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El artículo presenta una entrevista comentada que guía el recorrido por la obra de Anahí Guedes de Mello, antropóloga brasilera e investigadora del Núcleo de Estudios de Discapacidad
(NED) en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y del Instituto de Bioética “Anis”.
Señala que como investigadora, activista, antropóloga, feminista, sorda, lesbiana y referente de
los Estudios Críticos de la Discapacidad en Latinoamérica, sus principales aportes apuntan a
la necesidad de reconocer el capacitismo como categoría interseccional que frecuentemente
genera violencias hacia las personas con discapacidad.
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O artigo apresenta uma entrevista comentada que guia o percorrido pela obra de Anahí Guedes
de Mello, antropóloga brasileira e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência (NED)
da Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) e do Instituto de Bioética “Anis”. Assinala
que como pesquisadora, ativista, antropóloga, feminista, surda, lésbica e referente dos Estudos
Críticos da Deficiência na América Latina, seus principais aportes apontam à necessidade de
reconhecer o capacitismo como categoria interseccional que frequentemente gera violências dirigidas às pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Anahí Guedes de Mello, anticapacitismo, deficiência, violências, teoria crip,
feminismo.
The article presents a commented interview that guides the journey throughout the work of
Anahí Guedes de Mello, a Brazilian anthropologist and researcher of the Center for Disability
Studies (NED) at the at Federal University of Santa Catarina (Brazil) and the Bioethics Institute
"Anis". It points out that as a researcher, activist, anthropologist, feminist, deaf, lesbian, and a
benchmark for Critical Disability Studies in Latin America, her main contributions point to
the need of recognizing ableism as an intersectional category that frequently generates violence
against people with disabilities.
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Não caiam nesta, a “emoção” gerada pela fantasia
solidarista da caridade, não passa de capacitismo,
porquanto se trata de mais um recurso estigmatizador
para usar as pessoas com deficiência.
Anahí Guedes de Mello

nahí Guedes de Mello no tiene pudor cuando
se trata de calificar como fascista a un presidente, señalar las exclusiones del modelo social de
la discapacidad o reclamar un espacio para la discapacidad en las teorías feministas: en su trabajo se nota la
intención de nombrar a las violencias como lo que son.

A

Nació en 1975, es una “manezinha da ilha” (PIPD,
s/f), como llaman a quienes nacieron en Florianópolis:
Com o diagnóstico da minha surdez em tenra idade, minha
mãe largou o emprego e desistiu do mestrado em Psicologia
Educacional para se dedicar a mim. Meus pais já tinham
outro bebê, com 11 meses de diferença entre nós, por isso foi
difícil cuidar de dois bebês, ainda mais uma sendo surda e
necessitando de maiores cuidados. A os 3 anos operei em São
Paulo o ouvido esquerdo, numa tentativa de estacionar minha perda auditiva e corrigir meu problema de equilíbrio
corporal, que era grave. Perdi toda a audição do lado esquerdo do ouvido, restando apenas 10% no lado direito. Depois
da operação, passei a usar aparelho auditivo em formato
caixinha e fiz fonoterapia praticamente por toda a infância.
(s/f: s/p)

