interessei em fotografar minha vida e as pessoas ao meu redor.
Crescendo como uma pessoa saudável, consegui ganhar confiança e autoestima
através dos meus próprios talentos. Mesmo depois do meu acidente, eu ainda tinha
confiança e autoestima suficiente para aplicar no meu corpo com deficiência. Na
verdade, foi um momento libertário: não ter que me inscrever em um determinado
tipo de corpo, já que fisicamente não podia mudar meu corpo. Aprendi muito
rapidamente a apreciar o que tenho e a amar meu corpo por dentro e por fora, não
importa como ele seja ou como ele funcione. Isso me levou a mostrar aos outros que
meu corpo sempre será bonito, sexy e desejável.
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Claro que, por ser um grande homossexual, prefiro
fotografar o que acho atraente. Não me oponho a
fotografar mulheres. Na verdade, espero fotografar mais
mulheres com deficiência à medida que continuo meu
processo fotográfico.
Também acho extremamente importante mostrar que
um homem com deficiência merece amor, intimidade e
sexo! Existem pessoas com deficiência que não têm idéia
de como seu corpo funciona sexualmente, porque os
profissionais de saúde não cobrem a sexualidade como
parte de sua prática. As pessoas com deficiência são
deixadas a descobrir tudo por conta própria. A sociedade
não nos vê como seres humanos sexuais, mas nós somos!
Temos uma capacidade consciente de agradar a nós
mesmos, e não devemos ter vergonha de fazê-lo.
Sou uma pessoa muito positiva para o sexo, que é usado
em quase todos os aspectos da vida, especialmente na
mídia: “sexo vende”. Uso isso para transmitir meu ponto
de vista, para ajudar a falar dos problemas das pessoas
com deficiência para a mídia tradicional. Meu trabalho
está apenas arranhando a superfície, mas ele me dá
uma voz que amplia a dos outros. Precisamos começar
a mudar a conversa de “como você faz sexo?’ para
“quais práticas sexuais você curte?” Quero recuperar a
autonomia dos corpos com deficiência.
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Quando se tratou de me fotografar novamente,
parecia natural ser o modelo primeiro, antes que
pudesse fotografar outros. Queria inspirar outras
pessoas com deficiência a estarem completamente
à vontade em seus corpos. Acho que o corpo com
deficiência é tão bonito e interessante! A maneira

como o corpo envelhece com uma deficiência é tão
incrível! Só precisei me adaptar: já que não tenho
movimentos dos ombros pra baixo, aciono a câmera
digital através de um joystick operado pela boca.
Preciso de tempo e assistência de produção.

Cheguei tão longe reaprendendo a respirar, engolir
e viver sozinho... Digo para todos que sou
“convencido, charmoso, devastadoramente bonito,
homossexual, deficiente, artista, ativista”!
Terminei meu Mestrado em Fotografia em
Yale! Nunca em um milhão de anos
pensei que estaria onde estou hoje,
mas estou feliz por estar aqui
e por ter minha família e
amigos incríveis comigo
todos os dias!
Todas as fotos, inclusive
a da abertura da matéria,
são do próprio artista.
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Marcos

M

uitas pessoas que conheço dizem que
é um desafio e tanto viver em pleno
século 21! Se pra uma pessoa vista como
“normal” pela sociedade é difícil, imagina
pra nós que temos uma deficiência!
Convivemos perante uma sociedade que tanto fala em inclusão, em
oportunidades igualitárias, que constrói tantos avanços tecnológicos,
mas esquece do mais importante: mudar o seu próprio pensamento,
suas ações, suas manias de JULGAR aquilo a que não se tem nenhum
conhecimento, colocando em prática o PRÉ-CONCEITO. A sociedade
marginaliza a pessoa com deficiência de tal forma que, muitas das vezes,
acabamos sendo preconceituosos com nós mesmos! Nos escondemos
dentro de nossas casas pra não sermos julgados, por nos sentirmos feios e
inferiores aos demais!
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Particularmente falando, passei mais de 50%
da minha vida no “anonimato”! Não gostava
de ir a festas, pois lá poderia encontrar
alguém que tivesse medo de chegar perto
de mim, que me olhasse com olhos de pena
ou viesse me tratar como se eu fosse um
recém-nascido etc.Vivia numa “bolha de
proteção”, onde fui privado de muita coisa
pelo simples medo da minha família que eu
viesse sofrer algum constrangimento, alguma
forma de preconceito! Então, cresci uma
pessoa sem saber como tomar decisões, com
medo de me aproximar das pessoas, com
vergonha de mim mesmo, uma pessoa que
decidiu não dar asas às suas paixões, aos
seus desejos carnais, porque desde criança
ouviu que não era como os outros homens
sem nenhuma explicação!
Aos 16, 17 anos, decidi ir atrás das verdades
escondidas, das coisas omitidas para que eu
não sofresse como todo ser humano sofre!
E daí começou o meu maior desafio: me
conhecer e me aceitar como eu realmente

