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RESUMO  

Demandas de vida estão intrinsecamente relacionadas aos conflitos socioespaciais e à existência 

das pessoas com deficiência visual. Ao analisar o cotidiano das pessoas com deficiência visual, 

foi possível compreender que o espaço, ordenado pelos interesses do modo de produção 

capitalista, atravessa o sujeito com deficiência visual através das várias barreiras, concretas e 

abstratas, que verticalizam suas composições existenciais no mundo do trabalho. O objetivo 

geral da dissertação está em pesquisar o espaço e a existências dos trabalhadores com 

deficiência visual em Goiânia-GO. Para tanto, o estudo propõe investigar onde estão os 

trabalhadores deficientes visuais e quais cartografias existenciais esses sujeitos tecem na 

cidade. Nesse contexto, o principal problema da pesquisa está em descobrir como o espaço se 

interpõe à composição existencial do trabalhador com deficiência visual e como esses 

trabalhadores reverberam sua existência no espaço. A composição teórico-metodológica da 

dissertação está na tríade “espaço, sujeito e existência”, que pertence respectivamente à 

produção do espaço, às práticas sociais, entrelaçadas pelos conceitos geográficos de território e 

de lugar, e pelas questões subjetivas propostas pela teoria da micropolítica. Essas questões serão 

pesquisadas a partir dos apontamentos teóricos de Harvey (2008;2012), Santos (2004a;2004b), 

Souza (2013), Lefebvre (2011), Haesbaert (2007) e Berdoulay e Entrikin (2012). As tensões 

macropolíticas estão compostas pelos dados secundários de fontes governamentais, como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), obtidos no último Censo realizado em 

2010 e na última Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base de 2017. Além disso, 

Slee (2018), Pochmann (2014;2018) e Antunes (2019) ajudaram a desenhar o histórico sobre a 

categoria “Trabalho” no cenário nacional. A construção teórico-metodológica das Cartografias 

Existenciais partiu do pressuposto de que as percepções socioespaciais dos trabalhadores com 

deficiência visual são subjetivas, originadas da sua condição concreta no mundo social de que 

fazem parte (GUATTARI; ROLNIK, 1999). Para elaborar as Cartografias Existenciais foram 

entrevistados oito trabalhadores com deficiência visual, sendo cinco cegos e três com baixa 

visão. As Cartografias Existenciais demonstraram que o espaço geográfico é organizado para 

perpetuar os interesses do capitalismo. Conclui-se que os impedimentos, verificados através das 

barreiras arquitetônicas, urbanísticas e atitudinais, indicaram que a deficiência está decalcada 

pela opressão social de um corpo sem “eficiência” em um mundo organizado para a produção 

de capital. Dessa feita, defende-se que as Pessoas são produtoras de suficiências, sendo que o 

trabalho, na sua ontologia, cria possibilidades de vidas.         

 

Palavras-Chave: deficiência visual; trabalho; existência; socioespacial; geografia, Goiânia-

GO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Life demands are intrinsically related to socio-spatial conflicts and the existence of people with 

visual impairment. When considering the daily lives of visually impaired people, it was clear 

that the space - ordered by the interests of the capitalist methods of production -  passes through 

the visually impaired subject through the various barriers: concrete and abstract, that verticalize 

their existential compositions in the world of work . The aim of this study is to research both 

the space and the existence of visually impaired workers in Goiânia-GO. For this purpose, this 

study investigates where the visually impaired workers are, and what existential cartographies 

these subjects provide in the city. The research problem is to discover how the space is inter-

posed to the existential composition of the visually impaired worker and how they reverberate 

their existence in the space. This dissertation consists of theoretical and methodologically by 

the triad "space, subject and existence", belonging respectively to the production of space, so-

cial practices, intertwined by geographical concepts of territory and place, and the subjective 

issues proposed by the micro-politics theory. These questions will be researched based on the 

theories of Harvey (2008; 2012), Santos (2004a; 2004b), Souza (2013), Lefebvre (2011), 

Haesbaert (2007) and Berdoulay and Entrikin (2012). The macro-political tensions are com-

pounded by secondary data from government sources, such as the Brazilian Institute of Geog-

raphy and Statistics (IBGE), obtained in the last Census conducted in 2010, and in the last 

Annual Social Information Report (RAIS), base year 2017. In addition, Slee (2018), Pochmann 

(2014;2018) and Antunes (2019) helped draw the history of the "Work" category on the national 

scene. The Existential Cartographies were based on the assumption that the socio-spatial per-

ceptions of visually impaired workers are subjective, coming from their concrete condition in 

the social world (GUATTARI; ROLNIK, 1999). Eight visually impaired workers were inter-

viewed to draw up the Existential Cartographies, five of whom were blind and three had low 

vision. It showed that the geographic space is organized to keep the interests of capitalism. It is 

concluded that the impediments, analyzed through the architectural, urban and attitudinal bar-

riers, pointed that the disability is based on the social oppression of a body without "efficiency" 

in an organized world for the capital production. Therefor, it is argued that People are producers 

of sufficiency, and work, in its ontology, creates live possibilities. 

 

Keywords: visual impairment; work; existence; socio-spatial; geography, Goiânia-GO. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa é uma construção tecida por várias experiências correlacionadas 

aos diferentes tempo-espaço circundados: um acúmulo de experiências pessoais e 

profissionais dos sujeitos entrevistados e da própria pesquisadora construiu a complexidade 

da proposta. Estar em contato direto com os trabalhadores com deficiência visual fez com que 

o desenvolvimento da pesquisa pudesse captar nuances as quais fizeram com que as linhas 

desta dissertação pudessem trazer informações que, em um trabalho sem a utilização da 

percepção, não pudesse relatar que todas as Pessoas desejam e que esses desejos também são 

os responsáveis pela transformação espacial. O contraponto é olhar, através das cartografias 

existenciais, o mundo do trabalho para as Pessoas Com Deficiência. E o desafio nesse sentido 

é compreender qual é o mundo do trabalho que aguarda esses sujeitos.  

O estado da arte demonstrou que há poucos estudos na temática. Segundo Alves et al 

(2018), de 2006 a 2017 foram publicados 183 artigos nacionais sobre “trabalho e pessoa com 

deficiência”. As áreas que mais publicaram foram a Psicologia com 35%, 19% em Saúde 

Pública e 16% sobre Medicina Ocupacional. Os artigos trazem discussões teóricas em forma 

de ensaios ou revisões bibliográficas e poucos trabalhos de campo. Os trabalhos na ciência 

geográfica sobre as Pessoas com deficiência (PcD) compreendem a temática “Educação e 

Inclusão”. Sobre “deficiência visual e trabalho” as pesquisas são mais escassas. Nas buscas 

realizadas nos Periódicos da CAPES e na Scielo, usando os termos “trabalho e pessoa com 

deficiência visual”, “trabalho e deficiência visual” e “trabalho e deficiente visual” foram 

encontrados artigos próximos aos que Alves et al (2018) identificaram. Os artigos encontrados 

discutem os diretos que as pessoas com deficiência visual têm de trabalhar, o estudo de casos 

de inclusão ou não dessas pessoas no mercado de trabalho e trabalho e saúde. 

Compreendendo a grandeza da problemática, exposta pelo levantamento do estado da 

arte, uma dúvida foi levantada pela pesquisa: Quem são os trabalhadores com deficiência 

visual?  

Segundo o IBGE (2011) 3,44% da população brasileira não enxergam ou apresentam 

grande dificuldade em enxergar. Segundo dados do Ministério da Economia (BRASIL, 2018), 

apenas 1% dos empregos formais está ocupado por Pessoas com Deficiência (PcD). Do total 

de empregos ocupados pelas PcD apenas 14% (BRASIL, 2018) pertencem às pessoas com 

deficiência visual.  Os números mostraram que há uma exclusão social elevada das PcD no 
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mundo do trabalho. E que há uma baixa contratação das pessoas com deficiência visual. Isso 

demonstra que os impactos das barreiras1 ainda são enormes. Dessa forma, outra pergunta foi 

lançada: Quais são as barreiras que os deficientes visuais enfrentam para ter acesso ao 

trabalho? E quem são os trabalhadores com deficiência visual em Goiânia?  

O recorte espacial da pesquisa foi baseado em alguns critérios. O primeiro foi 

relacionado aos sujeitos. No desenvolvimento do projeto, em busca de informações sobre as 

pessoas com deficiências visuais em Goiás, foi descoberta a Associação de Deficientes Visuais 

do estado de Goiás (ADVEG). A associação se localiza na cidade de Goiânia-GO. Além disso, 

a cidade contém a maior concentração de pessoas no estado. Por esse motivo foi escolhida 

Goiânia: pelo seu tamanho e pela localização da ADVEG.  

A princípio, a pesquisa iria entrevistar cegos. Os primeiros trabalhos de campo, 

realizados em julho de 2018, mudaram os critérios de escolha. Foi suposto que a ausência de 

visão seria um fator determinante sobre as barreiras de acessibilidade aos espaços e ao 

trabalho, por exemplo. Porém, os resquícios visuais também confluem para uma problemática 

espacial e existencial, dada a complexidade das classificações de “Baixa Visão”. Dessa 

maneira, as pessoas cegas e com baixa visão foram incluídas na pesquisa.  

O primeiro trabalho de campo e o levantamento do estado da arte delinearam a 

construção teórica que partiu de uma tensão dialética entre as escalas macropolíticas e 

micropolíticas. A proposta da construção entre essas duas análises foi inspirada nos livros 

lançados em 2018 “Uma Ponte ao mundo: Cartografias existenciais da Pessoa com Deficiência 

e o Trabalho”, organizados por Chaveiro e Vasconcellos (2018) e o “As esferas da 

insurreição”, de Rolnik (2018). A leitura desses textos reverberou na construção teórico-

metodológica da pesquisa. O primeiro livro faz uma introdução à discussão, de forma 

cientifica e poética, sobre o mundo do trabalho para as pessoas com Deficiência. Já Rolnik 

(2018) faz um convite para compreender a dinâmica social através da filosofia e da psicanálise. 

A autora realiza um chamamento para a compreensão do contexto político momentâneo, a 

ascensão da ultradireita no país, através das análises micropolíticas. A pergunta que circunda 

esta dissertação está em como compor a compreensão geográfica dentro da escala 

micropolítica? Para responder a essa pergunta foi proposta uma tríade entre “espaço, sujeito e 

existência”.  

 
1 Segundo a Lei Brasileira de Inclusão ( Lei n° 13.146/2015) as barreiras constituem ” qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso 

à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Além disso, a construção teórico-metodológica, composta por “Espaço, sujeito e 

existência”, converge com a proposta do grupo de pesquisa do “Instituto de Estudos 

Socioespaciais” (IESA), da Universidade de Goiás, chamado “Espaço, sujeito e existência - 

Dona Alzira”. A proposta da pesquisa nasceu dentro desse grupo de pesquisa. Dessa maneira, 

as determinações sociais compõem a produção do espaço que será estudado, tendo como 

suporte os teóricos Harvey (2008;2012), Santos (2004a;2004b), Souza (2013), Lefebvre (2011), 

Haesbaert (2007), Berdoulay e Entrikin (2012) e Massey (2009).  

As tensões macropolíticas estão compostas pelos dados secundários de fontes 

governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobretudo do 

último Censo realizado em 2010 e da última Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

ano-base de 2017. Além disso, Slee (2018), Pochmann (2014;2018) e Antunes (2019) ajudaram 

a desenhar o histórico sobre a categoria “Trabalho” no cenário nacional. 

Por conseguinte, a construção teórico-metodológica da micropolítica partiu do seguinte 

pressuposto: as percepções socioespaciais dos trabalhadores com deficiência visual são 

vislumbres subjetivos originados da sua condição concreta no mundo social de que fazem parte. 

Assim, a subjetividade se dá por fluxos contínuos de sensações, modos de existir, de amar e de 

comunicar, imagens, sons, afetos, valores e formas de consumo. Esses fluxos são fabricados na 

trama das premências sociais, institucionais, técnicas e individuais. Todos os sujeitos coletivos, 

institucionalizados, independentemente do grau de instrução ou de conhecimento são 

produtores de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 1999). 

Contar o que é espaço através das narrativas dos trabalhadores com deficiência visual é 

construir signos espaciais (CHAVEIRO, 2015). Nesse sentido, a história, a memória e a 

materialidade podem se cruzar para construir uma matriz representativa da inserção dos sujeitos 

com deficiência visual no espaço. Nesse sentido, as narrativas de vida, a composição das 

experiências, o trabalho de campo e o exercício da escrita são elementos importantes na 

construção da pesquisa do geógrafo.  

As entrevistas construíram as narrativas de vidas, ou as ditas cartografias existenciais2, 

compondo uma tensão dialética entre as escalas. Foram cartografados oito trabalhadores com 

deficiência visual. O critério para essa escolha foram as indicações dos associados da ADVEG, 

que se basearam nas experiências de vida no mundo do trabalho. Os nomes dos trabalhadores 

entrevistados são fictícios. As entrevistas foram realizadas entre abril e setembro de 2019. 

 
2 Segundo Chaveiro e Vasconcellos (2018, p.27) “a premissa de uma leitura sobre cartografias existenciais deve 

abrir as comportas das disposições para que os sujeitos enunciem sua experiência de vida e suas histórias como 

recursos e meios para mudar a atitude do mundo para com elas”. 
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Foram feitas a partir da metodologia “aberta”, ou seja, não havia um roteiro específico, mas 

uma temática que incluiu o itinerário de vida e de trabalho. A maior parte das entrevistas ocorreu 

no próprio ambiente de trabalho. Essas falas resultaram na cartografia existencial desses 

sujeitos. 

A proposta desta dissertação consiste em pesquisar o mundo do trabalho para Pessoa 

com Deficiência Visual. Para tanto, a pesquisa compreendeu que para esses sujeitos, que 

possuem um corpo “anormal”, o espaço padronizado e mecânico da atual sociedade é um 

atravessamento na sua existência e o mundo, em sua trama, constrói possibilidades. 

A proposta central desta pesquisa é que o trabalho pode ser uma rede, embalada por 

sonhos, desejos e sentidos, que possibilite a construção de singularidades, de um espaço 

suficiente de possibilidades de vida. Assim, como posto por Chaveiro e Vasconcellos (2018), o 

trabalho é uma ponte ao mundo. Cartografar existências é a ferramenta central para entender o 

drama diário enfrentado pelas PCDs. 

A dissertação foi construída em três capítulos. O capítulo 1 “Trabalhadores com 

deficiência visual: olhando o invisível” tratará o objeto de pesquisa, apresentando os aspectos 

gerais e a introdução da temática. Nesse capítulo será possível analisar, no contexto 

macropolítico e macroeconômico, as perspectivas da construção histórica do mundo do trabalho 

para as pessoas com deficiência visual. Os gráficos elaborados nesse capítulo estão adequados 

à linguagem gráfica para a leitura das pessoas com baixa visão. Além disso, todas as imagens 

da dissertação também estão acompanhadas de descrição para as pessoas cegas interpretarem 

os dados.  O capítulo 2 “Espaço, trabalho e deficiência visual na metrópole de Goiânia” definirá 

os conceitos geográficos e sua relação com o objeto de pesquisa. O capítulo 3 “O mundo é 

drama e o espaço um trauma: as cartografias existências dos trabalhadores com deficiência 

visual” trabalhará com os dados empíricos dos trabalhos de campo, realizados entre abril e 

setembro de 2019. Os nomes dos sujeitos cartografados são fictícios. Por fim, o último capítulo 

irá fazer um entrelaçamento entre as “cartografias existenciais” e a teoria geográfica. 
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CAPÍTULO 1 – TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL: PERCEBENDO 

O INVISÍVEL. 

“Com o passar dos anos me rodeia 

uma constante névoa refulgente 

que aos poucos reduz todo o existente 

a algo informe e sem cor. Quase a uma idéia. 

A vasta noite elementar e o dia 

cheio de gente são essa neblina 

de luz incerta e fiel que não declina 

e que espreita na aurora. Gostaria 

de ver um rosto algum dia. Ignoro 

a inexplorada enciclopédia, o prazer 

de livros que minha mão sabe ler, 

as altas aves e as luas de ouro. 

Aos outros todos resta o universo; 

à minha penumbra, o hábito do verso”. 

(BORGES, 1998[1985], p.480)  

 

Perceber o invisível se tornou um desafio desde o primeiro trabalho de campo desta 

pesquisa, realizado em julho de 2018. “Olhar” o mundo com outros sentidos também tornou-se 

um exercício de construção não só para este trabalho, mas na composição da vida pessoal da 

pesquisadora. Desde então, construir uma relação espacial através do imperceptível aos olhos é 

o exercício constante. A literatura é uma composição que pode extravasar os sentidos dos olhos. 

Nessa proposta, após o primeiro trabalho de campo, a pesquisadora compôs o texto abaixo, 

como um exercício de síntese e de arte com base na seguinte pergunta: o que é ser cego no 

mundo contemporâneo? 

 

 
O sabor do vento me proporciona aquela visão. Esta que os videntes nunca 

enxergaram. Assim como eu não posso ver as cores, os outros não enxergam 

o imperceptível: o canto do subjetivo. Ambos, videntes e cegos, não enxerga-

mos. Porém, este mundo que eu enxergo me parece o mais próximo do real... 

A luz também cega.  

 

 

 

Constatou-se que as relações socioespaciais3 dos deficientes visuais possuem e produ-

zem uma subjetividade diversa. Contudo, a subjetividade diversa advém das relações objetivas 

socialmente constituídas (GUATTARI, 1993). No espaço geográfico, a máquina social do tra-

balho funciona como parte de um agenciamento maior, que envolve a vida dos sujeitos que o 

 
3
 Segundo Souza (2013) é compreender e elucidar o espaço através das relações sociais. 
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compõem, de forma que o trabalho se mostra como um ponto no qual se entrecruzam e se 

agregam vários planos de subjetividade individual e coletiva (GUATTARI; ROLNIK, 1999). 

A construção histórica das pessoas com deficiência na sociedade ocidental apresenta, 

em vários períodos, uma narrativa de exclusão social. Foram séculos de mudanças lentas. A 

inclusão de forma mais incisiva na sociedade iniciou no final do século XX, quando um fato 

fez com que o paradigma da exclusão começasse a ser desconstruído, porém essa desconstrução 

não está finalizada. O próximo item 1.1 deste capítulo discutirá a história da inclusão das pes-

soas com deficiência. 

1.1 História das pessoas com deficiência: da exclusão social à quebra do paradigma.  

A sociedade transmuta-se, algumas vezes, de tal forma que pode ressignificar seus pa-

radigmas. Ao pensar na cronologia do processo de inserção dos deficientes dentro da sociedade, 

podemos observar que, a partir da década de 1970, os movimentos sociais foram importantes 

para o debate do direito à inclusão das pessoas com deficiência visual (DINIZ, 2007). Segundo 

Aranha (2003), Diniz (2007) e Amorim et al (2018), a luta da inclusão da PCD acompanha as 

mudanças de paradigmas na História da sociedade.  

Para Silva (2011), os preconceitos são reelaborados pelas sociedades a cada temporali-

dade, ou seja, novos contextos são admitidos na sociedade. Por exemplo, incontáveis processos 

preconceituosos foram vivenciados pelos deficientes ao longo da existência humana.   Os valo-

res de cada novo contexto são carregados pelos preconceitos que podem determinar as segre-

gações socioespaciais. Na antiguidade as PCD´s foram consideradas como sub-humanas. Em 

um recorte de tempo específico, vale destacar que na sociedade grega, o corpo físico perfeito 

era importante, principalmente como mão de obra para o trabalho, em maior parte escrava, 

como também para a guerra.  Dessa forma, aqueles que nasciam com alguma “anomalia” eram 

descartados (PESSOTTI, 1984).  

Porém, ao longo dos anos, os “normais” poderiam se tornar deficientes por variados 

motivos e, de certa maneira, ao se tornarem “anormais” também eram descartados pela socie-

dade. Segundo Silva (1987), estima-se que 20% da população na Grécia antiga apresentava 

alguma deficiência, em sua maioria decorrente das guerras.    

Amorim et al (2018) afirma que no período greco-romano a deficiência estava ligada à 
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ideia de “inutilidade”, calcada na premissa estético-legalista, como afirma o texto “A Repú-

blica”, de Platão: 

 

[...] pegarão então os filhos dos homens superiores, e levá-los-ão para o 

aprisco, para junto de amas que moram à parte num bairro da cidade; os dos 

homens inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão 

num lugar interdito e oculto, como convém (PLATÃO, 2012, p. 155). 

 

 

 Por outro lado, de acordo com Silva (1987), na Roma antiga, alguns patrícios poderiam 

possuir alguma deficiência ao longo da vida, mas seus poderes econômicos e políticos disfar-

çavam esses impedimentos. Os imperadores romanos Galba, Othon e Vitélio, por exemplo, 

tinham deficiências físicas decorrentes de lesões nas mãos e nos pés e lesões nas pernas.  

No início da era cristã a premissa les enfants du bom Dieu inicia um período religioso 

no qual se destaca a ideia de caridade. O deficiente torna-se um ser passível de proteção por ser 

uma criatura divina. Segundo Lucas (14,13) “[...] Pelo contrário, quando deres um banquete, 

convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos”. Conforme Amorim et al (2018, p. 46) 

“Neste período, deficientes mentais, denominados crétin ou Chrétien (proximidade à cristiano), 

tinham como a ideia de ‘homem sem importância’, ‘homem qualquer’ ou ‘pobre coitado’”.  

Segundo Silva (2011), no século IV surgiram na Europa os primeiros hospitais de cari-

dade, os quais acolhiam os indigentes e os deficientes. Essas pessoas ficavam segregadas em 

lugares específicos e eram mantidas separadas da sociedade: uma caridade associada ao castigo 

do isolamento. Amorim et al (2018) afirma que a Santa Inquisição no período denominado 

“martelo das bruxas”, entre 1370 e 1486, classificou os deficientes como “intercâmbio com 

demônios ou forças do mal”. Por causa dessa premissa foram exterminadas, aproximadamente, 

meio milhão de pessoas, dentre elas, os deficientes.  

Os médicos Philipus Paracelsus e Jerônimo Cardano afirmavam, no período da inquisi-

ção, que as pessoas com deficiência não estariam possuídas por forças demoníacas, mas esta-

riam sob efeito de doenças e precisavam de tratamento. Um outro paradigma nesse momento é 

quebrado. A ciência, através da medicina, começa a estudar as pessoas com deficiência: 

 

Em 1664, com o “Cerebri anatomae”, Tomas Willis aponta o lócus organi-

cista da deficiência. Em pleno século XVII, a anatomia seria a ponte para “in-

vestigações” neurofisiológicas, “sepultando a visão demonológica ou faná-

tica”, diria Pessotti. A visão fatalista e inquisitória da “deficiência” cedia ter-

reno para outras “doutrinas”: a médica e a jurista. Incursões menos dogmáticas 

são apresentadas. Francesco Torti se inclina ao estudo das “febres infantis”, 

enterrando a visão dos inquisidores medievais. Pouco a pouco, consolida-se a 
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admissibilidade de que o aparecimento da deficiência se deve a causas ambi-

entais (“ab infermitate ou nativitate”), como afirma Pessotti (1984) (AMO-

RIM et al, 2018, p. 47). 

 

 

A medicina tira do misticismo a ideia de deficiência, associando-a à doença. Dessa ma-

neira, a deficiência torna-se um termo médico que, dentro desse discurso socialmente constru-

ído ao longo dos tempos, também demarcou processos de exclusão social. Nesse sentido, Ara-

nha (2007) situa o surgimento dos primeiros hospitais psiquiátricos no período iluminista, 

quando já havia certa ascensão da razão científica. A mudança da concepção metafísica para a 

biológica, aliada à ideia de acolhimento proposta pela igreja católica, iniciou uma outra relação 

da sociedade com os deficientes: a do confinamento através da institucionalização.  

Conforme Diniz (2007), a concepção de deficiência como algo fora do normal foi 

criada no século XVII e, desde aquele momento, ser deficiente é experimentar um corpo fora 

do “normal”. Para a autora, a cegueira, a surdez ou qualquer outra forma de “deficiência” 

pode ser classificada como um diferente modo de vida. Pensar dessa forma é quebrar os pa-

radigmas aos quais os deficientes estiveram submetidos ao longo dos séculos.  

Como exposto por Silva (1987), na era greco-romana, homens de grande poder polí-

tico e econômico com alguma deficiência não sofriam, em razão disso, qualquer tipo de pe-

nalidade, exclusão ou opróbrio em sua existência. Na contemporaneidade, podemos observar 

que a condição social e econômica ainda oprime o deficiente. O jornal “O Globo”, em repor-

tagem veiculada no dia 03 de agosto de 2017, afirmou: 

 

 

[...] os países com menor renda são os mais atingidos pela cegueira. Um 

exemplo é que, em 2015, tanto no Oeste quanto no Leste da África Subsa-

ariana e no Sul da Ásia, a prevalência de cegueira foi superior a 4%. En-

quanto isso, em regiões de alta renda, como Europa e América do Norte, 

entre outras, o índice foi de 0,5%. [...] A maior prevalência de casos de 

cegueira está intimamente ligada à precariedade na oferta de serviços de 

saúde e educação. [...] São pessoas que, por falta de informação, não se 

protegem e têm maior número de acidentes de trabalho. Ou pessoas que 

têm uma má alimentação. Há ainda a população que teria condições de 

recuperar a visão e não tem acesso à saúde (MORAIS, 2017, n.p.). 

 

 

Ideologicamente foram construídos discursos segundo os quais os deficientes eram coi-

tados, demônios e agora, dentro do discurso capitalista após o século XVIII, não eficientes para 

o trabalho. Como apontam Chaveiro e Vasconcellos (2016. p. 92), “observa-se, assim, que o 
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predicativo ´deficiência` é antinomia do predicativo hegemônico ´eficiência`”. Dentre as carac-

terísticas centrais da sociedade vigente, certamente uma das mais cruciais, é o modo como se 

trata o trabalho humano”. Acrescentam Chaveiro et al (2016, p. 24) que: 

 

 

[...] fora da dualidade eficiência-deficiência, o que está posto é o sujeito social 

total, contudo, diferenciado. Se é sujeito de uma sociedade concreta, suas mar-

cas e seus percursos são gravados e instituídos pela estrutura dessa sociedade. 

Assim, o centro não é apenas a diferença desse sujeito, mas a desigualdade 

social em que é submetido.  A sua condição social o mantinha na sociedade, 

assim como em tempos atuais, os sujeitos vulneráveis socioeconômico tam-

bém estão. 

 

 

As relações sociais instituídas através da reprodução do trabalho estão entre as barreiras 

ideológicas da exclusão social.   (FERNANDES et al, 2011; SILVA, 2011; AMORIM et al, 

2018). Esses discursos ideológicos podem ser analisados nas denominações atribuídas às pes-

soas com deficiência. A dificuldade das terminologias está nas suas associações com visões de 

mundos distintas. Por exemplo, o termo “portador de deficiência” simbolicamente está relacio-

nado ao modelo biomédico e remete a “aquele que possui uma doença”. No Brasil, após a ado-

ção da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização 

das Nações Unidas (ONU), Decreto no. 6.949 de 25, de agosto de 2009, convencionou-se a 

denominação “pessoa com deficiência” (PCD). Os termos “pessoa portadora de deficiência” 

(PPD) e “portador de necessidade especial” (PNE) cairam em desuso. Porém, ainda não há um 

consenso sobre a terminologia.  

Colin Barnes, um dos fundadores da organização de deficientes físicos chamada “Liga 

dos Lesados Físicos Contra a Segregação” (Upias), em uma entrevista concedida à Débora Di-

niz, relatou que o que importa é a politização e a conscientização da sociedade acerca dos di-

reitos das pessoas com deficiência:  

 

A língua é política. Não importa como se define uma coisa, a definição não é 

simplesmente para dizer o que é, para descrevê-la, mas para gerar algum tipo 

de provocação, algum tipo de conhecimento sobre o que estamos falando, de 

forma a agir em resposta. Então, quando usamos termos que diminuem o sta-

tus de um indivíduo por serem degradantes ou opressivos, obviamente as pes-

soas replicarão de forma correspondente. As palavras por si sós não têm sig-

nificado sem que o significado lhes seja atribuído. E as palavras mudam o 

tempo todo. É uma escolha política (DINIZ, 2013, p.244). 
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Porém, para compreendermos as afirmações de Barnes, é importante salientar a luta dos 

movimentos sociais ocorrida entre as décadas de 1970 e de 1980. Ao longo dos anos, principal-

mente após o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, em 1981, houve a formulação de al-

guns documentos e dentro deles algumas propostas de discutir e padronizar uma terminologia. 

Nessa década, as principais discussões políticas foram trazidas pela Disabled People’s Interna-

tional (DPI) ([Organização Internacional das Pessoas Deficientes]), a qual foi influenciada pe-

los movimentos sociais ocorridos no Reino Unido e na Irlanda. Esses movimentos sociais ins-

tigaram a DPI a adotar o modelo social de deficiência. Porém, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), no final dos anos de 1990, propôs um outro modelo de denominação chamado de bio-

psicossocial, que culminou na Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Sa-

úde (CIF ou ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health). Dessa 

forma, muitos cientistas sociais e da saúde utilizam essa classificação em seus estudos.  

A CIF utiliza uma tipologia tripla: "deficiência", "incapacidade" e "desvantagem". A 

deficiência refere-se a qualquer perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica. Incapacidade denota qualquer restrição ou incapacidade (resultante 

de uma deficiência) na capacidade de executar uma atividade, na forma - ou dentro dos limites 

da forma - que é considerada normal para um ser humano. Desvantagem é a desvantagem que 

tem qualquer indivíduo como resultado de uma deficiência ou incapacidade na qual o limite o 

impeça de um determinado desempenho de uma função que seria normal (de acordo com a 

idade, sexo e fatores sociais e culturais). Porém Barnes (2012) acredita que essa classificação 

acaba despolitizando e acentuando o modelo biomédico: 

 

Por añadidura, puesto que en la CIF la discapacidad se presenta como uma 

cuestión de "salud", más que como una cuestión política, será inevitable que 

los trabajadores de la rehabilitación sigan estando sujetos a, o sigan siendo 

"aliados de", la profesión médica. Esto se deberá, primero, al implacable pro-

ceso actual de la subyugación de los gobiernos nacionales por los objet vos de 

las corporaciones trasnacionales y las organizaciones financieras, y la conse-

cuente prioridad que se da a las ganancias antes que a las personas, y, segundo, 

a las enormes barreras económicas, políticas y culturales que e frentan las per-

sonas discapacitadas en los países ricos y pobres por igual. (BARNES, 2012, 

p.108) 
 

 

 

Segundo Barnes (2012), a terminologia “pessoa com deficiência” pode sugerir que a 

responsabilidade da deficiência é somente do corpo da pessoa, deixando de observar a estrutura 

social, indicando uma ausência de discussão coletiva sobre essas problemáticas e reafirmando 

que o problema é individual e não de um coletivo.  
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Alguns movimentos adotaram o termo “deficiente” como uma correlação de identidade, 

assim como os movimentos negros, LGBTQ+ e feministas. Segundo Diniz (2007) existem al-

gumas sutilezas no debate por essas expressões:  

 

Os primeiros teóricos optaram por "pessoa deficiente" e "deficiente" para de-

monstrar que a deficiência era uma característica individual na interação so-

cial. "Pessoa com deficiência" foi uma escolha que seguiu uma linha argu-

mentativa semelhante e é a expressão mais comum no debate estadunidense. 

O movimento crítico mais recente, no entanto, optou por "deficiente" como 

uma forma de devolver os estudos sobre deficiência ao campo dos estudos 

culturais e de identidade. Assim como os estudos sobre raça não mais adotam 

o conceito de "pessoa de cor", mas "negro" ou "indígena", os estudos sobre 

deficiência assumiram a categoria "deficiente". E é como resultado da com-

preensão da deficiência como um mecanismo de identidade contrastiva que 

surgiu o conceito de "pessoa não-deficiente" ou "não-deficiente" (DINIZ, 

2007, p.4). 

 

 

O Decreto no. 6.949 de 25, de agosto de 2009, que promulgou a Convenção Internacio-

nal sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), 

define em seu artigo 1:  

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na socie-

dade em igualdades de condições com as demais pessoas.  

 

 

 

Barnes explicita que os impedimentos são mais graves que a própria deficiência. Se-

gundo o autor, os maiores impedimentos, e isso afeta pessoas com e sem deficiência, são po-

breza, violência, poluição, envelhecimento. Dessa forma, o impedimento relaciona como essas 

pessoas deixarão de existir na sociedade.  “As pessoas têm impedimentos; elas não necessaria-

mente têm deficiências. A deficiência é imposta a elas por uma sociedade insensível” (DINIZ, 

2013, p. 244). Na opinião do autor, se não existisse a pobreza, a maior parte dos impedimentos 

poderia deixar de existir.  

A pesquisa compreende que as terminologias Pessoas com deficiência (colocando o “P” 

para destacar o sujeito em questão) e Deficientes podem ser utilizadas para denominá-las. O 

termo “deficiente” como Diniz (2007) indica “identidade”. Dessa forma, Pessoa com deficiên-

cia e Deficiente serão expressões usadas na dissertação como sinônimos em alguns momentos 

e deficiente como uma identidade política em alguns contextos.   
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O que é necessário aprofundar é a discussão do modelo social e não a do biomédico, 

pois o que é necessário ser discutido é o combate às barreiras que o espaço geográfico, coman-

dado pelo sistema capitalista, impõe a essas Pessoas (DINIZ, 2007; BARNES, 2012; CHA-

VEIRO et al, 2016; AMORIM et al, 2018; CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 2018).  