Anahí vivió su infancia en una familia de clase media, su madre fue profesora de Psicología Educacional
y su padre trabajaba en la industria del café. Aprendió
sus primeras palabras, escrituras y lecturas de la mano
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de su madre, jugando y disfrutando del deporte. Durante dos años, vivió la experiencia de asistir a “clases
especiales”, después, la volvieron a derivar a una escuela regular, por lo que siente que encarnó la “inclusión
escolar”, que se convirtió, años más tarde, en uno de
sus temas de análisis.
La conocí cuando nos encontramos en el Grupo de
Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Hallé
su rebeldía en las redes sociales, cuando en una de sus
fotografías de portada leí “que los científicos sociales
vuelvan a ser peligrosos”. Decidí explorar su obra un
poco más y descubrí un artículo que escribió para la
revista Catarinas, donde vincula el discurso en lengua
de señas brasilera de la “primera dama” actual de su
país, con la misma lógica de los misioneros cristianos
que desde la invasión europea de inicios del siglo XVI
intentan evangelizar a los indígenas (Mello, 2019).
En ese texto, que da origen al título de este artículo,
se hace evidente una denuncia que vienen gritando los
colectivos de personas con discapacidad a lo largo de
la historia: la discapacidad tiene un “uso social” destinado a generar lástima, compasión y asistencialismo.
Se usa para ganar votos, para que el pueblo vea cuán
inclusivas son las acciones de un partido, para sostener
discursos de hipocresía que transforman los principales postulados de las luchas en eufemismos.
Anahí muestra el predominio de un sesgo ideológico que establece jerarquías sociales, con una lógica
capacitista, patriarcal, heteronormativa y mercantilista,
que sostiene y reafirma esas violencias permanentemente. En el caso de las violencias contra las mujeres,
se encargó de sistematizarlas, mostrando cómo se re-
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producen con cómplices insospechados: dentro de los
hogares, en las instituciones y en las calles, sin importar
clases sociales, rangos, cargos, títulos, relaciones de parentesco o edad.
Arvilli et al. (2016) la presentaron como una de las
más importantes teóricas emergentes de la discapacidad en Brasil. Este homenaje es una conversación con
ella y un recorrido por su obra y sus aportes al campo
de saberes de la discapacidad. Un diálogo que atraviesa las fronteras en contacto, mezclando las lenguas:
aquí, en el norte de Argentina y el sur de Brasil, cuando
se conversa desde las orillas, se pregunta en español
y se contesta en portugués. ¿Cómo se autopercibe, se
nombra, se presenta? ¿Quién es Anahí Mello?
Toda a minha trajetória acadêmica está implicada com o
meu lugar situado como ativista feminista surda e lésbica.
Sou antropóloga, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis,
Brasil. Sou pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos
sobre Deficiência (NED), do Departamento de Psicologia
da mesma universidade; pesquisadora associada da “Anis”:
Instituto de Bioética. Também sou coordenadora do Comitê
Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e membro do GT Estudios críticos en discapacidad do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
(Clacso). A minha expertise são os estudos interseccionais
da deficiência, com destaque para as questões que implicam
a intersecção entre gênero e deficiência. São estudos antropológicos sobre a deficiência que se desdobram em reflexões
sobre o corpo, o gênero, a sexualidade, o cuidado, as violências de gênero, o capacitismo, as políticas públicas e a teoria
crip1. Também estou engajada em investigar a constituição
dos estudos da deficiência no Brasil, bem como questões que
envolvem as implicações entre surdez e trabalho de campo.
Nesse sentido, minhas contribuições acadêmicas se inserem
nos estudos feministas e antropológicos sobre as relações da
deficiência com os marcadores sociais da diferença, em especial gênero e sexualidade2. (Entrevista personal a Anahí
Guedes de Mello)

Sus primeros estudios analizan particularidades
del devenir sorda. Advierte que existen diferencias subjetivas entre ser sordo “oralizado” y “no oralizado”3,
“embora possuam deficiências semelhantes, vivenciam
discapacidades diferentes” (Mello, Torres y Mazzoni,
2007: 369). El aporte desde las vivencias, permite develar una representación prejuiciosa por parte de las

demás personas, que conduce a intervenciones equivocadas con respecto a la accesibilidad comunicacional,
la utilización de recursos y lo que plantean algunos documentos legales: no todas las personas ciegas leen en
braille y no todas las personas sordas son usuarias de la
lengua de señas.
Con respecto a las formas de identificarse, Anahí
afirma que
Não gosto muito da palavra “identidade”, pois considero
que ela se tornou hoje um dispositivo de controle contemporâneo. Prefiro “identificação”. Tenho identificações com
artes marciais, com o feminismo como uma posição política pessoal, com a Antropologia que é a minha formação
de paixão, com pessoas que amam cachorros e gatos, com
mulheres com deficiência (sou uma), com mulheres lésbicas
(sou uma). (PIPD, s/f )

En el 2010, sus estudios sobre las políticas públicas
se orientaban al análisis de las tecnologías de asistencia
y al acceso a la educación, con una pregunta que emergía en el contexto latinoamericano, con eco en varios
de nuestros países, ¿por qué si innumerable cantidad
de leyes e intenciones sostenían la inclusión como
principio fundamental, persistían las exclusiones?
Uma possível explicação para as disparidades educacionais
encontradas na população com deficiência deve-se à precariedade do atendimento a essas pessoas desde as primeiras
fases da educação, além da falta de informação e capacitação dos diretores, professores e demais funcionários das escolas, o que reflete, por conseguinte, no fato de que as políticas
públicas de inclusão nas escolas costumam atacar as consequências e não as causas. Por exemplo, a inadequação das
vias urbanas, das calçadas e do transporte coletivo contribuem para que o aluno com deficiência ou com mobilidade
reduzida muitas vezes fique impedido do acesso à educação.
A outra hipótese poderia estar diretamente relacionada à
ausência de estratégias e investimentos públicos que visem
à oferta de tecnologia assistiva, porquanto não somente a
acessibilidade ao espaço físico da escola como também a acessibilidade às comunicações, bem como as condições didático-pedagógico-tecnológicas oferecidas pela escola igualmente
podem influenciar decisivamente no desempenho escolar dos
alunos com deficiência. (Mello, 2010: 3)

Si bien en el transcurso de estos diez años (desde la publicación del artículo), las organizaciones
217

