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Prólogo

Escrever um prólogo para a obra de alguém que você ad-
mira tanto, que derramou tanto coração e tanta sabedoria 
nele, com quem você aprendeu tanto, é como tentar acres-
centar molho aos salgados, você simplesmente acha que não 
pode acrescentar mais nada a ele. 

Portanto, deixando de lado minha pressa, vou me con-
centrar em tentar introduzir este presente que Itxi dá aos 
movimentos sociais, que aparece em um momento em que 
todos nós descansávamos pacificamente sobre os louros de 
um capacitismo vencido que não tínhamos a força (nem a 
intenção) de rever em nós mesmos. É verdade que houve 
falta de referências, então aqui apresento uma, se você ain-
da não teve a sorte de tê-la ouvido em um evento ou centro 
social, para que possamos nos reunir, pois garanto que Itxi 
vai com tudo.

O que tem em mãos é aquela pedra angular que não po-
deria ser mais necessária, é aquele estalo mental quando 
de repente tudo se encaixa, aquela bola de neve que logo se 
tornará uma avalanche que revolucionará até deixar tudo de 
cabeça para baixo, que é o que precisa ser feito. Este fanzine 
é um grito de alento, mas também um desejo de ver além, 
um suco concentrado de resistência para pura pedagogia an-
ticapacitista.

Tudo isso vem cozinhando há muito tempo, e como toda 
coisa boa foi-se acrescentado ingredientes, temperos, pa-
ciência (muitíssima paciência), fogo lento e fogo alto, de 
acordo com gostos e aversões, ao fogo de uma conversa que 
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mudou a perspectiva de muites de nós, nascidos em um pe-
queno evento no C.S.O. (Centro Social Okupado) La Yaya em 
Madri, que alguns de nós tiveram a sorte de assistir. Desde 
então, foram muites que queriam ser alimentados por essa 
voz emergente, então a conversa não veio apenas de La Yaya, 
mas também de Madri, Euskal Herria, Galiza e assim por 
diante...

E acredito que, uma vez levantadas certas questões, mes-
mo que ainda não possam ser resolvidas, elas não param de 
ressoar nas consciências; acredito que é nisso que consiste 
uma brecha, em deixar uma rachadura e mesmo que ela ain-
da não mande tudo para os ares, pouco a pouco fará com que 
tudo tombe; este fanzine é uma forte sacudida rumo a um 
futuro onde não precisaremos gritar para fazer ouvir o justo.

Só me resta agradecer tudo o que Itxi propõe, explica com 
clareza e contundência, por todo o esforço e por ser ela, que 
é pura luta e pedagogia, e por minha enorme sorte, também 
é minha amiga. Vida longa à amizade e ao Capacitismo, Gê-
nero e Anarquismo <3

Flávia, Madri 2021.
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Introdução

Este livrinho/fanzine é escrito a partir do amor, da ternu-
ra e da raiva, muita raiva. Tenho como objetivo visibilizar 
a violência capacitista e lutar contra o sistema que a gera e 
perpetua, de um ponto de vista crítico e acessível, e reunir 
algumas das palestras que dei sobre prisões, especismo...

O projeto Lucha Contra el Capacitismo nasceu em 2017, com 
um blog com o mesmo nome. De onde mais tarde vieram as 
palestras e um ou outro programa de rádio, como Degenera-
das ou Lluvia con truenos (dois projetos mais que estupendos 
e com pessoas muito agradáveis). Depois destes projetinhos 
e depois de ver que tudo o que eu lia de um ponto de vista 
crítico e anarquista sobre o capacitismo estava em inglês, 
decidi criar este textinho.

Não procuro ser acadêmica, nem representar todas as 
perspectivas e lutas dentro do anticapacitismo, mas minha 
visão da luta como uma mulher aleijada, cis, branca, bisse-
xual, que é lida a partir do “able-passing”1 (porque como al-
guns terríveis cavalheiros me disseram uma vez “você não é 
manca o suficiente para rirmos de você”)... 

Isto é relevante para mim porque as palestras e os fanzi-
nes têm uma base teórica bastante forte, mas também par-
tem da experiência, marcada pela minha situação de opres-

1  Able-passing é o termo que se usa no mundo anglo-saxão para referir-se àque-
las pessoas que fisicamente “não parecem aleijadas”, o que é bastante violento, 
porque se nos nega a identidade de aleijadas fazendo parecer que temos os pri-
vilégios das não aleijadas. Quando realmente a maior violência é nos negar essa 
identidade.
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são e privilégio. Com isto quero dizer que o que eu digo não 
é a verdade absoluta, mas minha visão da realidade. Para 
mim, o fator experiência é importante porque no fim são 
nossos corpos e mentes que experimentam a violência e 
muitas vezes a teoria não reflete exatamente o que sentimos 
ou vivemos. 

Falar a partir da vivência me permite fortalecer todas 
aquelas experiências que o sistema tentou ocultar através da 
invisibilização das violências que vivemos.

Gosto de contar a história deste projeto porque ele existe 
graças aos meus amigues, que passaram por ele (Luna, Celia 
e Koa), todas as pessoinhas dos coletivos e centros sociais 
que me acolheram desde aquela primeira conversa que Fla-
via mencionou em 2018 no CSOA La Yaya, a todes es amigues 
que conheci graças a ela, a todes que aguentaram meus ar-
ranhões....

Para mim, o importante deste projeto é que ele surge da 
necessidade, da falta de informação crítica, da invisibiliza-
ção da violência, do tabu que foi criado em torno da defi-
ciência... E, sobretudo, da ideia de desconstruir e construir 
através da (auto)formação. Idealizando criar e dar referên-
cias para crianças e jovens com deficiência que estão se des-
cobrindo em um mundo violento. São referências que eu e 
muitíssimas pessoas deficientes, particularmente na Espa-
nha, não tínhamos e crescemos acreditando que a deficiên-
cia era uma doença, que era um assunto individual e que não 
cabia na esfera política.

Em relação ao uso da linguagem, o fanzine é escrito usan-
do o como gênero neutro “e”. Uso “e” ao invés de “x” ou “@” 
porque é mais acessível de ler, tanto para pessoas que usam 
leitores de texto como para quem quiser ler em voz alta e 
como uma forma de representar todas as pessoas, indepen-



Luta contra o capacitismo: anarquismo e capacitismo | 9

dentemente do seu gênero. O uso do masculino (promovido 
pela Real Academia Espanhola – RAE2 - como “neutro”) é, ao 
fim e ao cabo, uma ferramenta do sistema patriarcal, que 
considera as mulheres e as pessoas dissidentes de gênero a 
partir da alteridade, tendo o homem como referência. Este 
uso da linguagem invisibiliza aquelas pessoas que são con-
sideradas “alteridade” (de uma perspectiva androcêntrica) e 
configura o pensamento, impondo o masculino como nor-
ma e tudo o que está fora do masculino (cis, branco, não-
-defi, hétero...) como alteridade. Por isso, e como forma de 
torná-la visível e fazer da linguagem uma ferramenta de li-
bertação, decidi usar a “e”.

2   Instituição patriarcal, colonial, racista, capacitista, LGBTQIA+fóbica... que em 
nada apoio neste texto e contra a qual quero lutar.
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O que é
deficiência?

Aviso de conteúdo: Capacitismo

Para começar a falar de capacitismo, acho importante de-
finir e entender o que é deficiência, porque, embora pareça 
ser uma questão simples que normalmente conhecemos, 
devido ao fato de vivermos em uma sociedade capacitista, a 
noção que costumamos ter tende a ser opressora. 

A deficiência pode ser entendida de diferentes pontos de 
vista. Pode ser entendida como uma doença, se a olharmos 
a partir do modelo médico, como uma construção social, se 
a analisarmos pelo modelo social, como uma questão políti-
ca, se a entendermos através do modelo crítico... Portanto, 
é complicado dar uma definição concreta. Também é com-
plicado porque, como veremos, é uma construção social, e 
como pode acontecer com a ideia de “mulher”, defini-la é, 
no mínimo, complicado.

Uma forma de ver como a deficiência é atualmente con-
cebida é através da definição proposta pela RAE (março de 
2020). Não porque considere a RAE como a referência má-
xima em termos de uso da linguagem (pelo contrário), mas 
porque é um reflexo do que o sistema nos impõe. 

A definição diz assim:
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“Quem padece de uma limitação física, sensorial ou 
psíquica que a incapacita total ou parcialmente para 
o trabalho ou para outras tarefas ordinárias da vida”. 

Em outras palavras, é uma visão da deficiência como uma 
doença e como um problema individual, que compreende a 
ideia de dignidade baseada na produtividade e na utilidade 
dos corpos e mentes. Somente o corpo capaz de produzir o 
máximo lucro para a sociedade capitalista ( já que será pro-
dutivo) será útil e válido. 