 Como estudado anteriormente, os preconceitos foram reelaborados pela sociedade em 

cada momento histórico. Na antiguidade, as Pessoas eram descartadas, mesmo com a deficiên-

cia adquirida ao longo da vida. Depois, na era medieval, os conceitos cristãos faziam um aco-

lhimento “enclausurando” essas pessoas por serem também filhos de Deus. Porém, em um de-

terminado momento da inquisição, os deficientes se tornaram “demônios”, ou seja, não tinham 

direito à vida e foram sentenciados à morte. O iluminismo, com o processo de desenvolvimento 

da ciência, acabou determinando que deficiência é uma doença. Esse modelo médico predomi-

nou até meados do século XX e ainda é um discurso hegemônico sobre a deficiência.  

Há uma semelhança entre os períodos históricos. Na maior parte desses períodos, a ex-

clusão social era o único caminho para essas Pessoas, mesmo com a postura científica do mo-

delo médico, pois até nesse momento as Pessoas com deficiência eram sentenciadas como do-

entes e não havia discussões sobre a inclusão delas na sociedade, até a década de 1970, quando 

o modelo biomédico começa a ser questionado. 

Todo o processo de exclusão enfrentado pelas Pessoas com deficiência, ao longo de 

vários séculos, culminou em uma quebra de paradigma entre os anos de 1970 e 1980, quando a 

participação dos movimentos sociais foi determinante para que a ideia assistencialista e biomé-

dica fosse criticada e o modelo social fosse discutido em vários países. Os movimentos sociais 

quebraram um paradigma de séculos a partir do momento que as PCDs propuseram uma outra 

forma se perceber, dizendo que, na realidade, quem as excluí é a sociedade e não os seus corpos. 

O paradigma da exclusão foi quebrado e o da conquista social foi iniciado.   

A partir desse momento, inúmeras discussões acerca da inclusão das PCDs na sociedade 

ganharam destaque em vários momentos. O marco inicial desse debate no Brasil ocorreu du-

rante o processo de redemocratização na década de 1980, cujo ápice foi a promulgação da Cons-

tituição Federal de 1988. A participação dos Deficientes como atores dessas ações, e não meros 

coadjuvantes, foi a grande virada para que hoje, minimamente, essas Pessoas conseguissem 

conquistar direitos na sociedade.  
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1.2 Movimentos sociais e a construção do Modelo Social de Deficiência  

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, em 1975. Em 1976 a ONU instituiu o ano de 1981 como o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes. Essas discussões iniciais tiveram o propósito de conscientizar a sociedade 

sobre a importância do tema: acessibilidade, igualdade de condições e participação plena na 

sociedade.  Porém, isso só foi possível construir após alguns anos de luta e debate político sobre 

os direitos das pessoas com deficiência. A organização das PCDs, em forma de movimentos 

sociais, surgiu no contexto da redemocratização e fim da era militar, na década de 1980, no 

Brasil.  Porém, um dos movimentos sociais com importante destaque surgiu entre as décadas 

de 1960 e 1970, no continente Europeu. Através de uma carta escrita para um jornal, em 20 de 

setembro de 1972, na cidade de Londres, um dos leitores questionou o assistencialismo e a 

exclusão social a que os deficientes eram submetidos:  

 

Senhor Editor, as pessoas com lesões físicas severas encontram-se isoladas 

em instituições sem as menores condições, onde suas idéias são ignoradas, 

onde estão sujeitas ao autoritarismo e, comumente, a cruéis regimes. Proponho 

a formação de um grupo de pessoas que leve ao Parlamento as idéias das pes-

soas que, hoje, vivem nessas instituições e das que potencialmente irão subs-

tituí-las. Atenciosamente, Paul Hunt (DINIZ, 2007, p. 07).  

 

 

Paul Hunt, sociólogo e deficiente físico, não imaginaria que a sua carta endereçada ao 

The Guardian poderia causar tantas reações. Por causa dessa carta publicada no jornal, muitos 

deficientes o procuraram e assim, formaram uma organização de deficientes físicos chamada 

“Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação” (Upias). Diniz (2007) relata que Paul Hunt 

foi um dos precursores do modelo social de deficiência física no Reino Unido. Hunt procurou 

compreender o fenômeno sociológico fazendo uso de um conceito de estigma elaborado por 

Erving Goffman. Goffman afirma que “os corpos são espaços demarcados por sinais que an-

tecipam papéis a serem exercidos pelos indivíduos” (DINIZ, 2007, p. 7). Ele afirma que há 

um conjunto de valores simbólicos associados aos sinais corporais, sendo a deficiência atri-

butos do estigma. 

A Upias, segundo Diniz (2007), tinha um diferencial em relação às demais organiza-

ções para deficientes. Ela foi a primeira organização política formada e administrada por de-

ficientes, diferente de outras instituições, em geral assistencialistas, que acabavam segregando 

os sujeitos em espaços de confinamento:    
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A originalidade da Upias foi não somente ser uma entidade de e para defici-

entes, mas também ter articulado uma resistência política e intelectual ao 

modelo médico de compreensão da deficiência. Para o modelo médico, de-

ficiência é consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente 

deve ser objeto de cuidados biomédicos. Em um primeiro momento, por-

tanto, a Upias constituiu-se como uma rede política cujo principal objetivo 

era questionar essa compreensão tradicional da deficiência: diferentemente 

das abordagens biomédicas, deficiência não deveria ser entendida como um 

problema individual, uma "tragédia pessoal", como ironizava Oliver, mas 

sim uma questão eminentemente social (DINIZ, 2007, p. 7). 

 
 

Nesse momento histórico, o paradigma da deficiência como um termo médico é ques-

tionado por um grupo de sujeitos com deficiência através de um movimento social. A Upias 

rompeu esse conceito na Inglaterra, na década de 1970, afirmando que é possível viver em 

sociedade sem a opressão social de ser um deficiente: “assim como negros e mulheres, os 

deficientes são oprimidos pela força do capitalismo” (DINIZ, 2007, p.7). 

A Upias compõe o seguinte questionamento: quem é deficiente para o modelo social 

de deficiência? O início da resposta estaria entre a ideia da tensão do corpo na sociedade. Qual 

é a tensão entre um corpo deficiente e as experiências de opressão e exclusão na sociedade?  

 

Se para o modelo médico o problema estava na lesão, para o modelo social, 

a deficiência era o resultado do ordenamento político e econômico capi-

talista (grifo nosso), que pressupunha um tipo ideal de sujeito produtivo. 

Houve, portanto, uma inversão na lógica da causalidade da deficiência entre 

o modelo médico e o social: para o primeiro, a deficiência era resultado da 

lesão, ao passo que, para o segundo, ela decorria dos arranjos sociais opres-

sivos às pessoas com lesão. Para o modelo médico, lesão levava à deficiên-

cia; para o modelo social, sistemas sociais opressivos levavam pessoas com 

lesões a experimentarem a deficiência. Mas em um ponto os modelos social 

e médico coincidiam: ambos concordavam que a lesão era um tema da alçada 

dos cuidados biomédicos. O desafio era não apenas rever a lógica de causa-

lidade proposta pelo modelo médico, mas também introduzir uma nova di-

visão social do trabalho que incorporasse a deficiência. Dessa forma, seria 

possível desbancar a autoridade daqueles que tradicionalmente administra-

vam a deficiência, para então determinar as prioridades das políticas públicas 

voltadas para os deficientes. Mas, para isso, era preciso deixar claro o que o 

modelo social entendia por opressão pela deficiência. (DINIZ, 2007, p. 8). 
 

 

 

A Upias tornou-se o movimento de vanguarda nas discussões sobre o modelo social. 

No Brasil houve uma construção ideológica produzida ao longo do Século XX que culminou, 

já no final do século, em discussões politizadas também.  
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 Segundo Lanna Júnior (2010) e Silva (2011), em 1893, no período da República Ve-

lha, alguns ex-alunos e professores do Instituto Benjamin Constant criaram o Grêmio Come-

morativo Beneficente “Dezessete de Setembro”. O objetivo do Grêmio era a promoção da 

educação do cego e o apoio aos ex-alunos do Instituto na empregabilidade, além de conscien-

tizar a sociedade em relação ao preconceito.  

Outros exemplos de Associações se verificaram ao longo do século XX. Por exemplo, 

ao final da década de 1930, ex-alunos do Instituto Nacional de Educação de Surdos fundaram 

a “Associação de Surdos-Mudos no Rio de Janeiro”. Em 1954 surgiu a “Associação Surdos-

Mudos de São Paulo” e a “Associação de Surdos de Belo Horizonte”, em 1956. O Clube dos 

Paraplégicos de São Paulo e o Clube do Otimismo do Rio de Janeiro, fundado em 1958 por 

atletas com lesão medular, é um outro exemplo de espaço criado pelos próprios deficientes.  

De acordo com Silva (2011), sobre as Pessoas com deficiência visual, em 1954 foi 

constituída a primeira instituição nacional:  o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos 

no Rio de Janeiro que tempos depois, em 1984, transformou-se na Federação Internacional 

dos Cegos, no momento, a principal organização dos cegos no mundo. Ao longo das décadas 

de 1950 e 1960 o governo federal lançou uma Campanha Nacional de Educação e Reabilitação 

dos Deficientes Visuais. Porém, a Campanha culminou no internato de cegos em instituições. 

Por outro lado, o caráter segregacionista e discriminatório dos internatos ajudou na criação da 

consciência de um outro modelo de inclusão das Pessoas com deficiência e na luta para que 

esse tipo de modelo de escola fosse extinto. 

A partir da década de 1950 as associações começaram a ganhar força, mas apenas na 

década de 1970, no auge da Ditadura Militar, em conjunto com os movimentos sociais varia-

dos que solicitaram os direitos das minorias, é que a politização adentrou às associações, cri-

ando uma crítica acentuada ao modelo assistencialista, e uma discussão acerca da opressão 

social aos deficientes. Nesse contexto de efervescência política, surgiu a Associação dos De-

ficientes Visuais do Estado de Goiás (ADVEG), em 1981.  

Segundo Almeida (2009), os movimentos sociais, ressurgidos entre as décadas de 1970 

e 1980 no Brasil, foram essenciais para a construção das demandas das minorias e para a cons-

trução do Estado de direito. A sociedade, então, passou por grandes modificações culturais, 

políticas, econômicas e sociais. O crescimento do número de associações ocorreu a partir do 

incômodo em relação à opressão social sofrida por inúmeros sujeitos vulneráveis, no contexto 

da ditadura militar (1964-1985).  

 Em um primeiro momento, na década de 1970, um grupo de deficientes visuais aten-
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didos pelo Instituto Artesanal dos Cegos, já extinto, iniciou uma movimentação, que posteri-

ormente transformou-se na ADVEG. A associação iniciou-se com o engajamento político vin-

culado à esquerda, em um movimento social para conseguir atender às demandas relacionadas 

ao ensino, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à cultura e, assim por diante, tentando destituir do 

estado a ideia do patriarcado, do assistencialismo e do institucionalismo, os quais contribuí-

ram para a sistemática segregação social desses sujeitos. A seguir está o folheto que a ADVEG 

distribuiu, nas vésperas da eleição de 1989, para o povo goiano: 

 

O Brasil vive hoje um momento muito importante da sua história. Depois de 

vinte e nove anos o povo brasileiro dirigirá o destino deste país nos próximos 

cinco anos, um direito retirado de nós à força pelos militares e por aqueles 

políticos que pensavam somente nos seus interesses e colocaram durante estes 

anos todo o povo afastado da participação na discussão dos problemas sociais 

[...]. Depois de vinte e nove anos, companheiro, é a maior chance dos traba-

lhadores do Brasil conquistarem uma vida mais decente e não terem que ficar 

fazendo greve até receber seu pagamento em dia; de não terem que ficar cor-

rendo atrás de tiket de leite, cesta básica, mas de termos o direito de ganhar 

um salário justo para comprar comida, casa, roupa, tratar da saúde, passear, 

enfim, tudo que só uma minoria de exploradores do povo pode fazer hoje (BO-

LETIM INFORMATIVO-ADVEG, dez. 1989). 

 

 

Esta pesquisa frisa a importância desses movimentos sociais para a emancipação dos 

sujeitos. Apesar de o foco da dissertação não ser a ADVEG, o papel da associação para a 

conquista dos direitos e da manutenção deles é de extrema relevância e discutir sua fundação 

e como ela ajudou na conquista de alguns direitos no estado de Goiás é importante para esta 

pesquisa.   

No momento da criação da ADVEG, anos de 1980, havia um clima político eferves-

cente. Por esse motivo, a militância foi muito importante para as conquistas realizadas no de-

correr das décadas de 1980 e de 1990.  Ao longo da década de 1980 houve atividades de protesto 

organizadas pela ADVEG dentre as quais destacamos as invasões ao prédio do Estado como 

protesto contra os atos da Secretaria da Educação, a qual descumpria o acordo relativo a me-

lhorias do serviço em educação (ALMEIDA, 1992). No aniversário de 38 anos da ADVEG, em 

21 de setembro de 2019, foram feitos alguns relatos desses momentos, relembrando aqueles 

tempos de luta. Algumas das conquistas foram destacadas, como a do “Passe Livre”, que dá o 

direito de utilizar o transporte público gratuitamente; a da biblioteca Braille; a do Centro Bra-

sileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual (CEBRAV) e a dos cargos comissionados 

nos CAES, nas câmaras escuras da região metropolitana de Goiânia.   

Como exposto, os movimentos sociais contribuíram para que as discussões sobre o 
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modelo social ocorressem. Segundo esses movimentos sociais, a deficiência passa por uma 

opressão social pela falta de sensibilidade da sociedade sobre as questões acerca da inclusão. 

Em um primeiro momento, a história atinge um ponto de mutação na década de 1970. As 

décadas subsequentes foram marcadas por algumas conquistas. Entre elas, o direito ao traba-

lho. O próximo item desse capítulo irá discorrer sobre as pessoas com deficiência visual e o 

mundo do trabalho.  

1.3 Os trabalhadores deficientes visuais: quem são? 

Ao longo das décadas de 1990 e de 2000 muitas legislações foram elaboradas para ga-

rantir o direito ao ensino e à inclusão dos deficientes. Destacam-se: a Declaração de Salamanca 

(1994); a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96); a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com deficiência (LBI nº 13.146 de 2015) ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o docu-

mento que compartilha todos os princípios de inclusão dos Deficientes no Brasil; a Convenção 

da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional de di-

reitos humanos adotado pelo Brasil, com equivalência de emenda constitucional. (Decreto Le-

gislativo 186/2018 e Decreto Presidencial 6.949/2009). A Convenção trata de vários temas e é 

resultado de uma longa construção política que contou com a participação do movimento inter-

nacional de pessoas com deficiência.  

A ideia de um corpo lesionado, da surdez ou da cegueira como algo fora do normal, 

precisa ser combatida em todos os espaços. Conforme Diniz (2007), é revolucionário compre-

ender que ser deficiente nada mais é do que um modo diferente de vida. Ser deficiente não é 

ser anormal, é, sim, estar em um modo outro de existência. Observamos uma sociedade que 

delimitou o deficiente como um corpo anormal, sem eficiência e com (d)eficiência (AMORIM 

et al, 2018).  Por isso, estão excluídos da sociedade 24% da população brasileira, segundo dados 

do IBGE (2011), por serem deficientes.  

O Brasil possui um coletivo de pessoas que, pela sua delimitação socioeconômica, ex-

perimenta a opressão do capitalismo devido ao fato de as pessoas circunscritas a esse coletivo 

serem classificadas como corpos não eficientes para o trabalho. Em condições justas e humanas 

esses sujeitos poderiam experimentar uma outra experiência de vida. Mas, quem são as pessoas 

com deficiência visual? É possível compreender que esse grande grupo denominado “deficien-

tes visuais” é composto por uma diversidade em relação à acuidade visual. O termo “deficiência 
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visual” engloba não apenas o cego, mas também as pessoas com baixa visão. Segundo o artigo 

1º da Portaria 3.128, de 24 de dezembro de 2008, do Ministério da Saúde: 

 

Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade vi-

sual corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou 

seu campo visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor correção 

óptica (categorias 1 e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e 

considera-se cegueira quando esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o 

campo visual menor do que 10º (categorias 3, 4 e 5 do CID 10). 

 

 

     Para a identificação dos deficientes visuais é necessário um exame oftalmológico que 

mede a acuidade visual. Segundo Amiralian (2004), a acuidade visual é a capacidade de discri-

minar formas, medidas por uma análise oftalmológica realizada a partir da apresentação de 

linhas, símbolos ou letras em tamanhos variados.  

No início da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho 

Internacional de Educação de Deficientes Visuais (ICEVI) afirmaram que o desempenho visual 

é maior do que uma expressão numérica medida pela acuidade visual. O desempenho visual é 

um processo funcional. O termo baixa visão refere-se aos sujeitos que têm alteração significa-

tiva da capacidade funcional da visão ao ponto de não apresentarem cegueira, mas ao mesmo 

tempo, não possuírem completa autonomia visual, mesmo após tratamento ou correção dos er-

ros refracionais. As pessoas com baixa visão têm diferentes interferências no campo de visão 

(VENTORINI et al, 2016):  

 

Sabe-se o que é enxergar ou não enxergar, mas é muito difícil compreender 

limitações que variam não só em relação à acuidade visual, mas, também, em 

relação ao campo visual, à sensibilidade aos contrastes, à adaptação à luz e ao 

escuro, à percepção de cores e principalmente, à eficácia no uso da visão 

(AMIRALIAN, 2004, p.22). 

 

 

     Cada alteração visual, congênita ou adquirida, que acomete o deficiente visual, acar-

reta ao sujeito um tipo de percepção visual, que deve ser considerada para entender as barreiras 

interpostas nas existências desses sujeitos, pois demonstram interferência sobre o campo da 

visão e, dessa maneira, em sua experiência espacial. Segundo Ventorini et al (2016), uma 

mesma interferência no campo visual pode ser congênita ou adquirida.  

A catarata (Figura 1) é um exemplo comum. Segundo a autora, essa doença deixa o 

cristalino opaco, produzindo uma perda do foco visual. Há uma distinção entre os graus de 
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catarata, conforme os quais algumas pessoas que a possuem não conseguem enxergar com ni-

tidez ou podem até ser cegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Figura 1: São duas fotografias. Na superior há uma faixada de cinco casas com 

estilo arquitetônico colonial, localizadas na cidade de São João Del Rei-MG. Há cinco carros 

parados na rua. Na frente das casas existe uma praça com três bancos rodeando um busto de 

bronze, duas árvores e alguns arbustos à direita da imagem. Do lado esquerdo há algumas ve-

getações arbustivas. A praça está rodeada de gramado e calçadas de paralelepípedos. O céu está 

nublado. A imagem inferior é a mesma fotografia vista por uma pessoa com catarata. A foto 

está esbranquiçada e embaçada, como um nevoeiro em uma paisagem. 

 

A catarata mais comum é a Senil, que ocorre com o processo de envelhecimento. Outro 

tipo de catarata é a traumática, classificada nos seguintes traumas: penetrante, contuso, por ra-

diação e descarga elétrica. A catarata secundária gerada por alguma patologia primária como, 

por exemplo, a inflamação intraocular, o glaucoma agudo. Outra forma de catarata é a congênita 

unilateral, a qual causa baixa visão e cegueira (VENTORINI; SILVA; ROCHA,  2016) . 

Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016). 
 

 
Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 
 

Figura 1: Catarata 

Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 
 

 
Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 
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 Outro exemplo de deficiência visual é a coriorretinite macular congênita (Figura 2). Essa 

deficiência ocorre quando um feto é infectado, através da placenta, pelo protozoário causador 

da toxoplasmose. A coriorretinite macular ocasiona a perda da visão central (VENTORINI; 

SILVA; ROCHA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 

 

Descrição da Figura 2: A imagem é a mesma paisagem da Figura 1. O DV com coriorretinite 

macular enxerga apenas algumas partes da paisagem. Ela consegue ver apenas as bordas, pois 

no centro existe um tubo preto. 

 

O Glaucoma pode ser definido “como o aumento da pressão intraocular e ocasiona res-

trição no campo visual” (VENTORINI; SILVA; ROCHA, 2016, p.18). Os principais fatores de 

risco apostados pela Sociedade Brasileira de Oftamologia são a “pressão intraocular elevada, 

hipertensão, idade acima de 40 anos, diabetes, histórico familiar, cor da pele negra, longo tra-

tamento com esteróides e/ ou altos graus de miopia” (VENTORINI; SILVA; ROCHA, 2016, 

p.18). O glaucoma é um exemplo de visão tubular, como ilustra a figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Coriorretinite macular. 

 
Figura 2: Coriorretinite macular. 
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Descrição da Figura 3: A imagem é a mesma paisagem da Figura 1 demonstrando como um 

DV com visão tubular enxerga. Nela é possível observar que a pessoa enxergaria apenas um 

único ponto. No exemplo é possível ver apenas uma das casas. 

 

A visão tubular restringe o campo visual em um único ponto, dessa forma algumas pes-

soas têm a dificuldade de enxergar imagens ou paisagens de forma ampla, enxergando em pon-

tos. Algumas pessoas com visão tubular precisam do auxílio da bengala para andar em ambi-

entes desconhecidos (VENTORINI; SILVA; ROCHA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 

 

Figura 3: Visão tubular 

Figura 4: Perda do campo visual por doença degenerativa. 

Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016). 
 

 
Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016) 
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Descrição da Figura 4: A imagem demonstra um exemplo de como uma pessoa com perda no 

campo visual conseguiria visualizar a Figura 1. A DV visualizaria um pequeno fragmento da 

paisagem, enxergando apenas uma parte de uma das casas e de uma das árvores da praça. 

 

Há outras causas para a perda do campo visual. Entre as relatadas por Ventorini, Silva, 

Rocha (2016) estão as Distrofias de Retina, classificadas como doenças degenerativas (figuras 

4 e 5), as quais provocam a diminuição lenta e progressiva da visão, podendo levar à cegueira.  

O estrabismo, de acordo com Ventorini, Silva, Rocha (2016), pode ser definido como 

“qualquer desvio do alinhamento binocular, ou seja, ocorre quando as fóveas ou mancha ama-

rela na região central da retina não estão em simetria em relação ao objeto observado” (p. 12). 

Tais falhas no campo visual ocasionam algumas dificuldades para leitura, para interpretar ima-

gens e para executar leitura textual. Lupas e lentes corretivas podem ajudar em alguns momen-

tos a leitura, dependendo da alteração do campo visual. O uso de bengalas também pode ajudar 

essas pessoas a se locomoverem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Ventorini, Silva, Rocha (2016). 
 

Descrição da Figura 4: A imagem demonstra um exemplo de como uma pessoa com falhas no 

campo visual conseguiria visualizar a Figura 1. A DV enxergaria na paisagem três de bolhas 

pretas tapando a visão de duas casas centrais, parte do céu e parte da praça pública. 

 

Figura 5: Falhas do campo visual por doença degenerativa. 
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A partir dessas imagens, torna-se possível observar como uma pessoa com baixa visão 

pode enxergar. Há muitas complexidades em relação aos tipos de perdas visuais. Dessa maneira, 

há diversos sujeitos que compõem o espaço geográfico, com diferentes percepções visuais, logo 

também espaciais. As barreiras podem ser maiores para essas pessoas em relação ao trabalho 

também.  

A respeito dos dados estatísticos, de acordo com o Relatório Mundial sobre a Deficiên-

cia, elaborado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, (2011), as estimativas populacionais 

mundiais de 2010 relatam que em torno de 785 (15,6%) a 975 (19,4%) milhões de pessoas com 

15 anos ou mais possuem algum tipo de deficiência, sendo 110 milhões de pessoas (2,2%) com 

algum tipo de dificuldade funcional expressiva, e 190 milhões de pessoas (3,8%) possuem “de-

ficiências graves” como quadriplegia, depressão grave ou cegueira. Abrangendo as crianças, 

avalia-se que mais de um bilhão de pessoas (15% da população mundial) vive com alguma 

deficiência. “A deficiência varia de acordo com uma complexa combinação de fatores, inclu-

indo idade, sexo, estágio da vida, exposição a riscos ambientais, status sócio-econômico, cul-

tura e recursos disponíveis – que variam consideravelmente entre as regiões” (OMS, 2011, p. 

46). Ou seja, em algum momento da vida, toda a população está exposta a ter alguma deficiên-

cia, seja por acidente de qualquer natureza ou por problemas de origem congênita.  

Segundo os dados da OMS (2011), em torno de 0,5% da população mundial sofre de 

deficiência visual grave (baixa visão e cegueira).  No Censo do IBGE de 2010, apesar de algu-

mas controvérsias dos dados em relação a essa questão, estima-se que 18,6% da população 

brasileira tem deficiência visual, sendo, dentre as deficiências, a com maior incidência. Nesse 

universo, o agente censitário perguntou para os sujeitos entrevistados o seguinte: se está aco-

metido por “alguma dificuldade” para enxergar, “grande dificuldade” e não consegue enxergar 

de modo algum.  

 

Tabela 1:  Censo do IBGE 2010 – Deficiência visual no Brasil e no estado de Goiás. 

Deficiência visual 

  Total Não conse-

gue de modo 

algum 

% Grande difi-

culdade 

% 

Brasil 190.755.799 528.624 0,27 6.056.684 3,17 

Goiás 6003788 14.430 0,24 183.869 3,06 

Goiânia  1302001 4344 0,33 34732 2,67 

Fonte: SIDRA-IBGE: Censo Demográfico (2010); Organização da autora, 2019. 
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Nesses números, no levantamento do Censo de 2010, estão incluídas aquelas pessoas 

com uma ou mais deficiência, ou seja, dentro do universo de 18,6% da população estão incluí-

das as pessoas com mais de uma deficiência também e não apenas as pessoas que possuem 

somente a deficiência visual. Silva, Leitão, Dias (2016) ressaltam que os dados do Censo de 

2010 não apontam as deficiências múltiplas. Dessa forma, o mesmo deficiente poderia ser con-

tabilizado mais de uma vez:  

 

Assim é que a soma de todos os deficientes enumerados, por deficiência 

(61.368.845), é superior ao número total de deficientes (45.606.048). Através 

de rápido cálculo, podemos inferir que 15.762.797 (34,56%) possui mais de 

um tipo de deficiência, tendo sido contabilizado mais de uma vez. Levando 

essa mesma proporção para os deficientes em situação mais grave 

(15.750.969), teríamos que 10.306.969 da população brasileira tem deficiên-

cia grave. Número que representa 5,40% de toda a população (SILVA, LEI-

TÃO DIAS, 2016, p.19). 

 

 

Dessa forma, os cálculos apontam 5,40% da população brasileira com deficiência grave. 

Para esta pesquisa serão considerados os classificados pelo estudo do IBGE como “grande di-

ficuldade” e “não consegue de modo algum” que, segundo a Tabela 1, incluí 3,17% da popula-

ção brasileira e 2,67% da cidade de Goiânia.  

Ao analisar os dados do país, pôde-se verificar que há 6.585.308 de brasileiros que não 

conseguem enxergar ou possuem grandes dificuldades. Seria o equivalente a cinco municípios 

de Goiânia ou à população total de Goiás. Segundo o IBGE (2011), o Brasil possui um “Goiás” 

de deficientes visuais.  

Em outras escalas, se analisarmos a mesma incidência para os deficientes visuais, no 

âmbito estadual, temos 198.299 goianos. Seria duas vezes o município de Jataí-GO ou o mu-

nicípio de Rio Verde - GO. 

No total, segundo as estimativas do IBGE, 39.076 goianienses possuem deficiência vi-

sual grave, classificados como grande dificuldade ou não conseguem enxergar. Para análise, 

seria uma população maior que o município de Iporá-GO, localizado no oeste goiano, o qual, 

segundo Censo 2010, possui 31.274 habitantes. Ou seja, quando falamos de deficientes visu-

ais, estamos falando de um número considerável de pessoas. Pessoas com desejos de vida, 

identidades, sonhos, necessidades; trabalhadores, mães, pais, filhos, famílias... 

Mendonça Neto, Marques e Borges (2018) realizaram um estudo referente aos microda-

dos da amostragem realizada no estudo censitário do IBGE de 2010, apresentados no Mapa 1 e 

2. No Mapa 1 é possível identificar que a maior incidência em relação à deficiência ocorre entre 
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as mulheres, 13,44% das entrevistas, contra 9,42% dos homens. Podemos observar que é uma 

tendência ter uma maior ocorrência de deficiência entre as mulheres no Brasil, sendo que, se-

gundo o IBGE, do total de deficientes 56% são mulheres e 44% são homens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Mendonça Neto, Marques e Borges (2018). 

     Fonte: Mendonça Neto, Marques e Borges (2018) 

 

Descrição Mapa 1: No mapa há duas informações. A primeira é referente à distribuição dos 

entrevistados na amostragem dos microdados censitários de 2010. As áreas que apresentaram 

maior quantidade de entrevistados estão nas regiões com maior concentração populacional. A 

região central e os setores periféricos próximos a Goianira foram as áreas com maior concen-

tração de entrevistados. A segunda informação está apresentada em forma de gráfico. A por-

centagem de homens e mulheres sem deficiência entrevistados foi de, respectivamente, 38,18% 

e 38,96%. A porcentagem de homens e mulheres com deficiência foi de, respectivamente, 

9,42% e 13,44%. O total absoluto de entrevistados foi de 60.244. 

 

O Mapa 2 demonstra a quantidade de pessoas que responderam o questionário de amos-

tra do Censo de 2010 na cidade de Goiânia. Pode-se observar que dos 60.244 entrevistados, 

Mapa 1: Quantidade de entrevistados com deficiência na amostragem do município 

de Goiânia-GO 
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11.051 se declararam com algum problema de visão. Dentre esses, 1.599 declararam ter gran-

des dificuldades em enxergar, mesmo com uso de lentes corretivas e 198 declararam que não 

enxergam de modo algum. De acordo com as estatísticas do próprio IBGE, analisadas na tabela 

1, Goiânia possui 34.732 habitantes que têm grandes dificuldades em enxergar e 4.344 pessoas 

que não enxergam. 

 

Mapa 2: Quantidade de entrevistados com deficiência visual na amostragem do município de 

Goiânia-GO 

 
     Fonte: Mendonça Neto, Marques e Borges (2018) 

 

Descrição Mapa 2: No mapa há duas informações. A primeira é referente à distribuição dos 

entrevistados com deficiência visual na amostragem dos microdados censitários de 2010. As 

áreas do município apresentaram que a quantidade de entrevistados está mais distribuída do que 

no Mapa 1. A segunda informação está apresentada em forma de gráfico e o título é “A porcen-

tagem de pessoas por nível de deficiência na visão”. Segundo o gráfico, 2% entrevistados não 

conseguem enxergar; 14% tem grande dificuldade e 84% das pessoas alguma dificuldade. 

 

O mapa 2 revela que os locais de maior incidência relacionada à deficiência visual estão 

situados nos setores periféricos com a divisa entre Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e 
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Goianira, além das regiões próximas ao setor central da cidade. Não podemos afirmar que há 

uma homogeneidade de incidência nos setores da cidade, mas podemos afirmar que há defici-

entes visuais em toda parte da cidade de Goiânia, apesar de 84% da amostra constituir o que 

foi classificado como com “alguma dificuldade”, segmento que não participa deste estudo. 

Porém, esse dado evidencia a relevância da discussão da temática para Goiânia.  

A tabela 2 demonstra com maior detalhamento a quantidade de pessoas com deficiência 

visual no município de Goiânia. Pode-se analisar que as pessoas com deficiência visual (DV) 

representam 3% da população goianiense. É possível observar também que a maior parte está 

no grupo de 15 a 64 anos de idade (2,05%), público também em período de vida apto para o 

trabalho. 

 

Tabela 2: Deficiência visual em Goiânia-GO. 

Deficiência visual - Goiânia (GO)    

  Total não consegue de 

modo algum 

grande dificuldade 

Total % Total % Total % 

Total Total 1302001 100 4344 0,33 34732 2,67 

0 a 14 anos 270907 20,81 814 0,06 1604 0,12 

15 a 64 anos 949606 72,93 2841 0,22 23844 1,83 

Acima de 64 

anos 

81488 6,26 689 0,008 9284 0,11 

 Homens Total 620857 47,68 2274 0,17 13323 1,02 

0 a 14 anos 137282 10,54 482 0,04 757 0,06 

15 a 64 anos 449836 34,55 1527 0,12 8961 0,69 

Acima de 64 

anos 

33739 2,59 265 0,007 3605 0,10 

Mulheres Total 681144 52,32 2070 0,16 21409 1,64 

0 a 14 anos 133625 10,26 332 0,03 847 0,07 

15 a 64 anos 499770 38,38 1314 0,1 14884 1,14 

Acima de 64 

anos 

47749 3,68 424 0,009 5678 0,11 

Fonte: SIDRA- IBGE: Censo Demográfico (2010); Organização da autora, 2019. 

 

A tabela também demonstra que, do universo total dos deficientes visuais, maior parte 

da população é formada por mulheres incluindo 1,8% das mulheres goianienses e 1,2% dos 

homens, ou seja, 60% da população de deficientes visuais em Goiânia é feminina.  

Entre os direitos conquistados ao longo da redemocratização do Brasil e do início da 

década de 1990, a Lei 8213/91, referente à contratação dos deficientes no mercado de trabalho, 

é uma conquista considerável para que essas pessoas consigam seu espaço dentro no mundo do 

trabalho. A lei garante ainda que as empresas que possuam 100 (cem) ou mais empregados 

http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
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contratem entre 2% e 5%, de acordo com o número de empregados na empresa.  A posteriori, 

direito garantido pela CF/88, artigo 37, VIII, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

estabeleceu que os concursos públicos destinassem um mínimo de 5% de suas reservas das 

vagas. Segundo Silva, Leitão e Dias (2016, p.19): 

 

No contexto da responsabilidade social das empresas, insere-se, entre outras, 

a obrigação de contribuir e apoiar a qualificação de seus empregados. A Me-

dida Provisória nº 251, de 13 de junho de 2005, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005, com a inserção do § 5º ao artigo 

428 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), prevê a possibilidade de as 

empresas contratarem aprendizes com deficiência independente do limite de 

idade, buscando a promoção da qualificação profissional, pelos empregadores. 