NÓMADAS 52 | enero-junio de 2020 - Universidad Central - Colombia

• Anahí Guedes de Mello, 2016

sociales, los Estados, las personas con discapacidad
como ciudadanas y sus familias han construido aportes a los espacios de participación accesibles, en estos
tiempos de gobierno de extrema derecha en Brasil se
vulneran de formas cada vez más aberrantes, todos
los derechos humanos. En el caso de las personas con
discapacidad, se complejizan, resignifican y recrean
múltiples formas de violencias. Una de éstas, el capacitismo, es definido por Anahí como
[...] uma postura preconceituosa que hierarquiza as pessoas
em função da adequação dos seus corpos à corponormatividade. É uma categoria que define a forma como as pessoas
com deficiência são tratadas de modo generalizado como incapazes (incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender,
de amar, de cuidar, de sentir desejo e ser desejada, de ter
relações sexuais, etc.), aproximando as demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras discriminações
sociais, como o sexismo, o racismo e a homofobia. Essa postura advém de um julgamento moral que associa a capacidade
unicamente à funcionalidade de estruturas corporais e se
mobiliza para avaliar o que as pessoas com deficiência são
capazes de ser e fazer para serem consideradas plenamente
humanas. (Mello, 2016: 3272)
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Ella también se siente atravesada por esas lógicas,
por eso, sus aportes se tejen desde las disputas políticas coyunturales y las posibilidades de investigar, en un
contexto de rechazo y ataques a las libertades:
Enquanto pleiteio uma bolsa de pós-doutorado, no momento
tenho atuado como pesquisadora colaboradora em algumas
frentes de parceria acadêmica, o que também não tem sido
fácil por conta da própria conjuntura política do Brasil sob
governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, com cortes
de verbas para bolsas de pesquisa e o fomento à pesquisa,
atingindo especialmente a área das humanidades. De fato,
Bolsonaro é a excrescência em pessoa, um sádico que sente
prazer em destruir o país por conta de inimigos imaginários
como o comunismo, as ciências humanas, a “ideologia de
gênero”, a livre expressão da sexualidade. (Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

Varios de sus trabajos (Mello, 2014, 2016; Mello
y Mozzi, 2018) alertan sobre la invisibilización e inferiorización de las personas con discapacidad. La
participación en espacios de investigación es uno de
los temas controversiales, porque desde las tradiciones académicas que han sostenido históricamente la

LELIA SCHEWE

| “AS DEUSAS NOS PROTEJAM DESSAS NOVAS CRUZADAS”: ANAHÍ GUEDES DE MELLO, ANTICAPACITISMO FEMINISTA DESDE EL SUR GLOBAL

colonialidad del saber, se estipula quiénes son los “destinatarios” de lo producido en la academia y quiénes
son los que producen esos saberes. Las redes de investigadores con discapacidad que habita Anahí (y que la
habitan) se vinculan a la producción de saberes desde
las subjetividades, las biografías y lo que se ha producido sobre los estudios en discapacidad, ¿cómo fueron
sus vivencias en el proceso de ser investigadora?

atividades acadêmicas de dois grupos de pesquisa, o Núcleo
de Identidades de Gênero e Subjetividades (NIGS), coordenado pela Profa. Dra. Miriam Pillar Grossi, e o Núcleo de
Estudos sobre Deficiência (NED) sob a coordenação do Prof.
Dr. Adriano Henrique Nuernberg, vinculado ao Programa
de Pós-graduação em Psicologia da UFSC. Atualmente o
NED é coordenado pela Profa. Dra. Marivete Gesser. (Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

Descobrir-me pesquisadora foi um processo que se deu aos
poucos, ao longo dos anos em que permaneci na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, onde
nasci e resido. Foi primeiro cursando Química em 1996 que
tive o primeiro contato com um computador de um laboratório da universidade, o que, por eu ser surda, teve um enorme
impacto na minha comunicação com o ‘mundo exterior’. Em
1998 comecei a militância no campo da deficiência ainda
enquanto estudante de Química, pautando questões de acessibilidade comunicacional, do meu acesso ao conhecimento
enquanto surda não usuária da língua brasileira de sinais
(Libras). Estava insatisfeita com o modo como a questão da
surdez era pensada política e teoricamente, com uma perspectiva hegemônica que impunha a comunicação por meio
da língua de sinais brasileira como o único modo “legítimo”
de ser surda, quando se sabe que as pessoas surdas compõem
um grupo social muito heterogêneo. Ou seja, há muitas maneiras ou modos de ser surda.

Con respecto a la historia de los desarrollos teóricos sobre la discapacidad en Brasil, en el texto “Não
é o corpo que nos discapacita, mas sim a sociedade: a
interdisciplinaridade e o surgimento dos estudos sobre
deficiência no Brasil e no mundo”, que escribió junto a
Adriano Nuernberg y Pamela Block (2014), presentan
y describen los inicios de las discusiones sobre la temática, comparando los desarrollos brasileros con los
de otros países. Sostienen que los estudios sobre la discapacidad son recientes en ese país y nombran como
precursores a Sadao Omote y a Rosana Glat, quienes
desarrollaron trabajos sobre el estigma social que recae
sobre las personas con discapacidad y la sexualidad de
las mujeres con discapacidad intelectual, respectivamente, durante los años ochenta.