Esta ideia surge do modelo médico da deficiência. Este 
considera a deficiência como uma doença e culpa a pessoa 
por ela. A pessoa deficiente será considerada como alguém 
que não está adaptada à sociedade, que está fora da norma 
médica e que deve ser curada para poder fazer parte dela. 
Está, portanto, intimamente ligada à moral judaico-cristã, 
onde a culpa é uma das máximas. 

O modelo médico tem por objetivo a medicalização das 
pessoas para que elas se aproximem o máximo possível da 
ideia de normalidade (normalidade sendo entendida como 
aqueles corpos e mentes que são capazes de produzir o maior 
lucro econômico para o sistema). O objetivo é que possam 
ser úteis (entendidos do prisma capitalista) e produzir o má-
ximo de lucro econômico (através do trabalho assalariado) 
para o capitalismo e o Estado.

Em contraste com o modelo médico, temos o modelo so-
cial. A RAE, em 2021, tentou se fazer de progressista e criou 
uma nova definição de deficiência e um pouco mais de acor-
do com este modelo, e diz assim:

“Situação da pessoa que por suas condições físicas ou 
mentais duradouras enfrenta com notáveis barreiras de 
acesso sua participação social”.
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Segue entendendo o corpo como a causa da violência, 
mas se refere à participação na sociedade, que é realmente 
onde se constrói a deficiência, e não a partir da enfermidade.

O modelo social considera que a deficiência surge da in-
teração da pessoa com um contexto incapacitante e inaces-
sível. Se entende como uma questão social, um constructo 
social criado pelo sistema, e desta forma se coletiviza a pro-
blemática. Como solução, em vez de modificar as pessoas, 
como faz o modelo médico, propõe modificar o ambiente, 
tornando-o acessível e “reabilitando” a sociedade. A de-
ficiência vem a ser entendida como um constructo social, 
ou seja, é a sociedade que cria a ideia de deficiência. Não 
se nasce deficiente, torna-se. É importante mencionar que 
o modelo social luta pelos direitos das pessoas deficientes, 
o que em inglês é chamado de “disability rights” (direitos das 
pessoas deficientes). 

O problema com este modelo é que, apesar de considerar 
a deficiência como um constructo, separa a ideia de limita-
ção (a parte corpórea ou mental) da deficiência. Possibilita 
que o corpo e/ou a mente tenham limitações e que é a intera-
ção dessas limitações com ambientes inacessíveis que cria a 
ideia de deficiência. Isto implica que, mesmo que a socieda-
de seja 100% acessível, não há ideia de deficiência como tal. 

As pessoas que anteriormente eram consideradas defi-
cientes podem ter conflitos com seus corpos, pois esses cor-
pos ou mentes têm limitações ou deficiências. Não luta para 
romper com a norma que estabelece as bases do sistema ca-
pacitista, mas para tornar a sociedade acessível.

Além destes dois modelos, que são mais difundidos, há 
outros que também ajudaram a construir a ideia que temos 
hoje da deficiência. Os modelos que estabelecem as bases 
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do modelo médico atual são o modelo religioso e o modelo 
eugênico.

O modelo religioso (no Estado espanhol, a religião pre-
dominante ou a que tem mais “benefícios fiscais” é o cris-
tianismo), que atualmente não está tão presente, mas lan-
çou as bases deste modelo e da ideia de caridade associada 
à deficiência. O modelo religioso assume que a deficiência é 
uma punição de Deus por algum ato cometido pela pessoa 
(um pecado). Individualiza a deficiência e a baseia na culpa. 
A deficiência seria entendida como um problema individual 
e uma cura é encontrada através do perdão e de um com-
portamento e moral consideradas corretas de acordo com a 
religião (cristã). A moral judaico-cristã tem grande impacto 
sobre este modelo, que evoluirá para o modelo médico.

O modelo eugênico, por outro lado, considera a deficiência 
como um defeito da raça humana e tem como objetivo a me-
lhora da qualidade genética. Propõe a seleção reprodutiva, 
assim como os nazis. É um modelo que ainda hoje está vigen-
te, mas sobretudo dentro da medicina e do modelo médico, 
e que podemos ver em práticas como a esterilização forçada 
(punida por lei pelo Estado espanhol em 2021), a diferença de 
semanas no aborto de um feto “não deficiente” e “deficiente”, 
a concepção médica da deficiência...

Os modelos vinculados ao modelo social são o modelo dos 
direitos humanos, que é o precedente deste modelo, e o mo-
delo radical, que surge como uma resposta ao modelo social.

O modelo dos direitos humanos é baseado na luta pelo 
reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, 
mas sem focalizar a raiz do problema, que é o sistema capa-
citista. Ela está muito vinculado à ONU e tem tons patologi-
zantes, assim como paternalistas. Sua premissa é considerar 
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as pessoas com deficiência como pessoas e, portanto, conce-
der-lhes os direitos que elas têm pelo fato de sê-los.

E por último, o modelo radical, que é aquele com o qual 
eu mais concordo no momento. O modelo radical considera 
a deficiência como um constructo social e, portanto, como 
um sistema de opressão. Afirma que a deficiência é definida 
pelo grupo opressor, ou seja, as pessoas sem deficiência. 

Por sua vez, o vincula a outras opressões, criando uma 
ideia intersetorial de deficiência. Afirma que todas as opres-
sões (sexo, raça, orientação sexual...) em algum momento 
da história também foram consideradas deficiências. Está 
muito centrada na desconstrução da ideia de normalida-
de, bem como na reivindicação de justiça, o que é chamado 
de “disability justice”3. Supõe uma das primeiras diferenças 
com o modelo social. Enquanto um reclama por direitos, o 
outro reclama por justiça. A novidade deste modelo é que 
ele convoca uma resposta política. Não considera que exista 
uma deficiência nos corpos e mentes dos deficientes, uma 
vez que sua ideia é destruir a normalidade. Tudo isso tem o 
objetivo de alcançar a transformação social através da ação 
coletiva. Um ponto muito importante do modelo radical é 
o uso da linguagem, usam palavras que têm sido utilizadas 
como insultos para reapropriá-las e ressignificá-las.

Dentro do modelo radical se destaca o movimento “Cri-
pple Punk” (“punks aleijados” em português). É um mo-
vimento social defi que luta contra a ideia da deficiência 
como fonte de inspiração para as pessoas sem deficiência. 
Por sua vez, confronta a ideia de que devemos parecer bons 
para sermos ajudados por pessoas não deficientes através 

3   A ideia do desability justice surge a partir do Desability Justice Collective (Coleti-
vo de Justiça Deficiente), um grupo de pessoas deficientes que eram racializadas, 
queer e trans nos Estados Unidos, que tinham como objetivo mostrar como a defi-
ciência e o capaticismo estavam ligados a outras formas de opressão.
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do apoio mútuo entre as pessoas aleijades que rompem 
com o molde do normal.

Este movimento foi criado por e para pessoas deficientes, 
a partir da própria experiência e a vivência de deficiência 
e as violência sofridas. Tem como objetivo modificar a vi-
são que se tem das pessoas aleijadas como pessoas que não 
causam problemas, que não sentem culpa e que investem 
grande parte de sua energia para não parecerem aleijadas. 
Pretendem romper com os estereótipos gerados sobre nós 
e, com isso, a ideia negativa que se tem sobre da deficiência.

Três pontos muito importantes quando se trata de enten-
der o Cripple Punk são:

1. O apoio mútuo;
2. A sobrevivência básica; 
3. A melhoria da qualidade de vida.
Podemos ver como a ideia de deficiência é muito ampla.
Na verdade, tomando como referência o modelo social e o 

radical, não teríamos uma definição concreta do que é uma 
pessoa deficiente. É uma pessoa que está fora da norma ca-
pitalista e capacitista imposta, que é oprimida e violentada 
por isso, mas, sendo um constructo social, não existe uma 
resposta concreta (como pode acontecer com a ideia de mu-
lher, que para cada mulher pode ser distinto).

O importante é que cada um de nós possa ter a capacida-
de de nos autodenominar, de decidir se somos deficientes ou 
não. Teoricamente é algo simples, mas na realidade, como já 
mencionamos anteriormente no modelo radical, não é as-
sim. Atualmente, é o Estado que decide se somos deficientes 
ou não, utilizando escalas patologizantes e nos colocando 
em uma porcentagem que é irreal. 
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O problema, além do fato de que é o Estado que tem au-
toridade para decidir se somos ou não deficientes (tirando 
todo o poder de decisão sobre nossos corpos), é que estas 
escalas não refletem as condições de todas as pessoas. Além 
disso, a decisão de conceder ou não uma carteirinha de de-
ficiência está sujeita a termos econômicos. Se você vive em 
uma Comunidade Autônoma com “amplos recursos econô-
micos” dedicados ao apoio a pessoas deficientes, terá maio-
res chances de receber o cartão do que se você viver em uma 
comunidade com poucos recursos. 

