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RESUMO 

 

 PASSOS, Jamylle Lorrane Silva. Pessoas Com Deficiência Física na Microrregião 

do Vão do Paranã: Narrativas e Cartografias de Vida. XX f. Dissertação (Mestrado) 

– Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.  

 

Este trabalho tem a finalidade de analisar os municípios da microrregião do Vão do 

Paranã com a perspectiva voltada para Pessoa Com Deficiência (PCD), buscando 

verificar o processo histórico-geográfico de formação dessa região desde a sua 

ocupação, para entender os espaços de deslocamentos e vivências desses indivíduos. Em 

um primeiro momento foi realizada uma contextualização das disparidades 

socioeconômicas dessa região, em comparação com as outras regiões do estado de 

Goiás, utilizando dados censitários, e uma análise pautada nos Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Impostos Sobre Mercadoria e Serviços 

(ICMS). Dessa maneira, procurou-se entender os déficits socioeconômicos mais 

evidentes no recorte espacial escolhido. Na segunda etapa foi cartografado o número de 

PCD na microrregião do Vão do Paranã, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), e assim obteve-se o quantitativo dessas pessoas nessa 

região. Na última etapa foi feita a exposição dos resultados, utilizando a metodologia 

das narrativas para relatar histórias de vidas que foram contadas através de entrevistas. 

Diante dessas experiências, criaram-se cartografias existenciais para o cerne dessa 

dissertação, apresentando as angústias, medos, realizações, alegrias e vontades da PCD 

moradora da microrregião do Vão do Paranã. 

 

Palavras-chave: Pessoa Com Deficiência, Vão do Paranã, Narrativas e Cartografias. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation is linked to the master's research to analyze the cities of Vão do 

Paranã’s microregion with a perspective aiming disabled people, verifying the 

historical-geographical formation process of this region since its occupation, to 

understand the spaces of displacement and experiences of these individuals. In the first 

moment, the socioeconomic disparities of this region comparing to the rest of the state 

of Goiás are contextualized by confronting census data based on an analysis scheduled 

by “Municipal Human Development Index” and Taxes on Merchandise and Services, 

therefore seeking to understand the most evident socioeconomic deficits on the chosen 

location. In the second stage, the number of disabled people was recorded in the micro-

region of Vão do Paranã according to data from the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics, so the quantity of these people was obtained. In the third and final stage 

the exhibition of the results is presented, using the methodology of the narratives to 

report life stories that were told through interviews. In view of these experiences, 

existential cartographies were created for the main subject of this dissertation, 

presenting the anguishes, fears, achievements, joys and wishes of disabled people living 

in the microregion of Vão do Paranã. 

 

Key-words: Disabled people, Vão do Paranã, Narratives and Cartographies. 
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INTRODUÇÃO 

Justificavas do caminho percorrido 

A presente dissertação busca ampliar as discursões e análises realizadas no 

âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A Dinâmica Populacional na 

Microrregião do Vão do Paranã”, concluído no ano de 2015. As inquietações em 

aprofundar uma pesquisa sobre este assunto surgiram diante de conhecimentos 

empíricos sobre a região e leituras na disciplina de Geografia de Goiás, onde começou 

essa investigação. Dessa forma, foi decidido ampliar o estudo na microrregião do Vão 

do Paranã, dessa vez trabalhando as narrativas e cartografias de vida. 

A escolha da Pessoa Com Deficiência Física (PCDF) para essa pesquisa origina-

se nas reflexões acerca das dificuldades vivenciadas por esses sujeitos para se 

organizarem nos municípios interioranos com pouca estrutura urbana. Dessas reflexões 

surgiram seguintes indagações como: Quantos são e onde estão as Pessoas Com 

Deficiência (PCD) na microrregião do Vão do Paranã? Como as PCD se apropriam dos 

espaços públicos nos municípios do Vão do Paranã? Quais são os problemas e os 

desafios enfrentados pela PCDF no Vão do Paranã?  Como são estruturados os 

municípios interioranos do Vão do Paranã para atender a PCFD? São estes 

questionamentos que norteiam a presente pesquisa e foram a base para atingir os 

objetivos estabelecidos. 

Acreditamos que a estrutura e infraestrutura dos municípios localizados na 

microrregião do Vão do Paranã não são pensados, nem planejados, para receber o 

indivíduo com deficiência física de forma a garantir e assegurar a igualdade de acesso. 

E por isso justifica-se a importância dessa pesquisa na medida em que ela pode mostrar 

como são apropriados os espaços nos municípios do Vão do Paranã pelas PCD, como 

eles se organizam nos conflitos espaciais existentes, e como as experiências de vidas são 

importantes para esse tipo de trabalho. 

 

Metodologia do caminho percorrido 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualiquantitativa de cunho 

descritivo e exploratório. A pesquisa qualitativa foi escolhida como a melhor forma de 

verificar as possibilidades de análise do espaço apropriado pelo deficiente físico, seus 

significados, motivos, valores e atitudes. Com ela buscou-se dizer onde estão, quem são, 
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o que fazem as pessoas com PCDF na microrregião do Vão do Paranã, utilizando os 

relatos dessas pessoas método para esse trabalho. 

No contexto brasileiro o processo de urbanização, intensificado nas últimas 

décadas, tem gerado transformações importantes no espaço urbano, que modifica, 

principalmente, a qualidade de vida das pessoas e gera transformações que, 

teoricamente, deveriam atender aos interesses comuns. Porém, o que se percebe na 

prática é que esse crescente desenvolvimento urbano não é pensado para atender todas 

as pessoas de maneira igualitária, podemos aqui citar as pessoas idosas e a população a 

Pessoa Com Deficiência (PCD), que apresentam muitas dificuldades de deslocamento 

nas vias e espaços públicos em função do grande número de barreiras arquitetônicas e 

total falta de acessibilidade.  

A pesquisa insere-se no campo de estudos da Geografia Populacional e Urbana, 

sua relevância está em propor uma leitura da produção e organização espacial da 

microrregião do Vão do Paranã, a partir da visão dos sujeitos que estão diretamente 

ligados a esse processo, em especial a Pessoa Com Deficiência. Dessa forma, as leituras 

foram pautadas com base na organização dos espaços dos municípios que compõem 

esse recorte espacial. Destarte, seguem as seguintes demandas: elaboração de um 

cabedal conceitual que favoreça a atualização das leituras do campo da Geografia, ao 

considerar os sujeitos nas leituras espaciais com base nos requisitos de cidadania e na 

acessibilidade; entendimento dos conflitos existentes no espaço público para a 

acessibilidade; e valorizar os sujeitos que participam diretamente no processo de vida no 

Vão do Paranã, com base em suas opiniões, angústias e dificuldades de inserção social. 

O comprometimento da mobilidade urbana e acessibilidade tem forte ligação 

com a ausência de políticas públicas eficientes para a tomada de medidas de 

planejamento e, assim, encontrar soluções para a melhoria da vida dessas pessoas e lhes 

garantir de fato o direito de ir e vir. 

Segundo o Censo do IBGE (2010), cerca de 23,9% da população (quase 46 

milhões de brasileiros) tem alguma deficiência que afeta sua capacidade auditiva, 

visual, intelectual ou de mobilidade. Esses dados reforçam que a inclusão de pessoas 

com deficiência está longe de ser uma questão de minoria, porque estamos tratando de 

um enorme contingente de pessoas que podem e devem contribuir ativamente para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Dessa forma, identificar como o PCDF se apropria de um espaço possibilita 

compreender quais são os principais problemas urbanos e as políticas públicas de 
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acessibilidade para o PCD. Buscar-se entender desde o momento em que o indivíduo saí 

de casa seja para trabalhar, estudar, ir ao banco, até o momento em que ele retorna para 

a sua residência. Assim, identificar os dramas e entendê-los será um dos grandes passos 

dados nesse trabalho.  

No primeiro capítulo tece-se considerações sobre as disparidades 

socioeconômicas no estado de Goiás e está dividido em três subtítulos. Nessa parte 

busca-se apresentar dados que mostram como as microrregiões são diferentes, abordar 

pontos importantes para entender como foram reorganizados os espaços nos municípios 

que compõe essa região, a partir de um estudo histórico-geográfico da microrregião do 

Vão do Paranã, e por último estuda-se o processo de urbanização dos municípios, 

identificando os principais problemas nesse curso de ocupação.  

 O segundo capítulo configura-se como uma revisão bibliográfica sobre o espaço 

público, a deficiência e o deficiente físico, políticas públicas para o deficiente e a 

acessibilidade como um elemento de suporte para as atividades práticas. Foi feito um 

levantamento bibliográfico e de fontes de dados consultando materiais em sites, 

arquivos digitais, livros, teses, dissertações, notas de pesquisa, artigos, monografias, 

assim como produtos legais (leis, decretos, projetos de lei, resoluções, registros e 

documentos não oficiais – cartas, jornais, escritos etc).  

No terceiro capítulo apresentam-se fragmentos dos relatos das pessoas 

entrevistadas, juntamente com fotografias dos municípios estudados e as normas de 

acessibilidade e mobilidade, com o objetivo de entender melhor as experiências e 

conflitos vividos pelas PCDF. E, dessa forma, obter os resultados almejados para essa 

dissertação.  
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CAPÍTULO 1 - A MICRORREGIÃO DO VÃO DO PARANÃ: uma análise 

comparativa das disparidades socioeconômicas regionais no estado de Goiás 

 

Navegação com regresso. 

Quero viver num mundo em que os seres sejam somente humanos, sem 

outros títulos a não ser estes, sem serem golpeados na cabeça com uma régua, 

com uma palavra, com um rótulo. Quero que se possa entrar em todas as 

igrejas e em todas as gráficas. Quero que não haja mais ninguém para esperar 

as pessoas na porta da prefeitura para detê-las e expulsá-las. Quero que todos 

entrem e saiam do Palácio Municipal sorridentes. Não quero que ninguém 

fuja de gôndola, que ninguém seja perseguido de motocicleta. Quero que a 

grande maioria, a única maioria, todos, possam, falar, ler, escutar, florescer. 

Nunca entendi a luta senão para que ela termine. Nunca entendi o rigor senão 

para que o rigor não exista. Tomei um caminho porque acredito que esse 

caminho nos leva, a todos, a essa amabilidade duradoura. Luto por essa 

bondade ubíqua, extensa, inesgotável. (CONFESSO QUE VIVI, PABLO 

NERUDA, 1981, p.230-231) 

 

1.1. A região na Geografia 

O discurso do território goiano, sempre com um olhar para o futuro, lança 

como ponto de partida o pressuposto de que a integração ao mercado 

nacional não ocorrerá sem passar por Goiás, pensamento esse tributário de 

uma visão geopolítica de 1970, quando era possível imaginar que o “Brasil 

Potência” passava pela incorporação do Centro-Norte brasileiro e que a 

integração seguia um modelo centro-periferia. (ARRAIS, 2013, p. 60) 

 

As categorias e conceitos são mediadores da construção do conhecimento de 

modo que subsidiam a relação “sujeito-objeto”. Como ciência a Geografia tem o papel 

de desvendar as espacialidades das práticas sociais.  

 Ao se falar sobre a categoria Região surge uma pertinente pergunta: O que é a 

Região? Primeiramente, deve-se reconhecer a existência dessa categoria e suas fortes 

relações nos estudos geográficos. Depois, precisa-se identificar as várias definições 

desse conceito em outras ciências como a matemática e a biologia. E, por último, 

admitir sua força no senso comum e como ainda é entendido nos dias atuais.  

No Dicionário Aurélio encontram-se os seguintes significados para região: 1. 

Grande extensão de país. 2. Território que se distingue por alguma apelidação: região 

alentejana; por circunstâncias climatéricas: região fria; por produções próprias: região 

vinícola; pelo aspecto: região montanhosa; por condições particulares: região doentia, 

etc. 3. Divisão territorial administrativa, englobando vários municípios. 4. Zona, divisão 

de uma montanha relativamente à altura e produções. 5. Espaço. 

 Analisando esses significados é possível perceber uma maior aproximação ao 

possibilismo vindo, principalmente, da Geografia desenvolvida por Paul Vidal de La 
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Blache que reforçava o papel das fronteiras e do Estado. Apesar de muito criticado por 

diversos autores, há uma necessidade de reconhecer o trabalho de La Blache que traz 

essa visão de homem-meio.  De acordo com Haesbaert (2010), essa região lablachaleana 

é tratada de forma diversificada daquela vista na geologia, apenas como região natural. 

A categoria região obteve diversas modificações no seu âmbito de estudos ao 

longo do tempo na Geografia, além de tudo é uma área de grande variedade social, 

cultural e espacial. Gomes (2000, p. 50) afirma que “[...] a geografia deve procurar nos 

diferentes usos de correntes do conceito de região suas diferentes operacionalidades 

[...]”. O autor se refere aos diferentes recortes possíveis no uso do conceito de região na 

Geografia. Nas ciências como a matemática e a biologia, a região está diretamente 

associada à sua etimologia, já na Geografia é empregado de maneira mais complexa, 

pois os geógrafos conseguem adjetivar esse conceito fora do senso comum com uma 

linguagem epistemológica (GOMES, 2000).  

Cada região possui sua particularidade, há assim uma unidade regional que faz 

uma diferente da outra. Importantes geógrafos que defendiam a geografia regional 

francesa, a exemplo de A.Hettner conforme é citado por Schaefer (1977, apud A. Hetter, 

1927), alegavam que não se podia comparar o método das ciências humanas ao 

positivismo. Conforme aponta Schaefer (1977 apud A. Hetter, 1927), as disputas entre 

os geógrafos sistemáticos e regionalistas seja, talvez, apenas por causas psicológicas, 

alguns autores consideravam os trabalhos da geografia regional algo não proveitoso e 

que conduzia a formulação de leis. Por outro lado, para os geógrafos sistemáticos, as 

relações entre os fenômenos e um número limitado caracteriza a Geografia como 

ciência que busca desvendar leis, limitando-se à superfície da Terra, explicita Schaefer: 

[...] o geógrafo precisará de um número maior de casos e de variáveis do que 

poderia encontrar em uma única região. Todavia, caso seja confirmada em 

um número suficiente de casos, a hipótese torna-se lei, que poderá ser 

utilizada para “explicar” situações ainda não consideradas. (SCHAEFER, 

1977, p.9 apud A. Hetter, 1927) 

 

Conforme, Arrais (2002) a Nova Geografia acabou desvalorizando a região, 

interessada na busca de leis e padrões que pudessem resultar em conhecimentos de área. 

Autores como Gomes (2000) e Haesbaert (2010), afirmam à volta do dilema entre as 

chamadas Geografia Geral ou Sistemática e a Geografia Regional ou Tópica. 

A crise da Geografia Clássica acontece necessariamente durante as discussões da 

noção de região como propriedade e um método particular da Geografia. Moreira 

(2007), faz uma crítica aos geógrafos da década de 1950 que enxergavam o mundo 
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como um “olhar sobre o espaço lento”, assim segundo este autor a Geografia estava 

pautava apenas na categoria região: 

A região é então a forma matricial da organização do espaço terrestre e cuja 

característica básica é a demarcação territorial de limites rigorosamente 

precisos. O que os geógrafos viam na paisagem era essa forma geral e de 

longa duração e passaram a concebê-la como uma porção de espaço cuja 

unidade é dada por uma forma singular de síntese dos fenômenos físicos e 

humanos que a diferencia e demarca dos demais espaços regionais na 

superfície terrestre justamente por sua singularidade. (MOREIRA, 2007, p. 

56) 

 

As contribuições de Moreira podem ser observadas quando salienta que as 

regiões ainda existem, só que o seu papel é diferenciado: “Aspecto da contiguidade da 

rede, a região é hoje o plano da horizontalidade de cada lugar” (MOREIRA, 2007, p. 

62). 

Ao tratar de correntes críticas de bases marxistas e fenomenológicas, nelas se 

encontram as maiores evidências de contradições no espaço, impostas pelo capital, 

notamos assim vários formatos de regionalização, segundo Carvalho (2002, p. 142): 

“Nas Geografias críticas, o que mudou, consideravelmente, foi à forma de abordar o 

mundo, destacando outros aspectos da realidade”. 

 Faz-se necessário relembrar também as contribuições de Hartshorne (1939) para 

o conceito de região nos estudos da diferenciação de mundos, com destaque para o 

termo “corologia” (ciências corológicas). Gomes (2000), elenca a importância trabalho 

de Hetner para dizer que através da região a Geografia garantiu um objeto próprio, um 

método específico e uma interface particular entre considerar os fenômenos físicos e 

humanos combinados e suas diferenças locais. Sendo assim podemos afirmar que hoje a 

região está mais viva do que nunca na Geografia.  

 

1.2. A regionalização nos estudos geográficos 

 Existe uma nova geografia regional sendo trabalhada no Brasil praticada 

principalmente por autores como: Haesbaert (1999), (2010), Gomes (2000), Arrais 

(2007; 2002) e Egler (2000). Uma Geografia articulada para revelar e desvendar as 

relações de produção capitalista. 

Segundo Haesbaert (2010), o sentido político da categoria região demonstra a 

dimensão que esse conceito ganha ao classificar e nomear certas áreas. E para ele o 

debate regional ressurge no ápice da globalização. Para o autor: “Toda regionalização 

deve ser sempre considerada, também um ato de poder.” (HAESBAERT, 2010, p. 23). 
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De acordo com Arrais (2007) as relações políticas demarcam uma região, sendo 

está o resultado do método regionalizar que, por sua vez, é o ato de pensar até onde vai 

uma região, que é, sobretudo, um processo de recorte. Os limites de uma região vão até 

onde os interessados por ela a delimitam, isso nos mostra que envolvem aspectos 

naturais, procurando a realidade do que é discutido e não se comprometendo apenas 

com um conceito modelo. 

 Para Haesbaert (1999) o caráter epistemológico minucioso do conceito região 

aparece como uma forma conceitual firme. Desse modo, o autor apresenta a 

regionalização da região como um instrumento de análise, uma conjectura metodológica 

para o geógrafo. 

A regionalização deve ser considerada como uma problemática para os 

geógrafos, assim não se deve trabalhar a região apenas como classificação dos lugares. 

Para Haesbaert (2010), a questão regional retoma sua força com uma perspectiva de 

regionalidade, retorno às singularidades e ao específico, uma “nova geografia regional”. 

Essas questões do debate do regional e/ ou do local frente aos processos de globalização 

consistem, para alguns uma nova valorização do regional, para outros o regionalismo se 

contrapondo. Destaca o autor: 

Pensar em região, assim, é pensar, antes de tudo, nos processos de 

regionalização seja focalizando-os como simples procedimento metodológico 

ou instrumentos de análise proposto pelo pesquisador; seja como dinâmicas 

efetivamente vividas e produzidas pelos grupos sociais. Incorporar como 

dimensão primeira o espaço não significa, nunca é demais enfatizar que se 

trate de um espaço ou separável dos sujeitos que constroem: a regionalização 

deve estar sempre articulada em análises centradas nas ações [...]. 