Do ponto de vista acadêmico, em 2003 eu tive um mentor,
um economista que por acaso era cego. Foi ele quem me introduziu às Ciências Sociais, por meio de ‘altos papos’ virtuais
sobre os processos de exclusão das pessoas com deficiência em
sociedades capitalistas. No ano seguinte, 2004, descobri os
estudos sobre deficiência (Disability Studies) lendo um artigo da antropóloga Debora Diniz (intitulado “Modelo Social da Deficiência: a crítica feminista”), um texto reflexivo
sobre a crítica feminista à primeira geração de teóricos do
modelo social da deficiência. Nesse momento tive uma espécie
de ‘déjà vu’, quando percebi que queria e devia me engajar
nesse campo de estudos. Assim, em 2006 eu me transferi definitivamente para as Ciências Sociais da UFSC, onde me formei em 2009 (Bacharelado) e em 2011 (Licenciatura). Pensei primeiro em me especializar em sociologia do trabalho, a
fim de incorporar a questão das pessoas com deficiência no
mercado de trabalho. Felizmente, durante os anos iniciais
do curso ‘descobri’ e ‘tomei gosto’ pela antropologia. Desse
modo, eu me forjei nos estudos feministas e de gênero e nos
estudos sobre deficiência a partir de minha participação, no
período de 2011 a 2019, em diversos projetos de pesquisa e

Reconocerse mujer, persona con discapacidad, activista, sorda y lesbiana es el punto de partida de la
obra de Anahí. En ese camino, “ser reconocida” como
académica y militante forma parte de la dimensión política de su trabajo, que no está libre de discusiones
contradictorias:

Formas de reconocimiento

Na temática da deficiência há tensões entre academia e militância. Da base ativista da deficiência de onde venho, que é
o movimento brasileiro de vida independente, percebo certas
tensões nos debates que travo com alguns colegas em relação a
conceitos e categorias analíticas que trabalho na academia.
Por exemplo, alguns não gostam do cuidado, termo preferido
das feministas e que é também uma categoria central da teoria feminista da deficiência. A justificativa é que para eles o
cuidado está associado à doença, um ranço que sempre pautou a compreensão da deficiência ao modelo médico e, por
isso, aconselham evitá-lo. Assim, ao invés de “cuidadoras”
e “cuidadores”, recomendam um termo mais “neutro”, que é
“atendentes pessoais”. Outro exemplo dessa tensão está justamente na categoria capacitismo que há alguns anos venho
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propondo para qualificar e dar nome a toda discriminação
por motivo de deficiência. Capacitismo é um debate ainda
em aberto entre meus pares acadêmicos do campo dos estudos
sobre deficiência, mas que dentro do movimento da deficiência ainda há quem o desaconselha por considerá-lo um termo
eufemista. Isso mostra a relativização do foco acadêmico, à
medida que ativistas dos movimentos da deficiência se opõem
a conceitos e categorias das pesquisadoras e pesquisadores ao
referendar a partir da experiência vivida da deficiência.
Assim como algumas feministas dos movimentos sociais já
acusaram feministas da academia de “generólogas”, também sou chamada, implicitamente em tom acusatório, de
“deficientóloga”. (Mello en PIPD, s/f: s/p).

Anahí se encontró en un congreso en el 2011 con
la sorpresa de mujeres que no conocía, pidiéndole
permiso para sacarse fotografías con ella porque “era
famosa”, y le sugerían presentarse a cargos sindicales
nacionales por su trayectoria y reconocimientos. Desde
el activismo y la academia, ¿cómo se viven esas tramas
entre autorreconocimiento y autoconocimiento?
Em 2012 publiquei na Revista Estudos Feministas em parceria com Adriano Nuernberg, meu coorientador de mestrado, meu primeiro artigo de impacto, “Gênero e Deficiência:
interseções e perspectivas”, cuja principal originalidade está
na composição em língua portuguesa da peça de revisão da
literatura nacional e internacional acerca do debate feminista sobre a deficiência, com argumentos que remetem a noções bastante centrais em torno da corporalidade, da interdependência e da transversalidade e interseccionalidade da
deficiência. Essa publicação foi o “ponto de virada” que me
alçou a “expoente do campo” dos estudos sobre deficiência no
Brasil. Passei a ser convidada a importantes eventos nacionais e internacionais, ora como palestrante ou conferencista
ora como ministrante de cursos e oficinas de teoria social da
deficiência, abordando temáticas diversas. Isso impulsionou
minha carreira acadêmica, fomentando a criação de redes
de parcerias com pesquisadoras e pesquisadores do campo da
deficiência no Brasil e no mundo, o que se refletiu em algumas das minhas publicações coautorais em livros e periódicos de impacto nas áreas de antropologia, estudos de gênero e
estudos sobre deficiência. (Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

