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UMA POÉTICA DAS SUFICIÊNCIAS

Uma ponte que une e se estende sobre o mundo: esta é a 
mensagem poética do livro organizado por Eguimar Chaveiro e 
Luiz Fadel de Vasconcellos, resultado do pós- doutoramento reali-
zado pelo primeiro autor no Departamento de Direitos Humanos, 
Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca (Ensp-Fiocruz). A obra propõe uma imersão em 
análises e experiências que lidam com a constante (re)invenção de 
categorias analíticas e sentidos políticos mobilizados para a com-
preensão do que denominamos pessoas com deficiências. Ela traz, 
sobretudo, uma proposta programática, qual seja a de considerar 
o tema como parte de uma agenda emancipatória, capaz não ape-
nas de reconhecer diferenças, mas de em primeiro lugar valorizar 
alteridades. Trata-se também de buscar a superação de desigual-
dades e iniquidades por meio de políticas públicas e de mudanças 
culturais. E também de rever a forma como representamos o cor-
po e os significados sociais a ele atribuído em diferentes contex-
tos históricos. Como observou com acuidade o antropólogo José 
Carlos Rodrigues1, pensar o corpo em perspectiva histórica nos 
remete a uma história da sensibilidade, nos termos propostos por 
Lucien Febvre, algo distinto da história das mentalidades, pois se 

1  Rodrigues, José Carlos. O corpo na história. Rio de janeiro, Editora Fiocruz, 1999.
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trata, no caso em pauta, de problematizar nossos modos de sentir, 
constituídos e redefinidos no processo civilizador, que, conforme 
o clássico estudo de Norbert Elias, não pode ser resumido a uma 
mudança nos comportamentos e costumes2. 

No campo da teoria social, a reflexão sobre o corpo ocupa 
lugar de destaque no debate sobre identidade e modernidade. É 
o caso de Anthony Giddens que, ao situar o corpo como parte 
integrante do projeto de modernidade, concebe-o como agente 
desse projeto e não como objeto passivo suscetível de ser simples-
mente moldado por um processo social de construção3. A ênfase 
nas ambiguidades da modernidade é tema também de livro de 
Francisco Ortega no qual o autor problematiza a ideia de um cor-
po puro, enfatizando a contínua transformação e fragmentação 
presentes em todas as dimensões da vida contemporânea e que de 
certa forma fazem do corpo um lugar de resistência e afirmação/
construção de identidade4. 

Corpo, trabalho e direitos são as três categorias centrais que 
organizam o conjunto dos capítulos, trazendo o tema das Pessoas 
com Deficiência para o centro do debate sobre a questão democrá-
tica e o direito à saúde. Em seu conjunto, os autores que realizam 
suas pesquisas na Universidade Federal de Goiás e na Fiocruz, 
trazem debates teóricos e análise de experiências que contribuem 
para a análise do corpo como lugar de construção de identidade 
e para a agenda programática da defesa de direitos a que fizemos 
referência. 

Na Fiocruz, ainda que o tema venha sendo discutido em 
diferentes espaços institucionais como é o caso do DIHS-Ensp-
-Fiocruz, do Instituto de Comunicação, Científica e Tecnológica 

2  Elias, Norbert. O processo civilizador, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1994.
3  Giddens, Anthony Modernity and self-identity. Oxford, Polity Press, 1991.
4  Ortega, Francisco. O corpo incerto. Corporeidade, tecnologias médicas e culturas contemporâ-

neas. Rio de Janeiro, Editora Garamond, 2008.
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(ICICT-Fiocruz) e do Projeto Social de Formação  para Inserção 
de Pessoas Surdas no Mercado de Trabalho, ainda estamos longe 
de sua plena institucionalização, o que se expressa tanto na ina-
dequação da estrutura física, de arquitetura e mobilidade, quanto 
na ausência de mais instrumentos e ambientes culturais que tor-
nem a abordagem do tema e o reconhecimento das pessoas com 
deficiência um eixo com mais centralidade na vida institucional. 
Foi esta compreensão que orientou a criação em 2016 de grupo 
institucional de trabalho para Acessibilidade e Inclusão de Pessoas 
com Deficiências e Pessoas com Patologias, da qual participamos 
com empenho e expectativa plenamente atendida dado o enga-
jamento de todos os seus integrantes na construção conjunta de 
alternativas.