sou! Ter a coragem de viver e dar a cara a tapa
pra ser feliz no meio de uma sociedade hipócrita e
preconceituosa!
Hoje, aos 37 anos, ainda não vivi tudo! Quer dizer, vivi
ABSOLUTAMENTE NADA! Continuo me descobrindo, só
que, ao contrário de antes, estou me permitindo sonhar
mais, ir em busca dos meus objetivos sem se preocupar
com as opiniões de A ou B, levando em consideração
as minhas próprias opiniões! Estou ousando mais,
estou abrindo as portas da minha vida para que o
mundo conheça melhor tudo aquilo que uma pessoa
com deficiência é e pode fazer! Estou lutando contra
preconceitos internos que, ainda me fazem olhar pra
mim mesmo com olhos de vergonha, de diferença!
Comparada a minha vida lá de trás, evolui bastante e
ainda quero muito mais!
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Ainda estou em fase de aceitação ao me olhar
no espelho. Posso dizer que já avancei e muito, se
comparado aos meus 20 anos, quando eu não me
olhava no espelho nem por um decreto! Se passava por
um e acidentalmente me via refletido ali, me achava um
monstro, um corcunda de Notre Dame! Ainda tenho o
mal hábito de me comparar com os outros homens, pois
gostaria de ser forte, peitoral parrudo e peludo, barriga
trincada, etc. Atualmente uso o espelho para pentear
rapidamente os cabelos. Arrisco tirar selfies sem camisa
(ou até nu de vez em quando), mas ainda me sinto um
pouco desconfortável com o que vejo!
Estou me esforçando o máximo pra que tudo isso seja
superado o mais rápido possível! Quero chegar na
frente de um espelho, e valorizar aquilo que eu ver,
sentir orgulho e dizer: “Eita cara gostoso da porra”! Sei
que o caminho ainda será longo, mas o mais importante
eu tenho: força, foco e objetivos para realizar!

Acima: Autorretrato.
Na página anterior:
Projeto Corpos em Quarentena.
Foto: Chris, The Red, 2020.

Quando tentei estudar Artes Visuais, fui impedido de
fazer o vestibular por causa das minhas questões
com os movimentos das mãos e a obrigatoriedade
da prova específica. Os lugares públicos excluem
pessoas com deficiência a todo o momento.

Victor

Como ator, eu já ouvi “como vou te colocar em um
filme meu?”. A série Special da Netflix é interessante
por ter um personagem principal com deficiência,
mas o coloca de forma caricata, num lugar de
coitadinho para ser amado e querido por todos. As
pessoas não querem lidar com corpos tortos na TV,
porque isso faria também terem que lidar consigo
mesmas, com seus corpos, com suas “eficiências”. E
é isso que precisa acontecer. Precisamos questionar o
que é um corpo, o que é o nosso corpo e o corpo do
outro e o que isso implica em nossas relações.
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palavra “deficiente” trazia a ideia de que uma pessoa era
limitada somente pela sua deficiência, ou seja, nem uma pessoa
ela era. Já “necessidades especiais” também não cabia, uma
vez que todo mundo tem ou pode vir a ter uma necessidade
especial. Em 2013, então, decidiu-se por “pessoa com
deficiência”, ou seja, a pessoa vem antes da deficiência, é um ser humano.