(HAESBAERT, 2010, p. 24) 

 

A questão regional discutida no seio do Estado-Sociedade Civil, como é 

abordado por Egler (2000), norteia a pensar as projeções de determinadas 

regionalizações impostas pelo Estado. Assim, formando diversos regionalismos e em 

certos casos encontram-se visões antagônicas quanto à configuração e uma questão 

nacional. Então, essa moldura regional não se desvincula do poder que o Estado exerce 

sobre o território, seja através de políticas públicas, formato de administração ou 

políticas econômicas.  

O posicionamento de Egler (2000) vai ao encontro com as questões já ditas aqui 

que são apontadas, também, por Arrais (2007, p.61): “A regionalização, 

frequentemente, responde à pergunta: até onde vai a região?”. Sabe-se que os problemas 
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das gestões regionais estão nos pontos de visão administrativas e é o que acontece no 

Brasil, uma descentralização do poder formando regiões desiguais. 

 

1.3. O processo histórico-geográfico da microrregião do Vão do Paranã-Goiás/ 

Brasil 

A microrregião do Vão do Paranã é composta por 12 municípios sendo esses: 

Alvorada do Norte, Divinópolis de Goiás, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, São 

Domingos, Damianópolis, Iaciara, Simolândia, Flores de Goiás, Mambaí e Sítio d’ 

Abadia. Esse estudo se concentra nesses munícipios, buscando entender a cartografia do 

PCD através de dados secundários, primários e entrevistas e, assim, buscar compreender 

a dinâmica dessa população. Segue um mapa de caracterização da região estudada: 

 

Mapa 1 – Microrregião do Vão do Paranã. 

 
Fontes: SIC/UFG/IBGE. 

Elaboração: Jamylle Passos, 2015. 

 

No ano de 1941 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apresentou uma forma de regionalização, que analisa os índices populacionais, a divisão 

regional do Brasil em Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Em 1987 surgiu a 
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divisão regional em mesorregiões e microrregiões, aprovada em 31 de julho de 1989, 

concebendo essa divisão como forma de organização do espaço. De acordo com o 

IBGE, apresenta-se como mesorregião e microrregião: 

Entende-se de lugares como elemento de articulação espacial. As 

microrregiões foram definidas como parte das mesorregiões que apresentam 

especificidades quanto à organização do espaço. Essas especificidades não 

significam uniformidade de atributos, tem-se como mesorregião área 

individualizada em uma Unidade da Federação que apresenta formas de 

organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o 

processo social como determinante, o quadro natural como condicionante e a 

rede de comunicação conferem as microrregiões autossuficientes e tampouco 

de serem únicas devido a sua articulação a espaços maiores quer a 

mesorregião Unidade de Federação quer a totalidade nacional. (IBGE, 1990, 

p.10) 

 

A região do Nordeste goiano1 se localiza nas microrregiões do Vão do Paranã e 

Chapada dos Veadeiros, uma das suas características são as diversas formas de 

resistências dos grupos tradicionais existentes, sendo uma propriedade de terras 

indígenas e seis comunidades quilombolas, além dos vários grupos de assentados e 

famílias que vivem da agricultura tradicional. Segundo Barreira (2002, p. 176): 

O Nordeste Goiano, foi a última das regiões goianas a receber o impacto das 

transformações estruturais dos últimos vinte anos. Caracterizou-se por uma 

situação de isolamento e pobreza generalizada e ficou conhecida como o 

“corredor da miséria” de Goiás. Porém nem sempre foi assim; no passado, 

principalmente no século XIX, foi uma das regiões economicamente mais 

importantes do estado. (BARREIRA, 2002, p. 176) 

 

A história do Nordeste goiano ligada à região das Minas do Tocantins, 

delimitada pela parte a leste desse rio, ao sul pelo atual Distrito Federal, ao norte pelos 

municípios atuais de Pindorama e Natividade, no estado de Tocantins. Junto com a 

mineração se desenvolveu a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência que dão 

suporte à população mineradora e seus núcleos. A crise do complexo açucareiro no 

Nordeste brasileiro no século XVIII expulsou populações da região litorânea para o 

interior, fortalecendo a atividade pecuária que integra o Vão do Paranã às outras 

regiões, com seus fluxos de gado voltados à Região das Minas de Tocantins com o oeste 

da Bahia e Pernambuco. 

 Os arraiais do Vão e do Nordeste goiano se dispersam pelo território sendo 

produtos da própria dispersão da mineração de aluvião. Na primeira fase da mineração, 

de 1725 com a descoberta do ouro até 1751, surgem Flores (atual Flores de Goiás) 

                                                 
1 O termo Nordeste Goiano não é formalizado pelo IBGE, trata-se de uma forma que o governo de Goiás 

utiliza para regionalizar o estado. 
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(1733), Couros (atual Formosa) que se transforma em centro de comercialização de 

carnes, São Domingos (1735), Cavalcante (1740) e Veadeiros (atual Alto Paraíso) 

(1750). Na segunda fase, apogeu da mineração da região (1751-1778), surge o arraial do 

Chapéu (atual Monte Alegre) (1769). Com a decadência da mineração no final do 

século XVIII a região se integra “...aos currais da Bahia fazendo com que durante o 

século XIX haja um avanço demográfico da zona rural do nordeste goiano” (TIBALLI, 

1991, apud BARREIRA, 2002, p. 95).  

A região através da pecuária transformou-se na maior importância econômica da 

Província de Goiás durante o século XIX e início do século XX, segundo Barreira 

(2002). Praticava-se pecuária extensiva, desenvolvida nos cerrados e campos, em 

propriedades abertas e sem cercas, onde misturavam o gado dos fazendeiros, que só se 

distinguiam pelas marcas. Essa exploração, quase extrativista, se combinava com os 

barreiros (barrancos que eram lambidos pelo gado para fornecimento de sal) e os 

covoais (áreas úmidas das baixadas que ofereciam pastagens nas épocas secas). A 

região permaneceu neste isolamento e com essa economia até a década de 1950, quando 

foi implantada Brasília. Os migrantes gaúchos da soja, que chegaram na década de 1980 

à região, dizem que o gado era criado solto, ‘sem cercas’, na época que chegaram lá.  

A região, aos poucos, foi se integrando a Brasília. Primeiro pelo surto de 

migrantes do Sul que vieram abrir áreas de soja na mesorregião leste, incorporando 

áreas das chapadas do Nordeste goiano neste processo, com os fluxos de agricultores 

oscilando pelos períodos de crise e bonança dos preços dos grãos. No final da década de 

1980, também se deslocaram para o Vão do Paranã os gaúchos plantadores de arroz 

irrigado nas várzeas do rio, nos municípios de Flores e São João da Aliança, com o 

objetivo de produzir para Brasília e região. Necessitados de regularização das águas do 

Rio Paranã que abastecia as plantações de arroz, estes produtores se articularam com o 

Governo de Goiás para o desenvolvimento do Projeto de Irrigação de Flores de Goiás 

que se iniciou nos primeiros anos de 1990, que continua sendo implantado sem previsão 

de conclusão. 

Assim, Barreira (2002) esclarece que o Nordeste goiano já passou por diversas 

modificações. Em um momento foi uma região onde a insalubridade, decorrente de 

malária e de outras doenças endêmicas, foi um desafio para o seu povoamento e, por 

outro lado, foi o lugar em que a pecuária chegou e se adaptou muito bem desde o século 

XIX. Compreender a formação da identidade territorial e da paisagem como resistência 
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ao avanço do capitalismo no nordeste goiano é imprescindível para entender a 

dinamicidade das populações que vivem no campo e sobrevivem dele. 

Existe nessa região uma forte ligação as tradições culturais e as comunidades 

tradicionais existentes, uma região ocupada pelos baianos e assim se dinamizou essa 

mistura de baiano-goiano que muitas das vezes é vista de forma distorcida por alguns 

pesquisadores, corroborando com o pensamento de (CARVALHO, 2004, p. 1): “uma 

pobreza econômica versus uma riqueza ambiental cultural.”. De acordo com Carvalho 

(2004), essa riqueza ambiental fez com que o Nordeste goiano ficasse conhecido por 

agentes externos que conseguiram perceber que os grandes e melhores atrativos 

ecoturísticos do Estado de Goiás estão presentes nessa região. 

O Vão do Paranã possui um declive – depressão com altitudes em torno de 450m – 

que é drenada pelo rio Paranã e seus afluentes, bordejada a leste pela escarpa do 

Chapadão Central (BA) que constitui a Serra Geral de Goiás (Nascimento, 1992). 

Apresenta 35% da região inserida nas classes de alta e muito alta prioridade para 

preservação da biodiversidade, segundo o mapeamento “Áreas Prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira” 

(MMA, 2015). Segundo Barreira (2002), a microrregião contém uma área que ainda há 

vegetação natural e, de forma geral, são semi-preservadas, praticando-se pecuária 

extensiva, exploração de calcário e a coleta seletiva de madeira.  

A microrregião do Vão do Paranã vive vários tempos em um só, onde o 

quantitativo populacional dos municípios, se comparado com outras microrregiões, 

apresenta uma demografia inferior, onde as transformações do agronegócio não foram 

fortes e ainda resistem as culturas tradicionais.  

 

Tabela 1 – População Total Estimada – Vão do Paranã (2005-2015). 

  2005 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Alvora-

da do 

Norte 

7.666 7.685 8.570 8.666 8.124 8.164 8.448 8.499 8.549 

Buriti-

nópolis 
3.590 3.627 3.558 3.573 3.316 3.312 3.398 3.396 3.394 

Damia-

nópolis 
3.070 3.028 3.646 3.678 3.291 3.291 3.381 3.383 3.385 

Divi-

nópolis 

de Goiás 

5.264 5.281 5.537 5.570 4.946 4.931 5.046 5.032 5.020 

Flores 

de Goiás 
9.045 9.320 11.122 11.483 12.415 12.754 13.596 13.988 14.372 
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Guarani 

de Goiás 
4.093 3.988 4.151 4.093 4.226 4.195 4.267 4.235 4.204 

Iaciara 11.758 11.841 12.672 12.855 12.539 12.648 13.159 13.292 13.423 

Mambaí 5.397 5.497 6.891 7.096 7.027 7.178 7.596 7.772 7.945 

Posse 27.591 27.932 30.812 31.257 31.833 32.234 33.712 34.192 34.663 

São 

Domin-

gos 

9.201 9.123 10.116 10.156 11.398 11.520 12.016 12.163 12.307 

Simo-

lândia 
6.621 6.693 7.233 7.331 6.537 6.559 6.773 6.804 6.834 

Sítio 

D'Aba-

dia 

2.639 2.631 3.436 3.510 2.836 2.847 2.941 2.956 2.970 

Total: 95.935 96.646 107.744 109.268 108.488 109.633 114.333 115.712 117.066 
Fontes: IBGE/ IMB, 2014. 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019.  

 

A Tabela 1 mostra como os índices populacionais no Vão do Paranã crescem em 

passos lentos. Para fomentar essa discussão sobre população, entender a importância de 

se estudar a dinâmica populacional para compreender uma determinada região, é eficaz 

para analisar os dados, sejam eles primários ou, como aqui expostos, secundários. De 

acordo com o IMB (2014) o propósito de análise da dinâmica populacional é a 

demografia, porque esta é a ciência que estuda população e suas variáveis. Para verificar 

o que modifica cada lugar ou as condições que recriam o caso dos fixos e fluxos. 

Na Figura 1 pode-se perceber que a microrregião do Vão do Paranã apresenta os 

piores Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDMH) do estado de Goiás. Os 

pilares do IDHM têm como base a educação, saúde e renda, com isso a amostra desse 

dado é preocupante, pois percebe-se que a região possui um aspecto socioeconômico 

inferior as outras microrregiões do estado. Chaveiro; Calaça e Rezende (2009) dialogam 

sobre esses dados em relação ao Nordeste goiano: 

O modelo de desenvolvimento impactado criou raízes profundas e se tornou 

ainda mais desigual e específico a partir da consolidação da modernização. 

Produz também diferenciações entre a oferta de escolaridade, na composição 

da renda e na criação da expectativa de vida, diferenças que podem ser 

percebidas em regiões específicas como Norte e o Nordeste goianos. 

(CHAVEIRO; CALAÇA; REZENDE, 2009, p. 44.) 

 

Esse modelo de desenvolvimento explicado pelos autores vem ao encontro com 

os dados sintetizados na Figura 1 e mostra que a qualidade de vida na região, 

especificamente no Vão Paranã, permanece desigual. 

 

Mapa 2 – Mapa Do IDHM Microrregiões de Goiás. 
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Fontes: BNE, IMB, IBGE, IPEA, PNUD e FJP. 
Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 
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Pensando nas disparidades socioeconômicas regionais, que foram apresentadas 

em partes no mapa (Figura 1), é preciso admitir que o modelo de ocupação no cerrado 

goiano, ou o modelo econômico aqui implantado, é um dos responsáveis por esse 

distanciamento exorbitante de dado entre as regiões. Um exemplo disso é a 

microrregião do Sudoeste de Goiás (IDHM 0,7359) e o Vão do Paranã (IDHM 0, 

639875), existe aqui uma discrepância, impulsionada pela modernização, 

principalmente após a ocupação agrícola do cerrado depois de 1970.  

As seguintes tabelas apresentaram a arrecadação de Impostos Sobre Mercadorias 

e Serviços (ICMS), na microrregião do Vão do Paranã e em Goiás. Os dados mostram 

como a arrecadação nos municípios dessa região é baixa se comparada ao estado de 

Goiás, principalmente no comércio atacadista que não é tradicional na região. Impostos 

sobre comunicação e combustíveis apresentam quantidades quase insignificantes, se 

comparado à outras regiões. O que ganha destaque é o comércio varejista e agropecuária 

com os maiores números de arrecadações entre os 12 municípios que compõem a 

região. Os dados não são surpreendentes, estão de acordo com o tamanho populacional 

da região e com sua dinamicidade econômica. 

  

Tabela 2 – Arrecadação de ICMS na Microrregião do Vão do Paranã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fontes: IMB. 

Elaboração: Jamylle, 2019. 

 

Tabela 3 – Valor Adicional Bruto a Preços Básicos na Microrregião do Vão do Paranã. 

Fontes: IMB. 
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Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 

 

Tabela 4 – Comparativo Arrecadação de ICMS em Goiás e na Microrregião do Vão do Paranã. 

Fontes: IMB. 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 

 

De acordo com Barreira (2009), o Nordeste goiano sentiu os efeitos da 

estagnação da economia nordestina na transferência da lavoura açucareira para cafeeira, 

pois havia uma ligação entre Bahia, Pernambuco e o Norte de Minas. A partir do 

momento em que a economia forte do Brasil foi o café, houve um enfraquecimento da 

região, pois a ligação era frágil com o sul de Goiás e o Sul de Minas tinha os lugares de 

grande produção. Assim, o isolamento do Nordeste goiano ocorreu devido à fatores 

ligados a dinâmica do mercado nacional, que se definiu em meados do século XIX, 

alterando a demanda pelo gado. Dessa forma, Barreira (2002, p. 100) afirma a força da 

pecuária nessa região desde tempos passados: 

O que se desenvolveu, então, nos séculos XVIII e XIX, numa região que 

oferecia certas possibilidades do ponto de vista da natureza? Por um lado, 

imensos chapadões formando serras com um relevo difícil e uma cobertura 

vegetal às vezes florestadas, às vezes com cerrados; por outro, vastas áreas 

rebaixadas com planícies aluviais inundáveis, vegetação florestada e 

gramíneas formando imensas pastagens naturais. Não é necessário muito 

esforço para imaginar para que servia uma área que não tinha ouro; com toda 

a certeza, para pecuária. (BARREIRA, 2002, p. 100) 

 

O processo de urbanização do estado de Goiás aconteceu de maneira rápida, 

passando por três etapas de povoamento sendo elas: a pecuária, mineração e agricultura. 
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Os efeitos de cada etapa do processo de povoamento transformaram as regiões, Arrais 

(2002) aponta que o povoamento, no século XVII, em Goiás aconteceu de forma 

desigual, seguindo naturalmente o caminho do ouro, assim as políticas fiscais 

privilegiaram o Sul em detrimento do Norte, e no Nordeste goiano existiram apenas dois 

sítios auríferos o de Cavalcanti (1940) e São Domingos (início do século XVII). 

Segundo Chaveiro e Calaça (2009), o processo de urbanização acelerada, 

impulsionada pelos interesses do capital estrangeiro principalmente, gerou uma rede 

urbana concentrada e desigual. A rede é dispersa e tende a aumentar as desigualdades e 

faz com que as pequenas cidades percam população e as grandes gerem contradições 

entre riqueza e pobreza. Essas questões possibilitam perceber as diferenças existentes 

entre o formato de urbanização do Sudoeste e do Nordeste goiano, pois o processo de 

modernização chega aos dois lugares, mas de maneira diferenciada, um vive em tempo 

rápidos outros em tempos lentos.  

Os centros que crescem vertiginosamente sofrem os problemas oriundos do 

crescimento acelerado; como os sociais, os ambientais até os existenciais. 

Esse tipo de espaço torna-se indomável. E as pequenas cidades, ao perderem 

população pelo balanço migratório negativo, deixam de ter uma vitalidade 

social e econômica. Aos poucos vão se tornando espaços deprimidos 

(CHAVEIRO; CALAÇA, 2009, p. 171). 

 

Quando analisamos as cidades de Rio Verde na microrregião do Sudoeste 

goiano, e Posse na microrregião do Vão do Paranã, identifica-se que as duas estão 

inseridas em um processo de urbanização diferenciado. Elas apresentam algumas 

semelhanças, principalmente no setor de serviços, nesse caso essas cidades polarizam os 

pequenos munícipios formando uma espécie de auréolas, que oferecem universidades, 

atendimentos bancários, grandes supermercados, serviços médicos e odontológicos 

empregos entre outros. E no caso de Posse, além de atender o Nordeste goiano, atende, 

também, de forma expressiva parte do Oeste Baiano. 

Mesmo com algumas semelhanças, o próprio Estado acaba favorecendo o 

preconceito entre as regiões, a partir do momento que tem como classificatório em 

manchetes de jornais que o Nordeste goiano é o “corredor da miséria” de Goiás e 

apresenta os piores lugares para se viver no Estado, e em contrapartida o Sudoeste 

goiano é o grande el dourado, o “celeiro agrícola” do país, ou o lugar das 

possibilidades. Carvalho (2002) aponta que esse tipo de publicidade é uma estratégia 

política tratar certas regiões de forma tão depreciativa, o papel dos mecanismos de 
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poder está relacionado ao rompimento das desigualdades de possibilidades, direito de 

ser diferente. 