Como decorrência desse trabalho e do amadurecimento 
do debate mais amplo sobre o tema, em dezembro de 2017, tal 
perspectiva foi institucionalmente consolidada com a aprovação 
da tese 11 pelo VIII Congresso Interno da Fiocruz, a principal ins-
tância de deliberação sobre as políticas institucionais. A referida 
tese tem em seu enunciado a defesa do enfrentamento de todas as 
formas de discriminação, exclusão e violência e estabelece como 
uma de suas diretrizes “reconhecer, de fato, o direito de todos à 
acessibilidade, adaptando e adequando recursos e tecnologias, a 
partir da criação da Política da Fiocruz de Acessibilidade e Inclusão 
de Pessoas com Deficiência e Pessoas com  Patologias, de modo a 
promover a acessibilidade física, de mobilidade e comunicação, 
propiciando espaços, ambientes e equipamentos indispensáveis 
ao apoio às pessoas com deficiência e às pessoas com patologias.

Aos poucos, trabalhos acadêmicos e militância institucional 
nos ajudam a promover mudanças no caminho de ampliar nossa 
busca por efetivos direitos de cidadania para todos. Sentimos algo 
semelhante ao que descreve Guimarães Rosa ao fim da novela 
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Campos Gerais. Trata-se da cena em que o personagem apresenta-
do simplesmente como “doutor” coloca seus próprios óculos em 
Miguilim que vê aos poucos as belezas do mundo naquele instante 
fugaz em que passa a enxergar cores, formas, texturas que antes, 
em sua miopia (sua deficiência), via como vultos e borrões. Mas 
Miguilim tinha a capacidade sensível de se admirar diante da poé-
tica da vida. Esta era a sua suficiência.

Como afirmam os organizadores “pessoas são museus hu-
manos das marcas do mundo. Cartografias existenciais são for-
mas de visitá-las. E descobrir coisas”.

Pessoas como os organizadores desta obra têm a possibi-
lidade, a exemplo do médico da novela de Guimarães Rosa, de 
nos emprestarem seus óculos e, desse modo, ampliarem nossas 
suficiências.   

Nísia Trindade Lima
(Presidente da Fundação Oswaldo Cruz)

Valcler Rangel Fernandes
(Chefe de Gabinete da Presidência)
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APRESENTAÇÃO

Orlando V. A. do Amaral1

O livro “Uma ponte ao Mundo - cartografias existenciais 
da Pessoa com Deficiência e o trabalho”, organizado pelos pes-
quisadores Eguimar Felício Chaveiro, do Instituto de Estudos So-
cioambientais da Universidade Federal de Goiás (IESA/UFG) e 
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos, do Departamento de Direitos 
Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, da Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (DIHS/
ENSP/Fiocruz), é uma coletânea de artigos instigadores, provoca-
tivos, reveladores e críticos sobre a inserção social de Pessoas com 
Deficiência.  

 Após séculos de descuido, destrato, segregação, invisibi-
lização, confinamento e, em casos mais extremos, eliminação de 
pessoas com deficiência, o mundo, e não apenas o Brasil, ensaia 
os seus ainda tímidos passos no sentido de integrar pessoas com 
deficiências à escola, ao mundo do trabalho e à sociedade de uma 
maneira geral. Trata-se de fortalecer um processo de reeducação, 
ainda sujeito a resistências, que nos faça enxergar a todos como 
pessoas em primeiro lugar. Pessoas com mais ou menos suficiên-
cias, com mais ou menos insuficiências, como nos ensinam os or-

1 Professor e Reitor (2014-2017) da UFG – Universidade Federal de Goiás
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ganizadores Eguimar e Luiz Carlos, no sensível e poético capítulo 
inicial.  