Particularmente, eu não gosto da palavra “deficiência”, pois isso indica ineficiência
e precisamos discutir muito sobre o que é ser eficiente em uma sociedade como
a nossa. Existem várias tipos de deficiências e cada uma carrega particularidades
diversas, no meu caso, se eu estiver parado, as pessoas não percebem. Quando falo
ou me movimento, é que se percebe.Tem dias que a distonia generalizada está
mais visível mesmo e aí me torno um corpo de não desejo, mas de exploração ou
de referência de superação. É um “mito do herói”, aquele que você coloca em um
pedestal, mas nunca tem um envolvimento afetivo, somente inspiracional. E uma
inspiração unilateral serve apenas para massagear o ego do outro! Temos que
rever também essa ideia de superação: o que está sendo superado? Por que tem
algo a se superar? Se a deficiência continua, tem algo realmente sendo superado?
Sou cineasta e vejo o cinema como instrumento de construir e reconstruir o
imaginário de uma população. Tivemos até hoje no Brasil, apenas dois filmes com
incentivo público dirigidos por pessoas com deficiência. Se compararmos isso às
outras minorias que também reivindicam espaços, isso não é nada. As pessoas com
deficiência ainda não são vistas como pessoas e não tem como essa “não-pessoa”
buscar um espaço, ter uma voz.

Eu só percebi que meu corpo era diferente por causa
do olhar do outro. Pra mim, eu nunca fui diferente.
Quando criança era tranquilo, ligava o foda-se, mas,
na adolescência, a gente busca aprovação do grupo.
Assim, comecei a criar a ideia de que “nunca seria
amado”, mas, em contrapartida, vivi minha vida
sexual bem liberada. E isso é um tanto comum: a
pessoa com deficiência acaba fazendo sexo por sexo,
porque ela acha que não haverá amor.

Minha experiência de ter um corpo com
deficiência no meio LGBT perpassa à
problemática que o corpo no meio gay é muito
sexualizado, a hipervalorização do corpo perfeito
vindo de um machismo estrutural tóxico. Estou há
5 anos com uma pessoa sem deficiência e ainda
ouço que sou um peso, um fardo, que ele é forte,
o tal “herói mítico”. Não gosto de estabelecer linha
de moral, pois acho que cada um deve fazer o
que gosta, mas vejo as pessoas com deficiência
se colocando em situações sexuais submissas por
não terem segurança de serem quem são.
Por termos sido criados numa sociedade
capacitista devemos ter cuidado para identificar
os preconceitos velados em forma de carinho
e super proteção. Ao decidir pelo caminho
das Artes, por exemplo, ouvi da minha família
que deveria procurar uma profissão certa,
que deveria me sustentar e conseguir uma
estabilidade emocional… Isso é errado. Devemos
encontrar formas de autonomia para encontrar
e desenvolver o nosso potencial sem cair no
papel do “herói”, de sermos inspiração para nós
mesmos e não para os outros. De forma dolorosa
e prazerosa, quem cria minha natureza sou eu.

Still do vídeo Acelerações demarcadas por um
mundo visto através de ti.
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Beto

deixando claro que tanto ela
quanto todo mundo fazem
o melhor com o corpo que
temos. Porém, o mundo
capacitista tenta enquadrar a
pessoa com deficiência numa
única forma, quando, na
verdade, existem inúmeras
possibilidades.

P
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erdi minha perna
com 2 anos, então,
minha vida toda foi
como pessoa com
deficiência. Sempre
precisei me adaptar ao mundo, mas foi com
outras PCD que aprendi que eu era capaz
de muito mais. No futebol para amputados,
por exemplo, encontrei referências e aprendi
vários truques no uso da muleta. Quando vi a
Leandrinha du Art, finalmente senti que tinha
alguém realmente questionando os rótulos e
suas possibilidades e que me representava não
só por ser PCD mas por também fazer parte
da comunidade LGBTQIA+.
Na adolescência, eu achava que tinha que ser
hétero. Mesmo sendo dispensado na Educação
Física, eu praticava esportes, mas não tomava
banho no vestiário aberto. Era muito constrangedor
por causa do meu desejo, o medo da ereção… não
da minha perna. Me forcei a ficar com algumas
poucas meninas, de forma romântica, apaixonada,
sem tanto tesão, e cheguei a me considerar
bissexual até entender quem eu era e começar a
me aceitar de verdade.
Em aplicativos de relacionamento, sempre fui
verdadeiro e deixei claro que não tenho uma perna
para evitar surpresas e situações desagradáveis.
Se não era rejeitado e bloqueado, eu recebia
mensagens tipo “sei lá, nunca fiquei com alguém