Autores como Barreira (2002), Teixeira Neto (2006), Chaveiro e Calaça (2009), 

Carvalho (2002), Arrais (2002) reconhecem as contradições existentes entre essas 

regiões e a força dos mecanismos do agronegócio implantados no estado de Goiás, a 

partir da década de 1970. Formaram-se cidades do agronegócio em Goiás e aquelas que 

não atenderam essa demanda foram ficando esquecidas, tornando-se lugares 

deprimidos. Pois a sociedade comprou a ideia do agronegócio e se endereçou nela, e 

nesse processo algumas regiões tornaram-se especializadas e muito mais vulneráveis. 

As duas regiões, o Sudoeste e o Nordeste goiano, apresentam desigualdades 

sociais promovidas pelo processo acelerado de urbanização. Só que a primeira consegue 

camuflar as suas mazelas, pois os mecanismos de informação não estão interessados em 

demostrar que o agronegócio gera pobreza e, além de tudo, não dialogam com a forças 

de resistências existentes em regiões como a do Nordeste, que abriga propriedades 

indígenas, comunidades kalungas e importantes Unidades de Conservação do Estado de 

Goiás. Há aqui uma análise sobre o que é imposto, principalmente, pelo Governo do 

Estado de Goiás, o principal responsável pelas desigualdades regionais, pois fortalece o 

discurso da modernidade somente através da produção e exportação de commodities. 

Discutir a regionalização nos remete a pensar a modernização, pois são criadas 

diversas formas regionais de acordo com a lógica do capital e esse explica claramente 

esses efeitos. Se em uma determinada região falta saneamento básico ou a saúde é muito 

precária, não quer dizer que a modernização não chegou até ela, pelo contrário, essa 

região é tão moderna quanto outras, somente os efeitos espaciais foram diferenciados, 

pois toda prática social se materializa em um espaço na produção/ reprodução. 

A modernização é trabalhada, muita das vezes, classificando numa perspectiva 

dual entre atraso e avanço, o que resulta na banalização presente nos discursos políticos. 

A modernização varia no tempo e no espaço, existem modernizações e não, 

necessariamente, uma única. Então, a modernização seria o modo como um período se 

espacializa (CASTILHO, 2016). 

De acordo com, Arrais (2002) o formato de regionalização apresentado pelo 

IBGE para o Estado de Goiás mostra algumas deficiências: a mesorregião do Leste 

Goiano, aonde se encontram as microrregiões do Entorno de Brasília e do Vão do 

Paranã, não apresenta relações entre si; o mesmo acontece com a mesorregião do Norte 

Goiano, composta pelas microrregiões de Porangatu e da Chapada dos Veadeiros. Para 
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o autor, a ligação maior seria entre as microrregiões do Vão do Paranã e da Chapada dos 

Veadeiros, pois as semelhanças existem tanto nos aspectos socioeconômicos quanto nas 

estruturais da paisagem. 

Até 1940 o Brasil era um país basicamente rural, de lavradores e pastores, como 

afirma Santos (1994). Nos meados de 1950 começa a surgir um pensamento social 

brasileiro em defesa da cidade. Em 1960/ 1970 começa um processo de urbanização 

comandado pelo trabalho assalariado, com isso o indivíduo teve uma maior enunciação 

na força política. Em meados de 1980, há uma consolidação da urbanização, o mercado 

de trabalho se torna mais fluido e a concorrência é maior. Na década de 1990, há 

explosão de emancipação de cidades no Brasil. 

Assim, pensar em como se lê uma cidade, seja ela através do intra- urbano ou 

inter-regional, é refletir sobre as relações que ela estabelece nas diferentes escalas, 

locais, regionais, nacionais etc, não se lê uma cidade nela mesma. E, dessa forma, 

pensar, também, as práticas sociais efetivadas em cada lugar. 

Por último, é preciso pensar a urbanização no Estado de Goiás e no Centro-

Oeste no contexto específico da “Marcha para Oeste”. Para isso, utilizamos a 

periodização de Frederico (2011): 

 1920- A chegada da ferrovia induz uma nova divisão territorial do trabalho, 

multiplicaram-se os núcleos populacionais em torno da ferrovia e, ao mesmo tempo em 

que fortalecia a centralidade de alguns núcleos urbanos, promovia o abandono de 

antigas estradas de tropeiros. 

 1930- Há uma necessidade de ampliar a Divisão Territorial do Trabalho, 

destaca-se aqui as primeiras rodovias do Centro-Oeste. 

 1950- A centralidade econômica é exercida por Anápolis. 

 1930-1960- Estabelecimento de uma rede brasileira- A construção de Goiânia. 

 1960- O modelo de Corrêa. Um modelo Christalleriano de hierarquia urbana. 

Predomínio de interações regionais, estruturadas em torno das metrópoles regionais e as 

forças de relações inter-regionais. 

A periodização de Frederico (2011) ajuda a pensar em uma urbanização do 

cerrado, imposta propriamente pelos interesses do capital internacional. Assim, quando 

fazemos uma análise integral do cerrado, fica evidente que o mesmo processo que o 

desmata, o urbaniza, dessa forma encontra-se a totalidade, suas diferenças e 
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desigualdades. A partir do momento em que o cerrado foi afirmado como território, 

negou o bioma e tornou-se um território internacionalizado. 

Com essas colocações verificaremos como o agronegócio em especial fez das 

regiões do Estado de Goiás desiguais. Um Sudoeste goiano que se torna o “celeiro 

agrícola do país”, visto no imaginário da população como o el dourado brasileiro, a 

força que move o Brasil, mas que, na verdade, provocou e vem provocando um 

contingente de desigualdades sociais.  

Já o nordeste Goiano em que foi colocado pelos agentes de comunicação do 

governo como o “corredor da miséria de Goiás”, vem se afirmando como rural, como 

região de agricultura de subsistência. O que demostra a grande contradição entre as duas 

regiões pois, no Brasil, o agrícola nega o rural.  

Essas disparidades aqui discutidas direcionam como aprofundar e analisar a 

condição de sobrevivência da PCD em lugares que as transformações tecnológicas e 

estruturais ainda acontecem em tempos lentos. 

 

1.4. A urbanização dos municípios do Vão do Paranã 

1.4.1. Posse 

O município de Posse nasce, a partir de um pequeno arraial situado na 

confluência do Rio da Prata com o Rio Corrente, em meados do século XIX. 

Diferentemente de muitos municípios do estado de Goiás que foram ocupados por 

sulistas, nesse caso fora os nordestinos que ocuparam essa região fugindo das secas. 

O município de Posse está inteiramente ligado ao processo de desenvolvimento 

econômico do Nordeste brasileiro e vem, nos dias atuais, seguindo essa dinâmica. 

Teixeira Neto (2006), também dialoga sobre a Serra Geral e o seu formato de grandes 

espigões mestres no Nordeste goiano, com isso, o autor faz uma colocação 

importantíssima para entendermos a urbanização desse município: 

Cá embaixo, no pé da serra, Posse que como Barreiras é uma cidade que 

nasceu da expansão do gado nos séculos XVIII e XIX, comanda a ocupação e 

organização modernas no fundo do vale. Mas, se aqui as cidades e os homens 

são mais numerosos, as formas de organização social e econômica são 

contudo, ainda arcaicas e atávicas.  (TEIXEIRA NETO, 2006, p. 8) 

 

O processo do agronegócio não se adaptou nos terrenos erodidos de Posse e se 

dinamizou para o Oeste baiano. Essa nova fronteira agrícola, instalada nos municípios 

de Correntina, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, acabou atraindo os olhares da 
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população possense que acaba enxergando nessa região possibilidades de 

desenvolvimento socioeconômico. 

 De acordo com Barreira (2002), o fluxo migratório para Posse pode ser 

entendido a partir de 1970 quando um número de imigrantes gaúchos chegou a essa 

região. Esses imigrantes foram impulsionados a migrar pelas atividades econômicas 

voltadas para agronegócio nos chapadões da Bahia e transformando Posse em uma 

cidade dormitório, já que no entorno do Oeste baiano era a que melhor cidade que 

atendia em serviços (moradia, bancos e infraestrutura em geral). 

O grande salto para o desenvolvimento socioeconômico e para um acréscimo 

demográfico de Posse foi dada com a implantação da BR-020 Brasília-Salvador que 

passa pelo município a partir da década de 1970. 

Quando se analisa o processo de urbanização do município de Posse fica nítido o 

seu ligamento com o Nordeste do Brasil e principalmente com o Oeste baiano. Pode-se 

dizer que o agronegócio vem se infiltrando por meio dos fixos existentes, pois os fluxos 

são dinamizadores de outros municípios como Correntina e Barreiras que já fazem parte 

da dinâmica de outro estado. É uma região que vive um momento de vários tempos em 

um só, onde a pecuária continua o forte, mas o dinamismo do agronegócio vem se 

inserindo de qualquer forma nesse espaço. 

 

1.4.2. Iaciara 

A história de Iaciara iniciou-se em 13 de junho de 1881, na sede da fazenda Boa 

Vista, quando o escravo Miguel Cardoso da Conceição promoveu uma ladainha em 

louvor a Santo Antônio, com a presença dos moradores da redondeza. 

Diante da comemoração religiosa, que se tornou tradicional, o proprietário da 

fazenda, Protássio de Souza, mandou construir barracos de palha de coqueiro para 

abrigar os romeiros; entretanto, considera-se como fundador o senhor Isidoro Teixeira, 

primeiro morador que ali fixou-se com sua família. O município chegou a receber outro 

nome, Boa Vista em 1887, contudo, quando passou para a categoria de distrito recebeu 

o nome de Iaciara, palavra de origem indígena que significa “é desconhecido”. Iaciara 

elevou-se a categoria de município pela lei estadual nº 2122, de 14-11-1958, 

desmembrando-se de Posse. Justifica-se, nessa época, esse fluxo em Iaciara e Flores de 

Goiás devido a sua localização, pois se tratavam de “... áreas rebaixadas da depressão e 

conheceram um intenso processo de reapropriação das terras, através da regularização 
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fundiária, grilagens e incorporação pura e simples de novas áreas ...” (Damascena, 2003, 

p. 92). 

O município de Iaciara tem, desde a sua fundação a economia voltada, 

principalmente, para pecuária, com a criação de gado conhecido como “pé duro”, o 

primeiro a ser inserido na região. A decadência do ouro em Goiás, em 1778, fez com 

que a pecuária se tornasse a nova economia do estado, assim o município de Iaciara 

propício para áreas de pastagens cresceu com essa dinâmica. Segundo o IMB (2017), 

esse município se encaixa entre os cinco maiores do estado de Goiás, com acréscimos 

relativos na população rural entre os anos de 1970 e 1980 (72,6 % no índice de 

variação). De acordo com Barreira (2002, p. 50): 

Em Iaciara, o cenário é de uma típica cidade de fronteira, como já observou 

em momentos de expansão da fronteira em Goiás. São evidentes o 

movimento e a efervescência das mudanças que estão em curso. A “abertura” 

de fazendas é sinal visível de progresso.  

 

As colocações apontadas por Barreira (2002) são evidentes quando observamos 

esse município nos dias atuais, em que o urbano é totalmente dependente do rural, 

apesar de um crescimento no meio urbano ao longo desses anos. Mesmo assim, é nítido 

que a produção rural, na criação de gado ou agricultura familiar, ainda faz parte da 

renda de muitos indivíduos. Um município típico de fronteira com vários desenhos. 

Segundo Damascena (2003, p. 93): 

A situação de fronteira manifestar-se-á em função dos novos rearranjos que 

se deram, das novas formas de produção e relações entre os homens e o meio. 

Sendo a última região do Estado a conhecer as transformações espaciais 

decorrentes da expansão do capital e da incorporação produtiva de novas 

áreas, esta região aparece dentro desta concepção de divisão nacional do 

trabalho, em que novas áreas produzem matérias-primas e alimentos para os 

grandes centros. A importância que a região – e, por conseguinte, Iaciara – 

tem é absorver essa demanda que o Sul e o Sudeste exigem, não a partir do 

meio natural dado, intocado, mas um meio natural com potenciais de 

incorporação de novas técnicas e, portanto, suscetível à aumentos de 

produtividade com pouco capital injetado, o que não ocorre nos grandes 

centros econômicos do país, pois oneraria sobremaneira a produção. 

 

Portanto, Iaciara é um município que se articula com o Oeste baiano e com o 

Nordeste goiano a partir da sua produção agropecuária, transformando-se em um dos 

destinos no estado de Goiás para esse tipo de produção.  

Pensando na PCD, esse município possui um único lugar destinado para o 

atendimento dessas pessoas, além do hospital municipal. O Centro de Referência a 

Assistência Social (CRAS), é o lugar mais frequentado pelo PCD, pois é o local de 
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encaminhamento de exames e do Benefício de Prestação Continuada de Assistência 

Social (BPC). 

 

1.4.3. Flores de Goiás 

O antigo município de Forte, de onde surgiu a denominação do Distrito de 

Flores de Goiás em meados de 1807, foi transferido para o município de Sitio d’ Abadia 

em 1907 e emancipado em 1963.  

Flores de Goiás tem sua formação ao longo do Rio Paranã e começou seu 

povoamento em meados dos anos de 1940, quando forasteiros buscavam ouro. Com o 

declínio do ouro, a população residente começou a praticar a agricultura. De acordo 

com Barreira (2002, p. 45): 

Em Flores de Goiás, há uma situação única: a existência de dois sítios 

urbanos separados, a Flores velha e a nova Flores. Isto resultou de um 

rearranjo, feito no início dos anos 80, para resolver os frequentes problemas, 

das cheias do Rio Paranã, porque o sítio antigo fica às margens do rio, que 

alaga e inunda as casas. Na Flores velha resistem ainda as casas e a igreja do 

século XVIII, extremamente simples, convivendo com casas de recreio nas 

margens do rio. 

 

O município de Flores, um dos mais antigos do Nordeste goiano, apresenta esses 

aspectos citados por Barreira (2002), de uma cidade redesenhada pelas transformações 

no seu espaço urbano. Hoje o município de Flores possui o maior assentamento rural do 

estado de Goiás, também liderando a maior plantação de arroz do estado, devido, 

principalmente, a sua localização geográfica, que proporciona um bom desenvolvimento 

desse plantio. Sposito (2010), chamaria de cidade-campo, pois a cidade se estendeu 

além dela agregando dentro de si os espaços rurais. Um município mais rural do que 

urbano, principalmente pelos incentivos dados pelo governo no ano de 2002, para se 

permanecer nas áreas rurais. 

 

1.4.4 São Domingos 

O município de São Domingos está entre um dos mais antigos do estado de 

Goiás, sendo esse o principal tronco de desmembramento de outros municípios que um 

dia foram arraiais ou povoados de São Domingos. Ainda com uma arquitetura colonial, 

o município tem origem datada de fins do século XVIII.  

Segundo consta, Arraial Velho, que fica a 2 Km da atual cidade, foi o primeiro 

povoado existente no local. Moradores mais antigos contam que, na época, o mineiro 



39 

 

Domingos José Valente transferiu-se para o local, vindo da Bahia, em busca de ouro. 

Como forma de proteger-se, levou uma imagem de São Domingos de Gusmão.  

São Domingos está estruturada a partir da praça da igreja, construída no 

século XIX, onde ficam casas suntuosas, imponentes e bem construídas, 

típicas das camadas abastadas da sociedade. Destaca-se nesse conjunto o 

edifício de um seminário que funcionou até o início desde século 

(BARREIRA, 2002, p. 46) 

 

Nos relatos da autora pode-se identificar esse aspecto de cidade antiga, como é 

descrita a maioria das cidades/ municípios do século XIX, em Goiás. Nos dias atuais, o 

município de São Domingos tem desenvolvido, principalmente, a parte turística, pois 

nesse município encontra-se o Parque Nacional Terra Ronca, que vem atraindo diversas 

pessoas e aumentando o potencial do turismo da cidade, fazendo com que apareçam 

outras opções de renda para a população local. 

 

1.4.5. Alvorada do Norte e Simolândia 

Esses dois munícipios foram apelidados por Barreira (2002) como “cidades 

gêmeas”, apesar de terem sido fundadas em momentos diferente e cada uma ter uma 

administração diferenciada, ambas se urbanizaram ao longo da G0-020.  

O povoamento no município de Alvorada do Norte aconteceu por volta do ano 

de 1959, quando o povoado de Martinópolis foi transferido para Mambaí, ao longo das 

margens do Rio Corrente. Nessa época havia um esboço da Rodovia Brasília-Salvador, 

o que despertou o interesse de pessoas para o trabalho e o desenvolvimento do comércio 

naquele local. 

Sobre Alvorada do Norte, explicita Barreira (2002, p. 50): 

Alvorada do Norte tem feições ao mesmo tempo de cidade pioneira, nova, e 

de cidade nordestina tradicional, com barracas da feira semanal montadas 

permanentemente. Esse jeito nordestino resulta da origem da população, 

pessoas que, na migração para Brasília, acabaram ficando no caminho. 

 

Esse aspecto de cidade nordestina pode ser identificado em todos os municípios 

da microrregião do Vão do Paranã, devido a sua proximidade com o oeste baiano.  

Em Simolândia a aglomeração de pessoas partiu do interesse de procurar outro 

vínculos de empregatícios/ renda. A cidade nasceu, basicamente, do desmembramento 

do município de Posse, em 1989, confirmando a divisão territorial no ano de 2007. 

Salienta, Barreira (2002, p. 50): 

A cidade fica a marquem do Rio Corrente, próximo à ponte e a rodovia. Sua 

malha urbana, num sítio plano e com possibilidades de expansão, revela a 

precocidade de uma cidade com pouco mais de dez anos de existência, mas 
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que já se caracteriza por seu um ponto intermediário de retenção de 

migrantes. O comércio é precário; a ligação com Alvorada é vital para o 

abastecimento e outros serviços.  

 

Essas duas cidades construídas ao longo de um entroncamento dos municípios 

de Posse e Iaciara, apresentam características muito semelhantes, sejam físicas ou 

socioeconômicas. 

 

1.4.6. Sitio D’ Abadia  

O município de Sítio D’ Abadia apresenta registros de ocupação desde o ano de 

1800, quando se estabeleceram ali escravos que fugiam das plantações de cana-de- 

açúcar do nordeste, começaram ali as prática de agricultura e criação de gado. O nome 

Sitio D’ Abadia deve-se à uma antiga chácara doada para fundação da cidade. 

Nos dias atuais Sítio D’ Abadia possui uma população local de 2.970 habitantes 

de acordo com o IMB (2015). Apesar de ser um dos municípios mais antigos do Vão do 

Paranã, apresentou um desenvolvimento socioeconômico lento, uma das explicações é 

porque ela não é uma cidade que cresceu ao longo da BR-020 onde os municípios se 

desenvolveram com mais facilidade, devido aos recursos do governo e a ligação com o 

Oeste baiano. 