Com esta análise de modelos também quero refletir so-
bre de onde estamos nos movendo nas lutas sociais: estamos 
considerando as pessoas deficientes como doentes e, portan-
to, não as consideramos dentro das lutas? Acreditamos que 
estando doentes, pertencemos apenas ao campo médico? É 
por isso que acho que também é relevante criar um modelo 
anarquista de deficiência, onde analisamos e questionamos 
como o sistema oprime e cria a deficiência e que mecanismo 
temos ou podemos criar para acabar com ele e cobrir as ne-
cessidades de todas as pessoas. 

Porque não vale a pena lutar somente as pessoas com de-
ficiência se não tivermos um apoio real dos movimentos so-
ciais. 

De nada nos serve que nos mencionem em manifestos 
para aparentar uma falsa interseccionalidade se não nos dei-
xem fazer parte de sua luta ou de seus espaços.

De nada nos serve para nós lutarmos se a vida das pessoas 
com deficiência é de segunda categoria, se os coletivos são 
antipoliciais, mas os assassinatos de pessoas com deficiên-
cia nas mãos da polícia não importam. Um exemplo, como 
muitos outros, é o assassinato de Eleazar, um homem cigano 
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deficiente que se tornou invisível pelos movimentos sociais 
“hegemônicos”.

De nada serve para nós fazermos pedagogia e só servir-
mos para ocupar cotas de Interseccionalidade.

A luta defi é válida, está presente e deve ser levada em 
conta e respeitada. 

Porque somos pelas que lutaram, e muites des que lu-
taram foram considerades deficientes (sejam as mulheres 
como histéricas, ao coletivo LGBTQIA+ como doentes, pes-
soas racializadas como “burras”...) esquecer ou tornar invisí-
vel o capacitismo significa apagá-les da história e negar nos-
sa luta anticapacitista e nossos direitos.

Finalmente, e penso que isto é algo que também deve es-
tar presente em outros movimentos que lutam contra a pa-
tologização, quero acrescentar que quando falo de despato-
logização não quero fugir da enfermidade ou apontar o dedo 
para pessoas cronicamente doentes, mas sim deixar claro 
que a ideia de deficiência vai além da enfermidade - tem a 
ver com a forma como a sociedade capitalista é construída e 
como ela nos lê como pessoas, unicamente a partir de nossa 
força de trabalho.
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Que linguagem 
utilizamos?

Aviso de conteúdo: Capacitismo

A linguagem estrutura o pensamento, e é um reflexo da 
realidade social. Ao mesmo tempo, o nosso uso da lingua-
gem permite-nos modificar a realidade que habitamos. Ao 
nomear as opressões invisibilizadas, somos capazes de co-
locar em primeiro plano estas violências que sofremos, lhes 
damos a importância que merecem e nos serve como uma 
primeira ferramenta de desconstrução. Quando se trata de 
analisar as palavras que utilizamos quando falamos de capa-
citismo, encontramos várias delas. Podemos dividir segundo 
o modelo que as cria ou as utiliza. Há outras que funcionam 
como sinônimos, que são eufemismos e têm conotações pa-
ternalistas e capacitistas.

Por um lado, a partir do modelo médico se utilizaria a 
palavra incapacidade, referindo-se ao valor do corpo. Con-
sidera o valor de uma pessoa de acordo com o seu nível pro-
dutivo à medida que ela se afasta ou se aproxima da norma 
estabelecida. É, portanto, uma concepção capitalista dos 
nossos corpos, onde só são considerados valiosos segundo 
sua capacidade de produção. Além disso, não só em termos 
da sua capacidade de produzir lucros através do trabalho 
assalariado, mas também por como o sistema médico pode 
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lucrar com pessoas com deficiência através de empresas far-
macêuticas, fisioterapeutas, clínicas e seguros privados...

No modelo social predomina o uso de duas palavras, di-
versidade funcional e deficiência.

O conceito de diversidade funcional surgiu como resulta-
do do Foro de Vida Independiente, um grupo de pessoas com 
diversidade funcional que lutam pelos direitos das pessoas 
com diversidade funcional. 

Pessoalmente, acredito que o termo cunhado tem prós e 
contras. Como prós, é o único termo que foi criado por pes-
soas oprimidas, por que está se evitando o fato de que seja o 
grupo opressor que nos defina. Apesar disso, embora o ter-
mo tenha sido criado pelo coletivo, não se pode evitar o fato 
de serem os opressores/Estado que nos definam, uma vez 
que é o Estado que reconhece administrativamente quem é 
e quem não é deficiente. Mesmo que possamos definir a nós 
próprios, é o Estado que tem o poder de ditar quem é e quem 
não é deficiente e tudo o que lhe está associado.

Os contras que surgem para mim ao analisar esta palavra 
são vários. Por um lado, considero o conceito um eufemismo 
pelo medo de não magoar as pessoas quando nos referimos 
a elas. E por outro lado, leva à invisibilização da opressão. 
Falar de diversidade estabelece que somos todos diferentes, 
mas isto não implica que não devamos ter os mesmos direi-
tos. Numa sociedade utópica em que não existia um siste-
ma de opressão, esta concepção de deficiência eu poderia 
entender como válida (embora não na sua totalidade, pois 
voltaríamos a cair na ideia de que há corpos que são normais 
e outros que não o são). Mas, numa sociedade capacitista 
como a do Estado espanhol, pessoalmente creio que utilizar 
este termo mascara a violência capacitista. Estaríamos igua-
lando pessoas opressores com oprimidas e ignorando a rea-



Luta contra o capacitismo: anarquismo e capacitismo | 21

lidade das pessoas com deficiência. É importante enfatizar 
que não somos apenas diversos, mas que o fato de sermos 
diversos significa que a sociedade nos identifica como infe-
riores e indesejáveis (que é justo nesse ponto onde começa o 
capacitismo) e por isso nos assassinam, violetam ou discri-
minam.

Usar a diversidade funcional é como falar de pessoas em 
vez de falar mulheres nos estudos feministas. É evidente que 
as mulheres somos pessoas, mas falar de mulheres coloca o 
enfoque na violência que sofremos porque rompemos com 
a norma do homem cis. 

Continuando com a análise da palavra “diversidade fun-
cional”, a utilização da palavra “funcional” refere-se à par-
te corpórea das pessoas, o que nos patologiza. Ao falar de 
funcional, retorna-se ao modelo médico-reabilitador, vendo 
a pessoa de acordo com a sua capacidade de produção ou 
simplesmente pela sua corporeidade, não pelo conjunto da 
corporeidade e sociedade. Acaba caindo nas garras do capi-
talismo e em considerar as pessoas a partir desta ideia de 
máquinas eficazes. Tocadxs (no Instagram) deixa claro com 
a seguinte frase: “não quero ser funcional para a mercantili-
zação do nosso bem-estar”.

Continuando com os termos utilizados ou criados a partir 
do modelo social, temos a palavra deficiência. Esta palavra 
desperta bastante controvérsia dentro do próprio coletivo. 
Por um lado, há pessoas que afirmam que o uso desta pa-
lavra apenas encoraja uma maior discriminação, pois traz 
consigo uma série de atributos negativos que reforçam este-
reótipos já definidos, e porque gramaticalmente implica que 
somos menos capazes.

Por outro lado, há pessoas que preferimos o uso de “defi-
ciência” como forma de reapropriação do termo. Nos permi-
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te ressignificá-la e retirar-lhe todos aqueles atributos negati-
vos que foram estabelecidos pelo sistema capacitista. Além 
disso, como deixa bem claro Elisa Coll falando sobre bisse-
xualidade no seu livro Resistencia Bissexual, as palavras mu-
dam de significado, e nem bi- significa que somos atraídos 
apenas por dois gêneros, nem defi- significa que tenhamos 
menos capacidade.

O uso de deficiência a partir do modelo radical visa preci-
samente isso, utilizar esta palavra como uma forma de luta, 
pois é a que nos permite refletir a realidade de como a socie-
dade incapacita as pessoas e assim nos reapropriar de um 
termo que tem sido utilizado para nos insultar. É também 
uma forma de lutar contra o próprio Estado que nos defi-
ne, porque estaríamos rompendo com a ideia de deficiência 
como algo negativo e que transmite tristeza. 

Como Leonor Silvestri diz em Games of Chron, só será 
ofensiva a palavra “deficiência” ao utilizá-la em uma frase e 
substituí-la por “mulher, loira, lésbica...” é ofensivo. 