Recentemente, fiquei
bem incomodado quando
recebi uma imagem de um
programador sem os braços,
digitando com os pés, e os
comentários eram “o herói da superação”, “se ele
consegue, eu também consigo”... mas ninguém parou
pra pensar que o rapaz estudou a mesma coisa que
todo mundo e se adaptou à situação de uma forma
diferente!
assim”... sem muita paciência eu retrucava: “nós
vamos beijar ou apostar corrida?”. Já cheguei a
ouvir uma pessoa falando sobre mim: “você deve
estar muito desesperado pra ficar com ele”. Claro
que esculachei quem disse isso, mas me senti muito
mal… virei o desespero alheio! Tudo por causa da
forma como a pessoa com deficiência é vista na
sociedade.
Hoje tenho a sorte de ter conhecido um homem que
não me vê como diferente por ser PCD. Ele entende
minhas limitações e minhas formas diferentes de
fazer várias coisas, mas isso nunca nos afetou.
Quando não sabe como vou lidar com algo, ele
simplesmente pergunta “como fazemos?”, sem olhar
de pena ou de me colocar em um pedestal. Antes de
namorar eu cheguei a alertá-lo que alguém poderia
fazer comentários voltados pra ele e não para mim
quanto a nosso namoro.
A jornalista e comediante Stella Young tem uma
palestra onde diz “Eu não sou sua inspiração”,

Esse lance da superação coloca uma pressão muito
grande, como se toda pessoa com deficiência tivesse
que ser sempre uma boa pessoa, um exemplo para
a humanidade! Só que, na verdade, isso só mostra a
baixa expectativa quanto às pessoas com deficiência,
como se sair de casa e ir para a escola/faculdade/
trabalho fosse um milagre na terra! As pessoas
precisam entender que pessoas com deficiência
podem dirigir, trabalhar, comer sozinhas. Fiz
autoescola adaptada, com carros preparados para
pessoas com deficiência, que era aberta a todos e
isso criou um ambiente interessante: quem não era
pessoa com deficiência era o diferente!
Num estacionamento, se eu saio do carro pelo lado
do motorista, as pessoas me olham torto. Espera-se
que uma pessoa com deficiência saia do banco do
carona e em uma cadeira de rodas! Já briguei muito,
mas hoje não vejo como maldade quando em filas
preferenciais, as pessoas reclamam por não verem
minha perna mecânica. Mostro-a educadamente
numa tentativa de ensinar e fazer com que

elas reflitam que nem toda deficiência é visível e
percebida facilmente.
Espera-se também que as pessoas com deficiência
sejam hétero cis. É complicado aceitar que a gente
possa ter uma sexualidade diferente do padrão.
Acham que se existe uma deficiência, a sexualidade
é nula, que não podemos ter e dar prazer, namorar,
constituir família, ser pais ou mães. Ou seja, são
várias exclusões.
Em muitos casos, corpos com deficiência preferem
se esconder para evitar um julgamento.
No entanto, quando saiu o anúncio das
Paralimpíadas do Rio com duas celebridades
simulando pessoas com deficiência,
eu realmente fiquei irritado com o
grau de invisibilidade intencional.
Precisamos aparecer e as
pessoas estarem abertas a
não nos julgar incapazes
ou anjos na terra.

Ensaio de Beto Maia
e Jimmy Andrade para o
projeto Other Colours do
fotógrafo Janssem Cardoso.
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Cabelo tem bastante significado na minha transição. Foi
por meio dele que consegui coragem para me aceitar.
Após o término de um relacionamento, decidi cortar
aquele cabelo que fazia chorar por estar preso numa
necessidade de química e alisamento por padronização
social. Foi revolucionário mesmo: 4 meses depois me
assumi trans e cortei ainda mais curto.
Assim, consegui paz com o meu corpo, comigo. Consegui
ser um homem para mim e não um homem para me
encaixar no padrão da sociedade. A sociedade que
lute para lidar com um homem trans cadeirante no
seu convívio. A sociedade que lute para ver a minha
felicidade.

e perdi durante
22 anos e
finalmente me
encontrei.