 

1.4.7. Damianópolis e Divinópolis de Goiás 

O município de Damianópolis nasceu do desmembramento do município de 

Sitio D´ Abadia. O município de Divinópolis de Goiás, teve sua ocupação no povoado 

Galheiros, onde agricultores baianos decidiram recomeçar a vida. 

Os dois municípios apresentam características de “cidades de fronteiras”, e 

estabelecem fortes relações com o povoamento do oeste baiano. Divinópolis está 

localizada precisamente na divisa de Goiás com a Bahia ao longo da Serra Geral. “No 

Nordeste Goiano formou um grande conjunto alongado, situado entre a margem direita 

do Rio Tocantins e a Serra Geral de Goiás.”. 

 

1.4.8. Mambaí 

O povoamento de Mambaí, aconteceu em meados do século XIX (IBGE) e 

nasceu do desmembramento do município de Posse. Ao longo desse período se deram 

as primeiras formações de lavouras de borracha de mangabeira, praticadas pelos baianos 
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que residiam nesse lugar. De acordo com Chaves et al, (2005, p. 38), nas formações de 

lavouras: 

O povoado nascente recebeu o nome de “Riachão”, derivado do córrego que 

banhava a localidade. A partir edificação de uma capela em louvor à 

padroeira Nossa Senhora da Conceição e o movimento de tropeiros com 

destino à Bahia, gradativamente, intensificaram se as atividades comerciais e 

a pecuária, sua principal fonte de renda, elevando-se o povoado à condição de 

distrito pela Lei Municipal n.º 3, de 29/11/1906, no município de Posse. Com 

o Decreto-Lei Estadual n.º 8.305, de 31/12/1943, o Distrito de Riachão 

passou a denominar-se Mambaí, figurando ainda no município de Posse. 

Somente em 14/11/1958, é que houve o desmembramento e 11 elevação da 

condição de distrito para a categoria de município pela Lei Estadual n.º 

2.121. Conforme documento municipal, Mambaí conta atualmente com sete 

povoados: Vermelho, Bonina, Barú, Machado, Jambreiro, Vila Nova, Dores e 

Buritis.  

 

 Hoje o município de Mambaí desenvolveu-se economicamente, devido ao seu 

potencial turístico. É um dos municípios abrangidos pela Área de Proteção Ambiental 

(APA) das nascentes do Rio Vermelho, e uma localização geográfica privilegiada, 

devido as suas belas cachoeiras, o que diversifica a economia local, se comparada com 

outros municípios.  

 

1.4.9. Guarani de Goiás e Buritinópolis  

O município de Guarani, desmembrado do município de São Domingos, também 

tem seu povoamento inicial em função da agricultura e da pecuária e, mais tarde, com a 

mineração. Esse município de acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (2011), possui a maior jazida de calcário da América Latina em 

quantidade e qualidade. 

Nos dias atuais, Guarani concentra seus serviços, através da prefeitura e pecuária 

(pequenos produtores), e depende bastante da dinâmica econômica do município de 

Posse, que acaba sendo o lugar procurado pela população guaraniense para serviços 

bancários, hospitalares, atendimentos odontológicos etc. 

Buritinópolis é o menor e mais jovem município da microrregião do Vão do 

Paranã, de acordo com o IBGE, teve sua emancipação em 9 de abril de 1992, ao longo 

do Rio Buriti. Depende, basicamente, de serviços públicos como forma de renda da sua 

população. 
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CAPÍTULO 2 – A Pessoa Com Deficiência (PCD) no Vão do Paranã e a sua 

Cartografia. 

 

Você não sente, não vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

O que há algum tempo era novo, jovem 

Hoje é antigo 

E precisamos todos rejuvenescer. [...] 

No presente a mente, o corpo é diferente 

E o passado é uma roupa que não nos serve mais. (Belchior) 
 

2.1. A construção histórica do conceito de deficiência 

Que força emana das Pessoas com vontade de superação, cuja capacidade de 

se superar as leva a enfrentar um mundo voltado para padrões estéticos 

inatingíveis? Seriam existências inexplicáveis? Ou seriam Pessoas do mundo, 

escondidas, depreciadas, anônimas, em que o cuidado lhe aponta o voo 

infinito...? (CHAVEIRO E VASCONCELLOS, 2018, p. 29-30). 

 

O conceito de deficiência vem sendo discutido, reformulado, debatido ao longo 

do tempo. Contudo, pouco se contextualizou ou procurou soluções para a situação de 

como vivem as Pessoas Com Deficiência (PCD), pois a situação desses sujeitos, sua 

espacialidade, grau de ensino, classe social da qual faz parte, é determinante para a sua 

sobrevivência. 

Pensar como as PCD foram tratadas no decorrer da história da humanidade e 

como existem raízes vivas na forma de se analisar essa população atualmente, é uma 

forma de dialogar sobre o conceito de deficiência e de dizer que não se trata de um 

conceito abstrato, por não estar relacionado com a realidade percebida pelos sentidos. A 

deficiência foi compreendida, por muitos anos, como tendo causas biológicas, físicas, 

morais e até mesmo metafísicas. A literatura de bases arcaicas, responsável por 

referenciar as PCD como “inválidos”, tem grande responsabilidade nessa concepção 

acerca da deficiência e por essas pessoas terem sido desprezadas por um longo tempo na 

sociedade. Segundo Amorim A.; Gertner e Amorim L., (2018, p. 24): 

O período greco-romano ressalta que a deficiência se encontra fortemente 

ligada à ideia de “inutilidade” ou de um ser “não saudável”, amparado em 

premissa estético-legalista, que somente corpos atléticos e idealmente 

perfeitos não se contrapunham “ao gênero humano”. A simples constatação 

das deficiências conduzia os sujeitos ao abandono, como admitido por Platão 

e Aristóteles, respectivamente em “A República” e “Política”. 

 

O cuidado com a linguagem é imprescindível quando analisamos as PCD. 

Sassaki (2011) estabelece terminologias sobre a deficiência na era da inclusão e 
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apresenta 59 palavras que são consideradas incorretas e que mesmo assim utilizamos 

para referenciar pessoa sem ou com deficiência. 

 

Quadro I – Termos corretos sobre a Pessoa Com Deficiência. 

1. Adolescente normal Desejando referir-se a um adolescente (uma criança ou um 

adulto) que não possua uma deficiência, muitas pessoas 

usam as expressões: adolescente normal, criança normal e 

adulto normal. Isto acontecia muito no passado, quando a 

desinformação e o preconceito a respeito de pessoas com 

deficiência eram de tamanha magnitude que a sociedade 

acreditava na normalidade das pessoas sem deficiência. 

Esta crença fundamentava-se na ideia de que era anormal a 

pessoa que tivesse uma deficiência. A normalidade, em 

relação as pessoas, é um conceito questionável e 

ultrapassado. TERMO CORRETO: adolescente (criança, 

adulto) sem deficiência ou, ainda, adolescente (criança, 

adulto) não-deficiente 

2. aleijado; defeituoso; 

incapacitado; inválido. 

Estes termos eram utilizados com frequência até a década 

de 1980. A partir de 1981, por influência do Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, começou-se a 

escrever e a falar pela primeira vez a expressão pessoa 

deficiente. O acréscimo da palavra pessoa, passando o 

vocábulo deficiente para a função de adjetivo, foi uma 

grande novidade na época. No início, houveram reações de 

surpresa e espanto diante da palavra pessoa: “Puxa, os 

deficientes são pessoas!?”. Aos poucos entrou em uso a 

expressão pessoa portadora de deficiência, frequentemente 

reduzida para portadores de deficiência. Por volta da 

metade da década de 90, entrou em uso a expressão pessoas 

com deficiência, que permanece até os dias de hoje. 

3. “apesar de deficiente, 

ele é um ótimo aluno” 

Na frase acima há um preconceito embutido: ‘A pessoa 

com deficiência não pode ser um ótimo aluno’. FRASE 

CORRETA: “ele tem deficiência e é um ótimo aluno” 

4. “aquela criança não é Todas as pessoas são inteligentes, segundo a Teoria das 
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inteligente” Inteligências Múltiplas. Até o presente, foi comprovada a 

existência de oito tipos de inteligência (lógico-matemática, 

verbal-linguística, interpessoal, intrapessoal, musical, 

naturalista, corporal-cinestésica e visual-espacial). FRASE 

CORRETA: “aquela criança é menos desenvolvida na 

inteligência [por ex.] lógico-matemática” 

5. cadeira de rodas 

elétrica 

Trata-se de uma cadeira de rodas equipada com um motor. 

TERMO CORRETO: cadeira de rodas motorizada. 

6. ceguinho O diminutivo ceguinho denota que o cego não é tido como 

uma pessoa completa. A rigor, diferencia-se entre 

deficiência visual parcial (baixa visão ou visão subnormal) 

e cegueira (quando a deficiência visual é total). TERMOS 

CORRETOS: cego; pessoa cega; pessoa com deficiência 

visual; deficiente visual. 

7. classe normal TERMOS CORRETOS: classe comum; classe regular. No 

futuro, quando todas as escolas se tornarem inclusivas, 

bastará o uso da palavra classe sem adjetivá-la 

8. criança excepcional TERMO CORRETO: criança com deficiência mental. 

Excepcionais foi o termo utilizado nas décadas de 1950, 

1960 e 1970 para designar pessoas deficientes mentais. 

Com o surgimento de estudos e práticas educacionais na 

área de altas habilidades ou talentos extraordinários nas 

décadas de 1980 e 1990, o termo excepcionais passou a 

referir-se a pessoas com inteligência lógica-matemática 

abaixo da média (pessoas com deficiência mental) e a 

pessoas com inteligências múltiplas acima da média 

(pessoas superdotadas ou com altas habilidades e gênios). 

9. defeituoso físico Defeituoso, aleijado e inválido são termos antigos e eram 

utilizados com frequência até o final da década de 1970. O 

termo deficiente, quando usado como substantivo (por ex., 

o deficiente físico), está caindo em desuso. TERMO 

CORRETO: pessoa com deficiência física 

10. deficiências físicas TERMO CORRETO: deficiências (como nome genérico, 
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(como nome genérico 

englobando todos os 

tipos de deficiência). 

sem especificar o tipo, mas referindo-se a todos os tipos). 

Alguns profissionais não-pertencentes ao campo da 

reabilitação acreditam que as deficiências físicas são 

divididas em motoras, visuais, auditivas e mentais. Para 

eles, deficientes físicos são todas as pessoas que têm 

deficiência de qualquer tipo. 

11. deficientes físicos 

(referindo-se a pessoas 

com qualquer tipo de 

deficiência). 

TERMO CORRETO: pessoas com deficiência (sem 

especificar o tipo de deficiência) 

12. deficiência mental 

leve, moderada, severa, 

profunda. 

TERMO CORRETO: deficiência mental (sem especificar 

nível de comprometimento). A nova classificação da 

deficiência mental, baseada no conceito publicado em 1992 

pela Associação Americana de Deficiência Mental, 

considera a deficiência mental não mais como um traço 

absoluto da pessoa que a tem e sim como um atributo que 

interage com o seu meio ambiente físico e humano, que por 

sua vez deve adaptar-se às necessidades especiais dessa 

pessoa, provendo-lhe o apoio intermitente, limitado, 

extensivo ou permanente de que ela necessita para 

funcionar em 10 áreas de habilidades adaptativas: 

comunicação, autocuidado, habilidades sociais, vida 

familiar, uso comunitário, autonomia, saúde e segurança, 

funcionalidade acadêmica, lazer e trabalho. 

13. deficiente mental 

(referindo-se à pessoa 

com transtorno mental). 

TERMOS CORRETOS: pessoa com doença mental, pessoa 

com transtorno mental, paciente psiquiátrico 

14. doente mental 

(referindo-se à pessoa 

com déficit intelectual). 

TERMOS CORRETOS: pessoa com deficiência mental, 

pessoa deficiência mental. O termo deficiente, quando 

usado como substantivo (por ex.: o deficiente físico, o 

deficiente mental), tende a desaparecer, exceto em títulos de 

matérias jornalísticas. 

15. “ela é cega mas Na frase acima há um preconceito embutido: ‘Todo cego 
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mora sozinha” não é capaz de morar sozinho’. FRASE CORRETA: “ela é 

cega e mora sozinha” 

16. “ela é retardada 

mental mas é uma atleta 

excepcional” 

Na frase acima há um preconceito embutido: ‘Toda pessoa 

com deficiência mental não tem capacidade para ser atleta’. 

FRASE CORRETA: “ela tem deficiência mental e se 

destaca como atleta” 

17. “ela é surda [ou 

cega] mas não é 

retardada mental” 

A frase acima contém um preconceito: ‘Todo surdo ou cego 

tem retardo mental’. Retardada mental, retardamento 

mental e retardo mental são termos do passado. FRASE 

CORRETA: “ela é surda [ou cega] e não tem deficiência 

mental” 

18. “ela foi vítima de 

paralisia infantil” 

A poliomielite já ocorreu nesta pessoa (por ex., ‘ela teve 

pólio’). Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem sequela de 

poliomielite. A palavra vítima provoca sentimento de 

piedade. FRASE CORRETA: “ela teve [flexão no passado] 

paralisia infantil” e/ou “ela tem [flexão no presente] sequela 

de paralisia infantil” 

19. “ela teve paralisia 

cerebral” (referindo-se 

a uma pessoa no 

presente) 

A paralisa cerebral permanece com a pessoa por toda a 

vida. FRASE CORRETA: ela tem paralisia cerebral. 

20. “ele atravessou a 

fronteira da 

normalidade quando 

sofreu um acidente de 

carro e ficou 

deficiente.” 

A normalidade, em relação a pessoas, é um conceito 

questionável. A palavra sofrer coloca a pessoa em situação 

de vítima e, por isso, provoca sentimentos de piedade. 

FRASE CORRETA: “ele teve um acidente de carro que o 

deixou com uma deficiência. 

21. “ela foi vítima da 

pólio” 

A palavra vítima provoca sentimento de piedade. TERMOS 

CORRETOS: poliomielite; paralisia infantil e pólio. 

FRASE CORRETA: “ela teve pólio”. 

22. “ele é surdo-cego” GRAFIA CORRETA: “ele é surdo cego”. Também 

podemos dizer ou escrever: “ele tem surdocegueira.” 

23. “ele manca com FRASE CORRETA: “ele anda com muletas axilares”. No 
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bengala nas axilas” contexto coloquial, é correto o uso do termo muletante para 

se referir a uma pessoa que anda apoiada em muletas. 

24. “ela sofre de 

paraplegia” [ou de 

paralisia cerebral ou de 

sequela de poliomielite] 

A palavra sofrer coloca a pessoa em situação de vítima e, 

por isso, provoca sentimentos de piedade. FRASE 

CORRETA: “ela tem paraplegia” [ou paralisia cerebral ou 

sequela de poliomielite] 

25. escola normal. No futuro, quando todas as escolas se tornarem inclusivas, 

bastará o uso da palavra escola sem adjetivá-la. TERMOS 

CORRETOS: escola comum; escola regular. 

26. “esta família 

carrega a cruz de ter 

um filho deficiente.” 

Nesta frase há um estigma embutido: ‘Filho deficiente é um 

peso morto para a família’. FRASE CORRETA: “está 

família tem um filho com deficiência”. 

27. “infelizmente, meu 

primeiro filho é 

deficiente; mas o 

segundo é normal.” 

A normalidade, em relação a pessoas, é um conceito 

questionável, ultrapassado. E a palavra infelizmente reflete 

no que uma mãe pode pensar da deficiência do primeiro 

filho: algo ruim. FRASE CORRETA: “tenho dois filhos: o 

primeiro tem deficiência e o segundo não tem.”. 

28. intérprete do 

LIBRAS 

TERMO CORRETO: intérprete da Libras (ou de Libras). 

Libras é sigla de Língua de Sinais Brasileira. “Libras é um 

termo consagrado pela comunidade surda brasileira, e com 

o qual ela se identifica. Ele é consagrado pela tradição e é 

extremamente querido por ela. A manutenção deste termo 

indica nosso profundo respeito para com as tradições deste 

povo a quem desejamos ajudar e promover, tanto por razões 

humanitárias quanto de consciência social e cidadania. 

Entretanto, no índice linguístico internacional os idiomas 

naturais de todos os povos do planeta recebem uma sigla de 

três letras como, por exemplo, ASL (American Sign of 

Language).  

29. inválido (referindo-

se a uma pessoa). 

A palavra inválido significa sem valor. Assim eram 

consideradas as pessoas com deficiência desde a 

Antiguidade até o final da Segunda Guerra Mundial. 

TERMO CORRETO: pessoa com deficiência. 



48 

 

30. lepra; leproso; 

doente de lepra. 

TERMOS CORRETOS: hanseníase; pessoa com 

hanseníase; doente de hanseníase. A lei federal nº 9.010, de 

29-3-95, proíbe a utilização do termo lepra e seus 

derivados, na linguagem empregada nos documentos 

oficiais. Alguns dos termos derivados e suas respectivas 

versões oficiais são: leprologia (hansenologia), leprologista 

(hansenologista), leprosário ou leprocômio (hospital de 

dermatologia), lepra lepromatosa (hanseníase virchoviana), 

lepra tuberculóide (hanseníase tuberculóide), lepra dimorfa 

(hanseníase dimorfa), lepromina (antígeno de Mitsuda), 

lepra indeterminada (hanseníase indeterminada). 

31. LIBRAS - 

Linguagem Brasileira 

de Sinais. 

GRAFIA CORRETA: Libras. TERMO CORRETO: Língua 

de Sinais Brasileira. Trata-se de uma língua e não de uma 

linguagem.  

32. língua dos sinais. TERMO CORRETO: língua de sinais. Trata-se de uma 

língua viva e, por isso, novos sinais sempre surgirão. A 

quantidade total de sinais não pode ser definitiva. 

33. linguagem de sinais. TERMO CORRETO: língua de sinais. A comunicação 

sinalizada dos e com os surdos constitui uma língua e não 

uma linguagem. Já a comunicação por gestos, envolvendo 

ou não pessoas surdas, constitui uma linguagem gestual.  

34. Louis Braile. GRAFIA CORRETA: Louis Braille. O criador do sistema 

de escrita e impressão para cegos foi o educador francês 

Louis Braille (1809-1852), que era pessoa cega. 

35. mongoloide; mongol TERMOS CORRETOS: pessoa com síndrome de Down, 

criança com Down, uma criança Down. As palavras mongol 

e mongoloide refletem o preconceito racial da comunidade 

científica do século XIX. Em 1959, os franceses 

descobriram que a síndrome de Down era um acidente 

genético. O termo Down vem de John Langdon Down, 

nome do médico inglês que identificou a síndrome em 

1866. “A síndrome de Down é uma das anomalias 

cromossômicas mais frequentes encontradas e, apesar disso, 
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continua envolvida em ideias errôneas... Um dos momentos 

mais importantes no processo de adaptação da família que 

tem uma criança com síndrome de Down é aquele em que o 

diagnóstico é comunicado aos pais, pois esse momento 

pode ter grande influência em sua reação posterior.” 