El reconocimiento de formas otras de ser y vivir,
está estrechamente vinculado con la idea de jerarquización de cuerpos en función de cuestiones vinculadas
a las sexualidades y las capacidades. Por eso, se postu220

la la caracterización de “anticapacitismo feminista” en
el título de este artículo. Para Mello, el capacitismo es
exactamente lo opuesto a ser feminista: “[…] ser feminista é não hierarquizar as diferenças, é essencialmente
lutar contra todas as formas de opressão social, em especial a de gênero” (Mello, 2019: s/n).
La supremacía de los varones en algunos espacios
de producción de saberes que recorrió, fue históricamente ignorada. Cuando se comenzaron a señalar los
efectos de las lógicas patriarcales, también se emprendieron las luchas de las mujeres por lograr espacios y
producciones que no solamente contemplen vínculos
justos de género, sino también, justicia epistémica. Uno
de los aportes de Anahí, en ese sentido, es la crítica al
modelo social de la discapacidad, ¿por qué se sigue
sosteniendo como referencia principal para tantos activistas y académicos, a pesar de los avances y las críticas
sobre su “incompletud”?
O modelo social da deficiência como hegemonicamente o concebemos foi proposto por ativistas homens com lesão medular
britânicos com o objetivo de separar a “deficiência” da “doença”, um gesto que serviu para politizar o debate da deficiência
para o patamar dos direitos humanos. Assim, no momento
em que promoveu uma guinada na compreensão do que seja
deficiência, quando esta passa a ser centrada nas barreiras
da estrutura social e não mais no corpo do indivíduo, isso permitiu elevar as pessoas com deficiência ao status de sujeitos de
direitos humanos. Nesse sentido, o modelo social é um marco
histórico fundante e fundamental para a compreensão do que
seja deficiência, em que o contexto sociocultural passa a ser o
elemento constitutivo da deficiência. A opção metodológica por

• En la Marcha de Mujeres, Conferencia Nacional de Políticas para Mujeres,
Brasilia, 2016
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• Momentos finales de la Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, Brasilia, 2016

qualquer modelo ou abordagem construcionista da deficiência
implica a escolha de perspectivas sociais da deficiência mais
voltadas aos direitos humanos. E, inclusive, o modelo social
veio também com uma proposta de alargar o conceito de deficiência quando estrategicamente disse que a velhice também
pode ser considerada deficiência. Isso foi importante do ponto
de vista da compreensão de que a deficiência passa a ser parte do ciclo de vida de todos nós. Entendo que apesar de sua
“incompletude”, isso não quer dizer que o debate sobre o corpo
deficiente deva ser desconsiderado em nossas análises. Para
mim, embora as estruturas socioeconômicas e o ambiente sejam determinantes para a compreensão da experiência da deficiência, uma perspectiva que define a deficiência apenas em
termos de barreiras não dá conta de explicá-la porque subestima a diversidade de experiências entre as pessoas com deficiência, que resulta de diferentes tipos de deficiência e de níveis de
funcionalidade, bem como desconsidera que categorias como
gênero, raça, orientação sexual, classe, idade, dentre outras,
podem ser determinantes na análise social da deficiência. Eu
sou mais afeita a pensar o alargamento da deficiência na lógica aleijada, ou da teoria crip, a fim de politizar o debate não
só da deficiência, mas também das doenças crônicas e raras
que também “deficientizam”. (Entrevista personal a Anahí
Guedes de Mello)

En este sentido, ¿es necesario, entonces, sostener la
categoría específica de discapacidad en ese marco? ¿O

su uso social implicaría seguir sosteniendo formas de
corponormatividad hegemónica, como sostienen desarrollos de la teoría crip?
A teoria crip é considerada a teoria queer da deficiência. O
que a teoria crip faz é questionar a exclusão do capacitismo como matriz de discriminação interseccional nas teorias
queer, feministas e decoloniais. Então, sim, é necessário incluir o debate da deficiência dentro desse marco, até como um
modo de questionar a própria corponormatividade.
Do ponto de vista dos estudos queer, por exemplo, corpos
deficientes também são corpos queer. É uma corporalidade
dissidente. A metáfora do crip mostra a proximidade do
“monstro” da teoria queer com o “aleijado” (ou “tullido” em
espanhol) da teoria crip. Há uma hierarquia crip de corpos
queer. Há muita ‘deficiência’ na teoria queer. Aleijar a teoria queer não implica necessariamente apontar suas falhas
por ela ter excluído determinadas corporalidades. É, antes
de tudo, mostrar que a deficiência também possui potência
de “estranheza”, esta é a própria noção de “queerness”.
Aleijar a teoria queer e queerificar a teoria da deficiência
é decompor e recompor corpos, desejos e possibilidades de
existências dissidentes. A teórica queer/crip Ellen Samuels
já criticou justamente o fato de os teóricos queer (mesmo a
própria Judith Butler) não se atentarem para o potencial
analítico da deficiência na obra de Judith Butler, que dirá
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de todo o pensamento queer. Para terem uma ideia mais clara da necessidade de fazer esta intersecção, basta ver o exemplo de uma antiga repercussão que se deu no Facebook sobre a
“revelação” da homossexualidade da ex-atleta brasileira de
ginástica olímpica, Laís Souza. Laís é lésbica e se tornou tetraplégica durante um treino preparatório às olímpiadas de
inverno. No caso dela, houve quem acusasse falsamente que
a “tragédia pessoal” da sua deficiência (a tetraplegia) fosse
resultado de sua “sexualidade promíscua” (logo, associa a
homossexualidade à promiscuidade). Ou seja, a ex-atleta
mereceu o “destino” da deficiência para pagar por todos os
seus pecados homossexuais. Aqui temos um exemplo claro de
como deficiência e homossexualidade se cruzam. Por outro
lado, não podemos mais remeter ou reduzir o queer apenas
à questão da sexualidade. Será que dá pra entender ou continuaremos afirmando hegemonicamente que apenas corpos
LGBTI+ são passíveis de “queerização”? E isso vale também
para os estudos feministas e decoloniais. Do mesmo modo,
também é possível incluir outras corporalidades dissidentes,
por exemplo, pensar os corpos lésbicos, os corpos trans, os corpos gordos, os corpos negros, etc., desde a perspectiva crip.
(Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