 

 

Mesmo com os direitos conquistados, os dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) de 2018, ano-base 2017, demonstram que apenas 1% dos trabalhadores brasileiros 

com empregos formais são deficientes (Gráfico 1), sendo que os dados apurados pelo IBGE 

revelaram em 2010 uma população brasileira com 23,9% de indivíduos sofrendo de alguma 

deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fonte: BRASIL (2018); organização da autora (2019). 

 

Descrição do Gráfico 1:  99% dos empregos formais em 2017 eram ocupados pelas pessoas 

sem deficiência. 

 

99%

1%

Não Deficiente

Deficiente

Gráfico 1: Empregados formais em 31/12/2017 por condição quanto à deficiência. 

http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
http://www.deficienteonline.com.br/lei-8213-91-lei-de-cotas-para-deficientes-e-pessoas-com-deficiencia___77.html
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A tabela 3, empregos no Brasil e em Goiás, em 31/12/2017, expõe em números absolutos 

a situação em quantidade de pessoas com empregos formais. No Brasil havia 62.135 trabalha-

dores com deficiência visual e em Goiás 1.707 trabalhadores. É um número expressivamente 

pequeno, perto da quantidade de empregos ocupados por não deficientes, 45.840.251 no Brasil 

e 1.502.792 em Goiás.  

 

Tabela 3: Empregos no Brasil e em Goiás em 31/12/2017. 

UF 2017 

Não  

Deficiente 
Física Audi-

tiva 
Visual Intelec-

tual 

(mental) 

Múltipla Reabi-

litado4 

Total 

Total 

Brasil 
45.840.251 212.878 83.196 62.135 36.661 7.657 38.812 46.281.590 

Goiás 1.502.792 6.589 2.411 1.707 719 291 913 1.515.422 

Fonte: BRASIL (2018), organização da autora (2019). 

     

 

Segundo os dados da RAIS ano-base 2017, 53% dos empregos são ocupados por pessoas 

com deficiência física, seguido de 21% de pessoas com deficiência auditiva e 15% de traba-

lhadores com deficiência visual, 9% por pessoas com deficiência intelectual e 2% por pessoas 

com deficiência múltipla.   

O gráfico 2, total de trabalhadores com deficiência em empregos formais em Goiás, no 

ano de 2017, demonstra uma realidade próxima a do Brasil. Dos empregos ocupados pelas 

pessoas com deficiência, 56% estão ocupados pelas pessoas com deficiência física, 21% pelas 

pessoas com deficiência auditiva, 15% ocupados pelas pessoas com deficiência visual, 6% 

ocupados pelas pessoas com deficiência intelectual e 2% de pessoas com deficiência múltipla.  

 

 
4 Pessoas reavaliadas e consideradas aptas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após e reingressas ao 

mercado de trabalho com a suspensão de benefícios assistenciais ou previdenciários 
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Gráfico 2: Total de trabalhadores com deficiência com empregos formais em Goiás no ano de 

2017. 

  

            Fonte: BRASIL (2018); organização da autora (2019). 

 

Descrição do Gráfico 2: Do total de trabalhadores PCDs que estavam em empregos formais 

em 2017, 56% eram pessoas com deficiência física, 21% com deficiência auditiva; 15% com 

deficiência visual; 6% deficiência intelectual e 2% deficiência múltipla. 

 

Dessa forma, apenas com essas informações pode-se constatar que há exclusão social 

dos deficientes brasileiros em relação ao mercado de trabalho. Do total de trabalhadores com 

deficiência, apenas 36% são mulheres e 64% correspondem aos homens (BRASIL, 2018). Em 

contrapartida, dos empregos ocupados por pessoas sem deficiência 44% são ocupados por 

mulheres e 56% por homens. As porcentagens revelam um predomínio do gênero masculino 

em ambos os casos. Os dados demonstram que a prevalência do gênero masculino é maior 

ainda nos casos dos trabalhadores com deficiência. Em 2017, 64% dos empregos eram ocupa-

dos por homens e 36% por mulheres. No caso dos trabalhadores com deficiência visual, 63% 

dos homens ocupavam os empregos formais contra 37% de mulheres. Os dados apontam, 

ainda, um domínio do gênero masculino sobre as vagas de emprego destinadas aos deficientes, 

sendo que, segundo o IGBE, 54% das pessoas com deficiência em 2010 eram do gênero femi-

nino.  
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21%

15%

6%

2%

Física
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Gráfico 3: Grau de instrução das pessoas com deficiência no país com 15 anos ou mais, se-

gundo o Censo de 2010. 

     

   Fonte: IBGE (2011); organização da autora (2019). 

 

Descrição do Gráfico 3: Segundo os dados do IBGE, do censo de 2010, 61 % das pessoas 

com deficiência no país, com 15 anos ou mais, não tinham instrução ou tinham até o ensino 

fundamental completo; 18% tinham o Ensino Médio completo ou o Superior incompleto; 14% 

tinham o fundamental completo ou o médio incompleto e 7% de PCDs com o superior com-

pleto. 

 

O gráfico 3 demonstra a situação na qual as pessoas com deficiência estavam, em 2010, 

em relação ao grau de instrução. Nesse momento havia um predomínio de pessoas sem instru-

ção ou com apenas o fundamental completo, com idade para o trabalho. O dado alarmante 

desse gráfico é a identificação daqueles que não têm instrução ou possuem o fundamental 

incompleto, totalizando 61%. As estatísticas apontavam que até 2010 havia uma dificuldade 

em incluir as pessoas com deficiência na educação. Esses números podem ter mudado. A Re-

solução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que Institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, iniciou o processo de inclusão das pessoas com defi-

ciência no ensino básico.  

Em 2010 foram extintas as escolas especiais. Esses alunos começaram a frequentar as 

instituições como uma complementação, sendo a escola regular um espaço de inclusão social 

dessas pessoas e seu principal lugar de aprendizagem. Será que as leis e resoluções produziram 

algum efeito em relação ao ensino das pessoas com deficiência? Talvez, estatisticamente, haja 

61%18%
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7% Sem instrução ou fundamental
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modificações no próximo censo de 2020. No momento, não há dados estatísticos mais atuali-

zados que possam ajudar nessa análise em relação ao total de pessoas com deficiência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

Fonte: BRASIL (2018); organização da autora (2019). 

 

Descrição do Gráfico 4: Segundo os dados da RAIS, ano-base 2017, 52% dos trabalhadores 

com empregos formais tinham Ensino médio completo ou superior incompleto; 22% Superior 

completo; 16% fundamental completo ou médio incompleto; 10% sem instrução ou funda-

mental incompleto. 

 

Os números demonstram que, estatisticamente, os perfis dos trabalhadores com em-

pregos formais em 2017 eram parecidos. A maior parte dos trabalhadores possuía ensino mé-

dio completo ou superior incompleto.   Entre os trabalhadores com deficiência, destaca-se que 

os trabalhadores deficientes visuais têm maior grau de instrução. Referente ao médio completo 
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Gráfico 4: Grau de instrução do total trabalhadores com empregos formais no país, segundo 

a RAIS de 2018. 
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e superior incompleto são 51% de pessoas com deficiência contra 53% de pessoas com defi-

ciência visual e o ensino superior completo 17% contra 21%, respectivamente.  

 

 

Gráfico 5: Grau de instrução dos trabalhadores com deficiência visual no país, segundo a 

RAIS de 2018. 

 

Fonte: BRASIL (2018); organização da autora (2019). 

 

Descrição do Gráfico 5: Segundo os dados da RAIS, ano-base 2017, 53% dos trabalhadores 

com deficiência com empregos formais tinham Ensino médio completo ou superior incom-

pleto; 21% Superior completo; 14% fundamental completo ou médio incompleto; 12% sem 

instrução ou fundamental incompleto.    

 

 Os dados do IBGE mostram que em 2010 as pessoas com deficiência tinham baixa 

escolaridade. Há uma distância de sete anos entre os dados da RAIS e os do IBGE. Dessa 

forma, fica difícil analisar os dados em conjunto. Porém os dados da RAIS identificam uma 

minoria de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, na qual estão incluídas 

pessoas com carteira assinada ou concursadas. Não há dados específicos que relatam quantos 

concursados ou trabalhadores do setor privado existiam em 2017. Porém, nas análises dos 

relatos em trabalho de campo, percebeu-se que a grande maioria das pessoas com deficiência 

visual está no setor público.  

 Para passar em concurso público é necessário realizar uma prova. Dessa forma, há uma 

seleção de pessoas com maior grau de instrução.  Os dados evidenciam também que o mercado 

de trabalho seleciona os trabalhadores com maior grau de instrução, como aponta o gráfico 5.  
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Relatos colhidos em trabalho de campo advertiram sobre as barreiras físicas e instru-

mentais no local de trabalho. Foi possível observar que, quando não há instrumentos e adap-

tações adequadas no ambiente laboral, esses sujeitos acabam sendo excluídos e não realizam 

as atividades referentes à sua formação, por exemplo, fazendo tarefas que não competem ao 

cargo. Outra barreira encontrada foi a acessibilidade das provas nos concursos públicos. Se-

gundo um entrevistado: 

 

Fiz a prova, passei e aí eles chamaram uma perícia. Essa perícia, na verdade, 

ela seria apenas para constatação ou não da deficiência, né, que acontece se 

alguém prestar [o concurso] e não ter deficiência. Aí, nessa perícia, quiseram 

verificar a compatibilidade da deficiência com cargo. Isso teria que ser feito 

no estágio probatório né, mas eles fizeram isso na perícia e era o médico do 

trabalho somente. O decreto n.3298 fala sobre uma equipe multiprofissional 

[para a perícia de constatação] e esse médico me considerou inapto para 

exercer as atribuições do cargo. Então, eu fui para a justiça. Foi uma batalha 

judicial que demorou. Eu teria que ter entrado em 2005 e fui chamado apenas 

em 2009 por causa da ação judicial. 

 

 

Esse pode ser um motivo pelo qual apenas 14% dos empregos formais para deficientes 

sejam ocupados por deficientes visuais. Nem sempre o concurso público garante a inclusão no 

trabalho, tampouco é um instrumento justo para promover a inclusão social dessas pessoas. 

Mesmo depois de tantas lutas, ocorridas nas décadas de 1980 e 1990, pelos direitos de pessoas 

com deficiência, observa-se aqui que a exclusão social ainda persiste. Pode-se destacar que 

houve uma melhora em relação ao passado, mas as barreiras para o acesso a esses direitos 

ainda existem.  

Uma pessoa com deficiência não consegue desempenhar qualquer função laboral. Quais 

tipos de trabalho essas pessoas poderiam exercer em um mundo no qual a flexibilização de leis 

trabalhistas tem sobressaído? Ao observar a uberização e o aumento dos trabalhos terceirizados, 

a flexibilização não contribui para que essas pessoas consigam desempenhar um trabalho ter-

ceirizado. Por exemplo, de que forma uma pessoa com baixa visão poderia trabalhar como mo-

torista de aplicativo? Ou como uma pessoa com baixa visão poderia trabalhar na função de 

manicure? De igual modo, como uma pessoa cega desempenharia essas funções?  

Este estudo tentará compreender a relação do trabalho, através de sua existência, e a 

pessoa com deficiência. O exercício, nesta pesquisa, está em entender, através das cartogra-

fias existenciais e da micropolítica, como esses sujeitos existem em um espaço geográfico.  

Perceber o invisível é um desafio, pois não é comum encontrar deficientes visuais no 

mundo do trabalho. Os dados apontam que, apesar de ser uma minoria, quando observadas a 
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cegueira e a baixa visão, 3% da população, ainda é um número expressivo para uma metrópole 

como Goiânia. A história mostra que apenas entre as décadas de 1970 e 1980 se iniciaram, 

com as demandas dos movimentos sociais, políticas públicas efetivas, como por exemplo, a 

legislação vigente. A luta da ADVEG em Goiás é um exemplo marcante na construção histó-

rica para os deficientes visuais na cidade de Goiânia. Os movimentos sociais compõem um 

fator de grande mudança no contexto desses sujeitos: demonstram que são corpos re-existindo 

em espaços. Corpos pedindo outras formas de se pensar o espaço. Corpos que necessitam de 

autonomia, trabalho, lazer, emprego e afeto. Será que o espaço está adequado para que esses 

deficientes visuais possam existir na cidade de Goiânia?  

O panorama apresentado neste Capítulo pretende chamar a atenção para a importância 

da acessibilidade dos deficientes visuais ao trabalho. Houve uma mudança no paradigma social 

a partir dos movimentos sociais comandados pelos próprios deficientes nas décadas de 1970 e 

1980. A Upias, relatada por Diniz (2007), e a própria ADVEG compõem a importância da luta 

pelos direitos à inclusão social, propondo o fim do patriarcado estatal.  

Dessa maneira, esta pesquisa conclui que a deficiência em uma sociedade capitalista é 

uma experiência de opressão social. Por isso tiveram destaque os movimentos sociais nas im-

portantes conquistas, principalmente as afirmadas a partir da década de 1970. Os próximos ca-

pítulos irão adentrar aos conceitos geográficos e aos conceitos ontológicos de trabalho para 

aprofundar essa discussão. 
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CAPÍTULO 2 –DEFICIÊNCIA VISUAL, TRABALHO E ESPAÇO NA METRÓPOLE 

GOIÂNIENSE  

É em referência ao corpo que as coisas estão dispostas, é em relação ao corpo 

que existe uma esquerda e uma direita, um atrás e um na frente, um próximo 

e um distante. O corpo está no centro do mundo, ali onde os caminhos e os 

espaços se cruzam, o corpo não está em nenhuma parte: o coração do mundo 

é esse pequeno núcleo utópico a partir do qual sonho, falo, me expresso, ima-

gino, percebo as coisas em seu lugar e também as nego pelo poder indefinido 

das utopias que imagino. O meu corpo é como a Cidade de Deus, não tem 

lugar, mas é de lá que se irradiam todos os lugares possíveis, reais ou utópicos. 

(FOULCAULT, 2013 [1966], p. 14) 

 

 

A construção histórica a respeito das pessoas com deficiência demonstrou que em maior 

parte dos períodos esses sujeitos estavam excluídos da sociedade. Por vezes, aniquilados como 

na Roma e na Grécia antigas, mais tarde, na era cristã, ora aceitos como criaturas divinas, ora 

demonizados pela inquisição. O iluminismo através da racionalidade construiu uma concepção 

de deficiência como um corpo adoecido. Desde então, as concepções sociais apontam para o 

problema individualizado: a exclusão de uma pessoa com deficiência está na falta de sorte em 

ter nascido dessa forma, e não em uma sociedade despreparada para recebê-la.  

As vivências e elaborações teóricas das pessoas com deficiência que integravam movi-

mentos sociais, principalmente a partir da década de 1970, indicam uma nova forma de ação e 

pensamento nesse campo. Surge então um movimento baseado no modelo social da deficiência, 

o qual inaugura o paradigma da deficiência como desvantagem social e busca promover discus-

sões sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade (DINIZ, 2007). 

No Brasil isso ocorre com maior intensidade na década de 1980 quando, a partir de 

1981, Ano Internacional do Deficiente, essas discussões ganham maior destaque e, a partir da 

construção da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2001), várias leis são implementadas 

para garantir que essas pessoas consigam direitos de modo a manter sua existência na sociedade 

brasileira. Um exemplo é a lei n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, que garante aos deficientes 

o direito ao estudo e à inclusão no mercado de trabalho. Segundo o artigo 8o  da lei mencionada, 

constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa obstar inscrição em 

concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público, em razão de sua 

deficiência, bem como negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de 

sua deficiência (BRASIL, 1989).   

A reserva de vagas, no serviço público, para pessoas com deficiência está prevista já na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso VIII. O Estatuto dos Servidores Públicos 
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Civis da União (Lei 8.112, artigo 5º, §2º) regulamentou a matéria em âmbito federal, cujo De-

creto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 disciplinou em detalhes. Além disso, o Artigo 428 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) indica a possibilidade de as empresas contratarem 

aprendizes com deficiência, independentemente do limite de idade, visando à promoção da qua-

lificação profissional dessa parcela da população pelos empregadores. 

O trabalho, segundo Santos e Borges (2018), está atrelado à forma de dignidade da pes-

soa. Ele permite o desenvolvimento das habilidades e integra a PCD à sociedade. O exercício 

de uma atividade profissional pode colocar a Pessoa com Deficiência em interação com grupos, 

construir vínculos de amizade, igualdade e empoderamento em relação aos demais sujeitos:  

 

Dessa feita, um ambiente adequado ao trabalho é de responsabilidade do em-

pregador. Ele deve fazer as adaptações necessárias para eliminar os elementos 

de ordem física e social que impedem o livre acesso da Pessoa com Deficiên-

cia ao trabalho. Atuar nesses propósitos também acabam por cumprir com a 

sua função na responsabilidade social (SANTOS; BORGES, 2018, p.105). 

 

De acordo com Braga e Schumacher (2013), o processo de inclusão, sob a análise da 

perspectiva de Axel Honneth, é a expansão do número de pessoas com deficiência no circuito 

de membros da sociedade, ou seja, só ocorre a inclusão quando de fato esses sujeitos podem ter 

uma vida social atuante:  

 

Esta é a questão: as pessoas com deficiência possuem diferenças específicas 

que não permitem igual proteção jurídica. Por isso, o princípio da igualdade 

deve ser compreendido recorrendo-se à noção de justiça distributiva que pre-

coniza o tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida dessa 

desigualdade (BRAGA; SCHUMACHER, 2013, p. 385).  

 

  

Dessa maneira, há uma justificativa para a ocorrência de cotas na sociedade, de modo 

que as desigualdades sejam atenuadas. Joana, 26 anos, cega, professora de matemática e de-

sempregada relatou o seguinte em entrevista concedida em maio de 2019:  

 

Joana: Querendo ou não, falando do [deficiente] visual, ele requer 

mais tempo pra chegar, pra estudar. Quando eu fazia faculdade mesmo, 

meu curso era à tarde, mas eu ia de manhã, porque aquilo que eu não 

entendi na sala de aula ou que não conseguia material adaptável, a 

monitoria ia me passar, ler, explicar. Então assim, esse tempo a mais 

que a gente leva pra conseguir se igualar, de certa maneira, às pessoas 

que não tem deficiência, é um tempo que a gente não tem pra trabalhar. 
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Mas é algo também que eu acho que amarra demais o deficiente, por-

que, eu costumo falar que você tem que estar mendigando pra você ter 

direito. 

Ana: assim que você sente? 

Joana: isso. A questão do trabalho é muito importante até pra autoes-

tima. Porque você poder sair todos os dias, ter aquela atividade pra 

fazer e se sentir útil, isso é muito importante. 

 

 

Não há dúvidas de que a deficiência visual marca certas condições existenciais. A esse 

componente somam-se outras circunstâncias da vida social, como, por exemplo, luta de classes 

e condições econômicas. Engels (2004, p. 11) expõe que o trabalho “[...] é condição básica e 

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem”.   O trabalho é a humanização do ser social. Para Chaveiro e 

Vasconcellos (2016, p. 94), o trabalho contém a possibilidade de “[...] realizar o salto do reino 

da necessidade para o reino da liberdade. Pode-se sintetizar: na origem – e ontologicamente – 

o trabalho é fonte de libertação”. Sob outro aspecto, Marx (2013, p. 303) fala que o trabalho é:  

 

Antes de tudo, [...] um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e 

controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza 

como uma das suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo 

– braços e pernas, cabeça e mãos -, a fim de apropriar-se dos recursos da na-

tureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. 

 

Como evidenciado por Marx (2013) e Joana, o trabalho pode ser visto como um ponto 

central na vida dos indivíduos. Joana relatou que já chegou a entregar currículos, porém nunca 

foi chamada para alguma entrevista. Mas, por que Joana está desempregada, já que é formada 

em uma universidade pública e tem condições de lecionar? Sobre a perspectiva de ser profes-

sora no setor privado ou dando aulas particulares, ela disse que:  

 

Joana: Tem também um site, que eu não me lembro direitinho agora, 

mas que ele é pra professores... É tipo uma escola que contratam de 

certa maneira, você ganha de acordo com o que você trabalha. Pra ir 

até o aluno, em casa. Eu até quase me inscrevi nesse site, mas fiquei 

com medo porque a deficiência acaba tornando a gente mais vulnerá-

vel. As pessoas hoje são muito más então na verdade eu tive um pouco 

de medo. Não foi pra frente, foi uma procura meio incompleta. 
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Em todo esse complexo contexto indaga-se quantos exemplos de professoras cegas po-

demos indicar para Joana? Poucos. E aqueles que possam ser apontados estão no setor público, 

segundo os dados levantados na pesquisa.  

Atualmente, as políticas públicas neoliberais estão solapando os direitos trabalhistas. 

Antunes (2019) e Pochmann (2018) anunciaram que, devido à uberização do trabalho, há uma 

diminuição substancial de pessoas com empregos formais ao redor do mundo. A escravidão 

digital, controlada pelos aplicativos dos quais Joana pensou em participar, culminou em traba-

lhos intermitentes, que serão cada vez mais comuns no cenário nacional. Essa nova forma de 

extração da acumulação de capital, através da acumulação flexível (HARVEY, 2008), ganhará 

cada vez mais forças para que essa nova modalidade de trabalho se torne a principal nos próxi-

mos anos.  

Dentro do contexto da uberização do trabalho pergunta-se: como serão reverberadas 

essas novas condições de trabalho para as pessoas com deficiência visual? Seria possível esses 

trabalhadores se adequarem a esse novo formato de trabalho? 

Segundo Guattari e Rolnik (1999), a lógica capitalista produz até os modos de relações 

humanas em suas representações inconscientes como, por exemplo, amar, trabalhar, ensinar e 

etc.: “Ela fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, com o movimento, 

com o corpo, com a alimentação, com o presente, com o passado e com o futuro - em suma, ela 

fabrica a relação do homem com o mundo e consigo mesmo”. (GUATTARI; ROLNIK, 1999, 

p. 42). A lógica capitalista pressupõe que o corpo de Joana não se adequa aos padrões pré-

estabelecidos para que ela seja uma professora (DINIZ 2007, BARNES 2012). Isso, segundo 

Guatarri e Rolnik (1999), está no inconsciente das pessoas, bem como no da própria Joana, 

representado pelo modelo biomédico de deficiência. Há uma opressão constante em ser defici-

ente e não ter acesso ao espaço, por isso a interferência do mundo visual se apresenta nas an-

gústias constantes que permeiam os relatos dos trabalhadores com deficiência visual: 

 

[...] pensou-se que as PCD têm no trabalho uma fonte para sair da opressão 

que os dispositivos sociais lhes impõem para que sejam pessoas com 

suficiências de menos. A claustrofobia direcionada por uma representação 

preconceituosa legitimada pela concepção biomédica de deficiência impede 

com todas as letras que as pessoas, quaisquer que sejam desenvolvam suas 

capacidades de serem pessoas com suficiências de mais. E o trabalho, 

processo emancipatório para a vida ou processo regulatório para morte, tem a 

oportunidade de se redimir do segundo processo para se legitimar no primeiro 

processo de trazer o riso de volta estampado em cada face oprimida por sua 

ausência (CHAVEIRO E VASCONCELLOS, 2018, p.27).  

 

Esta dissertação parte do pressuposto de que não há deficiência e sim suficiências, pois 
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deficiências são subjetividades, e, nesse contexto, existem Pessoas (CHAVEIRO; 

VASCONCELLOS, 2018). Suas suficiências em ação modificam e carregam mudanças 

espaciais, sejam coletivamente ou individualmente.  No entanto, o trabalho pode ser um elo 

entre sujeito e espaço. Mas o modelo biomédico de deficiência apresenta-se como um dos 

impeditivos para que essas pessoas tenham acesso ao trabalho e a opressão está constantemente 

presente. No contexto da uberização do trabalho, essa opressão poderá ser ainda maior.  

2.1 A construção teórica do trabalho no contexto atual. 

Pochmann (2014) traça uma análise do trabalho no Brasil em três principais momentos. 

Segundo o autor, o primeiro está situado após o fim do escravismo, especialmente entre os anos 

de 1930 e 1970. Nesse período histórico são tecidas novas relações de trabalho, as quais acabam 

se relacionando com a transição da antiga sociedade agrária para a sociedade urbana e 

industrial, estabelecendo uma modernização do trabalho. O autor cita como exemplo as leis 

trabalhistas criadas no governo Getúlio Vargas e o trabalho nas fábricas, que viabilizou o 

surgimento dos sindicatos no Brasil.  

O segundo momento situa-se entre as décadas de 1980 e os anos 2000.  O país era a 

oitava economia do mundo e o terceiro país mais desigual do planeta. Metade dos brasileiros 

estava na pobreza e a informalidade ultrapassava 50% dos trabalhadores. Nas últimas décadas 

do século XX, segundo Pochmann (2014), o Brasil retroagiu. A economia nacional decaiu para 

décima terceira posição, ficando na terceira posição no ranking do desemprego global.  

Nas entrevistas ocorridas entre maio e agosto de 2019 foram apontados alguns desses 

problemas, em relação ao trabalho na década de 1990. Entre os entrevistados, o que chamou a 

atenção, em relação ao trabalho precarizado, foi a experiência de um cego que, na década de 

1990 foi camelô na Avenida Anhanguera, em Goiânia-GO. Ficou por dez anos trabalhando no 

mercado informal, de 1995 a 2004:  

 

Fernando: [...] eu pegava um ônibus no Finsocial e vinha até o Centro. 

Era um trabalho pesado, começava muito cedo, por volta de sete horas, 

ia até as 18h ou 19h todos os dias. Fora esse esforço físico, não havia 

outros dificultadores não. [...] Era um trabalho bem interessante. No 

começo era um pouco constrangedor, depois ficou divertido. A gente 

gostava muito. Ainda hoje sou conhecido por muitas pessoas lá, me 

respeitavam bastante. É um trabalho muito interessante. [...] as pes-

soas iam pra comprar, se eu não tivesse comprariam de outro. Então 
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era indiferente. Ali eu era só mais um trabalhando no mercado infor-

mal.  

[...] 

Ana: você lembra quanto ganhava, mais ou menos, por mês? 

Fernando: variava, não era ruim não. Não tenho ideia... Com certeza 

muito mais do que se fosse trabalhando de carteira assinada ou serviço 

público naquele momento. 

[...] 

Ana: e você resolveu parar de trabalhar lá por quê? 

Fernando: a situação tava um pouco difícil, exatamente por essas mu-

danças que houve no Centro de Goiânia naquele momento. A gente te-

ria que migrar ali pra Paranaíba. Tem até alguns até hoje lá. O negócio 

não estava mais rentável. Não valia a pena. E naquela época eu era 

casado, não formalmente. Mas aí conversando com minha esposa ficou 

decidido que iria parar e ia voltar a estudar, fazer uma faculdade. 

 

 Segundo Pochmann (2014, p.23), o terceiro momento está na primeira década do século 

XXI houve uma mudança.  Para o economista, o Brasil experimentou uma grande transforma-

ção no trabalho. “Pelo caminho da efetividade do regime democrático surgiu uma nova maioria 

política pós-neoliberal, capaz de combinar a retomada do crescimento econômico com avanços 

sociais fundamentais para o mundo do trabalho” (POCHMANN, 2014, p.23).  Essa constatação 

de Pochmann (2014) está comprovada pela fala de Fernando, quando em 2004 começa a estudar 

e a se preparar para ingressar no mercado de trabalho formal. 

 Com as medidas estatais voltadas aos avanços sociais, o Brasil viveu, até meados da 

década de 2010, um certo crescimento econômico e uma certa ascensão de uma classe 

trabalhadora. A efetivação de várias pessoas com deficiência visual no setor público é uma 

dessas políticas apontadas por Pochmann (2014). O economista demonstra que há um 

crescimento da expectativa de vida nesse contexto, um crescimento no consumo de bens, um 

maior porcentual de pessoas com acesso ao ensino superior, por exemplo. Porém, há uma 

mudança substancial nesse processo em 2016, no País e no mundo.  

As relações trabalhistas começam a se transformar em meados da década de 2010 devido 

às plataformas de aplicativos, o que Slee (2018) chama de sharing economy ou economia de 

compartilhamentos e posteriormente de gig economy ou economia de bicos. A princípio, a 

promessa dessas novas plataformas era a de conectar trabalhadores e consumidores em uma 

rede de troca de serviços, contribuindo para um consumo colaborativo. Segundo Slee (2018), 

programador de software anglo-canadense, o que o revolta nas plataformas como Uber e Airbnb 

é que: 

 

[...] o que havia começado como um apelo à comunidade, às conexões 
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interpessoais, à sustentabilidade e ao compartilhamento, tornou-se 

o playground de bilionários, de Wall Street e de capitalistas de risco, que cada 

vez mais expandem seus valores de livre mercado sobre nossas vidas. A 

promessa de um caminho humano para o mundo corporativo é, ao contrário 

do que possa parecer, uma forma mais agressiva de capitalismo, com 

desregulação, novas formas de consumismo e uma nova onda de trabalho 

precarizado (SLEE, 2018, p. 285). 

 

 

Os aplicativos se apresentam aos trabalhadores como possibilidades de empreender. A 

promessa é a independência de um vínculo formal, do patrão e de horários. Além disso, o 

discurso do pequeno empreendedor, da possibilidade de ganhar dinheiro de forma “ilimitada”, 

aparece como uma solução para o problema do desemprego, principalmente nas grandes 

metrópoles mundiais. Mas há um porém nesse discurso: apesar de os aplicativos aparentarem  

aos novos “empreendedores” que é possível ganhar dinheiro de forma ilimitada e da 

possibilidade da independência de um suposto patrão, o motorista do aplicativo tem que 

necessariamente repassar parte de sua receita à Uber e receber uma quantidade alta de 

chamados, bem como manter uma elevada pontuação para que esses sujeitos consigam ter boas 

corridas e manter uma elevada quantidade de receita a qual compense seu trabalho (SLEE, 

2018; ANTUNES, 2019). Sendo assim, qual seria a diferença entre o aplicativo e um patrão?  

Slee (2018) demonstra que há uma mudança da lógica do compartilhamento, 

transformando redes informais de solidariedade em grandes empresas bilionárias, a partir do 

discurso da liberdade, do desenvolvimento sustentável e da cidade compartilhada. É possível 

observar que há uma quebra no contexto referente ao trabalho e uma ampliação na escala, já 

que os aplicativos conectam globalmente os supostos parceiros.  A vigilância está na atuação 

do motorista da Uber, por exemplo, e na quantidade de trabalho realizado.  Outra lógica 

quebrada é a da produção que, através da prestação de serviços, torna-se pessoal e movida pelo 

discurso de microempreendedor. Porém, o que ocorre nesse contexto é uma terceirização do 

trabalho, aumentando os riscos tanto financeiros quanto de vida dos trabalhadores, pois não há 

elo entre o trabalhador e a empresa. Por estar prestando um serviço sem vínculos trabalhistas, 

o risco é assumido pelo trabalhador.  

Outros exemplos de flexibilização do trabalho ao redor do mundo foram citados por 

Antunes (2019). Segundo o autor, no Reino Unido estão crescendo os contratos de zero hora, 

ou seja, um contrato sem determinação de quantidade de horas trabalhadas ou remuneração. De 

acordo com o sociólogo, por volta de um milhão de britânicos estão trabalhando nesse regime 

de contrato. Outro exemplo exposto pelo autor ocorreu na Itália em 2017. O estado italiano 

propôs uma forma de trabalho pago por voucher. A quantia de salário era determinada pelas 
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horas trabalhadas e reguladas pelo salário mínimo no país. No mesmo ano, a classe trabalhadora 

repudiou a proposta, a qual foi suspensa pelo governo. Antunes (2019) também destacou um 

movimento iniciado na Alemanha, em 2011, chamado de Setor 4.0. O maquinismo digital, se-

gundo Antunes (2019), é a reverberação do trabalho morto, ou seja, o maquinismo digital será 

dominante e o impulsionador do processo de fabricação na nova indústria contemporânea, di-

minuindo ainda mais os postos de trabalho. 

Há uma grande mudança no mundo do trabalho no período histórico presente. A 

uberização do trabalho aponta para uma flexibilização das relações trabalhistas. No caso do 

Brasil, três determinantes de desestabilizações são apontadas como ações que desestruturam o 

mundo do trabalho:  

 

[...] identifica-se a experimentação de formas de maior exploração capitalista 

do trabalho humano por meio do avanço da terceirização e ‘Uberismo’ do tra-

balho. Simultaneamente, percebe-se o avanço da degradação das conquistas 

dos trabalhadores no ambiente de flexibilização e desregulação do sistema de 

proteção social e trabalhista que desafiam o formato tradicional de organiza-

ção e representação dos interesses dos ocupados ante a explosão sucessiva de 

manifestações sociais de natureza espontânea, desconectadas e desarticuladas 

de um projeto maior de transformação do capitalismo.[...] O segundo determi-

nante fundamental da desestabilização do mundo do trabalho refere-se aos 

distintos padrões de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo 

que estabelecem a base material pela qual a condição da proteção social e do 

trabalho pode se manifestar. Isso porque o processo de acumulação do capital 

pressupõe a existência de um centro dinâmico capaz de combinar desigual-

mente o conjunto da periferia territorial que o circunda. O terceiro determi-

nante da desestabilização do mundo do trabalho relaciona-se com a capaci-

dade de o Estado organizar, produzir e sustentar no tempo diversas políticas 

públicas, especialmente a de proteção social e do trabalho (POCHMANN, 

2018, p.70). 