(MUSTACCHI, 2000, p. 880 apud SASSAKI; ROMEU 

(2017). 

36. mudinho Quando se refere ao surdo, a palavra mudo não corresponde 

à realidade dessa pessoa. O diminutivo mudinho denota que 

o surdo não é tido como uma pessoa completa. TERMOS 

CORRETOS: surdo; pessoa surda; deficiente auditivo; 

pessoa com deficiência auditiva.  

37.necessidades 

educativas especiais 

TERMO CORRETO: necessidades educacionais especiais. 

A palavra educativo significa algo que educa. Ora, 

necessidades não educam; elas são educacionais, ou seja, 

concernentes à educação. O termo necessidades 

educacionais especiais foi adotado pelo Conselho Nacional 

de Educação (Resolução nº 2, de 11-9-01, com base no 

Parecer nº 17/2001, homologado em 15-8-01). 

38. o epilético TERMOS CORRETOS: a pessoa com epilepsia, a pessoa 

que tem epilepsia. Evite fazer a pessoa inteira parecer 

deficiente. 

39. o incapacitado TERMO CORRETO: a pessoa com deficiência. A palavra 

incapacitado é muito antiga e era utilizada com frequência 

até a década de 80 

40. o paralisado 

cerebral 

TERMO CORRETO: a pessoa com paralisia cerebral. 

Prefira sempre destacar a pessoa em vez de fazer a pessoa 

inteira parecer deficiente. 

41. “paralisia cerebral é 

uma doença” 

FRASE CORRETA: “paralisia cerebral é uma condição”. 

Muitas pessoas confundem doença com deficiência. 

42. pessoa normal TERMOS CORRETOS: pessoa sem deficiência; pessoa 

não-deficiente. A normalidade, em relação a pessoas, é um 

conceito questionável e ultrapassado. 
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43.pessoa presa 

(confinada, condenada) 

a uma cadeira de rodas 

TERMOS CORRETOS: pessoa em cadeira de rodas; 

pessoa que anda em cadeira de rodas; pessoa que usa uma 

cadeira de rodas. Os termos “presa”, “confinada” e 

“condenada” provocam sentimentos de piedade. No 

contexto coloquial, é correto o uso dos termos cadeirante e 

chumbado. 

44.pessoas ditas 

deficientes. 

TERMO CORRETO: pessoas com deficiência. A palavra 

“ditas”, neste caso, funciona como eufemismo para negar 

ou suavizar a deficiência, o que é preconceituoso. 

45.pessoas ditas 

normais. 

TERMOS CORRETOS: pessoas sem deficiência; pessoas 

não-deficientes. Neste caso, o termo “ditas” é utilizado para 

contestar a normalidade das pessoas, o que se torna 

redundante nos dias de hoje. 

46. pessoa surda-muda. GRAFIA CORRETA: pessoa surda ou, dependendo do 

caso, pessoa com deficiência auditiva. Quando se refere ao 

surdo, a palavra mudo não corresponde à realidade dessa 

pessoa. A rigor, diferencia-se entre deficiência auditiva 

parcial (quando há resíduo auditivo) e surdez (quando a 

deficiência auditiva é total). 

47.portador de 

deficiência. 

TERMO CORRETO: pessoa com deficiência. No Brasil, 

tornou-se bastante popular, acentuadamente entre 1986 e 

1996, o uso do termo portador de deficiência (e suas flexões 

no feminino e no plural). Pessoas com deficiência vêm 

ponderando que elas não portam deficiência; que a 

deficiência que elas têm não é como coisas que às vezes 

portamos e às vezes não portamos (por exemplo, um 

documento de identidade, um guarda-chuva). O termo 

preferido passou a ser pessoa com deficiência. 

48. PPD’s GRAFIA CORRETA: PPDs. Não se usa apóstrofo para 

designar o plural de siglas. A mesma regra vale para siglas 

como ONGs (e não ONG’s). No Brasil, tornou-se bastante 

popular, acentuadamente entre 1986 e 1996, o uso do termo 

pessoas portadoras de deficiência. Hoje, o termo preferido 
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passou a ser pessoas com deficiência, motivando o desuso 

da sigla PPDs. 

49.quadriplegia; 

quadriparesia. 

TERMOS CORRETOS: tetraplegia; tetraparesia. No Brasil, 

o elemento morfológico tetra tornou-se mais utilizado que o 

quadri. Ao se referir à pessoa, prefira o termo pessoa com 

tetraplegia (ou tetraparesia) no lugar de o tetraplégico ou o 

tetraparético. 

50.retardo mental, 

retardamento mental 

TERMO CORRETO: deficiência mental. São pejorativos 

os termos “retardado mental”, “pessoa com retardo mental”, 

“portador de retardamento mental” etc. 

51. sala de aula normal. TERMO CORRETO: sala de aula comum. Quando todas as 

escolas forem inclusivas, bastará o termo sala de aula sem 

adjetivá-lo 

52. sistema inventado 

por Braile. 

GRAFIA CORRETA: sistema inventado por Braille. O 

nome Braille (de Louis Braille, inventor do sistema de 

escrita e impressão para cegos) se escreve com dois l (éles). 

Braille nasceu em 1809 e morreu aos 43 anos de idade. 

53. sistema Braille GRAFIA CORRRETA: sistema braile. Grafa-se Braille 

somente quando se referir ao educador Louis Braille. Nos 

demais casos, deve-se grafar: [a] braile (máquina braile, 

relógio braile, dispositivo eletrônico braile, sistema braile, 

biblioteca braile etc.) ou [b] em braile (escrita em braile, 

cardápio em braile, placa metálica em braile, livro em 

braile, jornal em braile, texto em braile etc.) 

54. “sofreu um acidente 

e ficou incapacitado” 

FRASE CORRETA: “teve um acidente e ficou deficiente”. 

A palavra sofrer coloca a pessoa em situação de vítima e, 

por isso, provoca sentimentos de piedade. 

55. surdez-cegueira GRAFIA CORRETA: surdocegueira. É um dos tipos de 

deficiência múltipla. 

56. surdinho TERMOS CORRETOS: surdo; pessoa surda; pessoa com 

deficiência auditiva. O diminutivo surdinho denota que o 

surdo não é tido como uma pessoa completa. Os próprios 

cegos gostam de ser chamados cegos e os surdos de surdos, 
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embora eles não descartem os termos pessoas cegas e 

pessoas surdas. 

57. surdo-mudo GRAFIAS CORRETAS: surdo; pessoa surda; pessoa com 

deficiência auditiva. Quando se refere ao surdo, a palavra 

mudo não corresponde à realidade dessa pessoa. A rigor, 

diferencia-se entre deficiência auditiva parcial (quando há 

resíduo auditivo) e surdez (quando a deficiência auditiva é 

total). Evite usar a expressão o deficiente auditivo. 

58. texto (ou escrita, 

livro, jornal, cardápio, 

placa metálica) em 

Braille. 

TERMOS CORRETOS: texto em braile; escrita em braile; 

livro em braile; jornal em braile; cardápio em braile; placa 

metálica em braile 

59. visão sub-normal. GRAFIA CORRETA: visão subnormal. TERMO 

CORRETO: baixa visão. É preferível baixa visão a visão 

subnormal. A rigor, diferencia-se entre deficiência visual 

parcial (baixa visão) e cegueira (quando a deficiência visual 

é total). 

Fonte: SASSAKI (2017). 

 

Ao verificar as terminologias destacadas por Sassaki e Romeu (2017), 

percebem-se a envergadura de uma pesquisa voltada para PCD e é necessário destacar 

que, antes de qualquer coisa, a Pessoa Com Deficiência almeja a igualdade de direitos e 

não direitos especiais. Sendo assim, o modo de falar, tanto quanto o modo de agir, deve 

ser algo discutido nesse tipo de pesquisa para quebrar certos paradigmas. 

O cerne desse trabalho se centraliza na busca pela tolerância e democracia com o 

PCD, tentado olhar a vida por novos ângulos e quebrando diversos mitos impostos na 

sociedade, pois a inclusão PCD é possível. 

Existem algumas causas dos mitos2 que envolvem a PCD, como: a falta de 

escolaridade estar impedindo a PCD conseguir emprego, este é um apontamento 

equivocado, pois o censo do IBGE (2010), aponta que mais de 60% das pessoas com 

deficiência possuem ensino médio completo e superior. O outro mito do mercado 

formal, “mito do coitadinho”, que envolve o desconhecimento do Benefício de 

Prestação Continuada de Assistência Social (BPC), pois muitas pessoas pensam que 

                                                 
2 Histórias que não são reais. 
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esse benefício equivale ao INSS e, por isso, muitas vezes as PCDs não conseguem 

emprego. Há o mito do trabalho perigoso, tratando a deficiência como doença. 

Nos dias atuais, estamos em um estágio em que apresentamos propostas 

baseadas nos direitos humanos e na inclusão social da pessoa com deficiência em todas 

as escalas e surgimentos sociais, tentando garantir-lhes os direitos de cidadãos. 

 O Guia dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006), estabelece os 

seguintes conceitos: deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, 

deficiência múltipla e pessoa com mobilidade reduzida. O ano de 1981 é considerado o 

ano da Pessoa Com Deficiência quando, pois foi quando esse termo foi adotado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). Já a questão de equidade em termos de 

inclusão em todos os aspectos da vida é reforçado pela Declaração de Salamarca (1994). 

Sabe-se que a PCD não sofre somente com a discriminação e o preconceito, mas 

também com a falta de infraestrutura, assim precisamos entender as várias relações 

desses indivíduos desde suas práticas sociais, até os dramas vivenciados. Segundo 

Chaveiro e Vasconcellos (2017): “Qualquer projeto social no âmbito da economia da 

política e de funcionamento da vida coletiva que não mire o avanço humano tende a 

criar um mundo fracassado e uma vida pobre.”. 

Uma das opções é tentar interpretar o lugar social das PCD nos espaços 

contemporâneos, reconhecendo assim a legitimidade de suas importâncias e as lições de 

vida de cada um. No âmbito da ciência geográfica pode-se reconhecer as relações 

sociais desde o deslocamento até a moradia, demostrando o dia a dia desses sujeitos. 

Dessa forma, Chaveiro e Vasconcellos (2017, p. 3) ressalvam: 

Entre os geógrafos há setores que constroem os pressupostos a partir de 

algumas chaves. Entre essas chaves delineadas pode-se afirmar que para 

existir o sujeito e/ ou os grupos desenvolvem Relações Sociais de 

deslocamento, trabalho, moradia. Essas relações e outras conduzem os 

sujeitos a, inelutavelmente construírem Práticas Espaciais. 

 

As contribuições dos autores nos ajudam a perceber o quanto as relações sociais, 

simbólicas e afetivas são relevantes para analisar a percepção de vida desses sujeitos. 

Assim, essa pesquisa em especial nos direciona a questionar: Como vivem as Pessoas 

Com Deficiência nos Municípios do Vão do Paranã? Quais são os seus dramas e os seus 

problemas?  

Assim podemos discorrer sobre três pressupostos diante desta pesquisa sendo os 

seguintes: 
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 Pressuposto 1: Os estudos sobre a PCD, podem se classificar em três campos: o 

campo dos direitos e da política, o modo pelo qual esse seguimento social, de identidade 

social e grupo social se organiza frente a sociedade, reivindica do Estado, mostram os 

seus problemas, lutam por inserções no campo do trabalho, da educação, da 

acessibilidade. 

 Pressuposto 2: Diz respeito às determinações sociais que criam a deficiência, 

sendo esses: o campo do trabalho, dos acidentes, da violência, da fome, da pobreza, 

várias pesquisas demonstram que há mais PCD entre mulheres, pobres e negros, 

portanto é possível verificar as determinações sociais na produção da PCD. 

 Pressuposto 3: Analisar os paradigmas teóricos, a história das PCD e 

acompanhando uma maneira de representá-los, por exemplo: hoje existe um embate 

entre uma visão biomédica da deficiência que olha a PCD a partir de uma lesão 

qualquer que seja e há uma outra disposição que se opõem a essa e que coloca que a 

deficiência como um desrespeito a participação social. Portanto, uma sociedade que 

discrimina, que subordina, a partir do critério só da eficiência produtiva ela é uma 

sociedade deficiente e todo sujeito que participa, age, vive, convive e se relaciona 

integra-se no seu tempo, age com o outro, defende-se, posiciona-se, tem uma 

capacidade de viver, assim a deficiência não pode ser prescrita pela lesão, nem só pela 

eficiência produtiva, mas pela capacidade de participação. 

 Esses pressupostos encaminhados no direcionamento dessa pesquisa, servirá de 

orientação para conhecer a vida dos sujeitos, seus problemas estruturais, como: 

educação, trabalho, mobilidade, quebrando assim o paradigma da deficiência ser vista a 

partir do que se denomina como eficiência, no caso o produzir, consumir, adaptar-se ao 

capital. Para Chaveiro e Vasconcellos (2017, p. 11): 

[...] interpretar o sujeito e sua ligação com o espaço observando as trajetórias, 

os percursos, os limites e as imensas possibilidades sociais. Isso ajusta-se ás 

pesquisas de PCD, pois permite enxergar, de maneira totalizante o modo 

como a sociedade burguesa moderna cria empobrecimentos de vida, segrega, 

elabora preconceitos e faz negócios ideológicos a partir de uma visão liberal 

do ser humano e da vida.  

 

Portanto, aqui se desencadeiam novos direcionamentos na forma de olhar o 

conceito de deficiência para além da lesão e como uma maneira de observar as 

trajetórias da PCD, seja nos seus dramas ou nos seus desafios políticos. Existe a 

Declaração da Pessoa Com Deficiência, cabe ao Estado, nesse caso o brasileiro, a 

construção de uma sociedade mais justa, com menor desigualdade social, para isso o 
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poder público tem o dever de garantir e assegurar que PCD possam exercer e ter a 

viabilização de seus direitos individuais e sociais. 

 

2.2. A Pessoa Com Deficiência Física (PCDF) 

A análise conjuntural dessa pesquisa está pautada na Pessoa Com Deficiência 

Física (PCDF), sendo essa definida, de acordo com o Guia dos Direitos da Pessoa com 

deficiência (2006), como a pessoa com comprometimento do aparelho locomotor que 

compreende ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. O conceito de 

pessoa com deficiência que está contido no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 

2004, qual seja, in verbis: 

...a (pessoa) que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de 

atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a) deficiência física: 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 

as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções) deficiência 

auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz. 2.000Hz e 

3.000Hz;c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 

menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores) deficiência mental: funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: 1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades 

sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. 

habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho; e) deficiência múltipla – 

associação de duas ou mais deficiências. 

 

Todos esses conceitos contidos no Decreto n° 5.296/04 podem ser 

compreendidos nas seguintes classificações: 

 

Quadro 2 – Definições de Deficiências. 

Tipo Definição 

Paraplegia Perda total das funções motoras dos membros inferiores. 

Paraparesia Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. 

Monoplegia 
Perda total das funções motoras de um só membro (inferior ou 

posterior) 

Monoparesia 
Perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior ou 

posterior) 

Tetraplegia Perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. 

Tetraparesia Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores. 
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Triplegia Perda total das funções motoras em três membros. 

Triparesia Perda parcial das funções motoras em três membros. 

Hemiplegia 
Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito ou 

esquerdo) 

Hemiparesia 
Perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo (direito 

ou esquerdo) 

Amputação 
Perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de 

membro. 
Fonte: Adaptação de Santos, C. (2017). 

 

As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em 

conjunto, podem reduzir o quadro de limitações físicas de grau de variáveis. A 

deficiência física é todo comprometimento da mobilidade, coordenação motora geral ou 

da fala, causado por lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas ou ainda por 

má formação congênita ou adquirida. Segundo o IBGE (2010), cerca de 24,6 milhões de 

pessoas no Brasil possuem deficiências sendo que, mais 9 milhões apresentam algum 

tipo de deficiência física. Segundo o Ministério da Educação, a partir da Secretaria de 

Educação Especial, no Decreto nª 3.298 de 1999 da legislação brasileira, encontra-se o 

conceito de deficiência e de deficiência física, conforme se segue: 

Art. 3…: - Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – Deficiência – toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano; Art. 4…: - Deficiência Física 

– alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho 

locomotor que compreende o sistema Osteoarticular, o Sistema Muscular e o 

Sistema Nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses 

sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir grande limitações 

físicas de grau e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais 

afetados e o tipo de lesão ocorrida. (BRASIL, 2006, p. 28) 

 

De acordo com o Atendimento Educacional Especializado -AEE (2007), sabe-se, 

também, que nem sempre a deficiência física aparece isolada e, em muitos casos, 

encontra-se associações com privações sensoriais (visuais ou auditivas), deficiência 

mental, autismo etc. 

Sendo assim, a deficiência física está associada/ entendida como uma alteração 

no corpo que provoca uma dificuldade na movimentação. Dessa maneira pensar o 

planejamento de espaços públicos e privados é pensar, também, na PCDF. A deficiência 

física pode ser subdividida em: congênita ou adquirida; aguda ou crônica; permanente 

ou temporária; e progressiva ou não progressiva. 

A imensa supremacia da PCD residindo nas cidades interpela outras fontes e as 

tornam essenciais, como: a mobilidade. Com isso, há dois problemas na vida urbana da 
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PCD: a conquista do trabalho-emprego e a sua autonomia para mobilidade. 

Corroborando com Santos C. (2017), em relação ao direito a igualdade e oportunidade, 

o que merece destaque quando se fala de deficiência física é a acessibilidade. 

A Lei Federal n° 10.098/ 2000 obriga que toda construção, ampliação ou 

reforma de edifícios públicos ou privados, destinados ao uso coletivo devem ser 

executados de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida e instituiu, no âmbito da Secretaria do Estado de Direitos Humanos 

do Ministério da Justiça, o “Programa Nacional de Acessibilidade.”. 

Além disso, é obrigação do estado fornecer transportes e veículos para PCD, que 

atendam às necessidades de acessibilidade. De acordo com o Estatuto da Pessoa Com 

Deficiência (2015, p. 69), é de direito do PCD: 

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os 

obstáculos e barreiras ao seu acesso. § 1º Para fins de acessibilidade aos 

serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em todas as 

jurisdições, consideram-se como integrantes desses serviços os veículos, os 

terminais, as estações, os pontos de parada, o sistema viário e a prestação do 

serviço. § 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta Lei, sempre 

que houver interação com a matéria nela regulada, a outorga, a concessão, a 

permissão, a autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de serviços 

de transporte coletivo. § 3º Para colocação do símbolo internacional de 

acesso nos veículos, as empresas de transporte coletivo de passageiros 

dependem da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público 

responsável pela prestação do serviço.  