ção e de controle biopolítico de corpos com base na premissa
da (in)capacidade, ou seja, no que as pessoas com deficiência
podem ou são capazes de ser e fazer. (Mello, 2016: 3267)

A la omisión de la problemática del capacitismo
como parte de la interseccionalidad, se suma una incipiente y tímida presencia activa de las mujeres con
discapacidad en los espacios de enunciación de los
movimientos feministas en general. Sobre esta lucha,
un artículo del 2013, “Entre pesquisar e militar: engajamento político e construção da teoria feminista
no Brasil”, muestra sus esfuerzos por intervenir desde la investigación y la militancia hacia la construcción

La urgencia de incluir el
capacitismo como parte de la
discriminación interseccional
El devenir feminista implicó para ella la insistencia sobre el reconocimiento de que, así como las categorías
discursivas sexismo (para la discriminación por motivos
de sexo), homofobia (discriminación por orientación
sexual) y racismo (discriminación por color de piel o
etnia), es necesario nombrar las violencias que recaen
sobre las personas con discapacidad por la sospecha
sobre sus capacidades. Una de las propuestas teóricas
de Anahí es que
[…] a exemplo de Portugal, passemos a adotar no Brasil a
tradução de ‘ableism’ para capacitismo na língua portuguesa, por duas razões principais: a primeira é a demanda de
urgência para visibilizar uma forma peculiar de opressão
contra as pessoas com deficiência e, por consequência, dar
maior visibilidade social e política a este segmento; a segunda deriva do próprio postulado da teoria crip, ou seja, para
desconstruir as fronteiras entre deficientes e não deficientes é
necessário explorar os meandros da corponormatividade de
nossa estrutura social ao dar nome a um tipo de discriminação que se materializa na forma de mecanismos de interdi222

• Campaña "Quém precisa do feminismo?", Florianópolis
(Brasil), 2013

de políticas públicas y espacios de reflexión sobre
las violencias: colaboró en el 2004 con el proceso de
fundación del Centro de Vida Independiente de Florianópolis y fue presidenta de la organización desde el
2004 hasta el 2008, convirtiéndose de este modo en la
primera persona sorda que oficialmente formó parte del
Movimiento de Vida Independiente en Brasil. También
participó en la elaboración del Decreto 5296 del 2004
que reglamenta las leyes de accesibilidad en ese país.
Integrantes de los colectivos donde militó narran
que su participación implicaba transformaciones en
las dinámicas de los espacios y en las posturas frente a
la discapacidad, desde acciones simples como “hablar
ocultándose el rostro con un micrófono” (Mello, Fernandes y Grossi, 2013: 16), lo que volvía dificultosa la
lectura labial, hasta la incorporación de nuevos conceptos en los campos conceptuales de las investigaciones.
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Las reivindicaciones y resistencias se articularon con
las de los movimientos de lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero (LGBTTT),
instituciones educativas, proyectos de investigación
y extensión; trabajando temáticas como la iniciación
sexual y la homosexualidad en los proyectos curriculares, la sensibilización de estudiantes de educación
media sobre cuestiones vinculadas a géneros y violencias. Ese trabajo fue un aporte a espacios municipales y
estaduales de promoción de derechos sexuales e información accesible. A nivel nacional, a partir del trabajo
del Núcleo de Identidades de Género y Subjetividades
(NIGS) de la Universidade Federal de Santa Catarina,
realizaron un monitoreo de la situación de las políticas
públicas para las mujeres.