 

 

Ao longo dos últimos anos da década de 2010 há um novo processo mundial que abran-

geu as relações trabalhistas no mundo e, por consequência, no Brasil. Aqui, esse processo efe-

tivou-se com os projetos neoliberais iniciados com o golpe de 2016. A era do capitalismo in-

formacional-digital transformou as relações de trabalho, as quais estão cada vez mais instáveis 

(ANTUNES, 2019). 

Em relação ao cenário nacional, a reforma trabalhista consolidada em 2017, lei 13.467, 

proporcionou a diminuição dos sindicatos e a “eterização5” das relações trabalhistas: um cenário 

 
5 Neologismo criado pela pesquisadora. Entende-se que o termo liquidez proposto por Zygmunt Bauman, em “Mo-

dernidade Líquida”, traduz um sentido literal das relações pós-modernas. Nesse contexto, a pesquisa acredita 

que as relações são tão fugazes que se propagam e se dissolvem como um éter. Portanto, poderiam ser relações 
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pouco otimista para o mundo do trabalho. Harvey (2008, p.140) compreende esse fenômeno 

como “acumulação flexível” que:  

 

[...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos 

produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível 

envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto 

entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 

movimento no emprego chamado ‘setor de serviços ‘, bem como conjuntos 

industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas [...]. 

Ela também envolve um novo movimento que chamarei de ‘compressão do 

espaço-tempo’ no mundo capitalista — os horizontes temporais da tomada de 

decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite 

e a queda dos custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão 

imediata dessas decisões num espaço cada vez mais amplo e variado. 

 

 

Segundo o geógrafo, esse contexto foi determinante para o desaparecimento das grandes 

proporções de postos de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 1990. Esse 

movimento é observado com maior potência nos últimos anos no país. Pochmann (2018) afirma 

que as leis trabalhistas brasileiras criadas na década de 1940, contudo, retardaram esse processo 

até o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Ainda segundo Harvey (2008) a acumulação 

flexível é a responsável pelas formas contratuais de trabalhos não regulamentados, subcontra-

tações e terceirizações, por exemplo:  

 

Como consecuencia del proceso que estamos aquí indicando, las/los trabaja-

dores y trabajadoras intermitentes globales (estrato del proletariado que se ex-

pande aceleradamente) tienden a ampliarse todavía más, en sus polos más ca-

lificados informacionalmente, al mismo tiempo en que el proceso tecno-infor-

macional digital eliminará de forma creciente una cantidad incalculable de fu-

erza de trabajo que se tornará superflua y sobrante, sin empleos, sin seguridad 

social y sin ninguna perspectiva de futuro. [...] lo que tendremos es cada vez 

más precarización, informalidad, subempleo, desocupación, intermitentes, 

más eliminación de puestos de trabajo, menos personas trabajando preser-

vando sus derechos. (ANTUNES, 2019, p.d.). 

 

 

Com a ascensão da ultradireita ao poder no país, quais medidas podemos observar no 

mundo do trabalho, e no mundo do trabalho para as pessoas com deficiência? Seria possível 

 
mais frágeis ainda, no recente momento, com uma maior volatilidade constituída pela ascensão da ultradireita 

em alguns lugares do mundo.  
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uma pessoa com deficiência visual participar desse tipo de trabalho? Em entrevista concedida 

em setembro de 2019, Borges, 38 anos, militante, funcionário público e cego disse o seguinte:  

 

Borges: eu acho que vai ser um marco essa flexibilização... um marco 

de regressão do direito das pessoas com deficiência ao trabalho. Acho 

que, por exemplo, com essa flexibilização vai haver também a flexibili-

zação das cotas na iniciativa privada, que nem beneficiaram tanto as 

pessoas com deficiência visual, porque empresa privada nunca quis sa-

ber de trabalhador cego. Não que o serviço público quisesse saber, meu 

exemplo é de que o serviço público também não quer saber. A questão 

é que o serviço público tem que cumprir, agora a iniciativa privada ela 

cumpriu pra outras deficiências, ela sempre teve o privilégio da esco-

lha. [...] Na iniciativa privada tem que fazer entrevista, seleção, vai 

criando critério, vai pegando as chamadas deficiências leves, enfim..., 

mas o que eu acho é que na prática isso tende a reduzir, as cotas da 

inciativa privada e até no serviço público [...] Hoje os caras vão flexi-

bilizar as cotas sem mexer na lei, eles vão flexibilizar o seguinte: flexi-

biliza o trabalho, cria o trabalho intermitente e não sei o que... eu não 

vou aplicar cota em cima disso, mas eu também não vou ter cota pra 

cumprir, porque eu vou diminuir meu número de empregados, entende? 

Então isso que vai acontecer... e quem achar que tá protegido no ser-

viço público, está redondamente enganado, porque o serviço público a 

tendência é haver a terceirização, a quebra da estabilidade e tal...  

 

 

Dessa forma, na atualidade, há uma redução brusca de postos de trabalho e um aumento 

de trabalhos intermitentes, ou seja, trabalhos com um período curto de duração. Um exemplo 

está nos trabalhos realizados através dos aplicativos como Uber ou delivery de fastfoods. Esse 

tipo de trabalho, absurdamente precário e sem direitos ou garantias, está explodindo no mundo 

e contribui para uma tese de precariedade estrutural do trabalho, denominada de “uberização 

do trabalho”. Esse tipo de trabalho intermitente está atrelado a uma escravidão digital na qual, 

além do trabalho flexível, há um sistema de metas que ditam um ritmo de trabalho intenso 

estipulado por metas pelos aplicativos. O regime de metas adoece os sujeitos e os transforma 

em “trabalhadores autônomos”, ou seja, em trabalhadores sem direitos trabalhistas (SLEE, 

2018; ANTUNES, 2019).   

Compreendendo que há um cenário complexo para o mundo do trabalho, como visto nos 

relatos de Joana e Borges, por exemplo, indaga-se como o espaço se interpõe à mudança exis-

tencial do trabalhador com deficiência visual e como esse sujeito reverbera sua existência no 

espaço? 
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2.2 A organização e a produção do espaço na perspectiva da Pessoa com deficiência 

visual 

Santos (2004b, p. 137) afirma que “o espaço é a matéria trabalhada por excelência [...] 

uma forma, uma forma durável, que não se desfaz paralelamente à mudança de processos”. 

Desse modo, o espaço é produzido pelo trabalho. Entretanto, será que apenas através da mate-

rialidade se pode entender o espaço? O geógrafo propõe que é por meio das técnicas que se 

inicia a busca das análises das mudanças sociais, ou seja, a organização social ocorre através 

do trabalho dos sujeitos, sendo que a sua função social é o fator que conduz à organização do 

espaço. Em outras palavras, o ato de produzir mercadorias também é a ação de produção espa-

cial. Segundo Santos (2004b, p. 202) “Produzir significa tirar da natureza os elementos indis-

pensáveis à reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação entre o homem e 

a natureza, através das técnicas e dos instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse 

intermédio”. Ainda, conforme o referido autor, cada atividade se estabelece em um tempo e 

lugar no espaço e essa ordem espaço-temporal não ocorre aleatoriamente, pois é resultado das 

necessidades de produção. Da mesma forma, o uso do tempo e do espaço não é realizado de um 

só modo, visto que as necessidades de produção, como confirmam os períodos históricos, mu-

dam ao longo dos anos.  

Segundo Souza (2013), a organização espacial está atrelada à “divisão espacial do tra-

balho, com a disposição e distribuição espacial da infraestrutura técnica [...] e social, com o 

padrão de segregação e autossegregação residencial, e assim segue” (p. 37). Para o autor, a 

organização do espaço não está apenas atrelada aos objetos criados pelo homem. A natureza 

primeira também compõe a organização espacial dos ribeirinhos ou dos caiçaras. Restringir a 

organização do espaço à materialidade também estaria restringindo o conceito, visto que a ma-

lha territorial também participa da organização do espaço. Outro exemplo está nas mudanças 

que o espaço sofre em razão das cargas ideológicas e hegemônicas as quais são transpassadas 

ao longo dos tempos. Dessa forma, comprova-se que a materialidade sozinha não seria capaz 

de compreender a organização espacial.  

Segundo Souza (2013), o espaço é a matriz de todos os conceitos geográficos. O autor 

afirma que os conceitos de território, lugar e outros se originam a partir das relações sociais e a 

organização espacial, portanto, é derivada do conceito de espaço geográfico e espaço social:  

 

 [...] se disséssemos que o espaço social (e, por tabela, o espaço geográfico, 
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em geral) corresponde, sem maiores discussões, à superfície terrestre, haveria 

sempre a possibilidade de se reduzir o espaço à sua expressão material [...] 

Todavia verificamos, com a ajuda da ideia de território, que a materialidade 

não esgota o espaço social, e que as próprias relações sociais são (grifo 

nosso), em determinadas circunstâncias ou a partir de uma determinada 

perspectiva, espaço – mesmo que, a rigor, uma certa distinção entre o espaço 

e relações sociais continue sendo útil e válida (SOUZA, 2013, p. 35).  

 

Souza (2013) critica a dicotomização hostil que é marcada pelas “geografias” física e 

humana. Entende-se que há uma ambivalência científica na origem da ciência geográfica atra-

vés da geografia denominada de clássica, com Ratzel, Vidal de La Blache e com o excluído 

politicamente Reclus. Dessa feita, a geografia é “irremediavelmente e estonteantemente plural” 

(SOUZA, 2013, p. 28). Por isso este estudo defende que uma análise apenas com uma perspec-

tiva não poderia ser possível dentro da temática proposta. Nem mesmo dentro da Geografia 

Marxista seria possível pensar em um espaço puramente materialista para este estudo.  

As subjetividades políticas, para as minorias, são experiências de um espaço relacional 

(HARVEY, 2012) diferente entre os sujeitos. Por exemplo, uma pessoa não-deficiente visual 

não compreende as subjetividades políticas das quais as pessoas com deficiência visual estão 

investidas e com as quais sofrem diariamente. Em um exemplo didático, a experiência de andar 

em vias públicas sem o sentido da visão só pode ser experimentada pelos deficientes visuais. 

Por mais que fechemos os olhos, por alguns segundos, ainda temos o sentido da visão e, dessa 

maneira, não conseguimos sentir a opressão de não enxergar. Da mesma forma, uma pessoa 

branca não consegue sofrer a opressão de ser um negro.  

A subjetividade da deficiência visual pede para que a pesquisa obtenha um olhar dife-

renciado. O sentido da visão, para a composição espacial, é o principal sentido utilizado pelo 

geógrafo, por exemplo. Os primeiros sinais que são observados correspondem à própria paisa-

gem, que é abarcada pelo sentido da visão. Como compreender o mundo sem esse sentido? 

Como seria viver em um espaço sendo oprimido pela ausência do sentido da visão? Robson, 60 

anos, relatou o seguinte:  

 

Robson: Ser cego não é bom, mas se não tem como resolver ou fazer 

nada, pra que ficar se martirizando por uma coisa que não tem jeito. 

Eu ainda enxergo um pouco, mas eu penso que quando eu ficar cego 

eu vou ter que adaptar, porque tenho muita dificuldade em depender 

dos outros. Gosto muito de sair, passear e, às vezes, fica dependendo 

dos outros, e eu não gosto. Não gosto de ficar limitado querendo fazer 

algo e não poder. Nem tudo se resolve com dinheiro. Tem minha es-

posa, mas nem sempre ela pode. Às vezes, eu acho ruim porque eu 

quero ir, mas não dá certo. Às vezes a deficiência te limita em algumas 
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coisas e incomoda nesse aspecto de querer fazer alguma coisa e não 

poder. Caminhar, correr num parque eu não posso, só se arrumar al-

guém pra ir comigo, mas o bom é a independência. Igual eu falo, meu 

pai tem 97 anos, eu não quero viver até a idade dele. A vida só presta 

enquanto você tem autonomia, o dia que perde, não presta pra mais 

nada não. Não tem sentido. A cegueira é assim. Se você não tiver auto-

nomia também não presta, fica limitado...  

 

 

A subjetividade da deficiência visual está na autonomia ou na ausência dela. Mas que 

autonomia é essa a que Robson se refere? A subjetividade pode ajudar a responder essa 

pergunta. Nesse sentido, a pesquisa aponta que há diferentes tipos de subjetividades. A mais 

destacada nas entrevistas é a opressão de viver em um mundo visual.  

Andar em ruas periféricas ou em bairros mais centralizados são experiências 

completamente distintas, uma vez que ser deficiente visual morador de bairro periférico é mais 

opressor do que ser deficiente morador em um bairro nobre, apesar de ambos os casos 

produzirem opressão. Assim, a diferença de classe social acentua a problemática. Há uma 

grande complexidade em compreender a construção espacial sob a perspectiva de uma pessoa 

deficiente visual, apenas pensando em conceitos de espaços fechados, visto que as variáveis 

estão além da deficiência. Por esse motivo, a análise da organização espacial precisa passar pela 

ideia de espaço relacional proposta por Harvey (2012). O autor em questão assegura que:  

 

Os espaços e os tempos da representação que nos envolvem e nos rodeiam na 

nossa vida cotidiana afetam tanto nossas experiências diretas quanto nossa 

interpretação e compreensão. Podemos nem mesmo notar as qualidades 

materiais dos agenciamentos espaciais incorporados na vida cotidiana, porque 

nós nos conformamos espontaneamente às rotinas. No entanto, através das 

rotinas materiais cotidianas nós compreendemos o funcionamento das 

representações espaciais e construímos espaços de representação para nós 

mesmos (por exemplo, o sentimento intuitivo de segurança em um bairro 

familiar ou por sentir-se “em casa”). Somente conseguimos notar quando algo 

aparece completamente fora do lugar. O que quero sugerir é que o que 

realmente importa é a relação dialética entre as categorias, mesmo que 

seja útil, com vistas ao entendimento, distinguir cada elemento como um 

momento separado da experiência do espaço e do tempo (grifo nosso) 

(HARVEY, 2012, p. 20). 

 

 

Harvey (2012) compreende que as análises geográficas precisam passar por uma tensão 

dialética entre esses dois elementos (tempo e espaço). O geógrafo propõe: 

 

[...] como o trabalho teórico (e eu gostaria de sugerir que isso deveria ser 

válido para toda teoria social, literária e cultural) implica inevitável e 
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necessariamente se mover minuciosa e dialeticamente através de todos os 

pontos da matriz, e além. Quanto mais circularmos, mais nossas análises 

serão profundas e de longo alcance (grifo nosso). Não há caixas 

descontínuas e fechadas neste sistema. As tensões dialéticas não só não devem 

ser mantidas intactas. Elas devem ser continuamente expandidas. (p.36) 

 

 

O mesmo autor, ao longo de seu texto, defende que há a necessidade de buscar uma 

análise na qual se encontrem pontos de intersecção entre três tipos de espaço: absoluto, relativo 

e relacional. Assim sendo, Harvey (2012) propõe uma matriz (Quadro 1) como proposta de 

análise espacial. 

 

Quadro 1: Uma matriz dos possíveis significados do espaço como palavra chave. 

 Espaço material 

(espaço 

experimentado) 

 

Representações do 

espaço (conceituali-

zado) 

 

Espaços de 

representação 

(espaço vivido) 

 

Espaço 

absoluto 

 

Muros, pontes, portas, 

solo, teto, ruas, edifícios, 

cidades, montanhas, con-

tinentes, extensões de 

água, marcadores 

territoriais, fronteiras e 

barreiras físicas, condo-

mínios 

fechados 

Mapas cadastrais e 

administrativos; geome-

tria euclidiana; descrição 

de paisagem; metáforas 

do confinamento, espaço 

aberto, localização, ar-

ranjo e posição (co-

mando e controle relati-

vamente fáceis) – New-

ton e Descartes 

Sentimentos de satisfa-

ção em torno do círculo 

familiar; sentimento de 

segurança ou encerra-

mento devido 

a confinamento; 

sentimento de poder 

conferido pela proprie-

dade, comando 

e dominação sobre o 

espaço; medo de 

outros que “não são 

dali” 

Espaço (tempo) 

relativo 

 

Circulação e fluxo de 

energia, água, ar, 

mercadorias, povos, 

informação, dinheiro, 

capital; acelerações 

e diminuições na 

fricção da distância. 

Cartas temáticas e 

topológicas (ex: o sis-

tema de metrô de Lon-

dres); geometrias e topo-

logias não euclidianas; 

desenhos de perspectiva; 

metáforas de saberes lo-

calizados, de movi-

mento, mobilidade, des-

locamento, aceleração, 

distanciamento e com-

pressão do espaço-tempo 

(comando e controle di-

fíceis requerendo 

Técnicas sofisticadas). 

Einstein e Riemann 

Ansiedade por não che-

gar na aula no horário; 

atração pela experiência 

do desconhecido; frus-

tração num engarrafa-

mento; tensões ou diver-

timentos resultantes da 

compressão espaço-

tempo, da velocidade, 

do movimento. 

Espaço (tempo) 

relacional 

 

Fluxos e campos de 

Energia eletromagnética; 

relações sociais; superfí-

cies econômicas e de 

Surrealismo; existencia-

lismo; psicogeografias; 

ciberespaço; metáforas 

Visões, fantasmas, dese-

jos, frustrações, lem-
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renda potenciais; concen-

trações de poluição; po-

tenciais de energia; sons, 

odores e sensações trazi-

das pelo vento. 

de incorporação de for-

ças e de poderes (co-

mando e controle muito 

difíceis – teoria do caos, 

dialética, relações inter-

nas, matemáticas quânti-

cas) – Leibniz, Whi-

tehead, Deleuze, Benja-

min. 

branças, sonhos,  esta-

dos psíquicos (ex: ago-

rafobia, vertigem, 

claustrofobia) 

Fonte: Harvey (2012) 

 

Harvey (2012) trabalha com os conceitos de Lefebvre (2011) de espaço (eixo horizontal 

da matriz) e espaço-tempo inspirado pelo conceito de mônada criado por Leibniz (eixo vertical).  

Essa construção dialética concebe, segundo o autor, o momento no qual deriva grande parte do 

pensamento da produção do espaço na geografia. O referido autor (2012) amplia os conceitos 

e propõe, através do Quadro 1, uma tensão para uma análise geográfica. O autor dá o seguinte 

exemplo para pensarmos na matriz espaço-tempo:  

 

Du Bois tentou, há muito tempo, formular o problema em termos do que ele 

chamou de “dupla consciência” – o que significa, ele perguntou, carregar em 

si mesmo a experiência de ser tanto negro quanto americano? Podemos com-

plicar ainda mais a questão perguntando o que significa ser americana, negra, 

mulher, lésbica e da classe trabalhadora? Como todas essas relacionalidades 

entram na consciência política do sujeito? E quando consideramos outras di-

mensões – de migrantes, grupos de diásporas, turistas e viajantes e aqueles 

que assistem à atual mídia global e parcialmente filtram ou absorvem suas 

mensagens cacofônicas – então a questão primária com que estamos lidando 

é entender como todo este mundo relacional de experiência e informação se 

internaliza no sujeito político particular (ainda que individualizado no espaço 

e tempo absolutos) para suportar esta ou aquela linha de pensamento e de ação. 

Claramente, não podemos compreender o terreno mutável no qual subjetivi-

dades políticas se formam e ações políticas ocorrem sem pensar sobre o que 

acontece em termos relacionais. (Referência????) 

 

 

É possível transpor para a temática da dissertação o exemplo proposto por Harvey 

(2012). Como seria a experiência de ser trabalhador e deficiente? Como seria a experiência de 

ser trabalhador, morador da periferia, mulher e deficiente visual? Cada substantivo é ponto da 

matriz proposta por Harvey (2012) para compor uma análise da organização espacial.  

A matriz proposta por Harvey (2012) ajuda a compreender os relatos dos trabalhadores 

com deficiência visual. No relato acima (p. 60), Robson possui Baixa Visão e, ao longo da sua 

vida, sempre esteve à beira da cegueira. Há medo em se tornar cego. A cegueira é limitante no 

ponto de vista de Robson, sendo que, dessa maneira, seu relato nos aproxima da compreensão 
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do que é a opressão de ser deficiente visual. Uma volta no Parque, nesse sentido, pode ser ou 

não possível. Depende das proporções de inclusão que o espaço geográfico do parque poderá 

trazer a Robson. Abaixo está a matriz espacial do Parque para Robson:  

 

 

Quadro 2: Uma matriz do espaço geográfico do Parque para Robson 

 Espaço material 

(espaço 

experimentado) 

 

Representações do 

espaço (conceituali-

zado) 

 

Espaços de 

representação 

(espaço vivido) 

 

Espaço 

absoluto 

 

As barreiras físicas, urba-

nísticas e arquitetônicas, 

por exemplo, ordenadas 

no espaço geográfico. 

Piso tátil, os caminhos do 

parque.  

 

Mapa acessível para 

Robson do Parque 

Sentimentos de satisfa-

ção ou não em acessar 

ao espaço geográfico do 

Parque.  

 

Espaço (tempo) 

relativo 

 

Circulação e fluxo de 

energia, água, ar, 

mercadorias, pessoas, 

informação, dinheiro no 

parque. 

 

Paisagem do Parque, 

descrita por outros senti-

dos, como, por exemplo, 

cheiros e sons. 

Conseguir ou não circu-

lar no parque; atração 

pela experiência do des-

conhecido; frustração 

em não conseguir cami-

nhar em espaços desco-

nhecidos. 

Espaço (tempo) 

relacional 

 

As relações sociais cons-

truídas no Parque 

Relatos das experiências 

vivenciadas no Parque.  

Depressão, agorafobia, 

síndrome do pânico, fe-

licidade ou euforia. 

Org. própria autora (2019). 

 

  

De forma complexa, o relato passa por todos os pontos da matriz, como aponta o quadro 

2. No entanto, a subjetividade dos relatos pode demonstrar a concretização da interpelação es-

pacial, dada a complexidade existencial do que é ser deficiente visual. Por exemplo, as barreiras 

arquitetônicas de um determinado parque são diferentes para os determinados sujeitos que as 

utilizam. O que definirá quem conseguirá acessá-la será a existência ou não de deficiência, por 

exemplo. Esse relato também demonstra que, mesmo com algumas medidas de inclusão reali-

zadas, como por exemplo rampas de acesso, poderá atender às demandas de algumas deficiên-

cias, como a física, mas, sem a existência de um mapa tátil, por exemplo, em um espaço público, 

a pessoa com deficiência visual poderá não conseguir realizar um passeio ou ir a determinada 

área de um parque sem o auxílio de um não deficiente visual. Dessa maneira, as demandas 

existenciais dos usuários daquele espaço serão afetadas.  
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Assim, conclui-se que pensar em um espaço inclusivo para uma pessoa com deficiência 

visual só seria possível ao se pensar a partir da subjetividade e, posteriormente, de como essa 

subjetividade de concretiza no espaço. O próximo passo seria refletir sobre como o espaço ab-

soluto X material poderá atender às demandas de vida (espaço de representação x relacional), 

e assim sucessivamente.  Ao longo da escuta da entrevista, esse processo foi mentalizado e 

mapeado no Capítulo 3 pelas cartografias existenciais.  

Seria inviável tecer, em uma pesquisa de mestrado, todos os pontos da matriz. Ainda 

que pensando na dialética proposta por Harvey (2012), os pontos mais apresentados nos relatos 

de vida foram as relações de poder concretizadas através dos conceitos biomédicos de defici-

ência e a opressão de não enxergar. Todavia, para compreender a opressão de ser um trabalha-

dor deficiente visual na cidade de Goiânia foi necessário tecer algumas compreensões sobre 

território.  

Segundo Raffestin (1993[1980]), o território é formado tanto pelo poder do Estado 

quanto pelo poder de outros atores. Em síntese, o território é o espaço político e de disputas em 

diferentes escalas. O autor acrescenta ainda que: 

 

  
Há, portanto, um "processo" do território, quando se manifestam todas as es-

pécies de relações de poder, que se traduzem por malhas, redes e centralidades 

cuja permanência é variável, mas que constituem invariáveis na qualidade de 

categorias obrigatórias. O território é também um produto "consumido", ou, 

se preferirmos, um produto vivenciado por aqueles mesmos personagens que, 

sem haverem participado de sua elaboração, o utilizam como meio. É então 

todo o problema da territorialidade que intervém permitindo verificar o caráter 

simétrico ou dissimétrico das relações de poder. A territorialidade reflete, com 

muita segurança, o poder que se dá ao consumo por intermédio de seus "pro-

dutos" (RAFFESTIN, 1993, p. 7).  

 
 

 

Segundo Souza (2013), o que define o território, em primeiro lugar, está atrelado às 

relações de poder. Porém, há outros elementos contemplados, como a cultura e a economia, ou 

seja, há mais aspectos imateriais na formação do território do que materiais propriamente ditos, 

como propõe Raffestin (1993[1980]). Mesmo porque, a motivação para a busca desse poder por 

um coletivo de pessoas está nessas duas categorias. Souza (2013) explica que, para que esse 

poder se materialize, há a aceitação de um coletivo, o qual legitima o poder sobre o território. 

Dessa forma, o poder composto por um determinado espaço é sempre coletivo. Por esse motivo, 

as relações sociais são o elo entre esse poder e o espaço, responsáveis por compor um território:  
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 [...] os territórios não são matéria tangível, palpável, mas sim “campos de 

força” que só existem enquanto durarem as relações sociais das quais eles são 

projeções especializadas. O verdadeiro Leitmotiv do conceito de território é 

político, e não econômico ou, como ocorre com o conceito de lugar, cultural-

simbólico (SOUZA, 2013, p. 89)  

 

 

Em síntese, para Souza (2013), o território está nos meandros imateriais que, por moti-

vações políticas, estão estabelecidos e materializados nas relações de poder em um determinado 

espaço. Ou seja, a materialidade é o suporte para que as relações de poder se estabeleçam. O 

espaço geográfico pode ser considerado a materialidade dessas subjetividades encontradas nos 

relatos de existência dos trabalhadores com deficiência visual.  

No entanto, Souza (2013) propõe que as análises estão na escala, porém o que precisa 

se delimitar são as escalas. Entretanto, o geógrafo Douglas Santos, indagado por Marques 

(2017) sobre as categorias geográficas e suas escalas, constrói uma proposta de território. Na 

entrevista, o professor disse o seguinte:  

 

 
Se você tiver pensando em leituras como do Raffestin, por exemplo, há pro-

blema de escala, porque como o território está muito associado à noção do 

poder, e existe um mito de que essas relações de poder são relações de Estado, 

então a relação de território se associa muito rapidamente à noção de Estado 

nas suas diversas escalas. E tudo isso cria um dilema epistemológico sem so-

lução, porque no final das contas, em primeiro lugar, as relações de poder não 

são necessariamente relações de mando; e as relações da política não são ne-

cessariamente relações de Estado [...]não existe nenhuma percepção que não 

me leve a um território. Não existe nenhuma territorialidade que não me exija 

uma percepção [...] As categorias ―são momentos da construção do pensa-

mento, do entendimento do mundo [...] O território é, além de percebido, pen-

sado, transformado em discurso. Nessa linha de raciocínio, não importa a es-

cala.  (MARQUES, 2017, p. 126). 

 

 

Haesbaert (2007) afirma que o território não está apenas relacionado com o poder polí-

tico tradicional. O poder está relacionado tanto no sentido mais explícito, de dominação, quanto 

ao poder simbólico, de apropriação. “Lefebvre distingue apropriação de dominação ("posses-

são", "propriedade"), o primeiro sendo um processo muito mais simbólico, carregado das mar-

cas do ´vivido`, do valor de uso, o segundo mais concreto, funcional e vinculado ao valor de 

troca (HAESBAERT, 2007, p. 21)”. Haesbaert (2007) compreende, na concepção de espaço-

tempo vivido, que o território é múltiplo e não unifuncional:  
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Como decorrência desse raciocínio, é interessante observar que, enquanto "es-

paço-tempo vivido", o território é sempre múltiplo, "diverso e complexo", ao 

contrário do território "unifuncional" proposto e reproduzido pela lógica capi-

talista hegemônica, especialmente através da figura do Estado territorial mo-

derno, defensor de uma lógica territorial padrão que, ao contrário de outras 

formas de ordenação territorial (como a do espaço feudal típico), não admite 

multiplicidade, sobreposição de jurisdições e/ou de territorialidades. 

Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de dominação e/ou 

de apropriação sociedade-espaço, "desdobra-se ao longo de um continuum que 

vai da dominação político-econômica mais 'concreta' e 'funcional' à apropria-

ção mais subjetiva e/ou 'cultural-simbólica'". [...] Segundo Lefebvre, domina-

ção e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, 

esta última deveria prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumula-

ção capitalista fez com que a primeira sobrepujasse quase completamente a 

segunda, sufocando as possibilidades de uma efetiva "reapropriação" dos es-

paços dominados pelo aparato estatal-empresarial e/ou completamente trans-

formados, pelo valor contábil, em mercadoria. Embora Lefebvre se refira sem-

pre a espaço, e não a território, é fácil perceber que não se trata de espaço num 

sentido genérico e abstrato, muito menos de um espaço natural-concreto. Trata 

se, isto sim, de um espaço-processo, um espaço socialmente construído. Dife-

rentemente de autores como Raffestin (1993[1980]), para quem o espaço (fí-

sico-natural) é uma espécie de "matéria-prima" para os processos de territori-

alização, como se o espaço antecedesse a construção do território, para Lefe-

bvre o espaço, em sua tríplice constituição' (enquanto espaço concebido, per-

cebido e vivido), é sempre socialmente produzido (HAESBAERT, 2007, 

p.21). 

 

 

Para compreender o território é necessário entender a construção complexa da organi-

zação e produção do espaço. Já que, segundo Haesbaert (2007), a construção do espaço é difusa, 

pois, como apontado também por Souza (2013), as relações sociais são o principal componente 

para a construção do território. Como propõe Haesbaert (2007), o cultural e o simbólico também 

estão na construção das territorialidades e as relações de poder se manifestam nos signos e 

símbolos espaciais. Segundo Haesbaert (2007, p.22), “[...] a territorialidade, além de incorporar 

uma dimensão mais estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e cultu-

rais, pois está ́ intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias 

se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar’”. 

Berdoulay e Entrikin (2012) propõem uma análise científica utilizando a identidade dos 

sujeitos como uma amarra entre as análises geográficas. Segundo os autores, a identidade é a 

responsável pelos laços dos sujeitos em determinados territórios. A ausência de análise 

geográfica sem apurar “lugar e sujeito”, ou seja, apenas pelo viés econômico, é uma análise 

superficial. Portanto, Berdoulay e Entrikin (2012) entendem que o conceito de lugar está 

atrelado ao território e ao espaço social, e não com a paisagem, pois a intenção é de analisar 

“[...] as construções espaciais ligadas a atividade do sujeito, inclusive na produção do próprio 
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sujeito”. Assim sendo, Berdoulay e Entrikin (2012, p. 103) afirmam que:  

 

 

Procuramos, com efeito, insistir sobre essa parte ativa de um sujeito que se 

transforma, ele próprio, ao transformar o mundo no qual se insere. É o jogo 

do distanciamento do sujeito, ativo e autônomo, em relação ao seu ambiente 

que prende nossa atenção, a fim de apreendermos a construção do “entre-

dois”, que constitui, em nossa perspectiva, o lugar. Este exprime um trabalho 

do sujeito sobre o mundo e sobre sua relação com o mundo; ele é, assim, 

tensão a dois títulos, mas também tensão entre sua própria singularidade, que 

ele constrói, e sua inscrição no universal. É preciso, portanto, recolocar o 

sujeito na perspectiva das relações que a consciência de si mesmo mantém 

com o lugar.  

 

 

 

Neste aspecto, o lugar aqui pode proporcionar uma elasticidade e uma tensão dialética 

para compreender a relação entre o trabalho e a pessoa com deficiência visual. Berdoulay e 

Entrikin (2012) propõem que o sujeito é o transformador do espaço no qual está inserido. Ele 

atua diretamente no mundo, o que faz sentido para a pesquisa. Foi constatado que as pessoas 

com deficiência visual vivenciam o lugar com os sentidos do corpo, sendo o tato e a audição os 

principais. Portanto, o DV compõe uma dialética entre sujeito-espaço, sendo o lugar sua escala 

de atuação. Para os autores: 

 

 

[...] o que está em jogo, com efeito, são os processos graças aos quais se tecem 

as mediações. O esforço de pesquisa deve ir nesse sentido e privilegiar os 

processos de subjetivação. Por isso, como foi por nós colocado, o conceito de 

lugar possui a materialidade que lhe dá o ambiente utilizado pelo sujeito em 

sua própria construção. Processo e resultado da combinação, pelo sujeito, de 

lógicas naturais e humanas diversas, o lugar adquire o caráter de objetividade 

de seus componentes. [...]. Assim, o lugar repousa sobre a ideia de um sujeito 

ativo que deve, sem cessar, tecer as ligações complexas que lhe dão sua 

identidade, ao mesmo tempo em que definem suas relações com seu ambiente 

(BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012 p.110). 

 

 

Assim, “do ponto de vista do geógrafo, o lugar, como o sujeito, reflete as relações 

complexas, resultantes da tensão fundamental que exerce entre o particular e o universal, entre 

o provincial e o cosmopolita” (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012p. 111). 
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Berdoulay e Entrikin (2012) defendem que estudar o território sem o sujeito é uma re-

tórica fragmentada. Reduzir a concepção de território a um fenômeno regional e apenas às re-

lações de poder é reduzir à materialidade o território. Pode-se concluir que um território sem 

sujeito acaba tornando-o inanimado, sem vida, ou, ainda, sem alma. O enfoque, para tanto, são 

as pessoas, já que as relações sociais compõem a existência de um determinado território. Por-

tanto, o sujeito torna-se participante da construção daquele território, entendendo que há uma 

legitimação pelas próprias pessoas que estão nesse determinado espaço. De forma ontológica é 

que determinado espaço se constrói como território.  Há uma ligação intrínseca entre lugar e 

território: um está ligado ao outro para poder compreender a organização e produção do espaço.  