 

A busca pela compreensão da importância da acessibilidade para PCDF é um 

ponto relevante para a dinâmica desse trabalho. O dever de refletir sobre a distinção 

entre o diferente e o desigual, nos faz analisar o sujeito e o meio tentando obter soluções 

para que nos diversos espaços a acessibilidade seja conquista de um todo. Serpa (2004), 

ao discutir o espaço público por meio da acessibilidade diz: 

No espaço público da cidade contemporânea, o “capital escolar” e os modos 

de consumo são os elementos determinantes das identidades sociais. Aqui, 

diferença e desigualdade articula-se no processo de apropriação espacial, 

definindo uma acessibilidade que é sobre tudo simbólica (p. 26). 

 

O debate acerca dos espaços públicos ou privados, em busca de uma melhor 

locomoção, assistência e aceitação da PCDF é o que nos faz dialogar sobre 

acessibilidade. Quem são e onde estão os PCD, os lugares que elas ocupam, se estão no 

trabalho, nas ruas, nas escolas, nas universidades, nos bancos, nas praças, nos 

shoppings, no transporte público, entre outros. A busca pela inserção desses indivíduos 

na sociedade vem se consolidando, mas precisamos que eles se apropriem dos diversos 
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espaços da sociedade e, para isso, há de se apresentar políticas públicas que cumpram a 

lei para o PCD. 

 

2.3. A cartografia da Pessoa Com Deficiência (PCD) no Vão do Paranã 

A cartografia da Pessoa Com Deficiência é o cerne principal dessa pesquisa, pois 

a intenção é investigar quem são, onde estão, o que fazem esses sujeitos. Quais são seus 

dramas, angústias, vontades, felicidades entre outras características para compreender a 

vida de um indivíduo. Há com isso perguntas essências para esse contexto, como: É 

possível determinar como ocorre a apropriação desses espaços públicos pela Pessoa 

Com Deficiência? Como se apresentam os conflitos da cidade e da PCD? As cidades do 

Vão do Paranã são pensadas e planejadas para receber essa população de forma a 

garantir a igualdade de acesso?  

Entender os processos históricos do Vão do Paranã, pela materialização do 

espaço na perspectiva do PCD que vivem nesses lugares, de modo a compreender a 

relação socioespacial dos munícipios estudados sob o aspecto da acessibilidade. Assim, 

essa cartografia existencial se ocupa de um universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes associadas a uma tradução numérica. O propósito 

é entender a PCD, dando valor ao termo “pessoa”, pois são analisados os indicadores do 

PCD como: gênero, raça/ cor, classes de idade, renda, os que frequentam escolas e os 

que não frequentam, os que trabalham e os que estão enclausurados. Esses dados serão 

pautados em dados primários e por meio dos dados secundários percebe-se o 

quantitativo de deficientes por município e o tipo de deficiência baseando nos 

microdados do IBGE (2010).3 

Tabela 5 – Pessoas Com Deficiência na Microrregião do Vão do Paranã. 

Tipo de 

 deficiência 

Homens 

% 

Mulheres  

% 

Total  

% 

Visual 0,10% 0,10% 0,20% 

Auditiva 0,09% 0,07% 0,16% 

De locomoção 0,17% 0,15% 0,32% 

Intelectual 0,84% 0,67% 1,51% 
Fonte: Microdados IBGE (2010).  

Elaboração: Jamylle Passos, 2018. 

 

                                                 
3 Será apresentado nas seguintes páginas dados secundários, para entende-los devemos saber que o IBGE 

trabalha com um número X de pessoas entrevistadas dentre essas iremos fazer uma análise do número de 

pessoas com alguma deficiência, dentre as suas declarações. Devemos nos atentar a observação da 

proporção da população com deficiência que irá aparecer com uma frequência. Para cada frequência 

existe uma identificação para verificar a tabela, exemplo o número 2 equivale a identificação 2 na tabela 

contendo o nome do município o restante das informações. 
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Mapa 3 – Mapa das Pessoas com Deficiência de Mobilidade. 

 
Fonte: Microdados-Censo (IBGE, 2010). 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 
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No Mapa 3 o município de Posse apresenta o maior quantitativo de pessoas sem 

mobilidade para caminhar. Ao observar o município de São Domingos podemos 

identificar que, apesar do pequeno quantitativo populacional, apresenta um dado per 

capita relativamente alto de PCDFs.  

A microrregião do Vão do Paranã, localizada em uma região de fronteira, em 

que seus municípios apresentam problemas urbanos como quaisquer cidades 

interioranas do Brasil, nos fazer pensar em uma análise qualitativa quanto a esses 

ambientes: Como acontece o deslocamento do PCDF nos municípios do Vão do Paranã? 

Existe um atendimento de saúde e assistência social de qualidade para essas pessoas? A 

renda relativamente baixa prejudica a qualidade de vida desses individuais? Quais as 

possibilidades de superação das barreiras preconceituosas e da ausência de políticas 

públicas em munícipios pequenos? São indagações que estão atravessando essa pesquisa 

e serão respondidas ao longo desse trabalho.  

Sobre a trajetória de vida dessas pessoas, Chaveiro e Vasconcellos (2018 p. 33), 

nos diz: 

Centrada na ideia de trajetória de vida e incorporada a noção de espaço como 

suporte, meio e condição das trajetórias, esforçando-se para exemplificar na 

vida concreta as suas representações teóricas, a cartografia exerce uma 

compreensão política do mundo e das Pessoas-paisagem. Deflagra um saber 

comprometido com a prática e uma prática instaurada no saber. Deflagra, 

ainda, o dever de perceber e sentir o que emana da leitura da paisagem.  

 

O entendimento das pessoas-paisagem, apresentadas por Chaveiro e 

Vasconcellos (2018), é um dos caminhos para verificar as condições de vida das PCDF 

residentes no Vão do Paranã. Essas pessoas certamente criaram e criam trajetórias todos 

os dias, buscam possibilidades e atravessam barreiras humanas e biológicas. 

Devemos construir o paradigma da inserção, assim essas pessoas não serão mais 

privadas de circular pela cidade, de socializar em uma escola ou em um bar. Desse 

modo, damos enfoque a luta pela igualdade de direitos e as possibilidades das políticas 

públicas que são tão ausentes nessa região.  

A dessocialização dessas pessoas torna o espaço banal e injusto. O mapa 4 nos 

mostra qualitativamente que o PCDF ocupa, também, o Vão do Paranã e se ele está 

nesses locais, ele precisa de assistência, direitos e igualdade. 
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Mapa 4 – Mapa das Pessoas Com Deficiência Mental ou Intelectual Total. 

Fonte: Microdados-Censo (IBGE, 2010). 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 
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A partir dos microdados do IBGE (2010) e os dados organizados no Mapa 4, 

verificamos um destaque do município de Posse, por apresentar o maior quantidade 

populacional da região, seguido pelos municípios de São Domingos e Alvorada do 

Norte. 

Posse possui uma sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), que tem como objetivo promover a saúde, a educação, a assistência social, a 

proteção, a capacitação e a autogestão, principalmente, das Pessoas Com Deficiência 

Intelectual, atendendo a crianças e adolescentes, a partir da educação especializada ao 

estudante com deficiência intelectual. Isso mostra que o munícipio, como sendo o único 

dos doze da microrregião com essa sede, comporta esse apoio importante a esse grupo 

social e que demostra o despertar da comunidade local a Pessoas Com Deficiência. 
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Mapa 5 – Mapa Das Pessoas Com Deficiência Visual. 

Fonte: Microdados-Censo (IBGE, 2010). 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 
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Mapa 6 – Mapa das Pessoas Com Deficiência Auditiva. 

Fonte: Microdados-Censo (IBGE, 2010). 

Elaboração: Jamylle Passos, 2019. 
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Ao comparar os Mapas 5 e 6 com o 4 e o 3, percebe-se que ambos apresentam 

índices menores de frequência. Uma atenção especial ao município de São Domingos 

que continua com um índice relativamente alto se comparado aos outros municípios, 

tanto deficientes visuais como de auditivos.  

Essas duas deficiências devem ser observadas, principalmente, no caráter da 

inserção desses individuas na sociedade. Quando analisa-se os dados secundários dos 

mapas e tabelas percebe-se que nos munícipios onde o quantitativo populacional é 

pequeno, o número de PCD é altíssimo. Nessa análise cartográfica a de se pensar nas 

políticas públicas voltadas para cidades interioranas com alto número de PCD, se há 

assistência social das prefeituras, se existem casas de apoio entre outras questões 

relevantes. Assim, precisamos identificar as relações sociais, como aponta Girardi 

(2009, p. 149): 

O conceito “mapa” é usado para dizer de referências (não necessariamente 

fixas) com as quais as pessoas lidam com o mundo, ou seja, como elas se 

territorializam; mas este mundo e estas pessoas mudam o tempo todo, 

exigindo que este mapa seja refeito o tempo todo. Portanto, o mapa nunca 

está pronto, mas constantemente sendo refeito, ora de modo mais lento, ora 

de modo mais brusco. O que impulsiona mudanças no mapa são fluxos de 

intensidades que promovem a desterritorialização, já que, se o território não é 

mais o mesmo, o mapa também não pode ser. O novo mapa revela uma 

reterritorialização, que já é territorialização (pois se estabiliza), que pode ser 

novamente desterritorializada, e assim por diante. 

 

Esse tipo de pesquisa não se concretiza nem se pauta, apenas, em dados 

secundários, o propósito é por uma cartografia da existência, da vivência da luta pela 

apropriação do espaço. Atentos a essa cartografia, Chaveiro e Vasconcellos (2017, p. 

13) esclarecem: 

As práticas espaciais, formadas por conteúdos históricos, sociais, culturais, 

econômicos, representacionais, traçam CARTOGRAFIAS DE DEVIRES, 

geram mapas existenciais. Ou seja, geram ações, cruzamentos, bifurcações 

que põem o sujeito em movimento no movimento do mundo. 

 

Apesar da análise feita nesse segundo capítulo partir do conjunto municipal 

(cidade-campo), percebe-se que os contextos analisados no mapa se concentram nas 

dinâmicas urbanas. Isso não quer dizer que seja excludente a deficiências no campo, na 

verdade essas provocam inquietações por estarem camufladas e, assim, não 

conseguimos discutir e analisar com a precisão merecida e devida. Lefbvre (1991) diz 

que a cidade sempre teve relações com a sociedade no seu conjunto. Conforme, Sposito 

(2010, p. 115), “[...] a diferença social não é atributo apenas da cidade, mas do campo 

também.”. Concretiza-se, nesse capítulo, uma análise através dos dados secundários 
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buscando entender o quantitativo de PCD, para que, no capítulo seguinte, se analise de 

maneira qualitativa buscando entender a vivência, a experiência, o dia-a-dia do PCD 

residente no Vão do Paranã, por meio de atividades de campo e entrevistas que 

sustentaram o resultado vivo dessa pesquisa.   
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CAPÍTULO 03 – A LINGUAGEM QUE SAI DO CORPO E HABITA O 

MUNDO: as narrativas da cartografia existencial da Pessoa Com Deficiência 

Física (PCDF). 

 

[...] cada corpo é um mapa. Cartografar é olhar a paisagem que existe em 

cada mapa humano. Pessoas são composições paisagísticas que exibem o que 

é visível e o que é invisível ao olhar. (CHAVEIRO E VASCONCELLOS, 

2018, p. 32) 

 

3.1. As narrativas como metodologia para descrever a Pessoa Com Deficiência 

(PCD) na Geografia. 

O corpo a casa que habito 

O corpo algo tão palpável, concreto visível e ao mesmo tempo pode ser tão 

abstrato, subjetivo. Fonte de tantos prazeres, castigos e tantos medos e 

vergonhas. É a casa que habitamos por toda a vida e que carregamos como 

um “caracol” carrega sua casa nas costas, sem poder se livrar dele. (LIMA; 

MENDES, 2018, p. 139) 

 

Um grupo de geógrafos brasileiros, entre os quais se destacam Marandola, 

Suzuki (2006), Silva (2013), Chaveiro (2016) e outros em nível internacional como 

Claval (2007) e Berdoulay (1998), trouxeram para a Geografia a narrativa como método 

para se investigar geograficamente. Muitos desses profissionais, ao perceberem que 

qualquer campo científico, e a Geografia também, lidam com formas de narrar o real, 

interrogaram o seu modo de dizer.  

Nos últimos anos, especialmente a partir de 1990, a relação próxima da 

Geografia com a antropologia e a psicologia, no campo do estudo dos sujeitos, da 

cultura e das realidades territoriais passaram também a legitimar às várias formas de 

narrativa como um recurso metodológico. O diálogo com o campo da análise do 

discurso, mediante o qual se verifica o conceito de comunidade de fala ou o de 

sociolinguística, para os quais todo grupo social exerce a sua relação objetiva com o 

mundo mediante a linguagem. 

 A linguagem, como as ideias e as formas ideológicas, são, portanto, 

expressões sociais de grupos e forma de constituí-los. Baseando-se nesses pressupostos, 

essa pesquisa avaliará as narrativas de entrevistas com as Deficiências Físicas no Vão 

do Paranã. Para a narrativa os critérios serão os seguintes: a vida cotidiana do indivíduo, 

suas angústias e seus desejos, foram escolhidos tais sujeitos que estavam dispostos a 

contribuir com suas histórias de vida para o fechamento de resultados desse trabalho. 
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A construção de narrativas, contextualizando a vivência de Pessoas Com 

Deficiência, significa retratar, relatar, demostrar que essas pessoas são reais, que vivem 

conflitos, passam por tristezas e alegrias, que sentem o desejo do trabalho, do 

reconhecimento, do corpo como qualquer outro ser humano. Pautada em relatos de 

experiências, o sentido maior se dá em relatar e discutir suas maiores angústias e 

felicidades. Assim, as experiências que serão retratadas apresentam caráter positivo e/ou 

negativo, assim construímos os relatos de memória apontados por cada um. Passegi 

(2011, p. 36) dialoga sobre a memória e as narrativas: 

O êxito da escrita do memorial se realizaria quando o autor explora o 

potencial da refletividade autobiográfica e se deixa envolver pelo 

encantamento estético e ético do fazer da vida intelectual e profissional um 

texto acadêmico como arte autoformadora de si mesmo como profissional. 

 

Para uma pesquisa onde os resultados estão concretizados de forma qualitativa, 

dar destaque a quem foi entrevistado é essencial, para mostrar a envergadura de um 

trabalho que realmente contribua para a ciência, mas, também, para garantir e assegurar 

os direitos desses indivíduos. Segundo Souza e Cabral (2015, p. 153): 

Dado o valor formativo que a entrevista carrega, é importante observar que 

tal técnica pode significar importante contribuição para a pesquisa. A 

relevância da entrevista como técnica utilizada nas pesquisas qualitativas é 

amplamente reconhecida. 

 

Diante disso, a preocupação na demonstração dos resultados é em estabelecer a 

dinâmica entre o narrador e o entrevistado. Para isso, foram aplicados questionários que 

conduziram para o entendimento do dia-a-dia dessas pessoas. Jovchelovitch e Bauer 

(2010) apresentam como deve se estabelecer uma entrevista narrativa:  

 

Quadro 3 – Regras para uma narrativa. 

Fases 

Regras  

Preparação  

 

Exploração do campo (leitura de documentos, notas relatos, etc.); 

Formulação de questões exmanentes (aquelas que refletem intenções do 

pesquisador, suas formulações e linguagens. As questões exmanentes 

distinguem-se das imanentes (temas, tópicos e relatos de acontecimentos 

que surgem durante a narração [...])  

 

1-Iniciação 

 

Formulação do tópico inicial para a narração; Emprego de auxílios 

visuais (dispositivos da memória fotografias, objetos, imagens e outros). 

2-Narração 

central 

 

Não interromper; Somente encorajamento não verbal para continuar a 

narração; Esperar para os sinais de finalização (coda). 

3-Fase de Somente “Que aconteceu então?”; Não dar opiniões ou fazer perguntas 
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perguntas 

 

sobre atitudes; Não discutir sobre contradições; Não fazer perguntas do 

tipo “por quê?”. 

 

4-Fala 

conclusiva 

 

Parar de gravar; São permitidas perguntas do tipo “por quê?”; Fazer 

anotações imediatamente depois da entrevista. 

 

Fonte: Jovchelovitch e Bauer (2010, p. 97). 

 

A geografia contemporânea atual vem trabalhando com as narrativas em 

diversos contextos, sempre se relacionando com ciências como a psicologia, 

antropologia e sociologia, para contextualizar histórias de vida e dar significado as 

entrevistas de trabalhos científicos. 

De acordo com Susuki (2006, p. 66): 

[...] o espaço da narrativa não é o mesmo com o qual trabalha o geógrafo, de 

maneira geral; tal pesquisador está preocupado com mundo em que vivemos. 

Por mais que o mundo possa ser interpretado, e compreendido, de modos 

diferentes, não é o espaço da ficção. 

 

Sobre a linguagem e as narrativas, autores como Chaveiro (2015), Barthes 

(2004), Lima e Mendes (2018), abordam como essa narratividade está entre nós como 

experiência humana. Segundo Barthes (2004), para descrever uma narrativa é necessário 

uma teoria, a pesquisa e a análise para a exposição do trabalho. Assim, no nível dessas 

conformidades estão os diferentes instrumentos, da pluralidade de narrativas, 

estabelecendo suas diversidades históricas, geográficas e culturais. 

Sobre as inúmeras narrativas no mundo, diz Barthes (2004, p.19): 

[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em 

todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 

humanidade; não há, não há em parte alguma povo algum sem narrativa; 

todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas são apreciadas 

em comum por homens de cultura diferente, e mesmo oposta; a narrativa 

diriculariza a boa e má literatura: internacional, trans-histórica, transcultural, 

a narrativa está aí, como a vida.  

 

O desafio na Geografia, para o relato de narrativas de acordo com Chaveiro 

(2015, p. 41) é: “[...] a Geografia se funda como narrativa; como narrativa produz o seu 

sentido, comunica, gera a sua personalidade no interior do campo acadêmico e 

científico. Sobre as narrativas contextualiza, Chaveiro (2015, p. 41) 

A aproximação entre Geografia e Literatura, em termos de estrutura de 

linguagem e de organização das esferas do conhecimento, significa entrançar 

o mundo do conceito – próprio da empresa acadêmico científica – ao mundo 

da experiência humana. No logro da experiência humana pode-se conceber o 

que é crucial no trabalho da narratividade literária: a dramaticidade da vida e 

os seus contornos semióticos infinitos. E ambos circulam, medeiam e 
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nucleiam o espaço. Como mediação entre o dizer e a experiência o espaço é, 

também, tônus da linguagem, conteúdo da vida humana. O espaço é cifra – e 

texto, pois marca social e existencial. 