Violencias encarnadas
Desde el modelo social de la discapacidad se identificaron
dos formas principales de opresión contra las personas
con discapacidad: “[...] la primera es la discriminación
socioeconómica y la segunda es la medicalización de la
subjetividad” (Mello, 2014: 26). Anahí advierte que esas
formas de opresión están vinculadas a las discapacidades
pero no al género, y que no contemplan la realidad específica de doble discriminación que se multiplica.
Las violencias de género perpetradas contra las
mujeres con discapacidad constituyen un tema de vacancia, poco investigado aún. En este sentido, afirma
que además de experimentar con mayor intensidad las
situaciones de violencia que los varones con discapacidad y las mujeres sin discapacidad, lo que intensifica
la doble desventaja es la persistencia de valores patriarcales dominantes en nuestras sociedades: existe una
discriminación vinculada al género y una particular vulnerabilidad por motivos de discapacidad.
Con Débora Diniz, postuló que la perspectiva feminista de la discapacidad se construye con las mismas
premisas teórico-epistemológicas que los estudios
de género y el feminismo, por ejemplo, la dicotomía
sexo (naturaleza) y género (cultura) es comparable
la dicotomía entre lesión (naturaleza) y discapacidad
(cultura). Este postulado se vincula a lo que denomina
“una revisión del modelo social de la discapacidad”,
con la incorporación de las dimensiones políticas del
cuidado y del dolor.

Desse modo, a segunda geração de teóricas dos estudos sobre
deficiência foi pioneira na crítica à noção de independência
da primeira geração, que negava a dimensão do cuidado,
propondo em seu lugar a noção de interdependência como
um valor humano que se aplicava a pessoas com e sem deficiência. Pensar na reviravolta feminista desse campo mostra que o modelo social da deficiência leva a implicações na
forma de perceber diferentes aspectos da vida das pessoas
com deficiência, dentre eles o da violência. (Mello, 2014: 29)

Pudo identificar que, en los estudios sobre las violencias contra las mujeres en el ámbito conyugal, los
motivos por los cuales las mujeres desisten de denunciar
a sus agresores se vinculan a la dependencia financiera
y la dependencia emocional, pero en el caso de las mujeres con discapacidad, la principal preocupación es
por quién cuidará de ellas, ¿cómo se construyeron esos
aportes?
Há dois fatores que me levaram a investigar esse tema.
O primeiro é a dimensão subjetiva, sendo eu mesma uma
mulher com deficiência que denunciou judicialmente violências de gênero. Nas disputas judiciais que travei sobre
a ‘verdade’ das narrativas, percebi que a minha deficiência era usada pela outra parte para justificar o uso de
violências de gênero, e também para questionar a minha
capacidade de discernir entre o certo e o errado e, por extensão, identificar situações de violência. O segundo ponto
foi perceber uma lacuna da dimensão da deficiência no
campo dos estudos sobre a violência de gênero. Em geral
estudos sobre violências contra mulheres com deficiência
demandam a articulação conjunta das categorias gênero,
deficiência e “violência”. Meus estudos apontaram para
três questões centrais: a primeira é a ausência do recorte
de gênero (quantas das “violências contra pessoas com deficiência” poderiam se enquadrar como “violências contra
a mulher”?); a segunda é que no caso das violências contra
mulheres com deficiência, essa dissociação entre “violências contra a mulher” e “violências contra pessoas com deficiência” sugere que há uma equação entre duas realidades
diferentes de existência corporal (ser mulher e pessoa com
deficiência), ou seja, as violências contra mulheres com
deficiência não são somente um conjunto da violência de
gênero que atinge as mulheres, mas uma categoria interseccional da violência baseada em gênero e deficiência. Desse
modo, há sobreposições de “violências sexistas” e “violências capacitistas” contra mulheres com deficiência. Por
outro lado, essa observação traz dificuldades adicionais
quando impede que algumas formas de violências contra
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• Rivera del río Duero, Oporto (Portugal), 2016

mulheres com deficiência sejam vistas também como violência de gênero. A terceira é explicar as violências contra
mulheres com deficiência a partir da categoria cuidado, ou
seja, o cuidado como marco teórico. Porque contrariamente
ao apontado em publicações feministas sobre violência doméstica contra a mulher no âmbito conjugal, em que a dependência financeira e emocional são os principais motivos
pelos quais as mulheres desistiam de denunciar seus agressores, a maioria homens, nas violências contra mulheres
com deficiência esses motivos ficam em segundo plano, não
que não sejam importantes, mas são questões secundárias
porque a primeira preocupação das mulheres com deficiência é “Quem vai cuidar de mim?”. Essa “rede de cuidados”
geralmente inclui pessoas de sua rede de parentesco além
dos próprios cônjuges, majoritariamente mães, pais, irmãos, irmãs, filhos e filhas que, em maior ou menor grau,
cuidam ou deveriam cuidar de sua/seu filha/filho, irmã/
irmão e mãe/pai com deficiência. Também pode envolver a
224

participação de profissionais de áreas da saúde ligadas ao
cuidado. (Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