Me encontrei no meio de um corpo no qual não
me identificava com o gênero. Evitei espelhos, fotos
e olhares, me sentindo indesejável por não saber
quem eu sou ou não saber quem eu queria ser, por
também ser uma pessoa com deficiência, por não
saber quem eu era. Enfrentei a sociedade, familiares
e amigos. Continuo enfrentando, mas demorei para
me achar e agora, mais do que nunca, não vou me
perder, nem por ninguém e nem por nada!
Sou muito mais que uma deficiência. Quero muito
mais que rampas e barras: quero quebras de
estereótipos, visibilidade e respeito. Quero fazer
meus rolês sem precisar educar as pessoas dizendo
que sou mais que uma deficiência. Deus não vai me
curar. Não sou guerreiro por estar apenas vivendo.
Não sou exemplo de vida por estar em lugares ou
ter rotinas e muito menos quero teus parabéns,
porque não é meu aniversário.
Recentemente fui à praia enfrentar dois desafios:
o de usar sunga em público e o de ter que
permanecer sentado na areia próximo ao mar
para aproveitar, já que não consigo ficar em pé
por muito tempo. Ficar sentado na areia traz uma
infantilização aos olhos alheios, reforçando ainda
mais o estereótipo que nós, pessoas com deficiência,

Costumo falar em palestras um pouco da minha
vivência e o quão difícil é quebrar esses paradigmas
sociais em que somos colocados por ser pessoa
com deficiência. É preciso que todos enxerguem que
somos capazes de ter vida social, amorosa e sexual,
independente da limitação.

necessitamos de supervisão constante. No entanto,
mesmo com a sunga cheia de areia, mandei a
sociedade pro inferno e tomei minha vitamina D na
água salgada do mar.
Eu não odeio o meu corpo ou minha genitália. Muito
menos nasci no corpo errado. Simplesmente não
sabia como me colocar na sociedade.
Ao me assumir homem trans, eu trazia as narrativas
alheias como um espelho, queria ter barriga
tanquinho e braço bombado. Com o passar do
tempo percebi que isso estava me fazendo mal e
decidi fazer a minha própria narrativa: o homem
com seios, cadeirante, trans, bipolar, possivelmente
intersexo, que não tem barriga tanquinho e que não
faz hormonioterapia por ora.

Teve um carnaval que meus amigos demoraram mais
de 1h30 para achar uma praia onde tivesse cadeiras
acessíveis para que eu pudesse aproveitar a água,
mesmo que por alguns minutos. Foi um rolê curto e
divertido. Mas precisa ficar claro que eles não são
super-heróis e não fizeram um favor pra mim. Eles
simplesmente mostraram que queriam que todos
ficassem igualmente confortáveis.
Agradeço aos familiares - obrigado mãe, por ter se
reconstruído por mim - e amigos que me apoiaram
durante a transição e me ajudaram a ter estabilidade
emocional. Sei que sou um privilegiado por ter pessoas
legais a minha volta. Sou grato por finalmente ser feliz
por quem eu realmente sou.

Liberdade
O vento que não entrou
O sol que saiu e não voltou
A água que não escorria
O sorriso preso
A lágrima longa
A conversa tímida
Tirando da alma
Das veias escondidas
Tirando dos olhos
Dos ouvidos
Libertei de mim
Do que havia de mais escuro
Daqueles que me torturavam
Que dava insônia e sono à mais
Me libertei e voltou
O vento fresco na alma
A luz do sol
A água escorre
O sorriso longo
Lágrima curta
Conversa aleatória
Tirei da minha alma
Das veias escondidas
Tirei dos olhos
Dos ouvidos
Meus demônios.
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pós esses discursos potentes, vale lembrar
que a expressão correta a ser usada é
pessoa com deficiência (PCD). O termo
“deficiente” é inadequado, pois carrega uma
carga negativa e depreciativa, reduzindo a
pessoa a sua deficiência. Tanto o termo “necessidades especiais”
quanto “diversidade funcional” foram propostos para englobar
não só PCD, mas também aqueles que estão momentaneamente
dependentes, como, por exemplo, crianças e idosos. Portanto, isso
tende à exclusão da diferença.
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Em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu
o dia 3 de dezembro como o Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência. Em 2015, anunciou um novo símbolo para a
acessibilidade (ao lado), mais neutro e imparcial, não somente
focado na deficiência físico-motora que necessita da cadeira de
rodas. Porém, existem outros símbolos que tentam facilitar a
sinalização e o entendimento das diferentes categorias.