Utilizo-a também como forma de contrariar os discursos 
de algumas organizações ou partidos políticos que nos que-
rem definir, tais como a ONCE (Organización Nacional de Cie-
gos de España) ou o PP (Partido Popular). Ambos usam a pala-
vra deficiência, mas não a usam de um ponto de vista crítico, 
muito pelo contrário. Fazem-no a partir de uma situação de 
poder em que pessoas que não são deficientes aproveitam 
o trabalho de pessoas com deficiência para obterem lucro, 
como faz a ONCE ao contratar pessoas com deficiência em 
condições muito precárias ou o PP ao infringir as leis sobre 
acessibilidade em edifícios ou a lei de dependência.

Quanto a utilizar “deficiente” ou “com deficiência”, prefi-
ro deficiente/pessoa deficiente, pois permite-me refletir que 
é a sociedade que torna a pessoa deficiente. Por outro lado, 
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a utilização de “pessoa com deficiência” culpa a pessoa por 
sua situação e a patologiza, como se tivesse catarro ou gri-
pe. Está implícito que é uma doença que tem de ser curada, 
como se tivéssemos com um resfriado. 

Quando falamos de outras identidades relacionadas com 
o gênero ou a sexualidade, não há dúvida sobre que pala-
vras usar. Referimo-nos às pessoas de acordo com a sua 
identidade. Em nenhum momento se coloca a questão de 
usar pessoa “com mulherismo”, “com lesbianismo” ou “com 
racialismo”. Isto porque nem o gênero, nem a sexualidade, 
nem a raça são consideradas doenças, mas a deficiência é. 
Por conseguinte, prefiro usar “deficiente”, porque para mim 
é uma identidade. 

E quando nos discursos progressistas vendem a ideia de 
que a deficiência é uma má atitude, que somos mais do que 
a nossa deficiência, ou que somos inspiradoras por sermos 
deficientes, tudo o que estão fazendo é negar o capacitismo 
e dar a entender que a deficiência é algo negativo. É como 
se disséssemos que as mulheres são muito mais do que mu-
lheres, que o nosso gênero não nos define. Quando de fato, a 
deficiência, o nosso gênero ou a nossa sexualidade nos SIM, 
NOS DEFINEM. Não de um todo, mas a partir da intersecção 
de todas as categorias. 

Chamemos as coisas pelo seu nome e as pessoas por sua 
identidade. E claro, NEM TODAS AS PESSOAS SÃO DEFI-
CIENTES. É uma frase comum dizer que todas as pessoas 
são deficientes, mas não é este o caso. O que acontece é que 
o capitalismo nos vendeu uma ideia falsa e insustentável de 
individualidade, uma vez que somos seres sociais, somos 
vulneráveis e a norma capitalista não se ajusta à nossa reali-
dade, tal como o trabalho remunerado não é concebido para 
viver, apenas para manter o sistema. Mas isso não exclui o 
fato de existirem pessoas deficientes e não deficientes, uma 
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vez que está enquadrado dentro de um sistema de privilé-
gios e opressões.

Outro tipo de palavras usadas para nos definir que se pre-
tende mascarar dentro do modelo social são eufemismos 
tais como “capacidades diferentes ou especiais”. Especiais 
são as pizzas, não as pessoas, isso é o primeiro.

Se utilizam como uma forma de evitar a palavra deficiên-
cia, por medo, e são ainda mais ofensivos. São usadas porque 
a palavra deficiência em si mesma tem conotações negati-
vas, mas também porque somos considerados frágeis, qual-
quer palavra ou comentário pode ofender-nos ou ferir-nos, 
pelo que somos evitados a todo o custo de nos mencionar ou 
falar sobre nossa realidade. Desta forma, foi construído um 
tabu em torno da deficiência que favorece a invisibização 
que vivemos.

Mas, ao fim e ao cabo, todos têm o poder de decidir como 
querem ser designados e com que palavra se sentem mais 
confortáveis, e ninguém deve ter o poder de lhes negar esta 
decisão. Em relação a esta ideia negativa de deficiência, uma 
grande parte dos insultos que usamos na nossa vida cotidia-
na em espanhol foram construídos. Sem o percebermos, o 
que estamos fazendo é perpetuar a concepção negativa da 
deficiência enquanto oprimimos através da linguagem. 

Alguns exemplos disto são insultos tais como retardade, 
mongol (com as suas conotações racistas que possui), alei-
jade ou mesmo a própria ideia de deficiência ou deficiente. 

Como já mencionamos anteriormente, Leonor Silvestri 
fala precisamente sobre isto, como no fim a palavra defi-
ciência assumiu tons catastróficos ou ofensivos, mas só deve 
ser ofensiva quando é usada como um insulto. Pessoalmen-
te, não vou me posicionar nem a favor nem contra de ser 
utilizada, mas devido à reflexão sobre o uso da linguagem. 
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Além disso, se forem utilizados como uma forma de se defi-
nir, que cada pessoa o faça como desejar, eu, por exemplo, 
uso muito aleijade.

Se este tipo de palavras estiver integrado no nosso voca-
bulário, pensar de onde as dizemos, que objetivo queremos 
alcançar com elas e se existe uma palavra alternativa que 
nos permita substituí-la. De onde surgem, porque é que as 
usamos...

No fim, a linguagem modifica a sociedade ao mesmo tem-
po que modifica as nossas mentes e a nossa concepção da rea-
lidade. Se deixarmos de usar este tipo de palavras porque as 
consideramos ofensivas ou deslocadas, uma vez que ser alei-
jada não é uma coisa má, o que estamos fazendo é valorizar 
a deficiência e mudar todas as ideias capacitistas que estão 
ligadas a estes insultos. Se queremos continuar a utilizá-las, 
deveremos estar conscientes da posição que fazemos, o que 
pretendemos alcançar com este uso da linguagem e em que 
contexto o fazemos. Temos de analisar se o fazemos pelo lado 
opressor e, portanto, perpetuando a violência capacitista. 

Ou se pelo contrário, a partir do lado do oprimido com o 
objetivo de nos fortalecer através de palavras que têm sido 
historicamente usadas para nos subjugar e/ou ferir.

Em qualquer dos casos, devemos analisar a linguagem e 
qual é o nosso objetivo com ela, pois pode ser uma faca de 
dois gumes. Para terminar com a linguagem, mas saindo da 
forma como nos chamamos, teríamos a forma como chama-
mos as pessoas que não são deficientes. 

Quando falamos de outras opressões, tais como gêne-
ro ou a sexualidade, temos formas de denominar tanto es 
opressores como es oprimides. São categorias que nos defi-
nem dentro de um ou outro grupo, e se constroem a partir 
da negação da norma (es opressores). Por exemplo, na ca-
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tegoria sexualidade (dentro de uma sociedade e de um sis-
tema heteronormativo), o que é estabelecido como normal 
é ser hétero, e a raiz da negação desta norma se constroem 
o resto das orientações. Na deficiência acontece o mesmo, 
uma vez que a deficiência resulta da negação de um modelo 
normativo de corpo e mente, mas não há nenhuma catego-
ria que defina o grupo opressor. Considera-se que não ser 
defi é o normal, pelo que em nenhum momento essa palavra 
foi criada, e portanto, as pessoas sem deficiência não costu-
mam repensar ou analisar a sua posição ou a sua realidade. 
Normalmente não é entendido de uma perspectiva de opres-
são, mas da ideia de enfermidade.

Após muita leitura e investigação, decidi usar a palavra 
“não-defi” ou “não-deficiente” para definir o grupo opressor. 
Em inglês, usa-se non-disabled ou able-bodied, que significa 
não deficiente ou corpo capaz, mas em espanhol não há 
nenhuma palavra estabelecida. Uso não-deficiente porque 
embora fosse lógico utilizar “eficiente”, penso que reforça 
os estereótipos negativos que nos foram impostos. Especial-
mente no momento em que se encontra a luta anticapaci-
tista dentro do estado, que apenas começou, o que significa 
que há pouquíssima informação em espanhol sobre a luta e 
pode ser mal interpretada. No fim, as palavras e a linguagem 
são ferramentas que nos permitem definir a realidade e de-
finirmo-nos a nós próprios, pelo que devemos dar-lhes a im-
portância que têm. Não só devido ao seu poder de mudança, 
mas também devido ao poder de mudarmos a nós próprias. 

O fato de poder nos autodefinir sem a necessidade do Esta-
do ou das instituições que assim fazem, ou o poder que temos 
de mudar o que estas instituições pretendem que acredite-
mos. O criar definições alternativas à RAE significa valorizar 
o nosso poder de ação face a uma sociedade que tenta nos 
silenciar e nos trancar em nossas casas/instituições.
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O que é o
capacitismo?

Aviso de conteúdo: cApAcitismo

Ao falar de deficiência é inevitável falar de capacitismo, ou 
pelo menos se entendermos a deficiência do ponto de vista 
político (mesmo que se fale com um professor que tenha Ne-
cessidades Educativas Especiais4, ele dirá que ela não existe). 