A problemática desta pesquisa está em compreender a organização e a produção do es-

paço na perspectiva dos trabalhadores com deficiência visual. Como dito pelo professor Dou-

glas Santos (MARQUES, 2017), não existem percepções que não trazem a discussão da produ-

ção do espaço pela territorialidade e não há como compreender a territorialidade sem o uso da 

percepção. A matriz espacial proposta por Harvey (2012) ajuda a compreender a organização e 

a produção do espaço para as pessoas com deficiência visual. A escala para essa percepção é 

produzida no lugar, pois as pessoas com deficiência visual se relacionam com o espaço geográ-

fico através de seu corpo (BERDOULAY; ENTRIKIN, 2012). Sendo assim, Goiânia, lugar de 

existência desses sujeitos, pode ser mapeada corporalmente pelo DV que galgar no espaço, 

através do seu trabalho, sua composição ontológica na metrópole goianiense. 

2.3 A pessoa com deficiência visual em Goiânia-GO: a metrópole no lugar. 

A urbanização é um fenômeno recente e crescente em escala planetária. Intimamente 

ligada ao capitalismo e à industrialização, a partir do século XIX, a urbanização se difundiu por 

praticamente todo o mundo. Essa revolução urbana foi acompanhada de rápido crescimento 

demográfico, com tendência à concentração em médias e grandes cidades, numa lógica global 

que se expandiu pelos países periféricos, fazendo com que estes quase sempre não conseguis-

sem resistir ou administrar tal processo (SANTOS, 1981; HOBSBAWNM, 2006).  

Goiânia foi construída na década de 1930 para ser a nova capital do estado de Goiás. 

Em modelo de cidades-jardins, foi projetada para expressar a modernidade e o progresso que o 

governo Federal de Getúlio Vargas se propusera no início do século XX. Goiânia simboliza a 
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ruptura com a República Velha (CHAUL, 2010). Porém, a ruralidade presente na cultura goia-

niense nunca foi descontruída. Goiânia nasce e se perpetua na ruralidade urbana desde sua cri-

ação (ARRAIS, 2013; FONSECA; BRITTO, 2019). Segundo Fonseca e Britto (2019, p.51), 

“[...] Goiânia acumula ocorrências diversas como cidade filiada aos princípios da modernização 

tardia e conservadora brasileira”. Segundo os autores:  

 

 

Ruralidade Urbana é uma ideia brotada que deu fruto.  

Nem rural nem urbano, um broto 

de dúvidas e indícios.  

Parte da desconfiança de que Goiânia se constitui em ruralidade,  

em Urbanidade Agrária projetada, sem reforma,  

pasto arcaico e lavoura moderna. 

A ideia foi semeada e fizemos colheita no Setor Pedro,  

Ora Ludovico, ora Alagoano,  

o espaço abriu suas porteiras para essa colheita modesta, 

urbanoruralizada,  

feito broto 

mesmo de uma safra incomensurável. 

(FONSECA; BRITTO, 2019, p. 56) 

 

 

A cidade nasce, assim, como dito por Fonseca e Britto (2019), das mãos dos trabalha-

dores imigrantes. Goiânia surge na década de 1930 como uma nova capital, um modelo de 

cidade moderna para romper a oligarquia goiana simbolizada pela antiga capital do estado, a 

cidade de Goiás. Contudo, a ruralidade não foi rompida, como propõem Fonseca e Britto 

(2019). Portanto, o projeto de cidade moderna foi desenvolvido até determinado ponto, pois o 

crescimento da cidade, através da estimulação do capital imobiliário e de grandes correntes 

migratórias, proporcionou a Goiânia uma grande expansão urbana. Em poucas décadas, a nova 

capital do estado apresentou um rápido crescimento e um processo de conturbação com os mu-

nicípios vizinhos, gerado pela ocupação, em vários locais da cidade, de forma desordenada 

(MOYSÉS, 2005).   

A concentração de trabalhos, bens e serviços tornou-se um gatilho para a urbanização 

no território Goiano. Segundo Arrais (2013), entre as décadas de 1970 e 1980, houve um au-

mento de 34,23% do total de domicílios nas áreas urbanas do estado, constando que nesse pe-

ríodo Goiás enfrentou um grande o êxodo rural. Chaveiro (2010) afirma que, principalmente a 

partir da década de 1970, um dos aspectos da urbanização das metrópoles, no território cerra-

deiro, é a ocupação produtiva que se difundiu rapidamente pelo interior do país, sendo a mo-
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dernização da agropecuária uma grande agenciadora dessa configuração socioespacial. Se-

gundo Arrais (2013), o aumento da densidade populacional urbana agravou as desigualdades 

sociais. A crescente demanda por serviços gerou desigualdades territoriais em Goiânia, ocasio-

nando assim intensos conflitos e lutas por condições mínimas de moradia e de habitação na 

cidade. Compreende-se que as consequências de uma urbanização acelerada em Goiânia com-

puseram, no território, uma rede concentrada e desigual, que gera dificuldades na gestão da 

cidade, redundando na manutenção ou reforço das desigualdades no espaço urbano (ARRAIS, 

2013).  

O modelo de cidade moderna se restringiu a alguns lugares. Em duas décadas, Goiânia 

já havia superado os 50 mil habitantes arquitetonicamente planejados. A nova capital do Estado 

é composta por um intenso fluxo migratório, em maior parte, proveniente de segmentos de 

trabalhadores desempregados do interior do próprio estado, de nordestinos, de mineiros e de 

mato-grossenses, em busca de trabalho. Em 1960, a construção de Brasília formou um novo 

fluxo migratório de trabalhadores em busca de emprego e oportunidades e, por esse motivo, em 

uma década a população triplicou (BERNARDES, BORGES, TEIXEIRA, 2017).  

Abaixo o Mapa 3 demonstra a expansão da mancha urbana das últimas três décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3:Expansão urbana de Goiânia de 1991 a 2018. 
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Organização: Própria autora (2019).  

Fonte: IBGE (2010); SIEG (2019) e Portal de dados abertos da Prefeitura de Goiânia (2019). 

 

Descrição do Mapa 3: O mapa demonstra a expansão urbana de Goiânia desde 1991 até o ano 

de 2018. A imagem chama a atenção para a urbanização ocorrida na década de 2010. As man-

chas urbanas nesse momento são muitas e cada vez mais periféricas se aproximando das cidades 

vizinhas.   

 

Goiânia é essencialmente contraditória. Ao mesmo tempo que a cidade se construiu, de 

forma organizada, nos setores centrais, setores ao redor da marginal Botafogo, por exemplo, 

foram sendo organizados, sem planejamento, pelos próprios trabalhadores da cidade, para a 

construção de Goiânia. Um exemplo é o bairro Vila Nova, que se construiu pelos operários e 

migrantes. Goiânia gerou, em sua formação, um modelo de Aparthaid social que se perpetua 

até os dias atuais:  

 

Goiânia consolidou o modelo de “apartação” ou aparthaid social, ao se cons-

tituir, historicamente [...] de forma fragmentada, com o surgimento de novos 

assentamentos/bairros regulares e irregulares, sendo este último mediante 

posse, apropriada pela parcela pobre da população. De acordo com Buarque 

(1994), tal constituição se apresenta pela diferença entre os ricos e quase ricos 

em relação aos pobres, justificando que a aceitação da miséria, que se encontra 

ao lado, a partir do processo de separação (BERNARDES, BORGES, TEI-

XEIRA, 2017, p. 14). 

 

 

 Dessa maneira, a cidade construiu espaços ocupados pela população pobre, em áreas 

que, a partir do movimento de expansão da malha urbana, acabam se valorizando, formando 

assim bolsões ou ilhas de pobreza em áreas nobres. Pressionada pelos processos de urbanização, 

essa população busca outros espaços para morar (MOYSÉS, 2013).  Esse movimento contribuiu 

para a proliferação da especulação imobiliária e para o crescimento da cidade de forma desen-

freada ao longo de seus 86 anos:  

 

O movimento populacional, a chegada de novos moradores, a intensa urbani-

zação trazia novas oportunidades, em sua maioria, substancializando as estra-

tégias político-eleitoreiras. Porém, amalgamando a fisionomia da cidade com 

o desenho de novos bairros em espaços nem sempre recomendados pelas leis 

urbanas de uso do solo e de risco ambiental. A precariedade urbanística, o 
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espraiamento da cidade, a disseminação de condomínios fechados nas perife-

rias da cidade, as ocupações ilegais, as ocupações em áreas de risco, a desi-

gualdade social expressa no espaço urbano e se multiplicam num ciclo de re-

petição nos limiares e nos meandros da cidade (BERNARDES, BORGES, 

TEIXEIRA, 2017, p. 8). 

 

 

Segundo o Censo do IBGE, de 2010, Goiânia possui em torno de 1.301.000 habitantes, 

sendo que a estimativa do IBGE para 2018 é de 1.495.705 habitantes. O crescimento populaci-

onal de Goiânia é alto. A ampliação das zonas periféricas acompanha o crescimento populaci-

onal da cidade. Porém, o crescimento não foi acompanhado pelas estruturas sociais de assistên-

cia aos cidadãos, resultando em uma alta taxa de desigualdade social. Tanto é assim que o IBGE 

(2011) calcula o índice de GINI de Goiânia em 0,5908 e o do Brasil de 0,5270. Quanto mais 

perto do 1, maior é o nível de desigualdade social. Goiânia apresenta um nível de desigualdade 

elevado, maior que o do próprio País. Ao contrário do que ocorre com a maioria das capitais 

brasileiras, a dispersão de moradores para cidades de médio porte, a população de Goiânia ob-

tém um crescente, como apontam as estimativas do IBGE. Esse crescimento demandou novas 

ocupações territoriais como as reveladas por Bernardes, Borges e Teixeira (2017). Em parte, 

por conta disso, a região metropolitana concentra em 2018, segundo estimativas do IBGE, por 

volta de 2.500.000 de habitantes, o que corresponde a um terço da população de todo o estado.  

Um dos motivos dessa concentração, além dos processos migratórios ocorridos entre as 

primeiras décadas de construção da cidade e a construção de Brasília, é a alta concentração de 

empregos, como apontado pelo Censo do IBGE de 2010. Segundo os dados, Goiânia é a cidade 

da região metropolitana que mais concentra empregos formais, sendo na indústria 58,97% dos 

empregos, no comércio 80,5% e nos serviços 76,02%. A média salarial desses empregos for-

mais em 2010 era de um salário mínimo. Esses dados demonstram o grande poder de polariza-

ção que Goiânia possui. Há uma grande força que se concentra cada vez mais na região metro-

politana. Chaveiro (2010) chama esses espaços polarizadores de “espaços indomáveis”: as pe-

quenas cidades do interior estão cada vez mais perdendo força para a região metropolitana. É o 

que o geógrafo denomina de “espaços deprimidos”. Tanto que:  

 

 

É evidente que a urbanização acelerada gerou uma rede urbana concentrada e 

desigual. Esse desenho não se detém apenas nas formas, no tamanho e nas 

relações das cidades e suas interações, mas em seus conteúdos. E implica for-

temente nos desafios da gestão de suas cidades. A tendência é os grandes cen-

tros urbanos atraírem mais população e, portanto, aumentar as desigualdades; 
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e as pequenas cidades perderem população, transformando-se em forças de 

retração (CHAVEIRO, 2010, p. 29). 

 

 

Goiânia enfrenta problemas estruturais como a dificuldade na oferta de emprego, de 

moradia, de transporte, ao que se soma a disseminação da violência.  Para as pessoas com de-

ficiência esses problemas estruturais são mais acentuados, pois elas enfrentam a dificuldade de 

fazer parte de um espaço não adaptado às suas necessidades. Para Chaveiro (2009), especificar 

a metrópole de Goiânia como um dado espacial pressupõe que toda prática social é também 

uma prática espacial. A existência é composta pela aglutinação dessas práticas. Por esse motivo, 

os sujeitos agem no espaço na mesma proporção que o espaço age sobre os sujeitos. Dessa 

maneira, o espaço é um:  

 

[...] referencial de vida porque torna a existência concreta; e a vida é um com-

ponente do espaço porque o devir humano apropria-se do espaço herdado, cria 

rotas de fluxos, envolve-se com a natureza, acolhe o mundo no lugar, ressig-

nifica a paisagem, coletiviza os símbolos e os transforma num pleito relacio-

nal e vivo (CHAVEIRO, 2009, p. 43). 
 

 

Mendonça Neto (2016) afirma que uma “[...] multidão de sujeitos, de corporeidades atua 

na metrópole, ela constitui sentidos, estabelece padrões de comportamento, utiliza de técnicas 

silenciosas para se apropriar daquilo que é mais íntimo na existência, o inconsciente, os valores 

e as subjetividades (p. 81)”.  Portanto, o espaço contemporâneo é construído por diversas vari-

áveis, as quais se cruzam, se expelem e são contraditórias. Em uma analogia [...] “o espaço me-

tropolitano é guardião de tempos acumulados, tempos esses que atravessam os sujeitos, ador-

nam-lhes e os remetem a um pleito de fragmentação e de complexificação também” (CHA-

VEIRO, 2009, p.45).  

Desse modo, a metrópole é essa complexidade na qual o sujeito se fragmenta, já que, na 

dialética espaço-sujeito, o caos contemporâneo compõe uma sensação de descontrole e ingo-

vernabilidade espacial expressa pelos noticiários e estatísticas de violência urbana, por exem-

plo:    

 

A metrópole é, por excelência, a expressão dessa complexidade. E a noção de 

sujeito fragmentado, defendido por Rolnik (1989) assegura a idéia: os tempos 

do mundo ao atravessarem os sujeitos mediante símbolos espúrios, distanciam 

o indivíduo de si mesmo, fraturam-no e os colocam numa defasagem de exis-

tência. Promovem um desenraizamento.  E a metrópole toda como espaço 

trânsfugas, caótico, transbordante, alucinante, delirante, sofre, na perspectiva 

dessa leitura, uma representação de que apenas “é um nome sem forma”, ou 
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um nome com mil formas em movimento. O bordado das paisagens de sua 

gente e de sujeitos de fora, a luta renhida e absurda pela vida, a aglomeração 

de tantos objetos, signos e símbolos não formam unidades de significação. É, 

de fato, uma geografia disparatada (CHAVEIRO, 2009, p. 46).  

  
 

A metrópole é um espaço de composição de vidas. A relação existencial entre sujeito e 

espaço constrói meandros dialéticos através dos fluxos compostos pelas pessoas e as ações es-

paciais. Podemos assim concluir que os símbolos fraturam os indivíduos, propondo segundo 

Chaveiro (2009) uma defasagem existencial. O lugar nesse contexto é onde se concretiza para 

o sujeito essa experiência da metrópole. Dessa maneira, podemos perguntar: como o espaço 

atravessa as pessoas com deficiência visual?  

O espaço geográfico está estruturado para o modelo capitalista de produção, como visto 

anteriormente. Os conflitos vivenciados pelos sujeitos que habitam a metrópole transformam a 

existência dos sujeitos. As próximas linhas irão trazer um relato de trabalho de campo da pes-

quisadora. Esse relato é um exemplo do atravessamento do espaço sobre um sujeito com defi-

ciência visual que habita a metrópole de Goiânia. A experiência ocorreu no mês de julho de 

2018, no caminho para a Biblioteca Braille, localizada na praça cívica (Figura 6). Há duas pers-

pectivas nesse trajeto. O cego, que faz sempre esse trajeto, guia a pesquisadora até a biblioteca 

Braille. Na volta, a pesquisadora guia o cego até o ponto de ônibus localizado no cruzamento 

da Avenida Anhanguera com a Avenida Goiás.  
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Figura 6: Trajetória da caminhada até a Biblioteca Braille em julho de 2018. 

 

     Fonte: Google Earth, 2019. 

 

 

Descrição da Figura 6:  A figura é uma imagem de satélite mostrando o trajeto realizado para 

chegar a Biblioteca Braille. O ponto inicial do trajeto é o cruzamento entre a Avenida Anhan-

guera e a Avenida Goiás. O trajeto é retilíneo pela avenida Goiás e seu ponto final está na 

Biblioteca Braille localizada na Praça Cívica. 

 

Saio do carro e Vinicius olha em minha direção. Anuncio que estou ali. 

- Oi, prazer, sou a Ana! 

A partir de então começamos nossa caminhada de 10 minutos para chegar até a Bibli-

oteca Braille, na praça cívica de Goiânia. Começamos nossa caminhada em frente ao Banco 

Bradesco, na esquina da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera. 

Até esse momento, nunca havia guiado uma pessoa cega por uma longa distância. O 

trajeto estende-se por quase um quilômetro.  

 A princípio, comecei a narrar tudo o que havia no chão. Depois fui percebendo que 

não era necessário. Afinal de contas, sua bengala-secretária “Gisele”, como ele mesmo a 

chama, realiza essa função de dizer o que está no chão. Conversamos coisas triviais e ao 

mesmo tempo ele me indicava o caminho... 

Praça Cívica 

Praça Cívica 
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- Estamos na esquina com a Rua 2. 

- Aqui é o Tribunal Regional Eleitoral. 

- Aqui em nossa frente está a praça da mistura das raças e as bandeiras. 

- Temos que atravessar em direção ao coreto. 

Ele me guiou completamente. A cega era eu, nesse caso. Não sou de Goiânia. Ele é. Seu 

primeiro emprego foi de oficie boy, mesmo tinha baixa visão naquele momento: por esse motivo 

ele tem toda cidade mapeada na cabeça. 

A cidade não para... Esse é um indicativo do tempo alucinado produzido pelo capital. 

Os carros e os obstáculos das calçadas me incomodaram muito, nunca observei tanto o quanto 

a cidade é agressiva. As calçadas são irregulares. Os pisos táteis mais atrapalham do que 

ajudam. 

- Penso que isso (piso tátil) é apenas para mostrar que algo foi feito. Mas de fato, nin-

guém está preocupado”. Disse ele. 

 

Figura 7:  Barreiras urbanísticas – Avenida Goiás, em frente ao prédio “Goiás Fomento” 

 

             Fonte: GOOGLE EARTH, 2019. 

 

Descrição da Figura 7: A imagem mostra parte da faixada do prédio público do “Goiás Fo-

mento”. Na esquerda há três pequenos postes no eixo vertical. O poste do meio está muito 

próximo ao piso tátil. No lado direito também há três pequenos postes no eixo vertical coloca-

dos um pouco mais distantes do piso tátil. Próximo ao primeiro poste perto da guia da calçada 

há um homem colocando um cartaz. 

 

Realmente. No início da calçada do prédio do “Goiás Fomento” (Figura 7), órgão es-

tadual, havia postes, desses que ficam na esquina, no meio da calçada. Vinicius já se machucou 

com eles outras vezes. Os locais que continham piso tátil eram os bancos e órgãos públicos. 
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Isso também é um indicativo de em quais espaços as pessoas com deficiência são incluídas. Ao 

longo da caminhada pensei: quais camadas espaciais convidam esses sujeitos para se integra-

rem à cidade? 

 

 

Figura 8: Corredor de acesso à Biblioteca Braille. 

 
Fonte: Corrêa, 2019. 

 

Descrição da Figura 8: O corredor é estreito. Em cada lado, esquerda e direita da imagem, há 

duas portas brancas. No fundo há uma porta de vidro. Uma das lâmpadas está apagada dei-

xando o corredor escuro e com pouca visibilidade. 

 

Conseguimos chegar. Ele foi me guiando até a Biblioteca Braille, um local de difícil 

acesso também (Figura 8). Corredor estreito, profundo e escuro. Quase achei que era o cami-

nho errado. Mas era ali mesmo. Escondidinho.  

 

.  
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Figura 9: Trajeto de ida à praça cívica, lado esquerdo – com semáforo para pedestre 

 
                     Fonte: Google Earth  

 

 

 

Descrição da Figura 9: A imagem mostra o coreto e a Rua 82. Do lado esquerdo da imagem 

está o coreto. Ao fundo está a praça cívica. No meio da imagem há um semáforo para pedestre. 

A luz está vermelha. Do lado do posto há um menino aguardando a sua travessia. Do lado 

direito há dois carros passando pela avenida. 

 

Na volta, já sabia o que fazer. Pelo menos pensei que sim. Aprendi, em poucos minutos, 

os movimentos corretos para guiar uma pessoa cega. E logo fiz esses movimentos sem pensar 

muito. Com isso, conseguimos andar com uma velocidade mediana. Mas entrei em uma cilada, 

sem perceber. Vinicius me ensinou que sempre temos que realizar os caminhos seguros (Figura 

9). Eu furei essa regra, confiando em minha visão apenas. Agora havia feito um trajeto ao qual 

ele não estava acostumado (Figura 10). Isso trouxe um certo desconforto para mim e para ele. 
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Figura 10: Trajeto de volta pela Avenida Goiás, em direção Avenida Anhanguera, próximo à 

Praça Cívica. Faixas de pedestre sem semáforo. Trajetória guiada por Ana. 

 
 

Fonte: Google Earth, 2019. 

 

Descrição da Figura 10: A imagem mostra a Rua 82. No centro da imagem há faixas de pe-

destres e um canteiro central. Do lado esquerdo há um semáforo para carros e a sua direita uma 

árvore. No fundo da imagem é possível visualizar a Praça Cívica.   

 

Não atravessei na faixa de pedestre do coreto. Fui por um caminho pelo qual as esqui-

nas eram mais movimentadas e perigosas. Conseguimos atravessar, porém com certo descon-

forto e muita tensão, pois o tempo do sinaleiro é extremamente rápido. É um lugar perigoso 

até para uma pessoa sem deficiência. 

Conversei com ele sobre o Fórum Intersindical de que participara, no Rio de Janeiro, 

no final de semana. Disse sobre tudo o que aconteceu, enquanto andávamos, e falei do Ar-

mando Nembri. O quanto era incrível ouvir um surdo falar e como aquilo me comoveu. Vinicius 

não se impressionou e me disse:  

- Ana, se você usasse os outros sentidos além da visão seria a mulher-maravilha.  

Eu ri. De fato, precisamos utilizar todos os sentidos. Pensando na dica de Vinicius co-

mecei a observar o espaço com todos os sentidos do meu corpo na volta para casa.  

Senti o cheiro de peta em alguma esquina, as vibrações dos carros passando sem parar. 

A quentura do asfalto sob meus pés.  

Ruídos infindáveis.  

Nenhum passarinho ou música.  

Apenas motores e gás carbônico.  
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Compreendi, com todos os sentidos do meu corpo, que um espaço criado para a satis-

fação do capitalismo não tem sentido algum para a existência de Pessoas. 

 

 

As tramas definem o uso dos espaços, como observado no relato do trabalho de campo. 

Foi identificado que o mundo visual também atravessa o espaço das pessoas com deficiência 

visual. A experiência de andar com uma pessoa cega no Centro de Goiânia demonstrou que as 

barreiras interpostas para esse grupo de pessoas são enormes: as subjetividades compõem os 

conflitos socioespaciais das pessoas com deficiência visual. Isso é materializado através das 

lesões corporais provocadas pelas barreiras urbanísticas, por exemplo, simbolizadas nos objetos 

ordenados no espaço de forma inadequada, dificultando o acesso dos deficientes visuais a de-

terminados lugares. Como o capitalismo se mostra seletivo em relação aos espaços e ao estrato 

social, como demonstrado no exemplo da acessibilidade aos bancos, o trabalho nas cidades 

assume uma lógica competitiva que assola a vida de grande parte da população, em especial 

dos trabalhadores com deficiência visual.  

O capítulo apresentou os principais eixos da pesquisa: trabalho, sujeito e espaço. O con-

texto do mundo do trabalho atual, com o avanço do processo de flexibilização, aprofunda a 

problemática dos trabalhadores e da deficiência, pois pode pôr em risco as cotas estipuladas 

pela Lei n° 7.853 e Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Nessa perspectiva, foi pos-

sível analisar que o trabalho, mesmo sendo um direito conquistado pelas pessoas com deficiên-

cia, ao longo das décadas de 1980 e 1990, contém outros elementos que verticalizam o trabalho 

das pessoas com deficiência visual, como a percepção visual, que aparentemente apresenta uma 

relação de poder territorial entre as pessoas que enxergam e não enxergam, como visto nos 

relatos iniciais dos participantes da pesquisa.  

Segundo Berdoulay e Entrikin (2012), a análise científica utilizando a identidade das 

pessoas e é uma das chaves de análise entre o sujeito e o território. Essa pesquisa tem por fina-

lidade compreender a relação do trabalho, do ponto de vista ontológico, tendo em vista a con-

dição da pessoa com deficiência. O exercício está em entender, através das cartografias exis-

tenciais, a relação existencial desses sujeitos em um espaço geográfico.  
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CAPÍTULO 3 – O MUNDO É DRAMA E O ESPAÇO UM TRAUMA: AS CARTO-

GRAFIAS EXISTENCIAIS DOS TRABALHADORES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 A deficiência nas antigas civilizações estava atrelada à dificuldade de sobrevivência in-

dividual dos sujeitos e do grupo no qual nasciam. Na Roma e na Grécia antigas, corpos existiam 

para trabalhar para o império, seja nas lavouras ou nos campos de guerra. Na era cristã e medi-

eval foram enclausurados e punidos pela inquisição católica. O iluminismo, enfim, através do 

pensamento científico, classificou as pessoas com deficiência como doentes. Desde então, a 

medicina procura a cura desses corpos supostamente adoecidos. Como, no fim das contas, a 

finalidade principal dos corpos era servir ao poder e, para isso, deveriam estar funcionalmente 

íntegros, pode-se constatar que os modelos de produção, ao longo dos períodos históricos, to-

maram pessoas como objetos e ditaram regras que excluíam aquelas com deficiência.   

De certa maneira, todas essas composições históricas reverberam no imaginário da so-

ciedade contemporânea. O que se pode observar é que, em diversas sociedades e diversos perí-

odos históricos, o corpo “deficiente” foi exposto social e economicamente como um corpo de-

feituoso. A sociedade contemporânea ainda persiste em ignorar a existência de corpos diferen-

tes, fora dos padrões impostos pelo modelo de produção capitalístico, o qual reflete que a ex-

clusão socioespacial desses sujeitos está na individualidade de seus corpos e não no modelo de 

sociedade. No entanto, os movimentos sociais compostos por pessoas com deficiência, a partir 

da década de 1960, iniciaram outro processo de pensamento: um modelo de sociedade exclu-

dente é uma sobreposição à existência das pessoas com deficiência. A exclusão não está na 

individualidade dos corpos, mas no modo de produção capitalístico: o preconceito diante desses 

sujeitos ecoa na invisibilidade.  

Abaixo, a Tabela 4 demonstra algumas falas comuns entre os trabalhadores com defici-

ência visual relacionadas ao tema preconceito:  
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Quadro 3 - Trabalho e preconceito. 

Robson, 

60 anos. 

[...] quando você vai crescendo e ficando adolescente, pelo menos era 

assim, você pensa que seu horizonte é muito estreito, e que não vai con-

seguir trabalho, família, e eu pensava assim. 

Maria, 56 

anos. 

E teve um momento de vislumbrar o futuro... por exemplo, é muito difícil 

pra cego arrumar emprego, eu já via a dificuldade dos outros colegas, e 

quando arrumava emprego era aquelas coisas de telefonista, câmara es-

cura, essas coisas que eu não queria pra mim, e essas coisas não preci-

savam fazer curso superior. 

Leandro, 

49 anos. 

Antes de ser contratado já tinha um serviço de câmara escura onde os 

deficientes trabalhavam, antes da associação começar a existir. [...]E na-

quela época o que que se tinha mais em vista para trabalhar? Porque 

ninguém acreditava na possibilidade do deficiente [...] 

Joana, 26 

anos. 

Pra nós, pessoas com deficiência visual, a questão do trabalho eu acho 

bem complicado quando não é por meio do concurso [...] teve caso de 

pessoas que não foram selecionadas pra determinado emprego por causa 

da deficiência, porque quando eles falam que precisam de deficiente vi-

sual pra trabalhar na minha empresa, aí você chega lá como candidato e 

eles querem que você enxergue um pouquinho, ou que você seja monocu-

lar, enxergue pelo menos de um olho, eu acho que isso é preconceito tam-

bém. 

Fernando, 

45 anos. 

Fernando: Eu havia passado nos concursos onde o Borges tá hoje tra-

balhando, passamos pro mesmo local, só que aí houve um problema ju-

rídico e eles não quiseram nomear. O Borges até foi pra Justiça, eu aca-

bei não indo. E foi isso. Eles alegaram que não era compatível, acho que 

era isso. Não havia compatibilidade com a deficiência. E era técnico o 

cargo na época.  

Ana: ou seja, você acredita que essa negação era mais relacionada ao 

preconceito ou não? 

Fernando: Eu penso que sim. Era a questão de não nomear as pessoas 

com deficiência, que não foi só pessoas cegas em si, houve outras pessoas 

também que não foram nomeadas.  

Larissa, 

39 anos.  

Na música por exemplo, eu falo que a gente tem que se sobressair muito. 

Pra você sobressair você tem que tocar e cantar muito. Você não pode 

ser bom, você tem que ser muito bom, porque senão você vai ser sempre 

aquela menina deficiente visual que toca, “nossa, que gracinha ela não 

enxerga e toca”, então assim, se o trabalho for mais ou menos vai ficar 

naquilo ali, de ser a deficiente que toca bonitinho... então assim, a gente 

tem que se dedicar muito. Pra fazer um trabalho bem feito, pra você so-

bressair pelo trabalho que você faz. Eu participei de um concurso, Novos 

Talentos da Música Sertaneja na Tv Anhanguera, e o júri foi questionado, 

eles me classificaram pelo vídeo que eu mandei, e a pessoa que tava or-

ganizando perguntou pro júri se eles tinham me classificado pelo meu 

talento ou pela minha deficiência. Então eles tiveram que falar pra ele 

que era pelo meu trabalho. Mas o questionamento existiu, entende? En-

tão, sempre tem esse questionamento, nunca passa batido, pode ter cer-

teza. 
Fonte: org. própria autora (2019).  
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A tabela 4 adverte que há muitas barreiras para que esse grupo de pessoas consiga al-

cançar o mercado de trabalho. A reforma trabalhista ameaça diretamente as cotas, pois com as 

terceirizações, as empresas diminuirão seus postos de trabalho, bem como no serviço público 

haverá uma diminuição de vagas. E mesmo com elas, a barreira da percepção visual em um 

processo seletivo pode ser um entrave também. A tabela 5 demonstra os relatos relacionados 

aos desafios e ao trabalho público x privado:  

 

Quadro 4 - Trabalho público x privado. 

Robson, 60 

anos. 

[...] Um branco, dito normal, pode errar dez vezes, mas um preto ou 

cego, se erra uma vez, é “tentei, mas esse pessoal não dá certo pra tra-

balhar não”. São experiências difíceis. [...]. Basicamente os concursos 

públicos são, ou melhor, eram né... Apesar de que municipal ainda tem, 

só estadual e federal que eu acho muito difícil. Mas a possibilidade é no 

serviço público enquanto existem as cotas, porque eu acho que elas não 

demoram a ir pro saco. 

[...] 

Inclusive agora tem uma coisa pra resolver pela deficiência visual que 

é o tal do monocular né. Conseguiram aprovar que eles têm os mesmos 

direitos que os outros deficientes, uma maravilha pro serviço público 

ou privado, entre contratar um cego ou um monocular... As dificuldades 

pra acessar o trabalho e permanecer nele não são muito fáceis. Igual 

eu falo, a maior parte dos meus colegas que estão trabalhando não exer-

cem as funções das quais foram contratados ou concursados, nem eu 

mesmo exerço minha função mais. 

Borges, 38 

anos. 

[...] questão é que o serviço público tem que cumprir, agora a iniciativa 

privada ela cumpriu pra outras deficiências, ela sempre teve o privilé-

gio da escolha. Porque no concurso público, passou? Passou. Na inici-

ativa privada tem que fazer entrevista, na seleção, vai criando critério, 

vai pegando as chamadas deficiências leves, enfim..., mas o que eu acho 

é que na prática isso tende a reduzir, as cotas da inciativa privada e até 

no serviço público. A terceirização chegando às atividades. 

Joana, 26 

anos. 

A crítica que eu tenho em relação a concurso, até comentei com uma 

das ledoras, é que no concurso da Seduce, pra professor de matemática, 

eu achei muito inacessível a prova. Eles colocam coisas que precisam 

muito do visual. E a pessoa que tá lendo, por mais que ela se esforce, 

não consegue passar pra gente. [...] o mais difícil é quando é um grá-

fico, alguma figura pra ser analisada [...] eu acho que mesmo que ela 

tenha um curso de descrição, ainda fica muito difícil. Acho que deveria 

ser uma adaptação na figura em si. Agora na hora da prova, por mais 

que tenha tempo adicional, quando o ledor não consegue descrever, a 

gente fica no prejuízo. 

 Fonte: org. própria autora (2019). 
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Os movimentos sociais de pessoas com deficiência visual, exemplificado pela ADVEG, 

demonstram que esse grupo de pessoas está procurando um outro meio de existência na socie-

dade. Segundo Deleuze e Guatarri (1996), as reivindicações de alguns movimentos sociais, 

como os LGBTS, por exemplo, não se referem só ao reconhecimento de sua identidade, ou a 

sua construção simbólica, e tampouco se prestam a catequisar ou oprimir outros grupos sociais. 

A proposta desses grupos sociais está na latência da compreensão do que está além da cultura, 

ou seja, na subjetividade 6 dos sujeitos oprimidos, a partir da qual possam compor sua existência 

no mundo sem a interpelação do inconsciente colonial capitalístico, o qual dita o que está in-

correto ou correto para o padrão social proposto.  