 

Nesta perspectiva, as entrevistas que serão colocadas nesse capítulo em forma de 

narrativas, evidenciam como a Pessoa Com Deficiência pode ser o narrador da sua 

própria existência. Assim, destacando o uso da linguagem adequada, as inquietações, os 

desejos, o uso da linguagem, destacam Lima e Mendes (2018, p. 143): 

No nosso entendimento, enquanto a deficiência é, por primazia, uma 

linguagem que passa a habitar um corpo, a arte é linguagem que sai do corpo 

e habita o mundo. Ela desabita o corpo para se instalar fora, no espaço, como 

uma extensão criativa da existência, tornando-se paisagens vestidas de 

palavras, de imagens, de sons, de gestos. Mas, paradoxalmente, torna-se 

linguagem do corpo. Ela, a arte, lida bem com as deficiências pois se 

constituiu a partir do estranhamento, do incômodo, do inominado, da 

imprecisão dos conceitos e da importância da própria palavra. O belo é 

traduzido pela capacidade de intrometer-se, estranhar-se nessas fissuras.  

 

A construção de narrativas, nos resultados desse trabalho terá um sentido de 

analisar com maior sensibilidade as histórias de vida contadas por cada entrevistado, 

como posto por Barthes (2004). Apesar de alguns comentaristas admitirem que a ideia 

de uma estrutura narrativa não pode questionar a análise literária das ciências 

experimentais, outros colocam as narrativas como um método puramente indutivo, o 

que é considerado pelo autor como utópico. Nessa pesquisa, o sentido das narrativas é 

evidenciar as trajetórias de vida de cada indivíduo. 

 

3.2. A acessibilidade no Vão do Paranã: uma análise da infraestrutura das cidades. 

A acessibilidade é uma preocupação constante da arquitetura e do urbanismo e, 

também, da Geografia, e está diretamente ligada ao fornecimento de condições à 

Pessoas Com Deficiência ou mobilidade reduzida. O sentido da acessibilidade é sentir 

livre o direito da circulação sem barreiras arquitetônicas que possam impedir os 

indivíduos de frequentar lugares públicos e privados, como: bancos, praças, igrejas, 

bares e restaurantes. Adiante serão apontados como os espaços públicos ainda são mais 

precarizados que os espaços privados. Serpa (2004, p. 32), dialoga sobre os espaços 

públicos: 

A soma de processos de apropriação de um coletivo de indivíduos não é 

suficiente para legitimar a noção de espaço público. O parque público é um 

espaço aberto ao público, acessível a todos, posto à disposição dos usuários, 

mas todas essas características não são suficientes para defini-lo como espaço 

público. 
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Infelizmente, nos grandes centros urbanos ainda existem esses impedimentos e 

nos municípios menores o problema é maior, pela falta do reforço do diálogo quanto a 

necessidade de lugares acessíveis nesses espaços. Conforme, Gleeson (1999, p. 1): 

A deficiência é, simplesmente, uma experiência humana de vital importância 

que a Geografia não pode dar ao luxo de ignorar. A falta de colocar a 

deficiência como uma preocupação central só pode empobrecer a disciplina, 

teórica e empiricamente. 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a NBR7 9050 define 

acessibilidade como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 

para a utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos e elementos. Os municípios pequenos no Brasil, tendem a 

apresentar um espaço urbano com pouca diversidade, mesmo que algumas cidades já 

apresentem uma diferença clara entre centro e periferia. Com isso, é possível constatar 

que o “miolo” da cidade, no centro, ainda existem espaços adequados para 

acessibilidade da PCD, contudo os bairros mais afastados são deixados de lado. 

Os espaços urbanos dos municípios do Vão do Paranã, apresentam vários 

problemas de infraestrutura, principalmente nas ruas e praças das cidades. Uma das 

justificativas são os poucos recursos que chegam as prefeituras municipais, que ficam à 

mercê de suas próprias verbas. Alguns bancos privados possuem rampas adequadas, 

faixas para deficientes e placas de acordo com a ABNT e com as leis de acessibilidade, 

outros não, principalmente, os mais antigos. Seguem imagens que representam os 

espaços urbanos em alguns municípios do Vão do Paranã.  

Figura. 1 – Rua no município de São Domingos. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 
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Figura 2 – Rua no município de São Domingos. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 3 – Banco do Brasil no município de São Domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 
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Figura 4 – Praça da Matriz no município de São Domingos. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

O município de São Domingos possui um núcleo urbano com paisagens 

históricas e teve seu povoamento no século XIII. Nas imagens identificam-se praças, 

ruas e bancos e percebemos como existe um desgaste da estrutura desses instrumentos, 

mostrando alguns dos desafios para a circulação do PCDF. Na Figura 3 observa-se uma 

placa que representa estacionamento para deficiente, essa placa apresenta um desgaste, 

o mesmo com a faixa que deveria estar visível no chão, mas não aparece. Essas são uma 

das amostras tanto do espaço público como do privado, onde se verificam o abandono 

que criam problemas de circulação.  “A cidade, marcada pela concentração [...] é espaço 

propício à realização de atividades que requerem encontro, proximidade ou 

possibilidade de comunicação, especialização ou complementariedade de papéis e 

funções”. (SPOSITO, 2010, p. 116). Seguem imagens do município de Divinópolis:  
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Figura 5 – Banco do Brasil em Divinópolis de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 6 – Praça em Divinópolis de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Nas imagens 5 e 6, que apresentam o município de Divinópolis, mostram que a 

cidade possibilita uma melhor circulação de pessoas, principalmente para PCDF. 

Quando se olha a Figura 5 é perceptível como o Banco do Brasil foi bem planejado e 

tem uma estrutura física para atender a PCD. Essa agência é mais do que a do município 

de São Domingos uma das hipóteses que pode explicar as faixas coloridas corretamente 

para PCD, uma entrada plana, onde uma pessoa que esteja em uma cadeira de rodas 

pode circular tranquilamente. O acesso da pessoa com deficiência é um direito 

especificado no § 2º do art. 227 e no Art. 244, nos quais se encontram as disposições 

que asseguram o direito à acessibilidade e que dizem:  
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Art. 227. [...] § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros 

e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte 

coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência. Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 

edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivos atualmente 

existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de 

deficiência, conforme o disposto no artigo 227,§ 2º. 

 

 As figuras seguintes representaram os municípios de Simolândia e Alvorada do 

Norte: 

Figura 7 – Unidade Hospitalar município de Simolândia. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 8 – Praça da Academia de Saúde – Município de 

Simolândia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 
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Figura 9 – Banco Bradesco no município de Alvorada do Norte. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Difícil não relacionar esses dois municípios, chamados por Barreira (2002), de 

“cidades gêmeas” e separadas por uma ponte. Apesar de administrações municipais 

distintas, possuem basicamente as mesmas características e uma depende da outra. Nas 

Imagens 7 e 8 verifica-se a unidade hospitalar de Simolândia e a Praça da Saúde. Na 

Imagem 19 tem-se uma agência do Banco Bradesco e verifica-se que os espaços 

privados também são falhos quando pensamos em acessibilidade, pois, apesar da rampa 

não possui nenhuma sinalizando orientando a PCF, que, provavelmente, sofre com essa 

ausência. Diz Sassaki (2003, p. 34) sobre a sociedade e a deficiência:  

Sob a ótica dos dias de hoje, a integração constitui um esforço unilateral tão 

somente da pessoa com deficiência e seus aliados (a família, a instituição 

especializada e algumas pessoas da comunidade que abracem a causa da 

inserção social), sendo que estes tentam torná-la mais aceitável no seio da 

sociedade. 

 

No contexto das cidades gêmeas percebeu-se que as agências bancárias e 

principais supermercados estão localizados no município de Alvorada do Norte, e que 

um município depende do outro. Quanto a estrutura física da cidades, verificaram-se 

poucas praças e espaços de lazer, muitos buracos, muitas ruas sem asfalto, falta de 

estrutura nos bancos privados para acessibilidade do PCD (Imagem 9). Seguem as 

imagens referentes ao município de Posse: 
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Figura 10 – Banco Itaú no município de Posse. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 11 – Banco do Brasil no município de Posse. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 12 – Praça no município de Posse. 

 
Autor: Jamylle Passos, 2019. 
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No município de Posse percebeu-se que a cidade apresenta uma estrutura física 

diversa, comparada com as demais. Identifica-se que as estruturas dos bancos, possuem 

rampas adequadas, mas ainda há ausência de sinalização para a vaga de estacionamento 

direcionada ao PCD. Seguem imagens sobre o município de Iaciara.  

 

               Figura 13 – Banco Bradesco em Iaciara. 

 
Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 14 – Banco do Brasil em Iaciara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Jamylle Passos, 2019. 
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Figura 15 – Praça em Iaciara. 

 
Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

Esse município que cresceu com a expansão da fronteira, apresenta uma 

arquitetura e estrutura física bem parecida com o município de Posse e os municípios do 

Oeste baiano. Possui duas jovens agências bancárias que seguem os padrões corretos 

para acessibilidade da PCD. Contudo, a praça (Figura 15), demonstra como as barreiras 

físicas são evidentes, dificultando a circulação da PCDF. A acessibilidade é algo 

fundamental para a PCD, as barreiras impostas nas cidades dificultam a vida dessas 

pessoas e trazem frustações às suas vidas. De acordo com Lima e Mendes (2018) 

O corpo, algo tão palpável, concreto visível e ao mesmo tempo pode ser tão 

abstrato, subjetivo. Fonte de tantos prazeres, castigos e de tantos medos e 94 

vergonhas. É a casa em que habitamos por toda a vida e que carregamos 

como um “caracol” carrega sua casa nas costas, sem poder se livrar dele. 

 

Sobre a acessibilidade nos municípios Vão do Paranã, percebe-se que a ausência 

de lugares acessíveis ao PCD está ligada ao abandono das cidades pelo poder público. 

Existe uma necessidade de diálogo com as prefeituras para mudar esse quadro. 

 

3.3. A construção de narrativas diante de experiências de vida da Pessoa Com 

Deficiência Física (PCDF) no Vão do Paranã 

 

As narrativas da PCDF expostas ao longo desse trabalho, tem o objetivo de 

mostrar como essas pessoas construíram suas trajetórias de vida, como observam as 

cidades que residem e o principal: quais são seus sonhos nesse mundo cheio de 
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impossibilidades e barreiras. Os instrumentos e técnica utilizados para exposição dessas 

narrativas apresentam a intenção de revelar aos leitores uma reflexão profunda sobre as 

histórias de vidas. Esse tipo de metodologia proporciona a pesquisa um caráter 

qualitativo, sabendo que as reflexões partem das repostas dadas pelos entrevistados. 

Em um trabalho de campo (ocorrido no dia 10 de junho de 2018) nos munícipios 

de Iaciara e Posse, foi possível obter algumas informações sobre os dramas de algumas 

PCD que residem nessas cidades. Posse, a cidade que cresceu com chegada da BR-020 

Brasília-Salvador, é a que contém o maior número de habitantes e serviços. O município 

de Iaciara que tem um destaque na pecuária.  

Uma visita técnica ao CRAS, em Iaciara, identificou-se que o município não está 

cadastrado no Centro de Referência Especializada em Deficiência Social (CRES), que é 

utilizado para atender a alta complexidade de PCD, mesmo o município possuindo um 

número alto de pessoas nessas condições.  

A Ação Sindical sobre o Trabalhador Deficiente utiliza-se de muitas maneiras 

para começar a se concentrar no trabalho relacionando com a deficiência. Alguns 

exemplos apontados pelo Sindicato são: 

• Membros da família do trabalhador com deficiência. 

• Ratificação nacional da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPC) ou legislação nacional. 

• Em muitos países, os sindicatos estão cumprindo a legislação de cotas para 

empregar pessoas com deficiência. 

• Respostas à discriminação contra pessoas com deficiência no local de trabalho. 

• Debates internos sobre a questão da deficiência. 

• Apoios de organização externas, tais como as de treinamentos ou de 

conscientização. 

• Questões de saúde e segurança. 

 Dentre as pontuações, as questões sobre saúde e segurança estão estreitamente 

vinculadas com outras relacionadas à deficiência. Nas narrativas que serão descritas é 

possível identificar como a possibilidade do trabalho é essencial na vida das pessoas, e 

como as políticas públicas e sindicatos como esses fazem a diferença na vida de PCF.  
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Quadro 4 – Quadro do número de entrevistados. 

Pessoa 

entrevistada 

Tipo de 

deficiência 

Idade e sexo Local onde 

mora 

Desafios 

V.X.S Paralisia 

Infantil 

(Nasceu com a 

Deficiência.) 

52 anos/ 

Feminino 

Iaciara As barreiras 

socioeconômicas 

Z.A.O Paraplégico 

(Deficiência 

adquirida.) 

40 anos/ 

Masculino 

Posse As barreiras 

arquitetônicas 

que impedem a 

locomoção do 

cadeirante 

L.R.M Paralisia 

Infantil 

(Adquirida 

com 7 meses 

após o 

nascimento.) 

43 anos/ 

Masculino 

São Domingos Falta de acesso 

as praças e 

comércios. 

J.C.A.O Nanismo 

(Nasceu com a 

deficiência.) 

30 anos/ 

Masculino 

Divinópolis de 

Goiás 

Sessões de 

fisioterapia (para 

diminuir as 

dores 

musculares.) 

F.A.J Paralisia 

Infantil 

(Nasceu com a 

deficiência 

53 anos/ 

Masculino 

Alvorada do 

Norte 

Falta de 

oportunidade 

trabalho. 

R.R.V.B Atrofia 

Muscular 

Espinhal 

(AME) 

(Nasceu com a 

Deficiência.)  

37 anos/ 

Masculino 

Simolândia Falta de 

oportunidade de 

trabalho e 

estudo. 

Autora: Jamylle Passos, 2019. 
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Visitamos o CRAS na cidade de Iaciara para identificar, em um primeiro 

momento, as PCD que buscam ajuda nessas instituições públicas. Segundo a senhora 

V.V., as cadeiras de rodas ofertadas nesse CRAS, chegam por meio de uma demanda 

conferida por fatores socioeconômicos do PCD, assim elabora-se um processo e este 

será enviado para o governo do estado de Goiás. Há uma procura bem expressiva de 

PCD por fraldas e existe um número alto de pessoas que adquiriam deficiência no 

trabalho rural, em sua maioria trabalhadores que exercem sua função em diárias e não 

têm vínculos empregatícios, dessa forma procuram o CRAS para viabilizar o BPC. 

O primeiro drama, angústias e alegrias analisadas aconteceu município de 

Iaciara, concedida pela Sra. V.X.S., residente nesta cidade, com 52 anos, viúva, mulher, 

não possui escolaridade, católica, tem uma cadeira de rodas em estado precário, recebe 

uma pensão do seu falecido esposo e deu entrada recentemente no INSS para se 

aposentar. Recebe regularmente o BPC. Relatos de dona V.X.S: 

Faço minha filha, três sessões de hemodiálise por semana, me desloco de 

Iaciara para Formosa. Não ganho almoço da prefeitura, na maioria das vezes 

fico com fome. Há cinco anos comecei a perder a mobilidade das pernas e 

depois tive que amputá-las. Sinto dificuldades de ir aos bancos. A cidade não 

é preparada, tem buracos, não tem rampas, os carros ficam estacionados na 

porta dos comércios. 

 

Figura 16 – Cadeira de rodas da Sra. V.X.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Jamylle Passos, 2019. 
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Dona V.X.S. conta na entrevista a simplicidade de sua vida cotidiana e como 

enfrenta os problemas públicos e de saúde diariamente, no seu depoimento é percebível 

como a deficiência criou dramas, pois além da deficiência existe a pobreza que torna o 

espaço de vivência dessa pessoa mais inóspito sem condições de ser habitado. É 

importante ressalta, também que em alguns momentos existe a ausência total de 

assistência social, criando impossibilidades na vida da senhora V.X.S. Como diria, Lima 

e Mendes (2018, p. 157):  

O momento sublime desse diálogo é a revelação da possibilidade de falar/ 

narrar acontecimentos, reconstruindo a memória e, também, construindo um 

sentimento moral e ético para existência, independentemente do lugar e do 

tempo onde ela é vivida. 

 

Através dos relatos do Sr. Z.A.O., 40 anos de idade, solteiro, homem, católico, 

possui um carro e uma cadeira de rodas para se locomover. É vereador no seu quarto 

mandato pelo município de Posse, presidente da câmara de vereadores, aposentado, tem 

o nível superior completo formado no curso de ciências contábeis.  

Sobre a trajetória de vida e o contexto da vivência no município de Posse, Sr. 

Z.A.O conta: 

Sofri um acidente automobilístico há 15 anos atrás, eu era representante 

comercial da empresa arroz Tio Jorge nas 12 cidades do Nordeste goiano. No 

deslocamento de Iaciara para Posse sofri um capotamento. Tive a coluna 

fraturada, quebrou na altura da T10 vindo atingir a medula espinhal, ficando 

com sequelas, paraplégico. Não me adaptei a cadeira de rodas, mas já 

melhorei muito. Penso que o município de Posse precisa melhorar suas 

calçadas. Tenho vontade que um cadeirante possa andar sozinho de um lado 

para o outro, sem ajuda de ninguém.  Gostaria que deixassem acessíveis 

todos os ambientes. Minhas principais dificuldades no espaço público e 

privado são as calçadas, os bares faltam banheiros adaptados, sinto falta de 

conscientização e respeito com o cadeirante e vejo muitas barreiras 

arquitetônicas. 

 

Segundo Gonçalves e Santana (2018), os acidentes de trabalho se dão 

principalmente no translado que ocorre entre a casa e o local de trabalho e, por isso, são 

altamente capazes de gerar mutilações e traumatismos. No depoimento do Sr. Z.A,O., 

identificamos sua clareza diante de problemas que devem ser discutidos e resolvidos 

para uma melhor acessibilidade a PCDF no município de Posse, onde o Sr. Z.A.O. é 

uma figura pública de grande importância. A deficiência foi um grande desafio na vida 

desse sujeito, mas, com o tempo, ele foi criando possibilidades de viver uma vida 

normal.  

Rodrigues (2017, p. 31) diz que: “As relações sociais, afetivas, de caráter 

simbólica ou outra qualquer que anunciem o percurso de vida de um sujeito cobra-lhe 
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lucidez, discernimento, capacidade de ler o lugar.”. O que é elencando pelo autor 

representa muito bem o Sr. Z.A.O. que apresenta uma percepção da sua cartografia 

existencial admirável, criando assim possibilidades de uma melhor qualidade vida para 

ele e outros sujeitos que necessitam do seu trabalho. 