É uma palavra que agora começa a ser ouvida com mais 
frequência nos movimentos sociais, mas seu significado e 
o que ela implica não é muitas vezes explorado em profun-
didade. O capacitismo é a opressão que nós as pessoas defi-
cientes enfrentamos, e surge do sistema capacitista, que é 
o sistema social, político e econômico que discrimina, vio-
lenta, marginaliza e assassina as pessoas deficientes pelo 
fato de o serem. É um sistema no qual corpos e mentes são 
valorados de acordo com o padrão de normalidade, inteli-
gência, excelência, magreza, utilidade, beleza.... Este valor é 
determinado pelo capitalismo (e pelo Estado). Cria-se a ideia 
de uma pessoa “perfeita”, aquela que produz lucro para o sis-
tema através de seu trabalho e de seu capital erótico.

 Nosso valor é medido em termos de nossa utilidade para 
outras pessoas. Qualquer pessoa que se desvie desta ideia 
por ser não poder trabalhar ou por supostamente não poder 

4   Só com o nome já se percebia que algo não era bom.
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fazê-lo é discriminada e incapacitada, deixando de ser con-
siderada como uma “pessoa” e perde todos os seus direitos. 
É por isso se diz que a deficiência não existe, que é um cons-
tructo social, porque surge através da discriminação e do 
impedimento de pessoas não-normativas. Uma pessoa não 
nasce deficiente, mas através de sua relação com o contexto 
e como este a limita, se cria a deficiência. 

Algumas das estratégias utilizadas por este sistema para 
exercer violência são a infantilização5 (ligada à concepção 
negativa que se tem das crianças), a esterilização, o encar-
ceramento ou mesmo o assassinato. Estas estratégias evoluí-
ram à medida em que o sistema capitalista evoluiu. Surge da 
necessidade do capitalismo de criar e promover a ideia de 
um corpo eficaz, que é capaz de produzir lucro econômico 
e social. Na industrialização, o que prevalecia era o corpo 
entendido como mão-de-obra. 

A eficiência do corpo estava ligada aos padrões de saúde 
estabelecidos pela medicina, que buscava a funcionalidade 
do corpo. Esta norma médica marcava a eficácia esperável 
do corpo, unindo a saúde corporal à produtividade econô-
mica. Com o capitalismo de consumo, a produção torna-se 
produção de consumidores, onde a publicidade, a imagem 
e os ideais estéticos predominam. O sucesso social, portan-
to, está vinculado ao físico, e o ascenso social se refletirá na 
conformidade do quão ajustado seja seu corpo com o ideal 
estético, com a norma. (O fato de que se evolua a um capita-
lismo de consumo e transforme a violência médica não im-
plica que a ideia anterior da industrialização não esteja mais 
presente, mas sim que coexistem).

5   Cuidado com o uso desta palavra!!! Às vezes se utiliza de forma rápida mas ao 
fim o que podemos estar fazendo é reproduzir violências autocêntricas.
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A medicina no capitalismo de consumo se encarregará de 
promover a saúde ligada à esfera estética; qualquer corpo 
que se assemelhe a esta ideia de beleza do consumidor será 
considerado são. O que leva a medicina a normalizar corpos 
para alcançar tanto a saúde quanto a beleza, criando o ideal 
de corpos sãos-belos-bons-magros. Os corpos serão regu-
lados para se adequarem a esta norma, legitimando o não-
-legítimo. Esta regulação muitas vezes envolve a retirada de 
nosso controle sobre nossos corpos. No meu caso, por exem-
plo, quando eu tinha 3 ou 4 anos, os médicos decidiram que, 
para que eu andasse “melhor” (isto é, sem mancar e andar 
na ponta dos pés, porque isso não era esteticamente agradá-
vel), o que deveriam fazer era cortar meu tendão de Aquiles. 
Desta forma, o que eles conseguiram foi tirar meu controle 
sobre meu pé, para que ele caísse sob o peso da gravidade e, 
portanto, fizesse o jogo do andar normativo, mas sem que eu 
tivesse o poder de decisão sobre meu próprio corpo. 

Desta forma, as pessoas deficientes sempre foram regula-
dos e reabilitados pela medicina, com a ideia de buscar uma 
cura que nos aproxime da legitimidade corporal. Patologi-
zando a deficiência, e estabelecendo uma lógica de submis-
são e hierarquização. 
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Cárceres e
capacitismo
AdvertênciA de conteúdo: cApAcitismo, 

brutAlidAde policiAl, violênciA cArceráriA

Na prisão, a deficiência e o capacitismo andam de mãos 
dadas e se apoiam mutuamente. Podemos entender isso a 
partir de dois pontos de vista, por um lado, a prisão como 
uma instituição incapacitante e não acessível, e por outro, 
as instituições como cárceres. Além disso, o encarceramen-
to de pessoas deficientes pelo fato de o serem, devido aos 
estereótipos de periculosidade associados à deficiência e à 
loucura/neurodivergência/neurodeficiência.

Antes de mais nada é importante ressaltar que as prisões 
são projetadas por e para homens, que a legislação peniten-
ciária tem lacunas legais em relação à presença de pessoas 
deficientes na prisão e que nas poucas investigações que fo-
ram realizados sobre deficiência e prisão, somente aqueles 
com certificado de deficiência são levados em consideração, 
por isso muitas pessoas deficientes foram deixadas de fora 
desses estudos.

As prisões são concebidas para punir es pobres e, sendo a 
pobreza uma das principais causas de deficiência, estima-se 
que o número de pessoas deficientes na prisão é elevado. 



32 | Itxi Guerra

Além disso, as pessoas deficientes estamos em uma si-
tuação em que, por vivermos em uma sociedade capacitista 
e capitalista, enfrentamos altas taxas de desemprego e po-
breza. E estando criminalizada a pobreza como está, não 
seria irracional pensar que algumas das pessoas dentro das 
prisões são deficientes, sejam ou não reconhecidas a nível 
estatal como deficientes. O CERMI (Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapacidad) realizou pesquisas e 
estimou que 8,5% das pessoas na prisão eram deficientes 
(com certificado), mas que uma em cada quatro pessoas com 
deficiência não tinha um certificado.

A criminalização da pobreza afeta duplamente as pessoas 
deficientes, posto que existe o “school-prision pipeline”, que se 
traduz do inglês como “encanamentos que ligam a escola à 
prisão”. Isto significa que as políticas e práticas que são apli-
cadas nas escolas empurram es pequenes defis (e em maior 
medida es pequenes deficientes racializades) para as insti-
tuições carcerárias. Devido à falta de educação acessível ou 
individualizada, e às medidas tomadas sobre essas crianças, 
a expulsão é na maioria dos casos uma das soluções tomadas 
para puni-las ou acabam sendo o que chamam de “fracasso 
escolar”. Têm uma probabilidade duas vezes maior de serem 
expulsas. 

Isto porque a educação é projetada para produzir e criar 
novos trabalhadores e es defis, ao serem desconsiderades 
neste jogo capitalista, são empurrades de lado e marginali-
zades nas escolas.

Nos EUA, 85% dos jovens encarcerados são deficientes, 
e apenas 37% deles receberam educação especializada. En-
tretanto, a educação especial/especializada também não é 
uma solução para este problema, pois só leva à segregação 
do corpo estudantil.
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Além disso, as prisões são ambientes incapacitantes, com 
condições de trabalho muito precárias, com materiais tóxi-
cos, em más condições, o confinamento por longos períodos 
de tempo afeta os sentidos, longe da rede de apoio, distan-
ciades da sociedade, com tratamento humilhante em muitas 
ocasiões, negligência médica... Pode (e muitas vezes leva) à 
deterioração física e ao sofrimento psíquico, especialmente 
com castigos como a solitária, que servem única e exclusiva-
mente para danificar a saúde física e mental das pessoas. O 
que se consegue através de tais instituições (sejam prisões, 
hospitais, residências...) é exercer controle sobre os corpos 
das pessoas e desencorajar os outros. É uma forma de con-
trole social.

Como disse Tarrío:

“Ninguém mencionou que meses antes haviam sido 
detectadas irregularidades no tratamento dos presos 
do hospital psiquiátrico, quando foi descoberto duran-
te uma visita de uma escritora que não havia pessoal 
médico especializado, que as pessoas encarregadas de 
administrar medicamentos aos presos eram os carcerei-
ros, gente desprovida de toda noção médica, que não 
eram especialistas em psicologia ou psiquiatria e que 
estavam ancoradas nos registros escolares. Tampouco 
as constantes torturas a que os presos eram submetidos, 
com banhos frios, algemas nas camas que duravam me-
ses inteiros, espancamentos e a aplicação arbitrária de 
camisas de força”.