Segundo Rolnik (2018), o inconsciente colonial capitalístico abarca a subjetividade de 

toda a sociedade, inclusive da “esquerda”. Essa subjetividade tende a funcionar por meio de 

uma micropolítica reativa e desconexa com a experiência do fora-do-sujeito, reduzindo a expe-

riência do sujeito em si. Dessa maneira, há uma mimetização das visões pré-estabelecidas. A 

ausência em alcançar essa experiência fora-do-sujeito, segundo a autora, se torna uma experi-

ência individualista, característica de um mundo capitalista. Há uma desconexão do saber-do-

corpo, e, dessa forma, a resistência micropolítica acaba sendo rechaçada. No entanto, há um 

devir aguardado pelas pessoas com deficiência visual. Segundo Deleuze (2008, p. 11) “[...] 

devir não é atingir uma forma (identificação, imitação, Mimese), mas é encontrar um ‘compo-

nente de fuga que se furta à sua própria formalização’”.  Dessa maneira, Segundo Guattari e 

Rolnik (1996): 

 

[...] a ideia de “devir” está ligada à possibilidade ou não de um processo se 

singularizar. Singularidades femininas, poéticas, homossexuais, negras, etc., 

podem entrar em ruptura com as estratificações dominantes [...] Quer dizer, 

simplesmente, que a problemática que eles singularizam em seu campo não é 

do domínio do particular ou, menos ainda, do patológico, e sim do domínio 

da construção de uma subjetividade que se conecta e se entrelaça com 

problemáticas que se encontram em outros campos (grifo nosso), como o 

da literatura, da infância, etc. São justamente esses elementos que levariam a 

falar de um norte-sul através dos países, de uma negritude através de todas as 

raças. De línguas menores através de todas as línguas dominantes, de um devir 

homossexual, de um devir criança, de um devir planta através dos sexos deli-

mitados. São esses elementos que eu e Deleuze agrupamos na rubrica de “di-

mensão molecular do inconsciente” (p. 74-75).   

  

 
6 A subjetividade se dá por fluxos contínuos de sensações, modos de existir, amar e comunicar, imagens, sons, 

afetos, valores e formas de consumo. Esses fluxos são fabricados na trama das premências sociais, institucionais, 

técnicas e individuais. Todos os sujeitos coletivos, institucionalizados, independente de grau de instrução ou co-

nhecimento, são produtores de subjetividade (GUATTARI; ROLNIK, 1999).  
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Compreende-se então que a composição da “dimensão molecular do inconsciente” pode 

ser explicada através do conceito de rizomas elaborado por Deleuze e Guatarri (1995):  

 

 

Um rizoma como haste subterrânea distingue-se absolutamente das raízes e 

radículas. Os bulbos, os tubérculos, são rizomas. [...] Até animais o são, sob 

sua forma matilha; ratos são rizomas. As tocas o são, com todas suas funções 

de hábitat, de provisão, de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma 

nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial rami-

ficada em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos. Há 

rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros. Há o melhor e o pior no 

rizoma: a batata e a grama, a erva daninha. Animal e planta, a grama é o ca-

pim-pé-de-galinha. Sentimos que não convenceremos ninguém se não enume-

rarmos certas características aproximativas do rizoma. (DELEUZE; GUA-

TARRI, 1995, p. 13). 

 

 

Desse modo, Deleuze e Guatarri (1995) propõem que as conexões dos sujeitos são dadas 

de forma heterogênea: “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e 

deve sê-lo” (p. 14). A relação do sujeito com o objeto ocorre de forma múltipla: eles se conec-

tam com a realidade natural, espiritual, imagens e mundo, ou seja, as multiplicidades são “rizo-

máticas”. Ser homossexual, negro ou deficiente também é “rizomático”. A composição do iti-

nerário da vida dos sujeitos não é cartesiana, tampouco a natureza é “maquinicista”, pois nela 

não há decalque. Assim, a exigência de um corpo “normal” seria impossível e a opressão social 

caberia como a condição de uma possível inexistência das pessoas com deficiência, por exem-

plo, na sociedade contemporânea.  

Por esse viés, como se relaciona o mundo do trabalho para as pessoas com deficiência 

visual e como esse tema está materializado no espaço geográfico? Para a compreensão da pro-

blemática do trabalho, no que diz respeito à pessoa com deficiência visual, a pesquisa delineou 

uma tensão dialética entre os estudos macropolíticos expostos no primeiro e no segundo capí-

tulo e as tensões micropolíticas expostas neste capítulo, de forma que, através das cartografias 

existências, seja possível compreender a composição espaço, sujeito e trabalho. A tensão dia-

lética procurada para esse trabalho está na análise da micropolítica, proposta por Rolnik (2018). 

Segundo a psicanalista, devemos considerar as análises micropolíticas dentro da ciência hu-

mana, pois:  

 

Ao ignorar os processos de singularização em curso nas insurgências que vêm 

agitando esse domínio, as esquerdas neutralizam seus efeitos de transmutação 
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das políticas de subjetivação hegemônicas e as mudanças das formas de exis-

tência individuais e coletivas que deles resultam. Em suma, o que é ignorado 

e neutralizado é a potência do combate micropolítico de que tais movimentos 

são portadores. Ainda que algumas das correntes de esquerda reconheçam e 

valorizem a existência desses movimentos, elas tendem a reduzi-los à questão 

da desigualdade, remetendo o foco de sua insurreição à luta interna às relações 

de poder, seguindo o seu modelo de luta de classes. A limitação do horizonte 

das esquerdas à esfera macropolítica vem do fato de que, ao permanecer sob 

o domínio dos modos de existência hegemônicos, sua subjetividade tende a 

reduzir-se à experiência como sujeito, assim como tende a reduzir ao sujeito 

a subjetividade de outros; daí sua impossibilidade de alcance da esfera macro-

política. Em última análise, a razão da impotência das esquerdas face aos no-

vos desafios é a política de subjetivação que nelas tende prevalecer: uma po-

lítica guiada pelo inconsciente colonial-capitalístico. É precisamente isto o 

que impede que o foco de seu combate abranja esse terreno. (ROLNIK, 2018, 
p. 120) 

 

  

O que se depreende neste estudo é que o olhar sobre as pessoas com deficiência visual 

precisa ir além das desigualdades econômicas. Apesar da composição hegemônica do discurso 

capitalista ser algo real e de necessária discussão, as subjetividades que as pessoas com defici-

ência compõem no seu itinerário de vida também são igualmente importantes para a compre-

ensão dessa temática, pois essas pessoas estão em latência construindo o devir da sociedade 

para que elas mesmas possam ser incluídas. As questões micro e macropolíticas estão intrinse-

camente ligadas, de maneira que não seria possível uma análise sem uma proposta híbrida de 

dialética e subjetividade, como proposto por Haesbaert (2007), Harvey (2012) e Berdoulay e 

Entrikin (2012). Há uma simbiose entre a organização espacial, sujeito e existência quando se 

propõe a temática de trabalho e deficiência visual. Sendo assim, a cartografia existencial é a 

ferramenta de aproximação da compreensão do devir do trabalhador com deficiência visual. 

Segundo Deleuze e Guatarri (1995, p.20) “Um mapa tem múltiplas entradas contraria-

mente ao decalque que volta sempre “ao mesmo”. Um mapa é uma questão de performance, 

enquanto que o decalque remete sempre a uma presumida ‘competência’”. (DELEUZE; GUA-

TARRI, 1995, p. 20). A cartografia é uma das formas mais antigas de representação, sendo o 

espaço representado e demarcado pelos processos históricos. Há outras formas de representa-

ções espaciais não cartesianas: 

 

Entende-se por cartografias existenciais a representação do ser ou devir onto-

lógicos que tenham, necessariamente, uma repercussão espacial. Os resultados 

das cartografias existenciais costumam ser exibidos de formas não cartesianas, 

pois não se trata de transpor medidas, projeções ou convenções técnicas tridi-

mensionais em um papel ou carta digital. Mas sim em representar o vínculo 

espacial que os modos de existir dos sujeitos podem conter. [...] Apesar de 
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serem evitadas transposições tradicionais da cartografia para a representação 

espacial da existência, não significa que tudo é cartografia existencial. É ver-

dade que é possível demonstrar a existência por meio de desenhos, rabiscos, 

fotografias, escritas, entre outros, porém, para ser considerada uma cartografia 

existencial, os resultados das representações precisam ter vínculos geográficos 

identificáveis socialmente (MIRANDA; CHAVEIRO, 2017, p. 100). 

 
 

 

No percurso da vida humana, o símbolo faz uma mediação com espaço geográfico. As 

palavras, com seus significados, sentidos e valores se misturam com o sujeito e no espaço. Ou 

seja, sua vivência está mediada pela linguagem, seja em palavras, números, sons, LIBRAS ou 

em Braille. “A existência está aberta à significação, pois todos estamos lançados no pleito dos 

dizeres. Não apenas nomeamos as coisas vemo-las pelo seu nome, mas enfrentamentos o seu 

recobrimento linguístico, disputamos os seus sentidos a partir do próprio corpo” (CHAVEIRO, 

2015, p.48)   

Segundo Chaveiro e Vasconcellos (2018, p.33) “se cartografia é a representação do es-

paço demarcada e condicionada historicamente, cartografar existências, seja de indivíduos ou 

de grupos, significa juntar-se a sujeitos”. Dessa forma, as entrevistas foram feitas como busca 

das suficiências desses sujeitos, indagou-se várias vezes, se o espaço poderia destacá-los e 

fazê-los sentirem-se suficientes na sociedade.  

As subjetividades, analisadas através das cartografias existenciais, podem contribuir 

para uma análise mais aprofundada das relações socioespaciais e de trabalho nesse contexto. 

As narrativas das pessoas com deficiência visual irão trazer os elementos necessários para as 

análises espaciais. Dessa forma, o próximo ponto discutirá alguns apontamentos teóricos que 

contribuíram para a reflexão desta pesquisa.   

Deleuze e Parnet (1998) afirmam que vivemos em um mundo desajustado, 

desagradável, pois os poderes estabelecidos têm intenção de comunicar com os sujeitos pelos 

afetos tristes. “A tristeza, os afetos tristes são todos aqueles que diminuem nossa potência de 

agir. Os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos” 

(DELEUZE; PARNET 1998, p. 75).  

Os afetos tristes estão materializados no espaço como buracos nas calçadas, sinalizações 

incorretas de piso tátil e também no espaço laboral, com a ausência de planejamento urbano, 

vertido em falta de acessibilidade aos espaços públicos e privados, em poucas pessoas com 

deficiência visual empregadas no trabalho formal. Esses são alguns dos exemplos que compõem 

um cárcere simbólico desses sujeitos no espaço geográfico. Através dos traumas, das dores e 

das cicatrizes físicas e psíquicas sofridas em um ambiente desajustado aos seus corpos. As 
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pessoas com deficiência visual se encontram, em alguns momentos, invisíveis e segregadas 

socioespacialmente. Assim, por meio dos relatos colhidos dos trabalhos de campo e das 

entrevistas, pode-se afirmar que o mundo reverbera nessas pessoas como um drama, como é 

possível analisar no processo histórico da deficiência, e no espaço da materialização de traumas.  

3.1 O devir dos trabalhadores com deficiência visual e suas cartografias existenciais 

Robson 

 

Robson, 60 anos, tem baixa visão acometida por retinose pigmentar. A sua deficiência 

visual é degenerativa, ou seja, há um avanço gradual da perda da visão.  Foi presidente da 

ADVEG em três mandatos ao longo da existência da entidade. Seu primeiro emprego, aos 17 

anos, foi como vendedor de lajes para construção. Depois foi vendedor de materiais de propa-

ganda, como chaveiros e calendários, mas não se considera um bom vendedor e não ficou muito 

tempo nesses empregos.  Logo em seguida conseguiu um emprego de ascensorista no Banco 

Caixa Econômica Federal, no qual trabalhou por seis anos. Em 1984, com 26 anos, se aposentou 

por invalidez. Seus relatos indicam que não se sentia bem por se aposentar tão jovem:  

 

Robson: [...] sentir bem eu não sentia não, mas a gente tinha aquela 

ideia de conformismo. Por não ter contato com outros colegas, eu 

achava que aposentar ia ser bom. O salário era baixo e eu achava que 

aposentar não ia ser tão ruim, ia ganhar sem trabalhar. Mas no dia que 

eu aposentei eu achei muito estranho. Aí eu senti a questão da ociosi-

dade, mesmo eu recebendo não foi muito interessante. No dia que eu 

aposentei me deu um misto de sensações, misto de inutilidade. 

 

 

 Assim que se aposentou, Robson conheceu a ADVEG e começou a frequentar a associ-

ação. Segundo ele, suas percepções políticas eram ingênuas até começar a se envolver com os 

movimentos sociais. Em 1987, ele se tornou presidente da ADVEG pela primeira vez e em 1989 

foi reeleito. Nesse mesmo ano, Robson voltou a trabalhar em um cargo comissionado no Estado, 

na área da saúde, como auxiliar de radiologia. Um dos cargos que foram conquistados pela 

associação. Segundo Robson, “foi uma expansão na área da saúde que teve, eles construíram 

acho que dez CAIS [Centro de Atenção Integrada à Saúde], era uma expansão do Governo 
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Santillo, e aí tinha alguns contatos e tínhamos uma visão das coisas longe. Conseguimos em-

pregar duas pessoas de uma vez nessa época”. 

 Nesse momento da década de 1980 havia uma efervescência política pujante. A ditadura 

militar havia acabado e a renovação política, com a redemocratização, abriu espaço para os 

movimentos sociais de diversas causas lutarem por seus direitos. A ADVEG, naquele momento, 

era considerada como um movimento progressista, uma referência entre os movimentos sociais 

de pessoas com deficiência visual no Brasil: 

 

Robson: A gente passou a ser um movimento de vanguarda. Na ver-

dade, no Brasil nós tínhamos três locais que eram referência na área 

de deficiência por causa do posicionamento, passou a ter uma mudança 

no discurso. Até certa época, a questão da deficiência visual era muito 

ligada ao “pedidor” de esmola ou catador, a gente começou a investir 

na mudança de imagem, queríamos que nossa imagem fosse vinculada 

a pessoas com possibilidades, e gestor do seu próprio destino, porque 

tinha muito de instituição pública e privada que queria falar em nome 

da gente. A gente quis então buscar o poder de fala a gente conseguiu 

ser referência, tinha Pernambuco, aqui em Goiás e lá no Rio de Ja-

neiro, que tinha um movimento de cegos que chamava Movimento de 

Cegos em Luta pela sua Emancipação Social, e eles produziram uma 

revista em Braille chamada Alternativa. E esses três editores da revista 

eram do PT nas lutas sindicais. Nós quando íamos pra movimento a 

gente era questionador. Aqui mesmo em Goiás, de todos os governos 

que passaram por aí, eles sabiam que a gente era de esquerda, aqueles 

que não gostavam ficavam tentando podar a gente, mas nunca tive res-

trição de nenhum governo porque a gente tinha essa posição. Gover-

nador, secretário, os mais debaixo que tentavam podar a gente, mas 

nunca teve problema por causa do nosso posicionamento. Tudo que é 

estruturado hoje é em nome desse período de 1985 até 1999. Foi a 

época que a gente conseguiu construir uma estrutura de atendimento, 

uma política que a gente tinha até o decreto de apoio ao deficiente, 

chamado Proad, criou-se os conselhos, toda a estrutura de política de 

serviços ou atendimento foi feitos nesse período. Foi um período de 

muita efervescência e muito trabalho. A gente sonhava que um partido 

de esquerda tomasse o poder, ainda falava assim na eleição do Lula, 

“agora se não conseguia eleger, eu acho que os movimentos sociais 

vão morrer”, porque foram muitos anos na ditadura e depois no início 

da redemocratização mudar a vida social do país, e aí foi uma frustra-

ção. Demorou de novo a tomar um rumo. Eu acho que a Associação 

nunca mais foi a mesma, não pode comparar gestões porque cada 

época é uma época. Você tem dificuldades e são diferentes, são tempos 

diferentes, mas eu acho que a gente sofreu, e os outros movimentos eles 

parecem que foram amenizando e perdendo a efervescência.    
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 Essa gestão progressista chegou a conquistar alguns espaços, como por exemplo a Bi-

blioteca Braille, um ponto de referência para as pessoas com deficiência visual e o “Passe Li-

vre”, que dá o direito de utilizar o transporte público gratuitamente, o Centro Brasileiro de 

Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual (CEBRAV) e os cargos comissionados nos CAIS, 

nas câmaras escuras da região metropolitana de Goiânia.  Sobre os empregos, assim como foi 

dito por Robson, a luta da ADVEG foi para mostrar a sociedade que esses sujeitos são pessoas 

com possibilidades. Dessa maneira, as conquistas no mundo do trabalho foram realizadas. Ha-

via uma parceria entre o governo estadual naquele momento e a Associação. O estado financi-

ava viagens para que os associados fizessem visitas técnicas em empresas de São Paulo, Ar-

gentina, Uruguai, Belo Horizonte, para ajudar a implementar uma parceria entre os setores pú-

blicos e privados com a finalidade de empregar pessoas com deficiência visual. Apesar de al-

guns percalços, segundo Robson, os saldos foram positivos. Porém, os empregos que deram 

mais certo foram os comissionados no estado ou aqueles oriundos de concurso público mesmo.  

 Na perspectiva de Robson, era muito difícil dar certo algum emprego no setor privado. 

A gente partiu pra colocação profissional baseado na necessidade, foi um grande erro porque 

a gente empregou muita gente sem nenhuma possibilidade de permanência ou de trabalhar 

profissionalmente. Por esse motivo, percebeu-se que havia uma necessidade de qualificar pro-

fissionalmente essas pessoas para que elas fossem capazes de exercer as atividades profissio-

nais:  

 

Robson: Até na década de 90 até chegar 2000, a gente ficou tentando 

fazer a qualificação intelectual das pessoas. Basicamente empregos a 

gente não trabalhou efetivamente não. Mas a gente trabalhou em con-

junto com o Cebrav cursos com preparatórios pra concurso, mas di-

retamente na iniciativa privada eu não me recordo de ter empregado 

ninguém. Tipo assim, por parte da entidade nenhum trabalho, eu não 

fiz e não me lembro de alguém que tenha feito. Não conheço alguém 

que tenha integrado o trabalho nessa época. A gente ficou muito mais 

no serviço público por causa das cotas.  

 

 

 Em seus relatos, Robson considera que esses cursinhos preparatórios foram importantes 

para a qualificação de algumas pessoas com deficiência visual. Alguns associados foram fazer 

um curso de programação na Dataprev, no Rio de Janeiro. Apesar de serem atividades pontuais, 

Robson reconhece que não foi possível desenvolver muita coisa do seu ponto de vista. Ainda 

há a necessidade de se criar muitas outras possibilidades para que as pessoas com deficiência 

possam se desenvolver no mundo do trabalho.  
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 Sobre seu itinerário de trabalho, Robson conseguiu se efetivar em 2005 e, depois em um 

segundo concurso, conseguiu acumular mais um cargo em 2010. Ficou trabalhando como as-

sistente de radiologia até ser extinto pela modernização. Hoje trabalha na recepção de um hos-

pital público. Vai de Uber ao trabalho, mora no Setor Central da cidade. O Hospital não é muito 

longe de sua casa. Fica há dez minutos de carro. Sua rotina de trabalho é de 48 horas semanais. 

Desempenhadas em onze horas diárias de serviço. Em seu trabalho, por estar na recepção, não 

tem um lugar para se sentar:  

 

Robson: Eu não sento. Lá na senha eu não posso colocar uma cadeira. 

Nem banco. Quando tem muito paciente, eu fico umas oito horas em 

pé, e quando eu não tô lá eu tô andando atrás de problema dos outros, 

levo exame no laboratório e tal. Então assim, tem dias que eu passo 

sete horas a oito horas de pé, dia que tá mais folgado, depois das 16 

horas eu sento. Na média dos dias, eu faço umas oito horas de pé. As 

pernas não aguentam você ficar lá. E você não tem vida, porque eu saio 

daqui 18h30min e chego em casa 19 horas da noite. Esse negócio de 

ficar direto assim, vai ficando cansativo, mesmo sendo bom.  

  

  

 Hoje Robson, com 60 anos de idade, apesar de gostar do que faz, considera muito can-

sativa sua rotina. Muito embora sinta cansaço, deixar de trabalhar também não é uma hipótese. 

“Eu sou privilegiado. Não que eu não faça nada pra isso também, mas eu dou minhas corridas. 

Pra falar que eu não fico parado. Pelo tamanho da minha cidade, não fico parado, faço a 

minha parte. Eu poderia ir muito mais longe se eu fosse esforçado”. 

 

Leandro 

 

Leandro, 49 anos, tem baixa visão acometida por uma catarata congênita, herdada do 

lado materno. Segundo ele, locomover-se não é um problema, porém para ler precisa de lupa. 

Não conseguiu concluir o Ensino Médio. Há o anseio em voltar a estudar. Foi judoca, já 

participou de campeonatos quando mais novo. Casado, pai de dois filhos adolescentes, ambos 

do primeiro casamento. Seus filhos também herdaram baixa visão.  

Quando fala sobre a ADVEG se emociona. Há carinho pelos companheiros da 

associação e os enxerga como uma inspiração para voltar a estudar. Voltou a atuar como 

associado recentemente após um período de dez anos afastado. Sua fala compreende 

consciência política. Há trinta anos exerce a mesma profissão que iniciou aos 19 anos: trabalha 

em câmara escura. Trabalho que conquistou através de uma luta coletiva. Mora na periferia, 
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próximo ao seu trabalho. Usa o transporte público para chegar até ele. Recebe como salário um 

pouco mais de um salário mínimo em um emprego terceirizado. Em sua fala, sempre exaltava 

a família de origem e seus filhos. 

A entrevista foi realizada na câmara escura de luzes apagadas, simultaneamente ao tra-

balho de Leandro.  A câmara escura é um lugar de trabalho insalubre, não somente por estar em 

um hospital, mas também pelo seu contexto: próximo às radiações do aparelho de raio-x e aos 

reagentes químicos necessários para a revelação do filme. Abaixo, um trecho do diário de 

campo sobre a entrevista de Leandro:  

 

Ana: Senti muita angústia no começo da entrevista. É um lugar pe-

queno, de 1m². As luzes apagadas, o cheiro dos reagentes químicos, o 

barulho metálico da máquina e das janelas abrindo e fechando para 

depositar as chapas na sala de revelação ... Aquilo tudo me deixou des-

confortável por estar no escuro. Circulava uma esfera de sons e cheiros 

com os quais eu não estava familiarizada. Em ritmo de linha de produ-

ção, Leandro trabalhava e me concedia sua entrevista. Após 15 minutos 

de entrevista, a esfera assustadora “desapareceu”. Talvez pela cons-

trução da narrativa que me deixou tão concentrada ao ponto de não 

perceber mais o lugar. Aos poucos, o ritmo do trabalho de Leandro 

entrou em sintonia com os meus pensamentos. Sua fala incorporou aos 

sons e tudo se tornou uma música cartografada. No escuro, realizei 

toda a entrevista, da forma mais natural possível. 

 

 

A Figura 11, croqui da câmara escura, apresenta os objetos de trabalho de Leandro. Em 

seu trabalho ele atende à demanda de duas salas de raio-x. Ao longo da entrevista, os exames 

não paravam de chegar. Foi possível contar em 45 minutos um total de 22 atendimentos. Todo 

esse processo é realizado com a luz apagada e demora menos de 1 minuto.  A revelação desses 

exames é realizada por uma máquina. Porém, os reagentes para colocar na máquina ficam den-

tro da câmara escura. Por esse motivo, há um cheiro químico no ambiente. A sala não possui ar 

condicionado, apenas um pequeno ventilador. Há um exaustor, mas ele ligado não auxilia no 

conforto térmico  
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Figura 11: Croqui da câmara escura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização da autora, 2019. 

 

Descrição da Figura 11: A imagem mostra o espaço laboral de Leandro. A sala de trabalho 

tem duas bancadas. Uma do lado esquerdo da imagem em posição vertical. A outra acima da 

imagem na horizontal. Do lado direito está a entrada da máquina de revelação das radiografias. 

Na parte superior e inferior estão as salas de exame de radiografia. Dentro da câmara escura há 

duas entradas de acesso para o deposito das chapas. 

 

A rotina de trabalho é a seguinte: o filme é depositado na câmara escura, através de uma 

janela (Figura 12 – A), na qual os técnicos em raio-x colocam as chapas com o exame realizado. 

O revelador precisa retirá-las (Figura 12 – B) com a luz apagada, colocá-las no aparelho de 

revelação (Figura 12 -C) e repor o filme dentro da chapa (Figura 12 – E) e devolvem no mesmo 
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lugar (Figura 12 – A) para que os técnicos possam usá-los nos próximos pacientes. Esse apare-

lho contem reagentes químicos que revelam as radiografias. Antigamente esse procedimento 

era um trabalho manual.  

 

Figura 12: Processo do trabalho na câmara escura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Organização da autora, 2019. 

 

Descrição da Figura 12: A imagem mostra 5 fotografias do processo do trabalho de Leandro 

na câmara escura. Imagem A é a entrada e saída dos filmes;  Imagem B: Leandro está segurando 

a chapa com o filme para ser revelado; Figura C Leandro retira o filme de dentro da chapa; 

Figura D o filme é colocado na máquina de revelação: Figura E Leandro está pegando um filme 

novo para colocar na chapa. 
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Na década de 1980, a ADVEG conseguiu garantir vagas de trabalho nas câmaras escu-

ras. Uma enorme conquista em um período no qual ainda não existiam legislações que garan-

tissem os direitos dos deficientes:  

 

Leandro: Fui um dos primeiros. Antes de ser contratado já tinha um 

serviço de câmara escura onde os deficientes trabalhavam, antes da 

associação começar a existir. Aí tinha alguns deficientes trabalhando 

e como foi fundada a Associação de Deficientes Visuais em 1982, se 

não me engano. A gente tinha uma necessidade, né, de empregar as 

pessoas, de buscar escolas especializadas. Foi uma luta que essa enti-

dade, foi parte da nossa luta naquela época e até hoje na verdade. E 

naquela época o que que se tinha mais em vista para trabalhar? Porque 

ninguém acreditava na possibilidade do deficiente, então como já sa-

biam que tinha alguns deficientes trabalhando na área de revelação de 

Raio-X, a nossa entidade reivindicou do governo estadual as vagas que 

foram abertas de Câmaras Escuras no CAIS. 

Ana: Quando essas vagas foram conquistadas? 

Leandro: Em 1989. Mas antes disso já tinha deficiente trabalhando. 

Alguns colegas conseguiram no Hospital das Clínicas até que essas 

pessoas que conseguiram na época já até aposentaram ou estão apo-

sentando. Então nós tivemos essa reivindicação da entidade e conse-

guimos colocar por volta de 26 deficientes visuais ocupando as vagas 

de Câmara Escura na época do governo do Henrique Santillo. Aí de lá 

pra cá foi abrindo mais um pouco e essas vagas o governo deixou elas 

mais assim especificamente para os deficientes visuais. Aí daí tudo 

certo. Dá certo trabalhar no escuro, é viável e ajudava. A gente ficou 

ocupando isso até no ano de 2000. Esses contratos nunca foram efeti-

vados. Eram contratos de carga de assessoria primaria, então era con-

trato especial, cargo de confiança, né.  Então toda vez que acabava o 

governo, acabava o contrato e a gente tinha que ser recontratado. Aí 

tinha toda essa dificuldade do governo. Aí com o tempo as pessoas que 

conseguiam estudar, conseguiam conciliar o estudo com o trabalho fo-

ram desistindo disso e passaram para uma situação melhor. Eu mesmo 

não terminei o meu estudo e fiquei aqui até hoje e estou sofrendo as 

consequências.  

 

 

A quais consequências Leandro se refere? A primeira identificada foi que ele não con-

seguiu concluir o Ensino Médio. Com origem na classe trabalhadora, Leandro não teve gran-

des incentivos para continuar seus estudos. A questão da classe social foi apontada como um 

fator importante a se relacionar com o tipo de trabalho desempenhado por Leandro. Mas quais 

outras consequências ele poderia sofrer? Na entrevista foi indicado que o Ministério Público 

solicitou a modernização dos exames de Radiografias. Leandro relatou o seguinte:  
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Leandro: Bom, pela modernização do serviço, eu acho difícil porque 

depende muito da imagem com o processo de digitalização, então pra 

nós já é inviável mesmo, é uma profissão que vai ser extinta, porque é 

preciso enxergar. Agora não é mais revelação e sim edição de imagem 

né. Quem faz a imagem agora é o próprio técnico de raio-x.   

 

 

Leandro está em um emprego terceirizado e é especializado em uma função prestes a ser 

extinta. A Lei 8213/91 poderia assegurá-lo? A empresa em que Leandro trabalha também não 

se enquadra. Possui menos de 100 funcionários. Também não há obrigatoriedade em mantê-

lo, mesmo porque o próprio técnico fará todo o processo: 

 

Leandro: É vai diminuir a mão de obra né, vai agilizar o processo. 

Porque através desse processo eles têm que jogar a imagem em rede e 

se quiser imprimir o documento imprime e se não quiser pode jogar 

para o médico ou o técnico ver. Irá dinamizar 200% o atendimento 

médico. Então, com isso a gente já é um corte [...]. Essa é uma exigên-

cia que o Ministério Público fez. Aí a gente já sabe que quando digita-

lizar aqui eu caio fora. Inclusive eu até estava de aviso, porque eles 

achavam que não iria poder ficar com a mão de obra mais, e aí conse-

guiram uma prorrogação com a prefeitura e mandaram desconsiderar 

o aviso. Eles disseram que eu posso ficar até talvez mais um ano. Mas 

também posso ficar preparado para sair a qualquer hora.  

 

 

A modernização pode ser um benefício para a população, como aponta Leandro, pois 

trará agilidade no atendimento do paciente, bem como o hospital deixará de consumir reagentes 

químicos e não irá poluir o meio ambiente. Dessa forma, o meio técnico-científico-informaci-

onal cunhado, Santos (2004a;2004b), é um fator importante para a análise espacial. Mesmo 

porque, ele também cria um problema estrutural: as máquinas substituem a mão-de-obra hu-

mana, desencadeando desempregos. Pochmann (2018, p.70) diz que:   

 

É nesse sentido que as revoluções industriais e tecnológicas se desta-

cam, uma vez que restabelecem o formato da competição intercapita-

lista e a possibilidade de mudança no centro dinâmico do capitalismo. 

Exemplo disso pode ser percebido desde o final do ciclo de expansão 

fordista na década de 1970, com a emergência de uma nova e profunda 

revolução industrial e tecnológica assentada no surgimento de inédito 

ator global representado pelas corporações transnacionais. 

 

 

Portanto, a dinâmica capitalista, na dissolução dos processos mecânicos, diminui os pos-

tos de trabalho, como anunciado por Pochmann (2018), Harvey (2008) e Santos (2004a;2004b). 
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Quais as chances de Leandro conseguir um outro emprego? As estatísticas do Ministério do 

Trabalho (2018) denunciam que 75% das pessoas empregadas no trabalho formal possuem En-

sino médio completo ou Ensino Superior. 

Então as consequências sinalizadas pelo entrevistado são a iminência de ser demitido e 

a falta de oportunidade para conseguir um outro emprego, por não ter concluído seus estudos. 

Leandro, nesse trabalho, simboliza várias nuances. O IBGE (2011) aponta que 61,3% dos defi-

cientes com mais de 15 anos possuíam até o Ensino Fundamental completo. Dessa forma, o que 

esperaria Leandro são trabalhos pouco especializados:  

 

Leandro: Essa a perspectiva que tenho em relação a isso é, pra mim, 

no meu caso pessoalmente eu tenho que recorrer a um benefício que 

está em andamento, um processo em andamento do INSS. Até recebi a 

carta de benefício, mas ainda não recebo ainda. O benefício agora no 

INSS está muito complicado. A minha expectativa é que esse benefício 

saia antes que eu perca esse emprego. Mas, fora isso aí, eu já estou 

levando currículo para ver se consigo um emprego, mas só coisa ope-

racional, linha de produção. Eu até mandei currículo já. Se eu conse-

guir um outro emprego em outro lugar eu já quero me desligar daqui. 

Não vou esperar a coisa complicar ... 

 

 

O benefício apontado por Leandro é a sua aposentadoria:  

 

Leandro: É uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não é por 

invalidez e nem é benefício relacionado à deficiência. Só que aí há al-

guns fatores que o INSS não está considerando, então eu tive que por 

um advogado. Eu tô com o processo quase finalizado. Acho que se sair 

esse benefício agora vai sair na hora certa, porque não vou ficar sem 

renda. Mas a perspectiva que eu tenho com a questão profissional de 

dar continuidade no trabalho pra mim, no momento como não estudei, 

me dediquei a outras coisas, família, né, me casei, tive filhos e acabei 

que deixei de lado. Fiquei preso só nessa função aqui. Então eu tenho 

essa perspectiva no momento. Agora, se eu quiser coisa melhor preciso 

me qualificar, estudar, fazer curso, né, pra eu poder acompanhar em 

outra área, não nessa área de Raio-X, de revelação de Raio-X. Eu fi-

quei muito tempo afastado da Associação de Deficientes Visuais e 

agora eu voltei, estou mais atuante. Então as coisas estão clareando 

mais para mim. Eu acho que agora tenho a perspectiva de engajar em 

outra área. Quero estudar... 

 

 

O desemprego é uma grande ameaça para Leandro:  
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Leandro: Esse trabalho, como posso dizer, mecânico, operacional 

mesmo, ele representou para mim que eu consegui sobreviver com ele. 