A partir de uma concepção de “corpo padrão”,
nossa sociedade vê a deficiência como inferior,
anormal, algo que precisa ser corrigido: lembrese que os termos “incapaz” e “inválido” – que
já foram utilizados para se referirem a PCD,
especialmente, físico-motora –, vem de “não ter
capacidade”, “não ter valor”. Em uma recente
entrevista online, a escritora, blogueira e ativista
PCD Leandrinha du Art precisou ressignificar o
termo “monstro” que ouviu por toda a vida:
A palavra “monstro” me incomodou até
eu entender que uma das etimologias
da palavra é “aquele que mostra algo”,
“aquele que passa uma mensagem”.
Enxerguei a importância, o poder de ser
o tal monstro. Então, eu assumo essa dita
monstruosidade e faço do meu corpo
vitrine para que outros se identifiquem.
Isso mostra o capacitismo estrutural, ou seja, a
discriminação contra pessoas com qualquer tipo
de deficiência que está enraizada na sociedade,
incluindo a opressão ativa e deliberada (insultos,
considerações negativas, piadas, inacessibilidade
urbana e prática, etc.) e a opressão passiva
(tratamento de pena, dirigir-se ao acompanhante
e não à pessoa em si, mito da superação etc.). A
jornalista australiana Stella Young, em um TEDx,
disse que existe uma “pornografia inspiracional”
institucionalizada, ou seja, a objetificação das
PCDs para benefício das pessoas sem deficiência,
uma forma dos dito “normais” serem motivados.

Na ordem, primeira linha: Símbolo Internacional de Acessibilidade; Símbolo Internacional para Pessoas com
Deficiência Visual; Símbolo para Pessoas com Baixa Visão; Símbolo para Braille; Símbolo para Autorização de Cão
Guia. Na segunda linha: Símbolo para Pessoas com Nanismo; Símbolo Internacional para Pessoas com Deficiência
Auditiva; Símbolo para Intérprete de Libras; Símbolo para Pessoas com Deficiência Intelectual; e Símbolo Mundial da
Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Essas opressões – aliada à negligência de
estudos – também delimitam a vida sexual de
PCDs à inexistência (assexualidade) ou ao tabu
(invisibilidade). A história conta que chegouse a aplicar técnicas de esterilização forçada e
que, somente nas décadas de 1980 e 1990, os

estudos sobre o HIV e a
AIDS levaram à inclusão das
deficiências nas pesquisas sobre
sexualidade. Um recente estudo
nos EUA apontou que 50% das PCDs
não tem qualquer relação sexual.
Assim, estereótipos são criados e
comprometem não só a imagem corporal das
PCDs, mas também as construções emocionais,
a sexualidade e a intimidade. Acredita-se
amplamente que uma PCD será sempre
dependente e, em casos de deficiência congênita,
ela é tratada como uma “criança eterna”, o que
causa inúmeras limitações sociais. É preciso
lembrar que o medo da rejeição e os problemas
de autoestima ou confiança não são exclusivos
das PCDs: todo mundo tem o desejo de amar
e ser amado, de sentir e dar prazer.
Ainda hoje a sexualidade é concentrada nos
genitais, porém, todo o corpo pode e deve
ser experimentado. Dessa forma, costumam
ser indicados brinquedos sexuais, auxiliares
físicos (como modificações na cama ou
mobiliário específico) ou os serviços prestados
por uma profissional do sexo qualificada*. A ideia
é encontrar alternativas de prazer para além da
penetração, seja em outras zonas erógenas ou
posições sexuais mais adequadas: aliás, fica a
dica para todo mundo!
* Em 2013, foi relatado que os cidadãos com deficiência na Holanda eram
elegíveis para um esquema financiado
pelo governo para cobrir até doze
ocasiões de serviço sexual por ano.
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O BDSM – acrônimo para Bondage e Disciplina (B e D),
Dominação e Submissão (D e S), Sadismo e Masoquismo (S e M)
– é descrito como empoderador para PCDs devido à sua aceitação
de corpos não normativos e aos diferentes graus de resistência à dor.
Já a internet tem sido usada como válvula de escape, principalmente para
aqueles que possuem deficiências que interferem em suas percepções
da autoimagem e causam intenso medo de rejeição visual. No entanto, o
ambiente virtual ainda não é totalmente acessível.
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Em 2018, o brasileiro
Ricardo Alonso Jorge
criou o Devotee,
um aplicativo de
relacionamentos
para PCDs que
inclui pessoas sem
deficiência que se
sentem interessados.