Quanto às instituições como as casas psiquiátricos ou 
residências, são consideradas pelas próprias pessoas defis, 
como prisões com grades de ouro. Atuam como prisões, pu-
nindo e privando as pessoas de sua liberdade simplesmente 
por romperem com a norma. Estes tipos de instituições se-



34 | Itxi Guerra

guem os mesmos mecanismos que as prisões convencionais. 
Privam as pessoas de sua liberdade, são medicadas sem seu 
consentimento, sua integridade e sua capacidade de deter-
minar e decidir sobre seus corpos são questionadas, seus di-
reitos ficam em suspeição, são destituídas de sua dignidade, 
são desumanizadas.

O encarceramento em instituições se deve a dois fatores 
principais, a criminalização de pessoas neurodivergentes e 
defis e a medicalização de seus corpos a fim de adaptá-los 
a uma norma irreal. Dentro destas instituições há também 
violência física, verbal, psicológica e sexual, chegando em 
casos como assassinato.

“Uma tarde, uma mulher de uns 50 anos, a quem foi 
aplicado o ECT (eletrochoque no cérebro), morreu de 
parada cardíaca na mesma instituição psiquiátrica, a 
ambulância veio para que levasse o seu corpo sem vida, 
o pior de tudo é que antes de fazer essa “terapia” eles 
fazem a família assinar alguns papeis afirmando que 
estão dispostos a aceitar os riscos. Se aproveitam do des-
conhecimento das pessoas sobre saúde mental e a con-
fiança que existe nos especialistas para fazer com que a 
família consinta com este tipo de prática”. 

Do livro Cojos y Precarias.

A violência que se dá tem características específicas, e isto 
é, se for preciso de acompanhamento contínuo ou houver 
necessidade de que outras pessoas deem banho ou mudem 
a roupa, não é possível decidir quem o faz, como, quando... 
se tira o controle por completo de seus corpos, passam a ser 
números. 

“Alejandro. Aquilo é uma jaula com grades de ouro. Esta 
é, para mim, a definição de uma residência como essa.
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José Luis. Eu tenho outro nome para o CAMF (Centro 
de Atención a Personas con discapacidad Física): o ce-
mitério dos vivos.
O foda das residências é que as pessoas ali não têm voz 
ou voto, são números. Na verdade, as pessoas do CAMF 
não foram convidadas para a conferência, para a con-
ferência de uma associação de deficientes! A mesa de 
informação estava em frente à sala de jantar e havia 
uma cena que realmente me chocou: havia uma fila de 
moradores, fila para entrar na sala de jantar, e havia 
uma pessoa com um uniforme de funcionário do CAMF 
dando um pequeno comprimido para cada um. Seria a 
medicação deles, mas que tipo de medicação? Isto me 
deixou reflexiva. Depois reconheci uma pessoa que ha-
via conhecido dois ou três anos antes em outra associa-
ção em Madri: ele era um garoto que veio de Barcelona 
e quando o conheci, ele estava buscando uma vida in-
dependente. Também era poliomielítico, mas intelec-
tualmente estava bem. Quando o vi no CAMF, estava 
totalmente exausto, sedado, totalmente fora de si. 
Depois descobri que, devido a problemas pessoais, havia 
sido levado ao Centro Psiquiátrico de Leganés e depois 
ao CAMF. Quando me viu, começou a me chamar e dis-
se apenas uma frase: “Por favor, tire-me daqui, tire-me 
daqui”. Esse chute no estômago me fez pensar muito, 
como um ser social. Porque as pessoas que estamos aqui 
temos nossas casas, mas há pessoas que não têm outra 
escolha senão estar nesses Centros. E é isso que movi-
mentos como o Fórum devem fazer, porque a partir do 
que estamos investigando, há um orçamento para que 
cada pessoa viva com dignidade em sua própria casa, 
com seu apoio, com seu Assistente Pessoal (AP). Tam-
bém há muito a ser dito sobre o que é um AP, porque esta 
é uma relação de trabalho complexa que também toca o 
pessoal, mas isso não significa que todos tenhamos que 
aprender a crescer e a nos cultivar como pessoas. Essa é 
a base. E muitos dos residentes desses centros não têm a 
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oportunidade de escolher suas vidas: isso significa estar 
presos, estar em um “cemitério de mortos vivos”.

Do livro Cojos y Precarias.

O uso de tais instituições não é uma exceção na vida das 
pessoas deficientes, mas uma realidade. Estar fechado em 
tais instituições também tem um componente de gênero, 
raça e classe. Por exemplo, nos EUA, um estudo descobriu 
que havia mais homens racializados em tais instituições do 
que matriculados no ensino superior.

Assim como nas prisões, o número de encarceramentos 
em instituições aumentou porque é um serviço que traz mui-
to dinheiro para empresas e profissionais da saúde.

Gostaria de aproveitar este espaço para compartilhar 
o testemunho de Saraya, uma menina birracial de 14 anos 
(agora com 16), dos EUA, que foi presa por ter um surto, a 
quem foi concedida a libertação da prisão em julho de 2021 
(pois ela já havia completado seu programa específico e essa 
foi a única razão pela qual não lhe foi concedida uma trans-
ferência) para ir para um “centro de cuidados”, mas não foi 
até outubro do mesmo ano, quando lhe deixaram sair. Lhe 
reteram mais tempo na prisão alegando questões relaciona-
das com a COVID (o que significa que ela também não pôde 
ver sua família em seu aniversário em setembro de 2021) e 
por atrasos administrativos.

“Queridos papai e mamãe.
Quero que vocês postem esta carta em todas as redes so-
ciais que puderem. Quero que assim o façam para que 
todo mundo saiba o quão terrível é o sistema e o estado.
Não me importa se as pessoas sabem sobre meus “cri-
mes” e que eu esteja na prisão. Tudo o que me importa 
é deixá-los saber a verdade, isto é por mim e por todos 
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os meninos e meninas que estão no sistema. Isto é o que 
realmente está acontecendo neste estado....
Sou Saraya Rees. Tenho 14 anos e tenho uma condena-
ção por tentativa de assassinato x2 e tentativa de assas-
sinato agravada x1.
Fui presa em 8 de julho de 2019. Fui detida por 3 meses 
e 9 dias. Passei meu 14º aniversário na prisão juvenil. 
Não só isso, fui abusada física e sexualmente e os tra-
balhadores não fizeram nada para me ajudar. Eu me 
mutilei na prisão juvenil, apesar de estar vigiada por 
risco de suicídio...
Permitem que os meninos façam gestos e comentários 
para nós meninas. Os trabalhadores do meu centro 
riem das pessoas que se automutilam ou tentaram se 
suicidar. O fazem na frente dos meninos que tentaram. 
De todo o pessoal que trabalhava ali, só um era respei-
toso. Seu nome era Tom.
A razão pela qual estou dizendo isto (a qualquer um que 
se importe) é para que saibam a realidade do sistema.
Agora os contarei realmente porque estou encarcerada 
na prisão. Foi por clamar por ajuda de forma descon-
solada. Todos que me conhecem sabem que tenho feito 
muitas coisas para pedir ajuda. Desta vez foi uma das 
maiores, o que eu fiz foi derramar um pouco de gasoli-
na no chão da minha casa. Eu não queria incendiá-la, 
mas a polícia e o juiz dizem o contrário...
O juiz não se importa com as provas, ele só se importa 
com a separação das famílias.
Os meninos e meninas que são presos são crianças que 
foram agredidas física e sexualmente em suas casas, 
mães adolescentes, meninos que sofreram, meninos que 
tentaram cometer suicídio. Prendem os incompreendi-
dos, e isto não é justo.
Prendem meninos sem ter cometido nenhum crime, as 
vezes lhes prendem sem motivo algum. Como cidadãos 
do Oregon, precisamos que tomem uma posição, que le-
vantem a voz contra as injustiças”.
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Especismo e
capacitismo 

Aviso de conteúdo: cApAcitismo e especismo

Abordar a interseção entre capacitismo e especismo é 
essencial e complexo para resumir em um capítulo de um 
livrinho. Vou me centrar sobretudo em como voltamos nos-
so olhar sobre o capacitismo, como humanas, sobre as não-
-humanas e as similitudes que há entre o especismo e o ca-
pacitismo. 

Não me concentrei em se es deficientes podem ou não ser 
veganes e todo o debate que há ao redor do tema do vega-
nismo e da deficiência porque me parece muito simples, no 
final, continua direcionando nosso olhar para as humanas 
como um coletivo opressor. Também devo dizer que como 
humana, minha visão será antropocêntrica, mesmo que 
eu queira evitá-la, já que fomos criados para acreditar que 
somos superiores aos animais não-humanos. Há um artigo 
sobre este tema da The Vegan Feminist Network que fala justa-
mente sobre este tema e como ser vegano vai além da dieta 
e se o especismo é ou não capacitista, e o explica de forma 
genial. O artigo se chama “Is veganism Ableist? A Disabled Ve-
gan Perspective”.

