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INTRODUÇÃO: Frente à crise de saúde global vivenciada em 2020, observou-se a urgência de
debates acerca da estruturação social na qual estamos inseridos, especialmente os impactos na saúde
mental dos indivíduos e na solidariedade com o outro (FIOCRUZ, 2020). Enquanto algumas as
estratégias de atenção atingem a maioria da população, observa-se precariedade nas ações inclusivas
acerca de pessoas que possuem as mais variadas deficiências. Especialmente durante a pandemia por
COVID-19, onde as ações de restrição e distanciamento social impulsionaram o uso de recursos
tecnológicos e digitais como forma de garantir a manutenção de projetos, estudos e atividades
laborais, os deficientes visuais encontram desafios relacionados a acessibilidade. OBJETIVO: O
Projeto #ParaTodosVerem foi desenvolvido como espaço de diálogo acerca de pautas importantes
referente às pessoas com deficiência visual durante a pandemia. Voltado principalmente às pessoas
com deficiência visual, o projeto buscou alcançar esse grupo de pessoas que, muitas vezes, é
socialmente isolado e excluído de intervenções e eventos sociopolíticos devido à falta de
acessibilidade. Pessoas que não possuíam deficiência visual também foram convidadas a contribuir e
participar no objetivo de favorecer trocas na construção de condições mais equitativas.
METODOLOGIA: O projeto foi organizado em quatro encontros virtuais, baseados nos conceitos
da psicoeducação (FARINA, 2013), abordando assuntos relacionados à deficiência visual e a
acessibilidade. Essa intervenção fez parte do Estágio Supervisionado II do curso de Psicologia do
Centro Universitário – FSG. A divulgação foi realizada por meio das redes sociais. As inscrições
foram realizadas por formulário do Google Forms, e as plataformas Google Meet e Skype para
realização dos encontros. RESULTADOS: O #ParaTodosVerem se sustenta no olhar que acredita na
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criação de um espaço em que as pessoas com deficiência visual possam discutir temas pertinentes
para o seu desenvolvimento. Frente à pandemia do novo COVID-19, grupos em vulnerabilidade
social, como as pessoas com deficiência visual, precisaram se adaptar e descobrir novas maneiras de
viver (BRASIL, 2020). Focado no respeito à posição e local de fala de quem possui alguma
deficiência visual, abriu-se espaço para diferentes convidados apresentarem assuntos pertinentes ao
público, gerando conteúdo e proporcionando a troca de experiências e conhecimentos, de forma
positiva e construtiva. As pesquisas realizadas após os encontros revelaram que o “Projeto
#ParaTodosVerem” atingiu níveis de satisfação em 70% dos participantes. Os pontos mais destacados
foram os temas levantados e a interação do grupo, que pode empoderar-se na luta por acessibilidade
e atenção equitativa durante a pandemia.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras e a COVID-19. Disponível em:
<https://sway.office.com/tDuFxzFRhn1s8GGi?ref=Link>. Acesso em: 20 jul. 2020.
FARINA, M. et al. Importância da psicoeducação em grupos de dependentes químicos: relato de
experiência. Aletheia, Canoas, n. 42, p. 175-185, 2013.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). Saúde Mental e atenção Psicossocial na
Pandemia da Covid-19. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wpcontent/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-naPandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-gerais.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2020.

Caxias do Sul – RS, de 28 de Setembro a 01 de Outubro de 2020