 Os artigos deste livro apresentam desafios e apontam pos-
síveis caminhos na construção de uma sociedade mais justa e 
mais inclusiva, especialmente no mundo do trabalho. Para além 
das redes de proteção e inclusão decorrentes do arcabouço jurí-
dico-legal, das leis de cotas e de outras políticas públicas, devida-
mente abordados nos textos, a coletânea nos convida a mudar a 
nossa atitude. Trata-se de mudar uma cultura! Integrar e incluir 
pelo trabalho, pelo esporte, pelas artes, pela literatura. Mudar em 
nossas casas e mudar na escola. 

 Como instituição universitária e grande responsável pela 
formação de pessoas, pela geração e difusão de novos conheci-
mentos, nos cabe um papel de destaque neste processo de mudan-
ça. As discussões apresentadas neste livro nos obrigam a pensar 
em formas de consolidar e ampliar as políticas de inclusão re-
centemente adotadas no Brasil, no mundo do trabalho e nas uni-
versidades públicas. Elas nos estimulam a lutar por políticas de 
Estado que deem sustentabilidade aos mecanismos de proteção e 
inclusão para Pessoas com Deficiência e outros grupos tradicio-
nalmente discriminados e excluídos como os de pessoas negras, 
indígenas, quilombolas, homossexuais, entre outros. Ler as refle-
xões de pesquisadores universitários, não necessariamente espe-
cialistas no tema, que abordam neste livro a questão da deficiência 
sob diferentes perspectivas, é instrutivo, esclarecedor e alentador. 

 O livro nos convida a nos reconhecermos no outro e a 
aprender a conviver com esse outro. O tema da deficiência, ou das 
“suficiências e insuficiências”, como preferem os organizadores, é 
tratado com clareza e competência acadêmicas, mas também com 
o tato, o cuidado, a delicadeza, o respeito que devem orientar as 
discussões sobre um tema tão complexo e sensível. 
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ATRAVESSANDO A PONTE...

Durante aproximadamente dois anos foi criada uma ponte 
aérea e simbólica entre Goiânia e Rio de Janeiro, especialmente 
entre o Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade Fe-
deral de Goiás e o DIHS – Departamento de Direitos humanos, 
Saúde e Diversidade Cultural, da Escola Nacional de Saúde Públi-
ca Sergio Arouca – FIOCRUZ. A viagem de lá para cá e daqui para 
lá tinha, de início, um único objetivo: gerar situações para a reali-
zação de um estágio de pós-doutoramento a partir do projeto de 
pesquisa “UMA PONTE AO MUNDO – inserções territoriais da 
Pessoa Com Deficiência”, assinado por Eguimar Felício Chaveiro 
e supervisionado por Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos.

Antigos amigos, irmãos de caminhadas poéticas, antes de 
tudo – e principalmente – a pesquisa mediaria uma aproximação 
desses sujeitos, certamente iluminaria o seu afeto e criaria situa-
ções para que, ambos, falassem de futebol, música, política, ideias 
revolucionárias e fizessem poemas livres de qualquer intenção, a 
não ser o de apenas fazê-los e, no labor, emocionarem-se, terem 
maior vontade de estarem juntos e, assim, tocarem o bonde da 
caminhada...

O tema do projeto, quase uma novidade para ambos, pre-
nunciou-se como boa fonte para a inspiração poética, intelectual e 
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política. O tema havia chegado pela porta boa do DIHS, das práti-
cas humanas dos professores e, especialmente, de sua vontade em 
endereçar a sua produção acadêmica fora, além e insubmissa aos 
preceitos adestrados da academia brasileira contemporânea. Con-
forme se ouviu, num dos seminários organizados a partir da pes-
quisa, os surdos gritam há séculos; os cegos correm a visão além 
da miopia burocrática e segregadora; os cadeirantes voam com 
sonhos de serem respeitados nos liames das calçadas, das ruas, 
dos entrevãos de prédios construídos para “a eficiência produtiva 
dos que comandam ou aceitam o comando desse mundo injusto 
e desigual”.