E, na verdade, é justamente essa diferença que eu acho 
importante abordar primeiro, e que é quem e como se de-
cidiu quem era humano e quem não era? Pôs-se em análi-
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se certas habilidades como estar em pé, a fala humana, o 
“raciocínio”, a “emocionalidade”... como capacidades intrin-
secamente humanas e por isso superiores, e se criou uma 
linha entre o humano e o animal.

É uma distinção capacitista, já que o que determina a di-
visão são as capacidades e, além do mais, animaliza o huma-
no. De fato, houve um tempo em que a divisão entre huma-
nos e não-humanos não era tão clara. Em diferentes épocas 
da história, diferentes grupos foram lidos a partir da ideia de 
bestialidade e de animalidade, como elos perdidos da evo-
lução. Grande parte deles partem da antropologia racista e 
capacitista que estudou povos indígenas como “retrocesso 
evolutivo”.

O mundo animal é lido de uma perspectiva antropocên-
trica, onde os animais existem de forma isolada e inferior 
aos humanos, dando-nos a legitimidade como uma “espécie 
superior” para assassinar e explorar animais não humanos 
para nosso próprio benefício, lazer e consumo. Além disso, 
esta superioridade moral humana nos leva a colocar sobre 
eles nossos preconceitos e estereótipos sobre a deficiência, 
chegando a assassinar animais não-humanos por serem defi-
cientes ou usá-los como uma forma de nos sentirmos melhor.

Um exemplo disso é a matança de animais não-humanos 
por “caridade”, porque os lemos como deficientes, como ten-
do uma qualidade de vida “pior” ou porque sentimos pena 
deles ou temos medo. Essas suposições e preconceitos são 
claramente capacitistas, pois voltam todos os estereótipos 
negativos que temos sobre a deficiência em animais não-hu-
manos. Os submetemos a alguns de nossos discursos capa-
citistas mais comuns. Por exemplo, o discurso de “melhor 
morto do que nessa condição”.
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Também são usados como inspiração, como no filme Win-
ter, o Golfinho ou em Como treinar seu o dragão, onde animais 
não-humanos deficientes superam toda “adversidade” e que 
serve aos humanos para reforçar seu ego ou status. Com a 
ideia de “se eles podem fazer isso e são deficientes, eu tam-
bém posso”. Nos documentários também são frequentemen-
te projetados a partir da ideia de superação ou de tristeza 
para dar continuidade à ideia de triunfo, superação e inspi-
ração, que não faz nada de bom para destruir o capacitismo 
e o especismo e sim para perpetuar o sistema.

De fato, esta projeção de capacitismo e da deficiência so-
bre os animais é irreal, posto que a deficiência, ao tratar-se 
de um constructo social, é algo puramente humano, e não 
sabemos como os animais não-humanos entendem a ideia 
de deficiência ou diferenças em geral. Tanto que entende-
mos que na natureza somente os mais fortes sobrevivem, 
negando o significado da vulnerabilidade, debilidade e inter-
dependência. O processo natural para um animal deficiente 
é morrer, relegando os animais vivos deficientes ao papel de 
aberrações e seres antinaturais.

Apesar disso, foi demonstrado que o apoio mútuo pode 
ser um fator de evolução, que se dá entre as espécies ani-
mais e não unicamente entre os humanos. Estudos recen-
tes oferecem numerosos exemplos de animais não-huma-
nos deficientes que sobrevivem e às vezes prosperam, bem 
como evidências de que os animais podem perceber quando 
outro animal é diferente e precisa de ajuda. Alguns desses 
exemplos, embora não provenientes de pesquisas recentes, 
são os propostos por Kropotkin no livro Apoio Mútuo, como 
abelhas ou formigas.

Também mostra como as suposições sobre deficiência 
configuram a maneira como se interpretam as condutas não 
humanas e se investiga, em geral, sobre os animais não-hu-
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manos. Se tende a acreditar que os estudos sobre deficiência 
não são válidos ou tão rigorosos, de modo que os compor-
tamentos não humanos tendem a ser analisados a partir de 
perspectivas capacitistas. Analisam como os animais não 
humanos deficientes afetam seu grupo em vez de estudar 
o próprio comportamento destes animais. Presume-se que 
não contribuem em nada para suas comunidades porque 
são deficientes, quando na verdade podem nos oferecer pis-
tas sobre capacidade adaptativa, a autorreflexão e criativi-
dade. Um olhar anticapacitista nos permitiria aproximação 
mais realista de sua realidade.

Em relação aos animais não humanos, que vivem em con-
dições de superlotação em granjas/fábrica, a deficiência é 
apresentada como comum e inevitável (entendida a partir 
do modelo médico). Viver em condições que não são natu-
rais para esses animais e em ambientes tão sufocantes, su-
jos e tóxicos geram deficiência. Também é curioso porque 
a deficiência às vezes é criada, com modificação genética, 
para que produzam um maior benefício econômico para os 
seres humanos, e às vezes é concebida de um ponto de vista 
positivo. Por outro lado, se esta “deficiência” causa a morte 
ou se trata de doenças contagiosas que leva ao assassinato 
sem benefício econômico humano, são consideradas negati-
vas. E é justamente por esta razão que as granjas/fábricas se 
preocupam com a saúde dos animais não humanos, que não 
adoeçam para que possam produzir mais lucro. Razões capi-
talistas ferozes camufladas de benevolência e preocupação.

Essas questões também podem ser observadas nos circos, 
laboratórios e zoológicos. Como os animais não humanos no 
interior estão sujeitos a todo tipo de abusos, falta de cuida-
do, más condições, cativeiro... que provocam danos físicos e 
emocionais a todos eles.
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É por todas essas razões que é essencial construir uma 
ética anticapacitista e antiespecista, na qual se reflita sobre 
as raízes de ambas as opressões e como lutar a partir da in-
terseção de ambas.

Falar de animais não humanos como deficientes é aplicar 
uma visão humana aos não humanos, mas ao mesmo tempo 
é essencial para comprovar como lhes oprimimos e que vio-
lências eles enfrentam, e estando o capacitismo e o especis-
mo estão tão intimamente relacionados, é imprescindível.

Significa reconhecer novas formas de classificar a vida 
além das capacidades, ler nossa dignidade fora dos padrões 
capitalistas e capacitistas, tais como beleza, inteligência ou 
independência. É saber viver a partir da interdependência, 
pensar em todes a partir da vulnerabilidade e criar ambien-
tes onde toda a vida seja pensada como lícita e que valha a 
pena ser vivida. 

Acaso não é capacitista menosprezar os animais pelas ca-
pacidades que possuem ou não?

Também é essencial fazer do movimento antiespecis-
ta uma luta interseccional, onde reconheçam tanto os ani-
mais não-humanos como o resto de coletividades oprimidas 
como partícipes de suas lutas. Porque vacas que fogem das 
fazendas, macacos fugindo dos zoológicos, porcos que cho-
ram por estarem presos ou elefantes fugindo dos circos es-
tão lutando por sua libertação. Assumir que somos “Anony-
mous for the voiceless” é afirmar que por um lado a voz é algo 
importante, e por outro, que os animais não-humanos não 
têm voz. Quando de fato têm uma voz, a única coisa que não 
importa para a luta é que eles não são humanos.

Como disse Arundhati Roy: “Não existem os “sem voz”. 
Há apenas aqueles que foram deliberadamente silenciados, 
ou aos que preferiram não escutar”.
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Relação com o 
anarquismo

A luta anticapacitista e o anarquismo se vinculam porque 
possuem certos aspectos da análise da realidade em comum, 
como o desejo de abolir o trabalho ou a luta contra a ideia de 
normalidade, mas nem sempre foi assim. O anarquismo até 
relativamente pouco tempo atrás não era um espaço seguro 
para pessoas deficientes (e pode ainda não estar em certos 
ambientes porque os ativistas perpetuam ideias capacitistas 
em seus discursos e ações). 

Por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, soldados feridos 
em batalha (que agora podemos ler como deficientes) foram 
enviados para casa para serem “cuidados por suas esposas” 
porque eram considerados inúteis e que não poderiam fa-
zer nada pela luta (considerando o quão capacitista e sexista 
esta decisão seja). Ou mesmo a própria Emma Goldman, que 
tanto valorizo e que é uma referência para muitas de nós, 
defendeu o uso de anticoncepcionais afirmando que “se o 
controle de natalidade não fosse promovido pelo Estado, 
se estaria promovendo o crescimento de indigentes, sifilíti-
cos, epilépticos, dipsomaníacos, aleijados, doentes, alcoóla-
tras...” ou promovendo o internamento de pessoas deficien-
tes por serem um estorvo para a sociedade.