Em 2012, dois filmes abordaram de alguma forma a
condição sexual de PCDs. No filme “Intocáveis” (Intouchables),
o protagonista é um aristocrata rico que fica tetraplégico após
um grave acidente, mas isso não o impede de curtir massagens na
orelha para seu deleite. Já o filme “As sessões” (The sessions) vai direto
ao ponto: conta a história de um escritor e poeta tetraplégico que se
sente incompleto por nunca ter experimentado o sexo e é aconselhado a
frequentar uma terapeuta sexual.

Relações platônicas acabam sendo muito comuns, pois evitam o contato
e o julgamento pela aparência ou pela performance. Porém, aqueles que
se relacionam sexualmente com PCDs acabam sofrendo as mesmas
opressões: são vistos como abusadores ou caridosos, são ditos com
baixa autoestima por não se permitirem ficar com “alguém normal”. Em
1990, inclusive, considerou-se como um comportamento sexual desviante
(abasiofilia, atração sexual por PCD, e devotismo*, atração pela imagem da
PCD), ampliando assim a marginalização desse tipo de relação.
Em alguns casos de deficiência intelectual, a condição sexual precisa ser
acompanhada para que haja o entendimento e o aprendizado – tanto social
quanto individual – necessários. A série Special (Netflix, 2019) conta as
aventuras de um jovem gay com uma leve paralisia cerebral* que decide
esconder sua deficiência dizendo que foi atropelado para reescrever sua
identidade e viver a vida social, amorosa e sexual que desejava. Porém,
Miriam Kaufman – autora do The Ultimate Guide to Sex and Disability –
afirma que esconder uma deficiência ou minimizar sua existência é uma
sobrecarga desnecessária.

* O ator Ryan
O’Connell, que
protagoniza a série,
possui realmente
a tal leve paralisia
cerebral. A série é
baseada em seu livro
autobiográfico, I’m
Special: And Other
Lies We Tell Ourselves.

99

A série musical de TV Glee (2009-2015) recebeu várias críticas por
se dizer inclusiva e fazer cripface (o ator Kevin McHale interpretava
um cadeirante). Então, em 2013 teve a atriz realmente cadeirante
Ali Stroker em alguns episódios. Em 2019, Ali quebrou paradigmas:
foi a primeira atriz cadeirante a atuar na Broadway, a primeira a ser
indicada ao Tony Awards (maior prêmio do teatro americano) e a
ganhá-lo, comprovando que PCDs só precisam de oportunidades
para mostrar suas capacidades.
É preciso que fique bem claro que são inúmeras variáveis para
cada tipo de deficiência e que, somadas às condições emocionais
e sociais dos indivíduos, torna-se impossível generalizar ou pensar
em soluções únicas. Esse artigo não pretende esgotar o assunto,
mas reduzir os ruídos que silenciam e prejudicam o entendimento
que pessoas com deficiência possuem potencialidades únicas e
merecem espaço. 8=D
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Contudo, temos aqui uma questão: cripface é o
termo (pouco conhecido ou usado no Brasil) que
designa uma pessoa sem deficiência representando
uma pessoa com deficiência em alguma obra
audiovisual. Podemos citar vários que foram até
premiados: Dustin Hoffman em Rain Man (1988);
Al Pacino em “Perfume de Mulher” (Scent of a
woman, 1992); Sean Penn em “Uma lição de amor”
(I am Sam, 2001); e Eddie Redmayne em “A teoria
de tudo” (The theory of everything, 2014). Em uma
palestra sobre bullying, o ator R. J. Mitte – que
possui uma leve paralisia cerebral e atuou na série
Breaking Bad – disse:

Esta indústria é muito
negativa e dura com pessoas
com deficiência por causa
da ideia de perfeição que
tecnicamente não existe.
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