  As pessoas com deficiência querem participar, reivindi-
cam direitos, vencem muros de preconceitos, proclamam: “nada 
sobre nós sem nós”. Logo uma pergunta foi suscitada: por que a 
Fiocruz, tão comprometida com a solidariedade e tão reconheci-
da pela luta por direitos humanos, não havia traçado, ainda, uma 
política e um mote de pesquisa direcionadas a Pessoas Com Defi-
ciência, que congregasse as várias iniciativas que, há anos, vinham 
se estabelecendo na instituição?

O tom político da pesquisa logo se bradou. A primei-
ra iniciativa foi a participação e a publicização do tema no 
Fórum Intersindical Saúde-Trabalho-Direito. Logo se viu 
que o Fórum era o espaço coerente e motivador do tema 
tornado uma questão. A compreensão teórica dos desafios 
das Pessoas com Deficiência e as atividades práticas no cam-
po da sua organização política como nas suas intervenções 
profissionais requisitam o reforço coletivo, a solidariedade, 
a potência da sensibilidade. Isso colocado em miúdos quer 
dizer: a pesquisa do projeto deveria abrir-se aos atores e su-
jeitos da causa, aos interessados, aos defensores dos direitos 
humanos e àqueles que se propõem lançar o seu tempo, com 



21

alegria e coragem, na organização de fóruns e situações que 
almejem a justiça.

Nessa circunstância e com esse propósito foi criado um aro 
enorme de sujeitos que dialogaram – e dialogam – em torno da 
temática PCD. Dentre esses sujeitos se encontram sindicalistas, 
professores universitários, alunos de graduação e pós-graduação, 
lideranças de Movimento Social e de associações ligadas à luta em 
prol das PCD e gestores. Foram elaborados seminários em Goiâ-
nia e no Rio de Janeiro; descobriram-se fontes intelectuais e pes-
soas que, de maneira particular, agem intelectual e politicamente 
tanto na Fiocruz como na Universidade Federal de Goiás. 

Criaram-se premissas teóricas, bem como abordagens e 
metodologias. O Fórum Intersindical do Rio de Janeiro inspirou a 
criação de um semelhante em Goiânia. Ampliou-se o espectro do 
tema e juntou-se-o ao campo da Saúde do Trabalhador. Foi possí-
vel enxergar também pontos de culminância e de intersecção entre 
a abordagem geográfica do sujeito e os preceitos de saúde-doença 
interpelados pelo trabalho opressor. Juntou-se pessoas interessa-
das e criou-se o Comitê Fiocruz para acessibilidade e inclusão das 
Pessoas com Deficiência – diferenças sem desigualdades.

As idas de professores e membros do Fórum Intersindical 
do Rio de Janeiro a Goiânia, a vinda de membros da pesquisa 
do grupo “cartografias existenciais” de Goiânia ao Rio de Janei-
ro, abriram a semente, a motivação e o contentamento por, jun-
tos, colocarem-se como parceiros e amigos. Nesse longo trajeto 
- Goiânia/Rio de Janeiro -, apesar do pouco tempo, a consciência 
dos membros despertou-se, surgiram poemas, lágrimas e risos. 
Alguns artigos foram elaborados e este livro, como mostra dessa 
boa parceria, está sendo oferecido como uma espécie de síntese 
aberta de um trabalho, de um percurso, de um compromisso e de 
uma causa de amor.
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CAPÍTULO I

CARTOGRAFIAS EXISTENCIAIS - 
PREMISSAS DE UMA LEITURA

Eguimar Felício Chaveiro
Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

Pessoas são prenúncios

Este texto é produto de uma união de mãos, cabeças e pés.1 
A caminhada na direção de um conceito aproximado de 