Só. Mas não me trouxe nada de desenvolvimento intelectual, não trouxe 

nada. Ele me ajudou financeiramente, me ajudou a sobreviver. É claro 

que convivi com pessoas ... Quanto mais você vive com as pessoas mais 

você aprende, mas o trabalho em si ... Não sei se é bem isso que (silên-

cio)... Pra mim eu acho que revelar filme é só isso. Mais nada.  

 

Talvez os sonhos de Leandro não desabrocharam da maneira como ele queria. Seus filhos são 

o maior de seus feitos. Seu trabalho foi encarado como um fardo, mas com respeito. Não se 

tornou um judoca profissional, poderia sê-lo? Relatou que preferiu cuidar da família. Mas ainda 

sonha em conseguir terminar os estudos e fazer uma universidade.  

 

Fernando 

 

Fernando, 45 anos, cego, nasceu com catarata congênita. Viveu até se casar na periferia 

de Goiânia, na Vila Finsocial, ao noroeste da metrópole. Aos quinze anos passou por um pro-

cedimento cirúrgico para tentar melhorar sua condição, porém sua retina teve descolamento e 

ficou cego. Começou a trabalhar com 20 anos em uma fábrica de medicamentos. Era empaco-

tador dos produtos. Pouco tempo depois começou a trabalhar como camelô na Avenida Anhan-

guera (Mapa 4).  
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Mapa 4: Trajeto Trabalho x Casa de Fernando no início da década de 2000. 

 

     Fonte: Organização da autora, 2019. 

Descrição Mapa 4: O trajeto do mapa destaca os setores  Finsocial e  Central. As informações 

do mapa mostram a mancha urbana em 2000 e 2018. Outra informação apontada no mapa é o 

local de trabalho de Fernando, na Avenida Anhanguera. Nos anos 2000 Goiânia tinha um vazio 

urbano entre o setor central e o Finsocial. Atualmente esses espaços já estão urbanizados. 

 

 Nesse ofício ficou de 1995 a 2004. Ia ao trabalho quase todos os dias de ônibus. No 

total, o trajeto compreende em 45 minutos de viagem até seu ponto de trabalho, na Avenida 

Anhanguera. Em seus relatos dizia que gostava do trabalho, apesar de ser cansativo. Acordava 

cedo todos os dias e começava a trabalhar às sete horas e encerrava às 19 horas. Acredita que 

sua deficiência não o ajudava e nem atrapalhava nos seus negócios. Estava ali como qualquer 

trabalhador. As pessoas iam pra comprar, se eu não tivesse comprariam de outro. Então era 

indiferente. Ali eu era só mais um trabalhando no mercado informal. Vendia de tudo em sua 

barraca. Seus produtos eram sazonais, como isqueiros, cadeados e cortador de unha, por exem-

plo. Na época da chuva eram vendidos guarda-chuvas e sombrinhas. Na época do início das 

aulas, materiais escolares. A cada época do ano era oferecido algum produto. 
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Em um determinado momento, os seus negócios começaram a não ser mais rentáveis. 

O centro de Goiânia começou a não ser mais uma referência em compras, pois estavam surgindo 

na cidade os Shoppings Centers, por exemplo, e as grandes lojas de variedades de produtos 

importados diretamente da China. As vendas caíram consideravelmente nessa época. Além 

disso, a Prefeitura de Goiânia começou uma movimentação para retirar as barracas dos camelôs 

na Avenida Anhanguera com a esquina da Rua 7, onde era o seu ponto, para a reforma da 

Avenida Anhanguera. Houve um movimento dos camelôs, mas não foi o suficiente para que 

eles conseguissem permanecer naquele ponto:  

 

Fernando: A gente teria que migrar ali pra Paranaíba. Tem até alguns 

até hoje lá. O negócio não estava mais rentável. Não valia à pena. [...] 

a situação tava um pouco difícil, exatamente por essas mudanças que 

houve no Centro de Goiânia naquele momento. E naquela época eu era 

casado[...] Mas aí conversando com minha esposa ficou decidido que 

iria parar e ia voltar a estudar, fazer uma faculdade.  

 

 

Nesse momento, começou a fazer graduação em uma universidade particular, pelo PRO-

UNI, em Administração Pública e Marketing. Ficava em casa cuidando dos filhos e estudando, 

enquanto sua esposa trabalhava como telefonista na prefeitura, até um momento que ela conse-

guiu se efetivar como funcionária pública no INSS.  

Fernando ficou de 2005 a 2013 fora do mercado de trabalho para estudar. Na graduação 

foi bolsista no Goiás Fomento. Quando terminou seu curso, dedicou-se a casa e aos estudos 

para conseguir se efetivar em algum concurso público. Hoje, aos 45 anos, é funcionário público, 

trabalha no INSS, na gerência de Goiânia. Porém, antes trabalhou dois anos em Brasília. A 

rotina de trabalho de Fernando não era fácil. Acordava de madrugada, pegava o ônibus as se-

gundas-feiras, às quatro horas da manhã e voltava na sexta-feira para Goiânia. Gostava de seu 

trabalho em Brasília. Mas estava longe da família. Lá ele trabalhava com Educação Previden-

ciária. Participava de feiras de exposição, dava palestras. Nesse momento ele percebia que sua 

profissão estava vinculada a sua formação acadêmica. Mesmo gostando do que fazia em Brasí-

lia, decidiu pedir transferência para a gerência de Goiânia, para ficar mais perto dos filhos. 

Fernando afirma que prefere morar em Goiânia, por acreditar que é uma cidade mais acessível 

do que Brasília. A locomoção na cidade goianiense é mais fácil do que na capital do país:  

 

Fernando: Goiânia oferece mais locomoção por causa de sua topogra-

fia. Brasília não foi planejada pra pedestre. Tem ruas lá que tem um 
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palmo de calçada, aí fica complicado pra qualquer pessoa, agora ima-

gina pra um deficiente, cadeirante, é mais complicado. De repente você 

vai numa que precisa passar no meio de alguma coisa, e chega lá tem 

alguns degraus não sinalizados, os cegos levam um susto e o cadeirante 

fica ali olhando, tipo “vou ou não vou?” 

  

 

Conseguiu sua transferência em 2015 para Goiânia. Estava mais próximo de seus filhos 

a partir de então, mas outras barreiras surgiram em seu trabalho. O acesso ao sistema é limitado, 

praticamente inexistente, o que impede Fernando de trabalhar.  Aqui os trabalhos são mais 

minguados. Às vezes a gente tem que forçar a barra pra muita coisa, porque aqui os sistemas 

não são acessíveis.  

Em Brasília fica o núcleo de acessibilidade que facilitava seu trabalho. Quando surgia 

algum problema ia direto ao departamento e este o resolvia, principalmente os de acessibilidade 

ao sistema do INSS. Em Goiânia as coisas não funcionam assim. A quantidade de funcionários 

que trabalha na Gerência é muito pequena. Muitos já se aposentaram e as vagas estão ociosas.  

Não há um técnico em informática, por exemplo. Sem a acessibilidade, Fernando não consegue 

trabalhar. Nem e-mail é possível abrir, pois esses não são lidos pelo leitor de telas. Dessa forma, 

ele tem pouca autonomia em seu trabalho. Diferente do que acontecia em Brasília, pois o am-

biente de trabalho era acessível. Há grande frustração em sua fala quando relata que não con-

segue trabalhar pela falta de acessibilidade. A barreira tecnológica o atrapalha ao tentar desen-

volver seu trabalho. Quando falamos nas expectativas futuras, Fernando relata que não vê pers-

pectivas de melhoras. As notícias sobre as privatizações, e a flexibilização das leis trabalhistas, 

a nova previdência e as notícias sobre a quebra de estabilidade do funcionário público são pouco 

animadoras para o mundo do trabalho em geral, sobretudo para o segmento das pessoas com 

deficiência. Ana: e você sente mais insegurança por ser deficiente visual? Fernando: ah, cer-

teza! Até porque as possibilidades são menores. Certeza que sim. 

 

Daniel 

 

A entrevista aconteceu na casa de Daniel, 47 anos, situada na parte central da cidade de 

Goiânia. Ele é Analista de Tecnologia, trabalha home-office e já foi jogador de futebol de salão. 

Dessa forma, a entrevista foi realizada em seu ambiente de trabalho. Falou sobre seu trabalho 

com muito bom humor e alegria. Daniel trabalha em um banco, é concursado e trabalha com 

tecnologia da informação. Perdeu sua visão aos 14 anos, quando morava em Itapuranga, em um 

acidente na piscina: pulou do trampolim e bateu a cabeça. Sua retina descolou e quando acordou 
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não enxergava mais. Nas falas de Daniel foi possível identificar o apoio e a disposição da fa-

mília em mudar de cidade, para que ele pudesse se desenvolver e estudar. Esse apoio foi fun-

damental para que ele pudesse superar seus traumas. Em sua fala exaltou o apoio da mãe por 

mais de uma vez.  Sua mãe é professora:  

 

Daniel: Minha mãe gravou livro demais pra mim. O apoio da família é 

fundamental. Eu tenho irmãos, sou o do meio, sempre me ajudaram 

muito quando eu perdi minha visão [...] Pra mim que já era 

alfabetizado, aprender Braille foi uma questão de treinar o tato mesmo. 

[...] O que eu tive mais dificuldade, não foi pela parte técnica e sim 

psicológica, é a orientação e mobilidade, que é aprender andar sozinho 

e de bengala na cidade. 

 

 

Aos 19 anos, na década de 1990, Daniel vai ao Rio de Janeiro para fazer um curso de 

informática na Dataprev. Essa foi a sua primeira experiência fora da cidade de Goiânia. Mesmo 

com medo, a vontade de se inserir no espaço e aprender algo novo foi maior. A determinação e 

a vontade pode ser um fator para projetar o sujeito no espaço. Ele tinha a certeza de que gostaria 

de trabalhar com informática. Além disso, a condição familiar e emocional de Daniel permitiu 

que ele tivesse acesso às suas perspectivas de vida. Permaneceu no Rio de Janeiro por um ano: 

[...]tive que me virar sozinho. Tinha o outro colega, que era uma companhia. Logo a gente 

conheceu outros deficientes visuais. Até brinco que arrumei uma namorada, e não tem nada 

melhor pra motivar a gente, né?! (risos) Atravessava a cidade pra ir ver a namorada. 

Daniel fazia tudo no Rio de Janeiro. Pegava ônibus para ir aos lugares, não achava fácil 

fazer isso, mas suas motivações eram maiores que o medo, como apontam os seus relatos. Outra 

questão importante para Daniel era que havia um movimento cultural em sua rotina. Segundo 

os relatos, participava de shows, teatro, por exemplo, e por ser deficiente não pagava. Para ele, 

essa temporada no Rio de Janeiro foi a sua descoberta enquanto sujeito. Segundo Daniel, eu 

conheci muitas pessoas que também passaram por isso, essa barreira psicológica. E eu pensei 

que se outros conseguiram superar, eu também conseguiria. 

O primeiro emprego de Daniel foi na câmara escura, em 1997, um pouco antes de passar 

no concurso do banco. Ficou um ano lá, até ser chamado. Foi o primeiro cego a passar em um 

concurso do Banco do Brasil:  

 

Daniel: [...] a área de recursos humanos mesmo falou que eu era a 

primeira pessoa cega a passar, que não tinham experiência. A sorte 

que eu já tinha ido pro Rio aprender sobre informática, e isso ajudou 
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muito. Na época as agências trabalhavam com um OS2, um sistema 

operacional que já tava fora de linha e logo em seguida o pessoal da 

tecnologia do próprio banco falou pra eu ir pra área, se eu topava ir. 

E eu logo topei, Brasília é pertinho de Goiânia, já comecei a me pro-

gramar. Eu falava que morava em Goiânia e trabalhava em Brasília.  

 

 

Há um segundo desafio enfrentado por Daniel: morar em Brasília. A cidade não foi 

desenvolvida para pedestres. Tampouco há acessibilidade para que essas pessoas possam 

circular por ela. A solução encontrada foi morar em frente ao trabalho. Foi perguntado para ele 

como ele tinha acesso ao lazer, para saber a diferença da sua experiência no Rio e em Brasília: 

Geralmente ia de carona com colegas. Já fui de taxi, Uber, a pé. De ônibus eu nunca fui. O 

transporte público aqui é ruim, mas lá é três vezes pior.  

O trabalho de Daniel fez com que ele pudesse conhecer outros lugares. Ele viajava 

sozinho. Especificamente sobre o seu trabalho, desenvolver softwares, o desafio está na 

compatibilidade entre o software do banco e o software leitor de tela. O mais utilizado entre os 

deficientes visuais é o Job Access With Speech (JAWS). Ao observar o trabalho de Daniel, foi 

constatado que a leitura e a composição do conteúdo são por linhas, por pontos, diferente do 

que ocorre como os não-deficientes visuais cuja leitura e a composição do conteúdo abarcam a 

imagem como um todo. O JAWS faz a leitura do conteúdo exposto na tela do computador e o 

deficiente visual produz os comandos, simultaneamente. A leitura é muito rápida, quase 

incompreensível para quem não está acostumado.  Para desempenhar o trabalho é necessário 

contar com a memória. Foi perguntado sobre a acessibilidade a esses softwares do Banco:   

 

Daniel: Assim, acessibilidade total não. O sistema que o banco mais 

utilizava é totalmente compatível, com a mudança na tecnologia, o 

banco já tem outros aplicativos que rodam no navegador, são compa-

tíveis, mas a acessibilidade depende também de quem está desenvol-

vendo o aplicativo. Se o cara fizer apenas imagens não tem compatibi-

lidade que dê jeito nisso. Inclusive tem norma de boas práticas de de-

senvolvimento na web, e de forma mais acessível. [...] tem sistemas que 

são inacessíveis mesmo, não adianta. Inclusive tinha um rapaz de Dou-

rados, que pegou meu contato por meio de amigos, que está com pro-

blemas. Ele trabalha num hospital que tem um sistema de abertura de 

chamada, mudaram o aplicativo e o áudio não está lendo as caixas de 

verificação. E isso é o que mais temos. Às vezes nós conseguimos re-

solver, mas às vezes precisamos que o desenvolvedor pense em algo 

mais acessível. 

 

 

Há uma problemática em relação ao acesso à informação nos sistemas. Por mais que 
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algumas medidas sejam tomadas em determinados órgãos, a conscientização de que há pessoas 

deficientes visuais que acessam essas informações é muito baixa. Sendo assim, há variadas 

restrições para que as pessoas com deficiência visual possam desempenhar seu trabalho. O 

trabalho de Daniel é um desses processos de conscientização. Sua experiência como 

programador consegue fazer pequenas revoluções em seu emprego:  

 

 

Daniel:[...] eu sempre fiz o que eu gosto. Nessa área toda o que mais 

gosto é desenvolver mesmo, então quando eu estou programando eu 

estou feliz. Sou satisfeito com o que eu faço. No primeiro dia que fiquei 

sabendo que tinha passado no concurso eu já sonhava em trabalhar na 

área de tecnologia do banco e consegui graças às coisas que deram 

certo.  

 

 

 

Os anseios por relacionamentos, projeto de vida, uma futura profissão, fizeram com que 

Daniel desenvolvesse habilidades com as quais muitos sujeitos, mesmo não-deficientes, tenham 

dificuldades. As suficiências (CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 2018) são as propulsoras de 

sujeitos no espaço e Daniel é um exemplo a ser destacado. 

 

Joana 

 

Joana, mãe, possui 26 anos, luta judô e é cega. Quando bebê teve retinoblastmoma (cân-

cer na retina). Perdeu a visão aos 6 anos de idade. Licenciada recentemente em Matemática pela 

UFG, ela está desempregada. Sempre morou na periferia de Goiânia.  Boa parte de sua vida 

morou em um bairro próximo de Abadia de Goiás. Seu itinerário para estudar ficava a 23 qui-

lômetros de casa. Precisava pegar dois ou três ônibus para poder chegar a UFG, Câmpus Sa-

mambaia. A viagem durava duas horas. 
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Mapa 5: Rota de ida à Universidade feita por Joana ao longo da graduação. 

 

Fonte: Organização da autora, 2019. 

Descrição Mapa 5: O mapa mostra a rota da casa de Joana para UFG. Além disso, o mapa 

apresenta a urbanização da cidade desde 1991 a 2018. A cidade de Goiânia cresceu bastante 

principalmente nos últimos dez anos, segundo as informações, preenchendo os vazios urbanos 

que existiam desde a criação do Campus Samambaia. Segundo o mapa, em 1991 o campus já 

existia e o setor da casa de Joana na década de 2000. 

 

 Sobre ser deficiente visual e a mobilidade na cidade de Goiânia, Joana afirma que é uma 

questão de adaptação. Os trajetos feitos diariamente são assimilados pelo corpo ao longo da 

experiência. Ela consegue administrar seu itinerário através dos movimentos do seu corpo e do 

ônibus ao longo do trajeto. Leva um tempo para se adaptar. Joana sente mais segurança no 

bairro no qual sua mãe mora:  

 

Joana: [...]: ah, a gente consegue. Mas de acordo com o que a gente 

mesmo se adapta ao ônibus. Mas eu não acho que é fácil não. Por ques-

tão de não saber que ônibus está chegando, não ter certeza de onde 
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está passando. [...] depois de um tempo que você pega o costume da-

quele ônibus, um buraco ele torna referência.  Mas aí nos outros pontos 

de ônibus aí é bom ter alguém pra falar qual é o ônibus. [...] Aqui na 

minha mãe, talvez pelo tempo que morei, eu já tenho mais autonomia. 

Aqui o pessoal em volta é tudo parente. Vou na casa de todo mundo. 

Vou sozinha pro ponto também e volto sozinha, e aqui é na avenida, 

fica mais fácil. Eu sinto que tenho mais autonomia aqui, talvez pelo 

tempo.  

 

 

Há dois anos mudou para outro bairro com seu esposo. Ainda não se adaptou ao trans-

porte público nesse novo bairro.  Nesse momento está se dedicando para passar em um concurso 

público. Eu estou prestando concursos também pensando nisso, porque é uma segurança. Pra 

nós, pessoas com deficiência visual, a questão do trabalho eu acho bem complicado quando 

não é por meio do concurso, por questão de preconceito. Quer ser professora no ensino básico 

e gostaria de dar aula para todos: Foi até me perguntado se eu tinha vontade de trabalhar só 

com pessoas com deficiência ou não, e eu disse que não, que eu queria trabalhar com todo 

mundo. Até porque isso não é inclusão.    

Para se manter, Joana recebe o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC). 

Em sua opinião o BPC é importante para que as pessoas com deficiência possam se organizar, 

estudar e encontrar um emprego. Para ela, o BPC foi muito importante para ajudá-la a estudar, 

por exemplo. Se ela precisasse trabalhar e estudar ao mesmo tempo, provavelmente não conse-

guiria. Em sua opinião:   

 

Joana: Querendo ou não, falando do visual, ele requer mais tempo pra 

chegar, pra estudar. Quando eu fazia faculdade mesmo, meu curso era 

à tarde, mas eu ia de manhã, porque aquilo que eu não entendi na sala 

de aula ou que não conseguia material adaptável, a monitoria ia me 

passar, ler, explicar. Então assim, esse tempo a mais que a gente leva 

pra conseguir se igualar, de certa maneira, às pessoas que não têm 

deficiência, é um tempo que a gente não tem pra trabalhar. Mas é algo 

também que eu acho que amarra demais o deficiente. 

 

  

 Receber um salário mínimo não supre todas as necessidades por que Joana passa para 

conseguir cuidar de si e da família. Pagar aluguel, alimentação, transporte em uma cidade me-

tropolitana encarece o custo de vida. Além disso, as pessoas com deficiência têm mais gastos 

“[...] porque a gente já tem os gastos comuns que toda pessoa tem, que seria comida, moradia, 

em geral. E a mais, a gente tem esses outros gastos que não são levados em consideração”. 
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Joana acredita que o BPC a ajudará nessa transição entre o término de sua graduação e 

passar em um concurso público. Para Joana A questão do trabalho é muito importante até pra 

autoestima. Porque você poder sair todos os dias, ter aquela atividade pra fazer e se sentir útil, 

isso é muito importante. 

Para conseguir um dinheiro extra, Joana vende produtos por catálogos, às vezes. Ela 

vende sapatos e cosméticos. O lucro das vendas é muito baixo. Há uma desvantagem em relação 

as outras pessoas. Ela não consegue oferecer seus produtos em vários lugares. Ela vende para 

seus amigos e parentes. Uma vendedora que vai de porta em porta, ela tem mais pessoas. Agora 

pra gente que tem limitação, eu vou sempre às mesmas pessoas.  

Seu anseio é passar em um concurso público. Não acredita que conseguirá um contrato 

ou um emprego na rede privada. Porém, passar em concurso público também não é fácil, mesmo 

para um deficiente visual:  

 

Joana: Eles colocam coisas que precisam muito do visual. E a pessoa 

que tá lendo, por mais que ela se esforce, não consegue passar pra 

gente. Acho que deveria ser uma adaptação na figura em si. [...] a 

chance era muito grande, eu fiquei 34 pontos e precisava de 38, se eu 

não me engano. Talvez se aquela questãozinha que eu não consegui por 

falta de acessibilidade seria o pontinho que eu precisava. 

 

 

A cota é prevista para deficiência. Mas cada deficiência tem suas particularidades. E 

essa questão não é vista nos processos seletivos. Na última prova de Joana os gráficos não foram 

feitos de forma tátil e o ledor da prova não conseguiu traduzir a informação. O ledor não era da 

área de matemática. As questões que continham gráficos não foram feitas por Joana, por esse 

equívoco da banca. O mundo visual interferiu no processo de seleção de Joana nesse concurso 

público.  

 

Mariana 

 

Mariana é a primogênita de sua família e tem baixa visão. Nasceu no interior de Goiás, 

em Novo Brasil. Sua família era de origem humilde. Dos seis filhos, dois são pessoas com 

deficiência visual: Mariana e sua irmã mais nova nasceram com catarata congênita. [...] ela 

percebeu na semana que a gente ia completar dois meses. Ela percebeu que a gente não olhava 

pra ela...    
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 Mariana restringia-se ao espaço da sua casa quando mais nova. Por ser a filha mais 

velha, ajudava sua mãe com as tarefas de casa e a cuidar dos irmãos mais novos. Os óculos, 

pesados e grossos, eram desajeitados e machucavam seu rosto. Após a operação, o estímulo 

visual a incomodava. A luz era excessiva e ela gostava de ficar no escuro do seu quarto. Ficava 

no escuro pra não ter que usar óculos. Se saísse do quarto tinha que pôr óculos, aí machucava 

e a gente ainda não sabia usar e nem aproveitar daquele recurso. Foram muitos sofrimentos. 

Ser uma pessoa com deficiência na década de 1960 e 1970 é muito diferente do que atualmente. 

Hoje o problema de Mariana poderia ser amenizado com cirurgias realizadas quando bebê. No 

entanto, ser deficiente naquele momento da sociedade era muito complexo. Sua família vivia 

na roça e os trabalhos realizados lá precisavam do sentido da visão. Mesmo assim, ela encontra 

seu lugar na família ajudando nas atividades domésticas. A família resolve mudar para a cidade, 

na década de 1970, na pré-adolescência de Mariana, para que os irmãos possam frequentar a 

escola. Mariana é a única que não vai para escola. Quando ela contava 20 anos de idade, sua 

família se muda para Goiânia:  

 

Mariana: Eu cuidava da casa e eles saíam pra estudar. Um dia meu 

pai andando na cidade ficou atrás de uma kombi do antigo Instituto 

artesanal do Cegos. Aí ele viu que essa kombi tava cheia de cegos e que 

deviam estar sendo levados pra escola. Ele copiou o telefone e depois 

ligou lá e combinou que ia me levar lá pra conversar com a diretora 

pra ver se tinha jeito de eu estudar... 

 

  

 O Instituto Artesanal dos Cegos, colégio de 1ª à 4ª série, era uma escola especializada 

para pessoas com deficiência visual. Também funcionava como um internato. O colégio recebia 

alunos do interior que ficavam lá até as férias. Alguns alunos permaneciam lá durante a semana 

e voltavam para casa no final de semana. Outros ficavam o dia todo e voltavam à noite para 

casa. Por ficar próximo de Aparecida de Goiânia, a maior parte dos alunos permanecia no in-

ternato. Mariana começou a estudar em meados de 1978. Aos 20 anos de idade foi alfabetizada 

em Braille e conheceu um mundo diferente do que estava acostumada. Os estudos mostraram 

para ela outras possibilidades de vida:  

 

Mariana: [...] teve muito sofrimento de ambas as partes. Tanto da fa-

mília que ia perder a minha mão de obra, como minha de mudar de 

vida, e a insegurança do novo, de ir pro novo. [...] Mas eu fui, e lá 

mudou totalmente o meu espirito. Comecei a vivenciar aquela vida ali. 

E passava a semana toda sem lembrar de casa ou da família. Quando 

eu voltava pra casa o trabalho era dobrado, o que eu não fiz durante a 
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semana como faxina, roupas pra lavar e passar, e eles ainda passavam 

tarefas, então era muito trabalho... aí era aquela coisa, a hora que eu 

tava lá eu não queria ir pra casa, a hora que eu tava em casa eu queria 

ir pra lá. [...] Atividade totalmente diferentes, outro mundo. Na minha 

casa eu era minha família, meus irmãos, eu era uma pessoa, lá eu era 

outra pessoa, uma estudante que tinha que levantar cedo, tomar café 

da manhã, ir pra escola, tudo na hora certinha. Ir pra escola à tarde 

fazer as outras atividades que tinha lá pra gente... 

  

 Foi nesse momento que Mariana começou a se interessar por livros, frequentando a Bi-

blioteca do colégio. [...] eu acho que comecei a idealizar e decidi fazer Biblioteconomia, eu 

nem sabia que existia, mas desde o Instituto Artesanal dos Cegos. Queria aprender tudo e ler 

todos os livros que podia. Gostava de ajudar a organizar e catalogar as obras. Nessa época, 

ela compreendeu que gostaria de ser bibliotecária. Sua ânsia em estudar a fez continuar o Ensino 

Fundamental em outro colégio. Quando finalizou sua jornada, no Instituto Artesanal, em 1980, 

Mariana começou a estudar em um colégio apenas para mulheres. Mas por ser uma escola re-

gular, não havia materiais em braile que ela pudesse usar. Os próximos anos de Mariana foram 

dificultosos. Havia um sentimento de frustração por não conseguir aprender. Nesse momento, 

quando estava estudando, ela também fazia parte da ADVEG. Lá cuidava da biblioteca da as-

sociação, organizava os livros, como aprendera no Instituto:  

 

Mariana: Depois na associação, pediram livros lá na Dorina (Nowill), 

os livros em Braille, e esses livros iam chegando e eu que tinha que 

organizar tudo. Não era uma biblioteca... tinha os livros, estante, eu 

sabia cuidar deles, não deixar estragar, mas não sabia as normas de 

organização. [...] A partir de 89 que eu comecei a fazer o curso, aí eu 

já organizava na medida que eu ia prendendo as normas. Logo eu co-

mecei a querer fazer incentivo à leitura, e eu dei até um curso de Lite-

ratura porque eu tinha saído do segundo grau e tinha aprendido muito 

sobre. 

 

  

 No final da década de 1980, a ADVEG ocupou um pensionato de freiras para reivindi-

car espaços ao estado, sendo um deles uma Biblioteca Braille, onde futuramente Mariana se 

tornaria diretora. Assim, ao término da década de 1980, é criada a Biblioteca Braille e Mariana, 

após um ano de cursinho, consegue passar no vestibular e estudar biblioteconomia na UFG:  

 

Mariana: [...] e quando foi no começo de 89, começaram a acontecer 

algumas coisas boas. Eu passei no vestibular. A diretora do Centro de 

Apoio (ao deficiente) me chamou pra trabalhar como contratada na bi-
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blioteca. [...] Foi quando eu comecei a trabalhar, fazer faculdade, na-

morar, então minha identidade mudou. Eu tive uma fase boa. Mas sem-

pre muito dedicada ao trabalho. Essa biblioteca eu pensava nela dia e 

noite, planejava tudo, sabia tudo que ia fazer... 

 

 

 Mariana, com 30 anos, consegue passar no vestibular e também um trabalho. Ela relata 

que foi um dos melhores momentos de sua vida. Consegue independência financeira e começa 

a trabalhar em algo com que tanto sonhara:  

 

Mariana: Já projetava a Biblioteca Braille. E teve um momento de vis-

lumbrar o futuro... por exemplo, é muito difícil pra cego arrumar em-

prego, eu já via a dificuldade dos outros colegas, e quando arrumava 

emprego era aquelas coisas de telefonista, câmara escura, essas coisas 

que eu não queria pra mim, e essas coisas não precisavam fazer curso 

superior. Na minha família todos os meus irmãos fizeram curso supe-

rior, e eles eram todos mais novos que eu. Meu irmão caçula formou 

enquanto eu estava na faculdade, eu fui a última a receber um certifi-

cado de curso superior. Então eu tinha certeza que eu queria fazer um 

curso superior e ter uma profissão, e como eu cuidava da Biblioteca e 

sabia que existia bibliotecas Braille no país e em outros lugares, até 

porque eu estava na Associação e tinha viajado conhecendo outros es-

tados e bibliotecas ... eu já sabia que isso era uma profissão e que eu 

podia unir o útil ao agradável, que era ter a minha profissão, meu em-

prego e salário, e ainda fazer uma coisa que eu gostava, que era cuida 

dos livros. No curso você aprende que não vai só cuidar de livros, tem 

um punhado de coisa, inclusive administrar. 

 

 

 Mariana consegue se efetivar na biblioteca apenas em 2010, aos cinquenta anos de 

idade. Porém, antes disso, conseguiu outros concursos públicos e estava como contrato ou co-

missionada na biblioteca Braille desde antes mesmo de ser criada. Trabalhou em mais de um 

emprego ao mesmo tempo, mas sempre ligada à Biblioteca. Passou um período, como efetiva, 

na biblioteca da Universidade de Anápolis, hoje Universidade Estadual de Goiás (UEG), e após 

uma experiência como presidente da ADVEG, também foi convidada a ser diretora do Centro 

de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. Nesses tantos concursos que Mariana conseguiu, 

ela sempre deu prioridade à biblioteca. Ela resolveu se dedicar apenas à biblioteca Braille em 

meados dos anos 2000. Mais tarde, em 2010, ela se efetiva, finalmente, no lugar com o qual ela 

havia sonhado desde quando começou a estudar. Ana: Você sempre acreditou na Biblio-

teca...Mariana: Sempre dei prioridade pra Biblioteca. Aqui que eu produzia mesmo e tinha 

liberdade e autonomia.  
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 Por estar na direção da biblioteca Braille, “Marieta Telles”, Mariana relatou que as bar-

reiras que mais a incomodaram nesses tempos foram as espaciais e atitudinais. Há um senti-

mento de exclusão:  

 

Mariana: me parece que essa herança de escola internato, né, de se-

gregação, teve um pouco de continuidade aqui com essa biblioteca lo-

calizada no fundo do prédio. Então os outros departamentos, os chefes 

de unidades, a alta direção, todo mundo, tem suas salas mais visíveis, 

nos primeiros corredores [...] e a nossa ficou invisível. Os servidores 

só vêm até esse corredor pra lanchar, bater papo. Não pra conhecer o 

nosso trabalho. As pessoas não sabem o que nós temos a oferecer de 

serviços à comunidade. [...] Não se tem a dimensão do papel social da 

biblioteca Braille. Então, eu, enquanto diretora da unidade, não sou 

vista como uma servidora igual as outras diretoras. Sou vista como 

uma pessoa que precisa de ajuda. Mas que também ninguém está dis-

posto a ajudar primeiro por desinteresse e segundo por falta de conhe-

cimento. A ajuda que nós precisamos é para realizar muitas vezes ta-

refas específicas que ninguém conhece. Nossa mão de obra é especia-

lizada. As pessoas não têm ideia disso aqui dentro.     

 

 

A biblioteca Braille, referência para as pessoas com deficiência visual em Goiás, é um 

lugar que fica escondido dentro do prédio da Biblioteca Estadual “Pio Vargas”. Espacialmente, 

a biblioteca está excluída. Os corredores são escuros. Há lâmpadas queimadas no trajeto. Não 

há piso tátil no prédio, sendo assim, os usuários precisam ser conduzidos até a Biblioteca. É um 

lugar invisível. A copa, a cozinha e o almoxarifado do prédio vêm antes da própria biblioteca 

Braille. Os funcionários do prédio se reúnem nesses ambientes para lanchar e conversar e há 

muito barulho no entorno da Biblioteca, o que atrapalha os usuários e os funcionários. Mariana 

diz: “Não são só os funcionários subordinados, mas também as chefias. Apesar que pela alta 

direção somos bem tratados, mas a grande maioria [...] não tem noção das nossas potenciali-

dades, dos instrumentos que nós temos pra interagirmos com a sociedade”. A localização ge-

ográfica da biblioteca Braille é um exemplo de materialização da invisibilidade dessas pessoas 

na sociedade. A invisibilidade desse espaço ecoa nos corredores do prédio. 

 

Larissa 

 

Larissa, 39 anos, mãe de dois adolescentes, é cega. Nasceu no interior de Goiás com 

uma lesão no nervo óptico. Aos sete anos, a família recebeu o diagnóstico final de Larissa, de 
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que sua cegueira era irreversível. Sua mãe, professora, preocupada com o ensino da filha, apren-

deu Braille e a alfabetizou. A música sempre esteve presente na vida de Larissa. [...]quando eu 

era criança eu já sonhava em ser cantora, e nunca mais tirei isso da cabeça. [...] eu cantei num 

festival no interior, eu tinha oito anos, e ganhei em primeiro lugar, aí pronto. Nunca pensou 

em fazer outra coisa da vida. Até tentou em algum momento trabalhar na prefeitura de Senador 

Canedo, mas não deu certo: eu pensei em fazer Serviço Social, porque teve uma vez que eu 

passei num concurso da prefeitura de Senador Canedo e trabalhei um tempo, mas não virou 

nada, era só fogo de palha. Eu vi que tinha que ser música mesmo. Outra coisa não ia dar. 