En los distintos contextos de intervención, dependiendo de los recursos que se inviertan y de los intereses
de las políticas públicas, se están generando desde hace
varios años diferentes acciones de resistencia y apoyo
con (o para) mujeres con discapacidad. En el contexto
de Brasil, ¿cómo se configuran los espacios que, en esta
coyuntura política actual, puedan intervenir para luchar
contra este flagelo?
Desde 2011 venho observando no Brasil o surgimento de
vários coletivos ou associações de mulheres com deficiência.
No entanto, aparentemente poucos são os que têm conseguido
criar uma “identidade política coletiva” entre mulheres com
todos os tipos de deficiência mobilizando capital social ao articular deficiência à “consciência feminista” para além da
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“consciência de classe” e da compreensão do corpo deficiente
feminino como capital político e do capacitismo como uma
estrutura que dificulta o acesso das mulheres com deficiência
à cidadania e é atravessado pelo sexismo, racismo, classismo e lgbtfobia. A exceção me parece ser o Coletivo Feminista
Helen Keller, de abrangência nacional; e, em alguma medida, o Coletivo de Mulheres com Deficiência do Maranhão,
localizado em São Luís, Estado do Maranhão, no nordeste
brasileiro. (Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

“Que las diosas nos protejan”
Las redes sociales son un espacio de acción política
para Anahí. En una de éstas escribió:
As deusas me livrem de lives e reuniões virtuais o tempo todo.
Só vou no necessário. Isso virou o “novo normal” estressante
porque está em um ritmo desenfreado típico do capitalismo
que destrói nossas subjetividades em nome do fetiche por novas tecnologias. Não precisa ser assim. (Mello, 2019)

Ésta y otras intervenciones hacen evidentes cómo
se reproducen las lógicas de precarización del trabajo
y de las vidas. Los tiempos de pandemia y aislamiento
social implicaron transformaciones en múltiples aspectos de la cotidianeidad. Las dinámicas sociales se
ven alteradas por una situación de incertidumbre y
nos recuerdan los sentidos más profundos de la vida,
la enfermedad y la muerte. De esa manera también
se profundizan las violencias contra las personas con
discapacidad, en el contexto de extremas violencias
en Brasil:
Jair Bolsonaro é um negacionista da Ciência e da Organização Mundial de Saúde, incapaz de gerir a crise sanitária

da pandemia, o que intensifica as dificuldades que o Brasil
está tendo para combater a Covid-19, especialmente se considerarmos as pessoas com deficiência como parte dos “grupos
de risco”. Tanto é assim que o ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal, determinou que a responsabilidade pela gerência da crise pandêmica ficasse com os governos dos Estados e municípios, e não com o governo federal.
Por outro lado, Estados e municípios têm respondido desigualmente à pandemia, nem todos seguiram as recomendações da OMS para conter o avanço da pandemia - há aqueles
que adotaram a flexibilização da quarentena, por exemplo.
(Entrevista personal a Anahí Guedes de Mello)

Además, desde los espacios de acción que construye, continúa comunicando sus creaciones y sentires,
acompañando procesos, aportando a las ciencias sociales, trabajando arduamente, de esa manera y al mismo
tiempo, denunciando, resistiendo y exigiendo aún condiciones de accesibilidad.
El camino de militancia para incluir el capacitismo
como categoría interseccional se encuentra ahora con
nuevos grupos de investigadores que reconocen a Anahí como una pionera de esta propuesta y la reivindican
en sus universidades u otros espacios de alcance internacional.
Acudir, entonces, a la protección de las diosas, tiene
sentidos entretejidos: vamos a necesitar intervenciones
que todavía no percibimos y no están a nuestro alcance para generar alternativas frente a las desigualdades
que aún encarnamos, traemos a los espacios donde predomina la razón esa integralidad de los seres desde la
dimensión espiritual y nos deshacemos de la imagen de
una única deidad patriarcal, recordando que las diosas
son mujeres.
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Notas
1.
2.
3.

Como se explica más adelante, refiere a la teoría crip (teoría tullida o aleijada) que cuestiona las lógicas del capacitismo.
Citas de las respuestas a la entrevista realizada por la autora, durante la escritura de este artículo.
“A deficiência auditiva (DA) pode ser caracterizada de diferentes formas, e a escala da audição apresenta vários graus,
sendo que algumas pessoas escutam muito pouco, percebendo
apenas sons ambientais de alta intensidade, e outras conseguem

ouvir a voz humana, mas não conseguem compreender as palavras, principalmente devido à poluição sonora existente no
ambiente. Há, também, aquelas que ouvem sons na faixa das
baixas freqüências, o que faz com que percebam apenas partes
das palavras, isto é, as palabras ficam soltas e incompletas tal
que […] estas vão precisar da leitura labial para completar
o que lhes falta no processo de formação sonora das palavras”
(Mello, 2007: 374-375).
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