cartografia existencial tem a pavimentação coletiva de um propó-
sito comum: exaltar a luta das Pessoas Com Deficiência (PCD), 
por exaltar a luta das pessoas por uma vida digna. Também por 
supor que não há deficiência. Não há pessoas com deficiência. Há 
suficiência de mais ou de menos. Pessoas têm suficiências de mais 
ou de menos. Suficiências de menos, no amor, ao não viver o amor 
pleno em todas as horas. Suficiências de mais, ao ver o coração do 
outro mesmo sem ter olhos. Suficiências de menos, no ensino, ao 
1 O presente texto é uma síntese, espécie de prenúncio de uma leitura sobre as cartografias exis-

tenciais, como diz o título. Para ser deflagrado contou com várias pessoas (algumas coautoras 
de outros capítulos deste livro). Todas podem sentir-se coautoras. Saberão se ver aqui estam-
padas. Sabemo-las coautoras. Ao final do capítulo, a listagem nominal dos companheiros e 
companheiras do mutirão deste primeiro capítulo. 
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não ver o aluno como fonte de aprendizado. Suficiências de mais 
ao acariciar o outro mesmo sem ter mãos. Suficiências de menos, 
na saúde pública, ao não ver o trabalho como categoria central. 
Suficiências de mais ao andar mais dos que têm pernas, mesmo 
sem ter pernas. Suficiências de menos ao não ouvir que a ciên-
cia deve servir à mudança. Suficiências de mais ao ouvir todas as 
vozes mesmo sem ter ouvidos. Suficiências de menos ao colocar 
a produção do conhecimento a serviço do mercado e do capital. 
Suficiências de mais ao colocar todos os sentidos a serviço da dig-
nidade humana, mesmo que faltem todos os sentidos. Deficiên-
cias são subjetividades, aparentes ou não. Suficiências, quando de 
mais, são planos de ação, e, quando de menos, são capitulação. 
Não existem pessoas com deficiência. Existem pessoas. As que 
mudam o mundo são as suficientes demais. E para conhecer um 
pouco dessas suficiências de mais ou de menos dançaremos na 
chuva das cartografias existenciais. 

Pessoas são prenúncios de dias de sol, porque pessoas são 
chuva.

Cartografias existenciais desfilam pelas cidades, pelas casas, 
pelas asas da união entre pessoas com deficiências – todas – e pes-
soas com suficiências de mais ou de menos.

Arquiteturas, antropologias, geografias, medicinas, direitos, 
psicologias, fisioterapias, fonoaudiologias, sociologias e demais 
gnoses e sabedorias são meros subsídios para o desenho da luta 
pela dignidade humana, onde se esboça cada uma das cartografias 
existenciais de cada pessoa em sua singularidade, única portanto. 

Mas, como premissa de uma leitura sobre o tema é impe-
rativo o entrelaçamento cognitivo como um programa de ação: 
de pesquisa, de militância, de pedagogia. E, molhados de chuva, 
leitores, parceiros, pessoas, um programa de estudos, inserções, 
vínculos, trabalho, relações familiares, afetos, crenças, compro-
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missos, histórias de vida como densos documentos de caminha-
das no mundo.

A premissa de uma leitura sobre cartografias existenciais 
deve abrir as comportas das disposições para que os sujeitos 
enunciem sua experiência de vida e suas histórias como recursos e 
meios para mudar a atitude do mundo para com elas. Mas, afinal, 
de que se trata a expressão cartografias existenciais? 

Pessoas são museus

A vida de um sujeito, de um grupo social, de uma classe, 
de uma etnia tornada cartografia gera uma abertura do termo e 
da sua compreensão. Quando se levantou a hipótese de que o tra-
balho é uma ponte ao mundo, pensou-se que as PCD têm no tra-
balho uma fonte para sair da opressão que os dispositivos sociais 
lhes impõem para que sejam pessoas com suficiências de menos. A 
claustrofobia direcionada por uma representação preconceituosa 
legitimada pela concepção biomédica da deficiência impede com 
todas as letras que as pessoas, quaisquer que sejam, desenvolvam 
suas capacidades de serem pessoas com suficiências de mais. E o 
trabalho, processo emancipatório para a vida ou processo regu-
latório da morte, tem a oportunidade de se redimir do segundo 
processo para se legitimar no primeiro processo de trazer o riso 
de volta estampado em cada face oprimida por sua ausência.