Mas a partir de novas abordagens do anarquismo, estão 
sendo dadas soluções reais para o capacitismo e está sendo 
um dos movimentos mais envolvidos neste tema. Se apre-
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senta a destruição do capacitismo como um objetivo claro 
e real. São movimentos totalmente compatíveis, como dis-
semos no início, porque o anarquismo visa a destruição do 
trabalho assalariado e do Estado, que são os dois principais 
elementos que oprimem es aleijades.

O Estado é um fator de opressão, pois é ele que dita quem 
é deficiente e quem não é, que institucionaliza as pessoas 
deficientes, que decide quem receberá subsídios, que apoia 
a educação especial e a segregação... Usando a medicina 
como uma ferramenta para promover a eugenia através do 
ideal do corpo saudável e em forma como único corpo váli-
do. Fomenta esterilizações forçadas, abortos coercivos e de 
fetos deficientes. 

O anarquismo propõe não apenas a luta contra este tipo 
de violência promovida pelo Estado, mas também propõe 
a ideia de coletivizar tarefas, cuidados e a acessibilidade. 
Existe uma responsabilidade coletiva que permite que as ne-
cessidades de todos sejam consideradas. Uma das soluções 
propostas são círculos de apoio. São alianças entre pessoas 
(geralmente duas pessoas não deficientes e uma pessoa defi) 
que são amigas e cuidam das necessidades de acessibilida-
de da pessoa deficiente. Esta ideia é importante porque atua 
a partir da horizontalidade, considerando todas as partes 
como componentes ativos da relação. É uma relação de re-
ciprocidade, na qual pessoas deficientes e não deficientes 
contribuem mutuamente. É importante este matiz porque é 
o que as diferencia das assistentes pessoais (APs), posto que 
a relação com ume AP é sempre unilateral.

O aspecto de querer acabar com o trabalho assalariado in-
fluencia a mudança na concepção de valor e capacidade que 
se atribui às pessoas. Ao acabar com a ideia de trabalho não 
se considerará válida àquela pessoa que produza um maior 
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lucro, e serão consideradas válidas e parte da sociedade por-
que são pessoas. 

O mais importante, serão consideradas como sujeitos po-
líticos, e não meros observadores da realidade. Com a aboli-
ção do trabalho, a ideia de utilidade será abolida. As pessoas 
não terão que ser úteis, mas farão o que puderem e quiserem 
fazer sem medo de serem julgadas e sem se sentirem culpa-
das por isso. Algumas das soluções propostas pelo anarquis-
mo para pôr um fim ao capacitismo são:

- Dar um papel ativo às pessoas deficientes, algo que a 
sociedade capacitista tem tentado silenciar através do 
confinamento e do apagamento histórico das pessoas 
deficientes.
- Construir uma ideia anarquista e crítica da deficiên-
cia e da neurodivergência, que nos permita despojá-
-las de todos os estigmas e estereótipos que carregam 
atualmente.
- Uma análise do trabalho de ativistes e pesquisadores 
deficientes.
- Falar de forma simples, como Malatesta ou Emma 
Goldman, e considerar os romances gráficos como 
fonte de informação, como V de Vingança ou Persepolis. 
Acessibilizar a formação e a desconstrução. 
- Tornar acessíveis palestras, conferências, escritos, 
ações... 
- Criar material anticapacitista anarquista, assim como 
uma pedagogia radical para desconstruir o capacitis-
mo.
- Construir casas de crise, grupos de autocuidados, va-
lorizar o autocuidado... 
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- O apoio mútuo como base para a relação interpessoal.
- Valorização do descanso e das sestas. As sestas são 
revolucionárias, pois nos permitem descansar de toda 
a violência que o sistema exerce sobre nós. 
- A desconstrução de pessoas não deficientes.
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Conselhos para a 
desconstrução

Além das soluções propostas pelo anarquismo, para con-
seguir uma desconstrução real, temos que reavaliar a debili-
dade, a vulnerabilidade, a dependência e a fragilidade. Saber 
que somos vulneráveis nos aproxima do outro, da interde-
pendência. Isso significa romper com o sistema de saúde 
que nos divide em sãos e enfermos. Isso implica lutar pela 
diversidade sem cair no ideal humano. Sem tomar como re-
ferência aquele corpo perfeito, sempre forte e saudável. 

Um passo muito importante para se ter em conta é aceitar 
que as pessoas deficientes não querem deixar de ser defi-
cientes, pois não há nada de mal em nossos corpos e mentes. 
Não dedicamos nossas vidas lutando contra nossos corpos, 
mas nos aceitamos em nossas debilidades, nos sabemos vul-
neráveis e nos orgulhamos disso. Assumir que as pessoas de-
ficientes querem deixar de ser deficientes é um pensamento 
autoritário e capacitista. Implica a existência de uma hierar-
quia de saúde e de corpos/mentes onde no topo estão pes-
soas não deficientes e todas aquelas que não alcancem este 
ideal deverão ir contra si mesmas para chegar até ele.

Para finalizar, deveremos acabar com a ideia de “qualida-
de de vida”. É uma ideia capitalista, que assume que há vidas 
dignas de serem vividas e outras que não. São ideias baTO 
VIRTUALseadas em uma concepção de vida produtiva, na 
qual se vive para trabalhar e os corpos e mentes são meros 
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instrumentos a serviço do capitalismo. A qualidade de vida 
deve ser determinada pela própria pessoa, que decide se sua 
vida vale a pena ou não.



Luta contra o capacitismo: anarquismo e capacitismo | 51

Glossário

Able-passing: é um termo usado em outras opressões, 
como o “cis-passing” ou “você nem parece lésbica”. Implica 
que socialmente você não é lido como deficiente, o que às 
vezes pode ser um benefício, mas ao mesmo tempo pode le-
var a situações muito violentas.

Há um debate dentro do coletivo sobre se isso pode ou 
não ser um privilégio. É claro que pode haver momentos em 
que isso acontece, como uma entrevista de emprego, em que 
esconder sua identidade pode fazer com que você seja con-
tratado. 

Estes atos são violência e opressão para nós, pois estamos 
nos negando, escondendo quem somos a fim de nos subme-
ter ao sistema. 

Em alguns casos, este “able-passing” é sustentado por um sis-
tema médico que quer nos modificar para nos aproximar da 
normatividade e nos fazer úteis, e isso significa enfrentar uma 
violência bastante forte durante grande parte de nossa vida.

Acesso/Acessibilidade: a consideração de se o am-
biente físico, estilos de comunicação, ambiente sensorial e 
estruturas sociopolíticas e econômicas permitem que todas 
as pessoas entrem em igualdade de condições em uma situa-
ção determinada. Por exemplo, o provisão de rampas para 
cadeirantes.

Apoio mútuo: é a relação entre duas ou mais pessoas, 
baseada no amor, que permite sustentar a comunidade e 
lutar contra o capitalismo. Se baseia numa consciência de 
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solidariedade e interdependência entre as pessoas. Se reco-
nhece que somos seres sociais e, portanto, precisamos uns 
dos outros para sobreviver.

Assistentes pessoais: São profissionais que se encar-
regam de ajudar as pessoas deficientes a realizar tarefas co-
tidianas. Atualmente são considerados como ferramentas da 
pessoa defi, ou seja, são completamente desumanizadas.

Casas de crise: “são casas abertas, de admissão voluntária 
e habitadas por pessoas em risco de serem hospitalizadas e que, 
em muitos casos, não podem cuidar de si mesmas naquele mo-
mento”. Shirley McNicholas

Cis: uma pessoa cuja identidade de gênero é a mesma que 
foi designada ao nascer.

Teoria das colheres: uma teoria vinculada à deficiên-
cia e às pessoas com doenças crônicas que afirma que estas 
pessoas temos energia limitada. Esta energia é representa-
da na forma de colheres e cada atividade que realizamos em 
nossa vida diária consumirá um certo número de colheres. 
Para cada pessoa será diferente, portanto, eles têm que pla-
nejar sua vida em torno desta ideia, levando em conta como 
a ausência das colheres ao fim do dia pode afetá-las.

Críticas a esta teoria: Pessoalmente critico esta teoria 
porque acredito que ela tem um respaldo no capitalismo. 
Que nos determina como nossas vidas devem ser para que 
possam ser consideradas válidas e normativas. Também sou 
consciente de que representar a energia desta forma pode 
ser útil para que as pessoas planejem suas vidas. 

Trans: uma pessoa cuja identidade de gênero NÃO é 
a mesma que lhe foi atribuída ao nascer. Ao contrário das 
identidades cis, as identidades trans não são binárias.
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