 Nesses dois depoimentos percebe-se que ambos passaram por dramas parecidos 

e estão tentando todos os dias continuar a vida. Nas duas histórias de vida de PCDF 

destacaram os problemas urbanos que impedem a locomoção dessas pessoas. Dona 

V.X.S., além de conviver com o drama da deficiência passa por uma dificuldade 

socioeconômica que dificulta a sua situação. O Sr. Z.A.O, por sua vez, é sucinto em seu 

relato enfatizando que vem tentando conviver com a deficiência e seguindo sua vida e, 

por isso, buscou possibilidades e continua no mercado de trabalho.  

A luta da pessoa com deficiência para a conquista do direito à cidadania e ao 

atendimento da deficiência vem ganhando espaço. Em todos os períodos históricos 

enfrentamos uma questão moral e política que avançou da total exclusão social até o 

debate atual de como melhor incluir e apoiar esse grupo social. 

O Sr. L.R.M., morador do município de São Domingos, de 43 anos, com o 

segundo grau completo, e de religião evangélica, mostrou sua cadeira especial para 

competição, que tem cinco anos de uso. O Sr. L.R.M. relata sua trajetória de vida: 

Tive uma deficiência adquirida aos 7 meses depois de nascido, “paralisia 

infantil”. Tenho um filho [que também nasceu com paralisia] e duas filhas 

gêmeas. Hoje eu sou cabelereiro, dou aula de violão, sou apicultor, faço rede, 

na verdade eu acho que estou muito bem no mercado de trabalho. Sou 

vereador também pela câmara municipal de São Domingos, mas não gosto de 

falar muito sobre isso, pois não quero que as pessoas pensem que eu vivo do 

dinheiro público apenas. Sobre a cidade de São Domingos, sendo sincero, 

falta acesso as praças, comércios. Eu já tentei implementar projetos de lei na 

câmara de vereadores, mas tudo é tão difícil. Acho que hoje em dia como 

consigo trabalhar vivo bem e sou feliz. 
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Figura 17 – Cadeira de Rodas Sr. L.R.M. 

 
Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

Pensando na importância do trabalho apontado pelo Sr. L.R.M, Marx (2004, p.4) 

disserta sobre a importância do trabalho na vida do homem: 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um 

processo em que o homem por sua própria, media, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 

como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 

pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, afim de 

apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 

atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza externa a ele e ao 

modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 

 

Vemos no relato do Sr. L.R.M aquilo que é apontado por Chaveiro e 

Vasconcellos (2019), “pessoas são museus”: “Pessoas com suas características 

existenciais singulares são acervos de cartas e mapas acumulados que traduzem as 

coisas ao mundo-suas carícias e suas ofensas- as suas marcas.” (CHAVEIRO; 

VASCONCELLOS, 2018, p. 28).  

No município de Divinópolis de Goiás, as narrativas foram formadas a partir da 

história do jovem J.C.A.O., de 30 anos, solteiro, religião adventista, cursou o ensino 

médio completo, tem um triciclo comprado com dinheiro que recebe do BPC por 

1.500,00 reais. O J.C.A.O., relatou que: 

Estou muito feliz, há ano não tomo nenhum medicamento e não sinto dores. 

O que ajudou melhorar minhas dores, foi a prática de andar a cavalo, todos os 

dias ando um pouco, ajudou no me desenvolvimento motor, no começo eu só 

procurei um corredor de vaquejada para aprender anatomia e gostei. Sou 
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professor de dança e o CRAS me convida as vezes para algumas palestras 

sobre PCD. Acho que as coisas que estou conseguindo fazer me deixa feliz. 

 

J.C.A.O. nasceu com nanismo e no Brasil essa condição é reconhecida como 

deficiência física desde 2004. Segundo o art.4 ° do Decreto 3.298/1999, é considerada 

pessoa com deficiência todas as que se enquadram nas categorias de deficiência física, 

mental, visual, auditiva e deficiências múltiplas, ou seja, aquelas com associação de 

duas ou mais deficiências. No caso do nanismo ele se enquadra na deficiência física 

descrita no inciso I do art. 4° como  

[...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesiam 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 

estéticas e as que produzam dificuldades para o desemprenho de funções. 

 

Corroborando novamente com Chaveiro e Vasconcellos (2018), “pessoas são 

processos”. Os autores estabelecem uma questão: “Que força emana das Pessoas com a 

vontade da superação, cuja capacidade de se superar as leva a enfrentar um mundo 

voltado para padrões estéticos inatingíveis?” (CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 2018, 

p. 29.). E o relato de J.C.A.O. pode responder essa pergunta. 

Duas entrevistas realizadas nas “cidades gêmeas”, Alvorada no Norte e 

Simolândia relatam como a perspectiva do trabalho e do estudo é algo que preocupa as 

PCD. O Sr. F.A.J, de 53 anos, solteiro e católico, possui uma cadeira eletrônica que não 

funciona bem e está com quatro anos de uso, além de outra cadeira mais simples para 

viajar. O Sr. F.A.J diz que:  

Fiz até a 5 série por falta de possibilidades, minha deficiência foi adquirida 

aos 6 meses de nascido, “paralisia infantil”. Em casa faço tudo sozinho. A 

minha cidade é muito difícil para minha locomoção, pois está cheia de 

buracos. Outra coisa, minha cidade não tem possibilidades para o mercado de 

trabalho, principalmente para um deficiente. Uma vez trabalhei no hospital 

fazendo fichas, foi a melhor época da minha vida, eu me sentia útil, moça 

tenho muita vontade de trabalhar. Moro hoje com minha mãe e minha 

sobrinha, no meu dia-a-dia faço passeios, vou ao supermercado, mas meu 

sonho é trabalhar, para passar o tempo, sabe o que eu faço quando estou sem 

fazer nada? Desmonto e monto novamente minha cadeira de rodas, assim o 

tempo passa rápido. 
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Figura 18 – Sr. F.A.J. 

 
Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

Figura 19 – Casa antiga do sr. F.A.J. 

 
Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Figura 20 – Ampliação da casa do sr. F.A.J para sua melhor 

circulação. 
 

 

 

 

Autora: Jamylle Passos, 2019. 

 

Outro entrevistado foi o R.R.V.B., de 37 anos, solteiro, católico, possui o ensino 

médio completo e tem um triciclo motorizado há 11 anos. R.R.V.B. contou: 

Nasci com uma doença chamada Atrofia Muscular Espinhal (AME), preciso 

tomar vários medicamentos e gasto o meu dinheiro do BPC, quase todo nisso, 

pois tomo o medicamento Milgramma que custa 200 reais e outros remédios. 

Tem três meses que o hospital da minha cidade não me fornece nenhuma 

cartela do medicamento, gasto muito, sinto muita ausência da assistência 

social. Eu gostaria muito de estudar o curso de direito, eu gosto de ler. Aqui 

na minha cidade vejo muitos buracos nas ruas, fica tão difícil sair de casa, e 

olha que hoje em dia eu tenho uma participação forte na igreja católica. 

 

Duas entrevistas impactantes que apresentam a realidade dura, vivida por duas 

pessoas que possuem tantos sonhos que não impossíveis de realização, pois a sociedade 

vai criando dificuldades para inseri-los nas atividades cotidianas. De acordo com 

Chaveiro e Vasconcellos (2018, p. 34), “Pessoas são planos de ação”: 

Qualquer plano de ação que envolva a sociedade no esforço da ruptura com 

as diversas barreiras que surgem, ao longo da jornada, implica na 

caracterização do sujeito no seu espaço, no seu sítio simbólico de 

pertencimento. 

 

 Percebe-se a preocupação dos dois indivíduos com o trabalho, a cidade, e a 

educação. Essas pessoas resistem todos os dias a exclusão do meio que não está 

preparado para recebê-los e que não procura por mudanças. Os desejos e vontades 
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desses indivíduos são percebidos na força de sua fala, nos seus sonhos e como dizem 

Chaveiro e Vasconcellos (2018), “Pessoas são histórias”. 

“Pessoas são histórias” e em cada história narrada identificam-se dramas 

vivenciados diariamente, desafios que foram superados e uma vontade de viver e sentir-

se representado na sociedade, seja no trabalho, família, educação, espaços públicos e 

privados. Essas pessoas anseiam por oportunidades para conseguir demonstrar como 

elas também são capazes de estar presentes em vários espaços. Os resultados estão 

contidos em cada narrativa, essas experiências de vida são exemplos para prosseguirmos 

no trabalho de inclusão da PCD, criando possibilidades para que eles sejam inseridos 

em todos os espaços da sociedade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As diferenças socioeconômicas regionais no estado de Goiás impostas pelo 

grande capital, criam lugares que de acordo com os dados, aparentemente, tem uma 

qualidade de vida relativamente favorável, e outros que ainda vivem em tempos lentos 

com poucas perspectivas para melhorias nas condições das populações residentes destas 

regiões. Embora esses problemas sejam de grande preocupação, verifica-se uma maior 

dinamicidade das culturas populares que resistem na atualidade, mesmo diante do 

esquecimento do poder público.  

Os municípios localizados na microrregião do Vão do Paranã em sua maioria 

cresceram ao longo da BR-020 Brasília-Salvador, ou nasceram nas fronteiras com o 

Oeste baiano e o Norte do Tocantins. Municípios que não conseguiram aumentar suas 

populações ao longo dos anos, tendem a queda demográfica com o decorrer do tempo, 

devido exatamente à falta de oportunidades, principalmente, na educação e no trabalho. 

Pois, as pessoas acabam dependendo das prefeituras que não conseguem atender a 

demanda de todos, resultando em um IDHM baixo. A grande preocupação foi de se 

pensar como é a vida de uma PCD em lugares assim?  

A quantidade de PCD na microrregião do Vão do Paranã é preocupante, pela 

pequena população quando comparado à outras microrregiões. Não se sabe ao certo se a 

maioria dessas deficiências foram adquiridas em trabalhos rurais ou acidentes urbanos, 

ou se maioria já nasceu com a deficiência, pois esse é outro desafio que demandaria 

uma pesquisa de maior fôlego. Contudo, constatou-se quantos são e quais são os 

principais órgãos de assistência social no Vão do Paranã que atendem essas pessoas. 
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Sabemos das duras lutas da PCD para conquista do direito à cidadania e ao 

entendimento da deficiência como uma diversidade ou diferença vêm ganhando espaço. 

Em todos os períodos históricos enfrentamos uma questão moral e política que avançou 

da total exclusão social até o debate atual de como melhor incluir e apoiar a PCD. Como 

apontados nesse trabalho, temos, ainda, muitos mitos e informações equivocadas. 

Para as PCD as barreiras arquitetônicas e urbanísticas das cidades parecem ser 

os maiores desafios para o grupo, contudo percebe-se, também, que elementos como o 

trabalho, a formação acadêmica e a família, são fatores que impactam a vida e o 

cotidiano dessas pessoas. Dentre esses fatores, há de se destacar o trabalho como um 

elemento muito importante, que foi várias vezes citado pelos entrevistados como algo 

que dignidade e os tornam cidadãos, e esse é um grande desafio, o de construir espaços 

no mercado de trabalho que ainda é escasso de políticas públicas voltadas para a PCD, 

no Brasil. 

As narrativas sobre experiências de vida dão um valor significativo a uma 

pesquisa de caráter investigativo que parte da metodologia de tentar analisar relatos 

individuais. Cada história aqui traz a sua importância para pensarmos em soluções 

diante de problemas que podem ser resolvidos, o diálogo social seria um grande passo 

para transformar principalmente o trabalho na área da deficiência, a sociedade precisa 

entender que essas pessoas são tão “comuns” quanto as outras, sem deficiência, e que 

elas precisam e desejam estar em todos os espaços. 

As cartografias existências, pensando na etimologia da palavra existência que 

vem do verbo existir, segundo o Dicionário Aurélio, é originado do latim exsistere, e 

significa ter existência viver; ser; estar; haver; subsistir; durar. Pensando nisso, 

descrever vidas foi o objetivo dessa pesquisa, vidas de muita luta, garra, exemplos de 

superação. Cada narrativa apresentou seu contexto individualizado e suas principais 

preocupações diante daquilo que estava inquieto e precisava ser dito. Coube também 

nessa experiência colocar-se no lugar do outro, pensar nas limitações e nos desafios de 

cada um. Segundo Chaveiro e Vasconcellos (2018, p. 35): “Cartografias Existências são 

mapas do trabalho impregnado nas Pessoas- sua ausência, sua exploração, sua 

execração por produzir a morte ou exaltação por produzir a vida, a liberdade.”. E é 

através desse cotidiano e da realidade que cerca a pessoa com deficiência é que serão 

evidenciadas suas necessidades, reivindicações, reflexões, e, também, uma forma de 

expressarem seus sentimentos em relação às situações que vivenciam diariamente e, 

com isso, gerar discussões que possam apontar soluções para os problemas existentes.  
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Da análise quantitativa da pesquisa realizada sobre o Vão do Paranã e da 

apropriação dos seus espaços públicos pela pessoa com deficiência física emergiram 

respostas que colocam a mobilidade como importante elemento estratégico para a 

inclusão de pessoas com deficiência física e, também, de outras deficiências. Os dados 

revelam que existe a necessidade de mudança alicerçada na identificação das 

dificuldades de mobilidade que requerem a criação de estratégias de acessibilidade, 

reordenação e planejamento urbano para possibilitar a autonomia e convivência de 

todos.  

Nos resultados expostos, preocupou-se com a qualidade de cada experiência 

contada pelos entrevistados, diante de municípios que apresentam realidades que não 

ajudam na qualidade de vida da PCD. Todos mostraram de alguma forma como 

conseguem camuflar e superar as barreiras e, apesar de muitas dificuldades, buscar 

espaços acolhedores, seja nos espaços públicos, na igreja, na escola ou no campo. Por 

fim, as narrativas de cartografias existências, que simbolizam a PCD na microrregião do 

Vão do Paranã e suas histórias de vidas, cada uma com o seu valor. 
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ROTEIRO TEMÁTICO - ENTREVISTAS 

 

E1= Entrevista: Pessoas Com Deficiência Física dos municípios que formam a 

microrregião do Vão do Paranã sendo esses: Alvorada do Norte, Buritinópolis, 

Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Iaciara, 

Mambaí, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio D´Abadia. Sendo 12 pessoas 

uma para cada município. 

 

E1 

 1. Dados pessoais ( nome, município, idade, escolaridade, estado civil/filhos, gênero, 

ocupação, religião, deslocamento para localidade, tipo de transporte utilizado); 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Trajetória de vida e o contexto da vivência no município do Vão do Paranã onde 

reside o entrevistado; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Referências espaciais do seu município na microrregião do Vão do Paranã; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Concepção de acessibilidade e espaço público; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Principais dificuldades de acesso aos espaços públicos do seu município. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MICRODADOS 2010. Pessoas Com Deficiência na Microrregião do Vão do 

Paranã. 

Observação: Esses microdados ainda serão explorados nos próximos capítulos. 

cód Município 
População 

Cego ou deficiente visual 

1 2 3 4 

Freq. Freq % Freq % Freq % Freq % 

5200803 Alvorada do Norte 1659 4 0,267% 35 2,137% 215 13,0% 1404 84,6% 

5203962 Buritinópolis 681 1 0,197% 27 4,038% 153 22,5% 499 73,3% 

5206701 Damianópolis 676 4 0,616% 20 2,967% 87 12,9% 564 83,5% 

5207907 Flores de Goiás 2476 1 0,032% 92 3,705% 396 16,0% 1988 80,3% 

5208301 
Divinópolis de 

Goiás 
1018 1 0,107% 8 0,774% 112 11,0% 897 88,1% 

5209408 Guarani de Goiás 874 1 0,065% 57 6,524% 125 14,3% 691 79,1% 

5209903 Iaciara 2550 2 0,077% 82 3,215% 397 15,6% 2069 81,1% 

5212709 Mambaí 1410 6 0,406% 47 3,303% 166 11,8% 1191 84,5% 

5218300 Posse 6447 8 0,123% 283 4,393% 1093 16,9% 5063 78,5% 

5219803 São Domingos 2313 12 0,509% 74 3,217% 418 18,1% 1808 78,2% 

5220686 Simolândia 1337 3 0,236% 53 3,969% 191 14,3% 1090 81,5% 

5220702 Sítio d'Abadia 580 1 0,112% 16 2,687% 92 15,9% 472 81,3% 

 

Surdo ou deficiente auditivo 

1 2 3 4 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

2 0,148% 19 1,115% 58 3,48% 1580 95,3% 

0 0,065% 13 1,899% 34 4,98% 634 93,1% 

1 0,084% 9 1,337% 32 4,75% 634 93,8% 

2 0,091% 20 0,808% 84 3,40% 2370 95,7% 

2 0,194% 3 0,294% 36 3,51% 978 96,0% 

1 0,135% 17 1,945% 50 5,69% 806 92,2% 

5 0,193% 30 1,175% 83 3,25% 2432 95,4% 

4 0,315% 16 1,111% 39 2,78% 1351 95,8% 

5 0,082% 64 0,993% 254 3,95% 6124 95,0% 

8 0,328% 21 0,929% 96 4,15% 2188 94,6% 

4 0,268% 14 1,026% 36 2,69% 1283 96,0% 

1 0,247% 9 1,569% 27 4,61% 542 93,5% 
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Mobilidade ausente ou reduzida   

1 2 3 4 

Freq % Freq % Freq % Freq % 

4 0,234% 27 1,60% 98 5,91% 1530 92,2% 

2 0,310% 25 3,66% 55 8,05% 600 88,0% 

3 0,499% 13 1,87% 24 3,56% 635 94,0% 

4 0,161% 34 1,36% 96 3,88% 2342 94,6% 

1 0,145% 7 0,72% 35 3,48% 974 95,7% 

4 0,476% 31 3,54% 50 5,76% 788 90,2% 

4 0,139% 38 1,47% 121 4,75% 2388 93,6% 

4 0,313% 15 1,09% 32 2,29% 1358 96,3% 

30 0,461% 128 1,99% 333 5,16% 5957 92,4% 

10 0,453% 39 1,67% 128 5,52% 2136 92,4% 

3 0,243% 20 1,46% 39 2,93% 1275 95,3% 

1 0,128% 8 1,36% 34 5,83% 537 92,6% 

Deficiência intelectual ou cognitiva 

permanente 

1 2 

Freq % Freq % 

45 2,700% 1614 97,3% 

24 3,526% 657 96,5% 

12 1,733% 664 98,2% 

29 1,184% 2447 98,8% 

8 0,801% 1010 99,2% 

19 2,228% 854 97,7% 

25 0,980% 2525 99,0% 

15 1,060% 1395 98,9% 

92 1,420% 6356 98,6% 

35 1,511% 2278 98,5% 

23 1,733% 1314 98,2% 

6 1,072% 573 98,9% 
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