Larissa é cantora e compositora, toca teclado, piano e violão. 

Em 1992, aos treze anos de idade, sua família decidiu mudar para Goiânia, para que 

Larissa pudesse continuar seus estudos. Larissa começou a estudar piano com um professor que 

também era deficiente visual. No ano seguinte, a mãe, sua maior referência, estava com a do-

ença de chagas e faleceu. [...] ela era aquela mãe muito presente, muito amiga. Me incentivava 

tanto na música como nos estudos. Depois ficou muito complicado. [...] uma fase de adaptação 

muito difícil sem minha mãe. Continuei estudando, mas fiz só até a oitava série. Em 1996, 

Larissa, aos 16 anos de idade, começa a trabalhar com música e decide não continuar os estudos.  

[...] eu penso que se eu tirar a música da minha vida não vou ser eu, é minha identidade. Tem 

hora que eu penso ... eu penso também que pode não dar certo. Não tem como eu desistir. A 

música é a essência da alma de Larissa. Sem esse ofício ela sente que não consegue existir. Não 

tem dúvidas que seu destino era ser cantora. Desde então nunca mais parou de trabalhar com 

música. Quando foi em 98/99 eu conheci um compositor de música sertaneja, o José Fernandes. 

Ele é compositor do Amado, e ele gostou de uma música minha e o Amado gravou. Isso foi em 

2000. 

 Apesar de ter uma música gravada por Amado Batista, ela continuou a trabalhar em 

barzinhos e alguns shows ao longo desses anos. Casou-se no começo dos anos 2000. Seus filhos 

nasceram em 2004 e 2007. Na entrevista foi perceptível a divisão da maternidade com sua car-

reira. A interferência dos filhos na rotina de trabalho era perceptível naquela tarde, quando fazia 

a organização e a preparação para tocar em uma festa, enquanto seus filhos desenvolviam ati-

vidades no ambiente em que estávamos conversando. A maternidade e a profissão fazem parte 

da construção ontológica de Larissa. O amor pelos seus filhos estava ali naquela sala, ao mesmo 

tempo em que estava o seu amor pela música.      

Recentemente ela começou a se arriscar em competições, em shows de talentos:  
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Larissa: Na música, por exemplo, eu falo que a gente tem que se so-

bressair muito. Pra você sobressair você tem que tocar e cantar muito. 

Você não pode ser bom, você tem que ser muito bom, porque senão você 

vai ser sempre aquela menina deficiente visual que toca, “nossa, que 

gracinha, ela não enxerga e toca”, então assim, se o trabalho for mais 

ou menos vai ficar naquilo ali, de ser a deficiente que toca bonitinho... 

então assim, a gente tem que se dedicar muito. Pra fazer um trabalho 

bem feito, pra você sobressair pelo trabalho que você faz. 

 

 

No último festival do qual Larissa participou, em agosto de 2019, interpretou “Canta 

Coração”, de Geraldo Azevedo. Os participantes precisavam desempenhar um alto nível de 

performance de corpo, voz e palco. Nesse último item, ela sentiu muita dificuldade: a questão 

espacial é uma barreira para um cantor com deficiência visual, na percepção de Larissa.  Há 

uma necessidade de ter muito ensaio sobre o mesmo espaço e uma adaptação para que a pessoa 

com deficiência visual consiga andar com segurança no palco:  

 

Larissa: Eu fui muito bem... minha interpretação foi ótima, mas eu 

perdi na performance no palco. A gente fica pra trás nisso, não tem 

como você dominar aquele espaço ali, se movimentar, fazer gestos... 

eles fizeram praticamente um musical, onde envolveu toda parte tea-

tral, e a menina que ganhou foi exatamente isso, que é o normal. Inter-

pretação não é cantar somente, ela exige muito mais, além da expres-

são cantando, isso eu consigo, cantar com expressão, interpretar a can-

tora que eu gosto, colocar a minha identidade ali, mas na questão de 

palco é complicado. [...] eu já criei o habito de ter o teclado na minha 

frente como referência, e nesse dia do festival tinha uma banda pra 

tocar pra gente, então eu entrei sem o teclado... você fica muito parado 

ali, fica com o microfone na mão, põe no pedestal, tira e faz uma coisa 

e outra, mas não chega perto do que um pessoa que enxerga pode fazer. 

Nisso aí a gente fica pra trás. Por mais que eu estude, faça aula de 

expressão corporal [...] Mas fica pra trás... jamais vai ser igual. Isso 

não tem como. Vamos supor, se for um palco que eu já conheça, já 

tenha intimidade com o lugar, mas nunca vai ser, porque sempre vou 

estar em lugares desconhecidos pra mim. Então é assim, as barreiras 

existem e estão aí... 

  

 

O critério “presença de palco” é visual. O júri avalia, através de sua percepção visual, a 

expressão corporal dos candidatos no concurso. Larissa, cega, não tem a mesma dinâmica de 

uma pessoa que enxerga no palco. Por mais que ela ensaie, a “presença de palco” será para ela 

uma composição abstrata de seus movimentos corporais. A sua relação corporal com o espaço 
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é diferente da de uma pessoa que não tem deficiência visual.  Como Larissa conseguiria com-

petir com as pessoas sem deficiência visual, sendo que para ela esse critério não faz sentido? 

Nesse aspecto, ela sempre estaria em desvantagem. 

Recentemente Larissa conseguiu concluir o ensino médio e esse ano entrou no curso de 

Licenciatura em Música no Instituto Federal de Goiás. Eu parei de estudar e concluí meu nível 

médio através do Enem, porque eu quis estudar, mas filhos pequenos... e agora eu tô muito 

feliz, depois de tantos anos sem estudar. 

 Por causa dos estudos, sua rotina de trabalho mudou. Decidiu parar de fazer shows em 

barzinhos. Então a rotina é loucura, eu gosto de cuidar da casa, desde criança eu sempre gostei 

muito de organização [...] É uma coisa minha, até o meu esposo fala “deixa pra você arrumar 

alguém...”, mas eu não quero, não consigo ficar quieta. Nesse momento, ela está trabalhando 

em eventos particulares e festas. Planeja futuramente ter o seu próprio show no SESI, com 

música popular brasileira. Pretende, após se formar, ser professora [...] futuramente, quando 

terminar o curso, eu penso em dar aula de canto voltada pra inclusão. Eu queria poder ajudar 

de alguma forma as pessoas que começarem a fazer música, pra eles não enfrentarem toda 

essa dificuldade que eu tô enfrentando agora. 

 

Borges 

 

Borges, 38 anos, nasceu cego. Seus pais, bancários, moravam em São Félix do Araguaia 

– MT, a aproximadamente 900 km de Goiânia-GO. Atualmente sua família ainda reside nessa 

cidade. O acesso não é fácil. Próximo à divisa entre Pará e Tocantins, a cidade possuí pouca 

infraestrutura até os dias atuais. A cidade é dividida entre o latifúndio da soja e a cultura dos 

índios Carajás que vivem na Ilha do Bananal. De ritmo muito lento, o acesso à cidade ocorre 

através de estrada de terra, de aviões ou pelo rio Araguaia. Muitos produtos chegam por em-

barcações até os dias atuais. Aos cinco meses sua avó começou a questionar o comportamento 

de Borges e descobriram que ele não conseguia enxergar. Sua rotina, desde muito jovem, foi a 

de estar sempre viajando para fazer tratamentos médicos. Chegou a ir com muita frequência 

para Belo Horizonte por esse motivo. Até os seis anos ele usava óculos [....] nesse período eu 

usei óculos, não gostava porque os óculos não faziam nada, não tinham vantagem nenhuma... 

[...] diziam que era um teste. Eu jogava fora. Aos sete anos de idade foi constatado que não era 

possível “curar” Borges de sua deficiência visual. [...] eu fui diagnosticado, a palavra era essa 

mesmo como se fosse uma doença, com deficiência visual, isso em definitivo aconteceu em 

Campinas, São Paulo.  
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No momento em que sua família recebeu um diagnóstico final, Borges deveria estar na 

escola. São Felix do Araguaia não tinha escola especializada. O acesso à cidade era apenas 

realizado por avião na década de 1980. Para que Borges pudesse estudar, seus pais tiveram que 

tomar a decisão em sair da cidade. A primeira tentativa foi enviá-lo para Cuiabá - MT, para a 

casa dos tios, mas as escolas públicas ficaram um longo período de greve. A cidade mais pró-

xima que Borges poderia estudar e se desenvolver seria Goiânia, na percepção de seus pais. 

Então, em 1989 a família decide mudar para a capital de Goiás. Nesse mesmo ano, Borges 

começa a estudar no Instituto Artesanal dos Cegos. Esse Instituto tinha uma escolaridade bá-

sica até a quarta série, e lá eu aprendi a ler e escrever, fazer contas, convivi com outros colegas 

com deficiência visual, aprendi umas coisas... O instituto não era bem localizado em Goiânia, 

ficava perto de Aparecida de Goiânia e funcionava como um internato também. A princípio, 

Borges ia e voltava todos os dias, mas era muito cansativo. [...] depois meus pais se mudaram 

pra mais longe, a gente morava aqui de aluguel, e eu fiquei interno, só ia embora nos finais de 

semana. Eu não gostava da escola, era difícil pra mim ser interno. 

Na terceira série, Borges muda para uma escola regular e começa a frequentar o Centro 

de Apoio ao Deficiente:  

 

Borges: Nesse Centro eu comecei a aprender a andar só na rua, com 

meus primeiros passos, já que eu saí daquela escola que era internato. 

E saí, fui pra escola regular, e aí com todas as dificuldades, mas eu me 

sentia melhor. Tinha essa escola que dava uma base melhor, mas a se-

gregação que havia ali era muito difícil, eu achava aquilo muito com-

plicado, não me sentia bem. E aí foi a infância e adolescência na escola 

regular [...] 

 

 

Assim que concluiu os estudos, sua família decidiu retornar a São Félix do Araguaia. 

No final do ano, ele fez vestibular para Jornalismo na UFG, contudo, não conseguiu passar. Por 

outro lado, conseguiu passar no Vestibular da PUC para o curso de Direito. [...] Fiz a faculdade, 

com dificuldades de obter livros e tal, mas, na faculdade, nos três primeiros anos, eu já comecei 

a estudar pra concurso. E trabalhava, desde os dezoito anos eu trabalhava... 

Borges tem muita facilidade para escrever e gosta muito de literatura. Trabalhou na Bi-

blioteca Braille por seis anos, seu primeiro emprego. Foi revisor de livros em Braille e coorde-

nador das gravações de audiobooks. Ao mesmo tempo, ele estudava para concursos públicos e 

conseguiu passar no seu atual emprego, no Tribunal Regional Eleitoral. Porém, foi considerado 
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inapto pela perícia médica e não pôde assumir. No entanto, Borges entrou na justiça para con-

seguir se efetivar. Ele consegue passar no concurso do Tribunal de Justiça de Goiás nesse in-

tervalo. Trabalhou por dois anos até que, em 2009, obteve sentença favorável:   

 

Borges: [...] ganhei a ação [...] e assumi lá, que é onde eu estou atual-

mente há dez anos. E lá eu tive uma boa recepção, do ponto de vista de 

atitude das pessoas, mas eu tive muita dificuldade de acessibilidade aos 

sistemas de informática da casa, a ponto de não conseguir produzir lá. 

Fazia uma coisa ou outra, mas não tinha uma produtividade boa”. 

 

 

 Borges sentia-se improdutivo em seu trabalho. [...] Extraia relatórios do sistema de 

processo, preenchia alguns processos com dados como número do processo, data, telefone de 

advogado que eu pegava no site da OAB, mas era pouca coisa que eu conseguia fazer. A chefe 

de Borges batalhou pela sua acessibilidade no trabalho. Porém, as coisas esbarravam nas deci-

sões superiores e na acessibilidade ao sistema de informação do tribunal. Isso é um tema ainda 

muito invisível, mas ainda mais naquela época, há dez anos atrás. Não se tinha um marco legal 

como se tem hoje.  A chefe de Borges resolve oferecer-lhe uma função mais específica em 2012. 

Pede para que ele ajude no atendimento ao público por telefone. A função consistia em atender 

o telefone e tirar as dúvidas dos usuários sobre recadastramento. Era um serviço terceirizado 

pelo órgão público, mas a empresa terceirizada contratada faliu e Borges assumiu por um mo-

mento essa função. Quando o trabalho terceirizado voltou, ele permaneceu na função, mas não 

se sentia produtivo: [...] Comecei a responder e-mails, que era uma coisa um pouco melhor, 

mas a coisa foi padronizando de tal maneira que eu tava de novo naquela situação: não tinha 

muito o que fazer. Improdutivo de novo. 

Em 2015 Borges viveu uma experiência que renovou seus ânimos. Havia passado há 

pouco tempo pela presidência da ADVEG e começou a trabalhar no Governo Federal, na Se-

cretaria Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência, como chefe de uma divisão que 

auxiliava na assessoria jurídica da Secretaria:  

 

Borges: [...] no papel era chefe de uma divisão, mas eu era assessor de 

gabinete do secretário, mais ligado às questões jurídicas, que era o que 

ele tava precisando lá. Lá a assessoria é feita pela Advocacia Geral da 

União, de todos os órgãos. Mas eu fazia muito mais assessoria jurídica 

da pauta. Como eu era também militante e tal, acabou que fiz muitas 

viagens pra representar o secretário, dar palestras, ajudei na elabora-

ção de alguns documentos da área também, fazia os documentos da 

Secretaria. Então eu trabalhei muito lá... e me sentia muito produtivo, 
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embora a acessibilidade não fosse muito grande, mas tinha estrutura. 

[...] o tempo também não foi muito grande pra gente aprofundar essa 

acessibilidade operacional... 

 

 Borges teve a oportunidade de realizar um trabalho que ele gostava de fazer e tinha 

formação para isso. Porém, em 2016 houve o impeachment da presidenta Dilma Roussef, ou 

“golpeachment”, como Borges denominou na entrevista. Ele viu todo o processo da saída do 

Partido dos Trabalhadores (PT) do poder e a entrada do Michel Temer na presidência. Como 

fazia parte da base do PT, Borges voltou para Goiânia e para seu antigo trabalho, integrando-se 

novamente ao Teleatendimento. Voltar para a mesma condição deixou Borges com depressão 

laboral: 

 

Borges: [...]de fato eu tive alguma coisa assim (depressão laboral), em 

consequência dessa baixa produtividade, depois dessa situação que ge-

rou, da minha ida pra Brasília e minha volta por causa dessa situação 

inusitada por conta do golpechment [...] A gente vai perdendo um 

pouco a vontade de fazer. [...] Eu tenho um colega que é cego, e ele se 

acomodou, não quer mais saber de nada, o grande desejo dele é apo-

sentar. Acho que isso não é uma coisa nova e exclusiva do trabalhador 

com deficiência. Deve ter outras causas que tem o mesmo sintoma, mas 

esse é o caso. O problema é que eu tô longe de me aposentar, e fiz 

algumas coisas. Não acreditava muito no meu atual trabalho, porque 

já foi difícil de entrar lá, quando eu entrei foi difícil produzir..., mas eu 

tentei, fui pra Brasília, depois voltei, depois fui estudar pra concurso. 

  

 

 Recentemente, Borges recebeu uma tarefa que pode realizar e demonstrar sua produti-

vidade. Seu chefe deu-lhe a oportunidade de co-gerenciar uma ação operacional, nas unidades 

de atendimento da Justiça Eleitoral, nos Vapt-Vupts. Essa oportunidade ele estava aguardando 

há algum tempo dentro do seu trabalho. Mesmo assim ainda precisou de acessibilidade para 

conseguir desenvolver suas funções:  

 

Borges: [...] eu tô conseguindo fazer aquilo que dá pra fazer sem... por 

exemplo, tem um sistema lá que é o processo administrativo, eu consigo 

consultar o processo, consigo ler os documentos pelo menos a maior 

parte, mas eu não consigo inserir documento quando o processo vem 

pra mim. Eu tenho que inserir o documento lá e tenho que assinar o 

documento, e isso eu não consigo. Aí eu preciso mandar pra estagiária 

pra ela fazer. E não é só acessibilidade, três meses de trabalho qual-

quer pessoa vai aprendendo com tempo. Eu chegava num lugar e eu 

tava preocupado demais com acessibilidade, mas também tem o pró-

prio trabalho em si. É uma dupla tarefa, um duplo desafio, aprender o 

trabalho em si e aprender acessibilizar. E lá onde eu estou agora, eu 
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não tô tendo grandes dificuldade não, mas acessibilidade é uma difi-

culdade constante. Mas também meu chefe já sabia disso, e assim que 

eu tô fazendo lá... 

 

  

Borges acredita que as pessoas com deficiência no serviço público têm problemas de 

produtividade. As medidas de acessibilidade são pequenas. Apesar da existência das cotas, a 

barreira visual é um componente de grande desvantagem para as pessoas com deficiência vi-

sual: [...] eu fiquei muitas vezes na semi improdutividade. Até nos primeiros tempos uma im-

produtividade, esperando as medidas de acessibilidade e muitas delas não vieram. Por esse 

motivo, apesar de estar empregado, o trabalho ontologicamente ainda não foi propiciado para 

os deficientes visuais, por insuficiência de acessibilidade aos espaços.  

3.2 Trabalho e Pessoas com Deficiência visual: Uma ponte ao mundo! 

As cartografias existenciais são caleidoscópios que transformam vários relatos de vidas 

em imagens existenciais. Elas imprimem uma performance dos trabalhadores com deficiência 

visual em Goiânia. Através dos relatos, foi possível compreender que, mesmo com as políticas 

de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, as pessoas com deficiência visual encon-

tram barreiras socioespaciais que, para serem superadas, ainda há a necessidade da construção 

de um outro discurso: que esses sujeitos existem e são capazes de oferecer, com sua força de 

trabalho, contribuições significativas para a sociedade.  

O devir dos trabalhadores com deficiência visual foi compreendido através das carto-

grafias existenciais. Abaixo segue um quadro síntese que revela algumas convergências e simi-

laridades entre eles:  
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Quadro 5: As cartografias existências dos Trabalhadores com deficiência visual 

Trabalhadores Desejos Barreiras 

Robson, 60 anos. Recepcio-

nista de um Hospital Público. 

Trabalhou uma parte consi-

derável de sua vida nas câma-

ras escuras. 

Conseguir se locomover de 

forma independente.  

O espaço geográfico se apre-

senta ameaçador ao passo 

que sua visão está esmae-

cendo. Ansiedade por enfren-

tar as barreiras urbanísticas e 

arquitetônicas, caso se torne 

cego.  

Daniel, 47 anos. Programa-

dor de um banco de capital 

misto.  

Sente-se contemplado com 

seu trabalho.  

Barreiras tecnológicas. 

Mesmo sendo programador, 

não são todos os softwares 

que consegue acessar de 

forma plena.  

Leandro, 49 anos. Auxiliar 

em radiologia. Terceirizado 

Voltar a estudar e alcançar 

um emprego estável. 

Para Leandro, a barreira está 

na dificuldade em voltar a es-

tudar. Seu emprego exige 

dele um esforço físico, pois 

trabalhar em hospital exige 

momentos de plantão.  

Fernando, 45 anos. Adminis-

trador. Servidor Público 

Conseguir ser produtivo no 

trabalho 

Barreiras tecnológicas. Os 

Softwares não são adaptados 

para o leitor de tela.  

Joana, 26 anos. Professora de 

matemática. Desempregada 

Conseguir um emprego está-

vel como professora.  

Barreira atitudinal. O princi-

pal impedimento momentâ-

neo de Joana está no processo 

seletivo. Mesmo com as co-

tas, as questões elaboradas 

pelas bancas impedem uma 

leitura sem a percepção vi-

sual. 

Mariana, 55 anos. Bibliotecá-

ria. Servidora pública 

Findar a segregação socioes-

pacial da Biblioteca Braille 

Barreira socioespacial e ati-

tudinal. A invisibilidade da 

Biblioteca sugere que a se-

gregação ainda persiste.  

Larissa, 39 anos. Cantora. 

Autônoma 

Reconhecimento do seu tra-

balho 

Barreira atitudinal. Ser reco-

nhecida pelo seu talento e 

não como “aquela cega que 

canta”.  

Borges, 38 anos. Advogado. 

Servidor Público 

Conseguir ser produtivo no 

trabalho 

Barreiras tecnológicas. Os 

Softwares não são adaptados 

para o leitor de tela. 
Elaboração: Própria autora (2019).  

 

As demandas demonstradas nas cartografias existenciais desses trabalhadores convergi-

ram para o anseio em trabalhar. Foi possível observar que, mesmo empregados, se o ambiente 
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laboral não proporcionar as possibilidades para que eles possam desenvolver seu trabalho, efe-

tivamente o processo de alcance de inclusão na sociedade não será completado.  

Apesar de receber salários, essas pessoas não estão exercendo suas atividades profissi-

onais de forma plena e produtiva. A sombra do “pedinte”, a sensação de enclausuramento, como 

ocorreu nos tempos manicomiais, ainda persiste de forma implícita e explicita: nas barreiras 

físicas, como as arquitetônicas ou urbanísticas, ou nas barreiras abstratas, como as atitudinais. 

Ou seja, o espaço geográfico interpela, através dos comandos capitalísticos, a existência das 

pessoas com deficiência visual. Há, portanto, uma flacidez entre os direitos conquistados e suas 

aplicabilidades. O território dita: corpos ineficientes são invisíveis para a sociedade. Porém, os 

movimentos sociais imprimem uma nova dinâmica. O modelo social, relatado por Diniz (2007), 

reverbera uma outra forma: o espaço geográfico poderá compor a existência das Pessoas com 

Deficiência na sociedade, sendo o trabalho uma possibilidade de uma ponte ao mundo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Censo do IBGE de 2010, apesar de algumas controvérsias dos dados em relação a 

essa questão, estima-se que 18,6% da população brasileira tem deficiência visual, sendo, dentre 

as deficiências, a com maior incidência. Nesse universo, foi perguntado para os sujeitos entre-

vistados o seguinte: se enfrenta “alguma dificuldade” para enxergar, “grande dificuldade” ou 

não consegue de modo algum. A pesquisa, considerou os classificados pelo estudo do IBGE 

como “grande dificuldade” e “não consegue de modo algum”. Nessa classificação, estão inclu-

ídos 3,17% da população brasileira e 2,67% da cidade de Goiânia.  

Ao analisar o país, observa-se que há 6.585.308 de brasileiros que não conseguem en-

xergar ou enfrentam grandes dificuldades visuais. Seria o equivalente a cinco municípios de 

Goiânia ou à população total de Goiás. Os dados apontam que o Brasil contém um “Goiás” de 

deficientes visuais.  Em outras escalas, se for analisada a mesma incidência para os deficientes 

visuais, no âmbito estadual, temos 198.299 goianos. Seria duas vezes o município de Jataí-GO 

ou o município de Rio Verde - GO. No total, segundo as estimativas do IBGE, 39.076 goiani-

enses sofrem de deficiência visual grave, classificados como grande dificuldade ou não conse-

guem enxergar. Seria uma população maior que a do município de Iporá-GO, por exemplo, o 

qual, segundo Censo 2010, possuí 31.274 habitantes. Ou seja, quando falamos de deficientes 

visuais, estamos falando de um número considerável de pessoas. Pessoas com desejos de vida, 

identidades, sonhos, necessidades, trabalhadores, mães, pais, filhos, famílias... 

Em relação ao mundo do trabalho, as PCDs conquistaram importantes direitos no pro-

cesso de redemocratização do Brasil. A lei mais importante sobre essa temática é a de número 

8.213, de 24 de julho de 1991, que se refere à contratação das Pessoas Com Deficiência (PCD) 

no mercado de trabalho.   A lei obriga as empresas que empregam cem ou mais trabalhadores 

a contratar entre 2% e 5% de PCDs, de acordo com o número de empregados na empresa. 

Posteriormente, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, estabeleceu que os concursos 

públicos destinassem um mínimo de 5% de suas vagas às PCDs. Além disso, o Artigo nº 428 

da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) indica a possibilidade de as empresas contratarem 

aprendizes com deficiência independentemente do limite de idade, buscando a promoção da 

qualificação profissional pelos empregadores.  

Apesar das cotas estabelecidas por lei, o trabalho de campo identificou a existência de 

muitas desvantagens no processo de contratação. Segundo os relatos, as PCDs contratadas são 
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trabalhadores com deficiências leves, pois dessa forma não há a necessidade de grandes modi-

ficações no espaço laboral, por exemplo. O trabalho de campo demonstrou que a maioria das 

Pessoas com Deficiência Visual está no setor público. As barreiras arquitetônicas, urbanísticas 

e laborais são obstáculos para a contratação dessas pessoas no setor privado. Assim como o 

processo seletivo é um dos obstáculos para esses trabalhadores, como relatado por Joana. A 

interferência do mundo visual nas questões dos concursos provoca impedimentos, criando des-

vantagens nos processos seletivos, pois uma PCD que não tem deficiência visual sai em vanta-

gem nessas ocasiões.   

Além disso, o atual Governo, através de um Projeto de Lei (PL) n. 6.159/2019, elabo-

rado pelo ministro da economia Paulo Guedes, propõe a substituição da contratação de Pessoas 

com Deficiência nos postos de trabalho. Segundo a PL, um trabalhador com deficiência poderá 

ser substituído por uma multa no valor de dois salários mínimos pelas empresas que atualmente 

precisam cumprir a cota.  Caso essa lei seja aprovada, a contratação de pessoas com deficiência 

será menor ainda, pois dependendo da quantidade de pessoas que precisam ser contratadas, o 

pagamento da multa poderá ser mais vantajoso (HELTON, 2019; BRIGATTI, 2019).   

Segundo o parecer elaborado pela Procuradora do Ministério Público do Trabalho e 

membro da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos 

dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), Janilda Guimarães de Lima, o PL elaborado 

altera significativamente e negativamente os direitos promulgados pela Convenção da ONU. 

Dentre as violações de direitos mais destacadas estão a fragilidade sobre o Benefício de Pres-

tação Continuada (BPC), obrigando os candidatos à vaga a abrirem mão de tal benefício antes 

de sua contratação; regras de reabilitação mais rígidas, podendo o trabalhador ser trocado de 

cargo e salário, caso não consiga mais exercer sua atividade; jornadas superiores a 26 horas, 

que são inviáveis para algumas Pessoas com Deficiência (HELTON, 2019).  

Mesmo sem a aprovação temporária da PL n. 6.159/2019, os dados da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), de 2018, ano-base 2017, demonstram que apenas 1% dos tra-

balhadores brasileiros com empregos formais é deficiente (BRASIL, 2018). Segundo os dados 

da referira RAIS, 53% dos empregos são ocupados por pessoas com deficiência física, seguido 

de 21% de pessoas com deficiência auditiva e de 15% de trabalhadores com deficiência visual, 

além de 9% por pessoas com deficiência intelectual e de 2% por pessoas com deficiência múl-

tipla. Ou seja, os dados indicam que as Pessoas com Deficiência Visual têm um baixo percen-

tual de contratação em relação às pessoas com deficiências físicas e auditivas. Esse dado pode 

indicar que há uma desvantagem na contratação de pessoas com deficiência visual no mercado 

de trabalho, por conta da ausência da percepção visual. 
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Afinal, o que ocorre em relação à inclusão das Pessoas com Deficiência Visual no mer-

cado de trabalho? Mesmo depois de tantas lutas, como, por exemplo, a conquista do direito às 

cotas nas vagas de emprego nas empresas privadas, nos concursos públicos, ocorridas a partir 

da década de 1980, pelos direitos das PCDs, persiste a prática de exclusão social das Pessoas 

com Deficiência, que se agravará caso a PL n. 6.159/2019 seja aprovada. 

A pesquisa apontou que a inclusão das pessoas com deficiência visual encontra diversas 

barreiras no meio socioespacial. Como exemplos, destacam-se a localização da biblioteca 

Braille; os softwares que não garantem autonomia para exercer o trabalho; as dificuldades e 

lesões corporais ao andar na cidade; a ansiedade em se locomover em espaços desconhecidos; 

a ausência de sensibilidade das bancas para realizar os processos seletivos para contratação das 

Pessoas com Deficiência Visual no setor público; ausência de oportunidade para que as DVs 

sejam contratadas no setor privado. Esses são exemplos da materialização dos símbolos no es-

paço geográfico. Sendo assim, o mapa existencial apresentou as interferências espaciais que o 

mundo visual impõe aos sujeitos com deficiência visual e o devir dos trabalhadores para que se 

integrarem à sociedade, de forma autônoma, através do desenvolvimento do seu trabalho.   

Dessa maneira, a pesquisa conclui que há exclusão socioespacial no mundo do trabalho 

para as Pessoas com Deficiência Visual. O discurso do corpo ineficiente (CHAVEIRO; VAS-

CONCELLOS, 2018; DINIZ, 2007; BARNES, 2012) se materializa nos espaços geográficos, 

em cicatrizes corporais e psicológicas, falta de oportunidades para exercer seu trabalho e a au-

sência de um espaço laboral capaz de produzir suas suficiências.  

Desse modo, entende-se que a economia capitalista segrega corpos “anormais” também 

através do trabalho. A uberização do trabalho é uma ameaça aos direitos desses trabalhadores 

(SLEE, 2018; ANTUNES, 2019). Sendo que, no modelo biomédico de deficiência (DINIZ, 

2007; BARNES, 2012), essas pessoas são apresentadas ao espaço geográfico como corpos sem 

eficiência e nesse novo contexto, contemplado pela flexibilização do trabalho, será ainda mais 

“ineficiente”.   

Segundo Santos (2004), o espaço é produzido através do trabalho, já que o espaço é 

socialmente produzido. Dessa maneira, as pessoas com deficiência visual podem ou não tecer 

suas existências no espaço geográfico, ressoando ainda o aspecto do enclausuramento, mesmo 

para aqueles que estão empregados. O trabalho é o elo entre sujeito e espaço.  

 O contexto cultural e simbólico, apresentado nas territorialidades de um mundo baseado 

no ordenamento espacial, construído através da percepção visual e nos interesses da acumula-

ção de capital, demonstra que esses dois aspectos atravessam a existência das Pessoas com 

Deficiência Visual. Assim o território goianiense é construído: pelo ordenamento visual e pela 
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produção do capital. Mesmo assim, Goiânia se apresenta, ainda, como lugar de resistência des-

sas pessoas, seja na Biblioteca Braille ou no CEBRAV, por exemplo. Esses espaços de resis-

tência podem ser um dos motivos pelos quais há uma grande quantia de pessoas com deficiência 

visual morando em Goiânia. De todos os entrevistados, ao longo desta pesquisa, apenas Joana 

e Fernando são goianienses. Essa informação demonstra a importância da cidade para essas 

pessoas e que as barreiras enfrentadas pelas Pessoas com Deficiência Visual estão materializa-

das com ênfase na metrópole. 

As cartografias existenciais demonstraram que há uma desvantagem social decorrente 

das barreiras. O devir das pessoas com deficiência visual está na autonomia socioespacial, 

sendo que o trabalho é uma ponte ao mundo. Através das cartografias existenciais foi possível 

verificar os anseios desses trabalhadores: desejos, medos, sonhos e questionamentos refletiram 

em uma análise que ultrapassou as análises de dados macropolíticos. Através dos dizeres dos 

DVs foi possível compreender o porquê da baixa contratação dos trabalhadores com deficiência 

visual, revelada pelos dados da RAIS do ano-base de 2017 (BRASIL, 2018). E ainda compre-

ender que, apesar de existirem algumas pessoas com deficiência visual no mercado formal, 

esses trabalhadores, em vários momentos, enfrentam impedimentos para que possam exercer 

sua atividade profissional. 

Esses impedimentos enfrentados pelas PCDs são tramas de um mundo ordenado para a 

produção do capital, e não para o mundo de reverberações de possibilidades de vida. Dessa 

feita, entende-se que os impedimentos também são experienciados por pessoas que não têm 

acesso à educação, à saúde, à moradia, ao lazer... E para as PCDs esses impedimentos são agra-

vados por sua “condição” de um corpo “defeituoso” para o trabalho.  

Percebe-se nos relatos desses sujeitos que o mundo, algumas vezes, se caracteriza como 

um drama e o espaço, um trauma. Essa impressão é confirmada pelas barreiras que essas pes-

soas precisam enfrentar diariamente.  Ou seja, o território, através das demandas do capitalismo 

em um mundo visual, pode se tornar um atravessamento existencial para as PCDs, já que a 

deficiência, em uma sociedade capitalista, é uma experiência de opressão social. 

No entanto, apesar dos apontamentos, há espaços de esperanças. Os movimentos soci-

ais, articulados pela conscientização política e social, das PCDs tecem novos itinerários de vida. 

A luta pelas possibilidades de vida ecoa nas ruas de Goiânia pelos movimentos sociais. Nesse 

sentido, a ADVEG se apresenta como um espaço de esperança e resistência para os Trabalha-

dores com Deficiência Visual. Sendo que essa pesquisa, entre outras coisas, destaca a impor-

tância da luta e a relevância dessa entidade no Estado de Goiás. A vulnerabilidade da existência 

desses trabalhadores, com os ataques ao direito ao trabalho, por exemplo, pode ser temporário 
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e revertido pela coletividade. Espera-se que essa pesquisa contribua para que a ADVEG e outras 

entidades possam compreender que ainda é possível modificar a realidade e contribua para a 

argumentação da construção de uma sociedade com menos impedimentos para todos.  
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