O pontapé deflagrador deste livro é um exercício de liber-
dade. Autores entrelaçados, deficientes e suficientes de mais, ma-
tizados por suas experiências, saberes e índoles políticas, poéticas, 
intelectuais, com liberdade de expressão e de pensamento, traçam 
a vida na vida, colocam palavras sobre palavras, fazem cartogra-
fias sobre as cartografias. É isso que se quer na e da vida, para cada 
um, para o Outro: um exercício de liberdade. Para todos.
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Segundo o Conselho Internacional dos Museus, um museu 
é “uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da so-
ciedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adqui-
re, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais 
do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade” 
(ICOM, 2001).

Pessoas com suas características existenciais singulares são 
acervos de cartas e mapas acumulados que traduzem as coisas do 
mundo – suas carícias e suas ofensas – as suas marcas. Pessoas são 
museus humanos das marcas do mundo. Cartografias existenciais 
são formas de visitá-las. E descobrir coisas. 

Descobrir que Pessoas são uma instituição permanente que, 
ao passarem pelo mundo, doam seus acervos pessoais aos outros 
museus humanos – amores, filhos, amigos, inimigos, companhei-
ros, vizinhos, transeuntes – que lhes sucedem, para fazerem jus ao 
que receberam dos que lhes antecederam.

Descobrir que Pessoas são instituições sem fins lucrativos, 
apesar do Capital e do Mercado. Capital e Mercado não são Pes-
soas. As Pessoas os criam e são as Pessoas que podem destruí-los. 
Pessoas são meras unidades de troca – de dar e de receber –.

Descobrir que Pessoas estão a serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento. Pessoas são as células do corpo social e só há 
desenvolvimento social com o desenvolvimento celular dos cor-
pos sociais articulados das Pessoas.

Descobrir, também, que Pessoas estão abertas ao público, 
mas que para visitá-las é preciso o cuidado na forma de chegar, 
olhar, manusear, compreender. Suas cartografias existenciais mui-
tas vezes guardam mapas desbotados, cartas rasgadas, teias de 
aranha, um pouco de mofo, pedaços dobrados, rasuras, descui-
dos, manchas... Amor, ternura, tolerância, alteridade são senhas 
de chegada para a visita.
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Descobrir que Pessoas adquirem, conservam, investi-
gam, difundem e expõem os testemunhos materiais do ho-
mem e de seu entorno. Há em cada museu humano um pouco 
de cada um de cada um em Si que compôs, compõe e conti-
nuará compondo a sinfonia da vida. A sinfonia em Si da vida 
que serve de trilha sonora da visita ao museu humano não 
seria música se não tivesse todas as notas musicais dó, ré, mi, 
fá sol, lá, mesmo sendo composta em Si – maior ou menor – 
não importa.

Descobrir, ainda, que Pessoas existem para educação e de-
leite da sociedade. 

Cartografias existenciais não é um novo ramo da ciência, 
tampouco obra de ficção. É apenas uma forma singela de visita aos 
museus humanos das marcas do mundo. Cartografagens, talvez, 
estratagemas cartografiais, quando se queira dar ênfase aos ais das 
dores dos cartografiados. 

 
Pessoas são processos

Para se cartografar não é preciso saber, antes é preciso ser. 
Leituras acadêmicas, disfarces eruditos, não dão a ordem para a 
execução. Esta se viabiliza na angústia da práxis.

O mundo esbanja pensamentos já pensados. Sobram letras, 
faltam atos. Terra, ventos, marés, plantas, o mundo carece de to-
ques... Não o toque físico, tão somente, e mais do que o toque 
epistemológico, muito menos o toque estético, e, sim, o toque éti-
co – o do cuidado -. Uma representação cartográfica existencial é 
uma representação cartográfica do cuidado. 

 Que força emana das Pessoas com a vontade da superação, 
cuja capacidade de se superar as leva a enfrentar um mundo vol-
tado para padrões estéticos inatingíveis? Seriam existências inex-



30 Eguimar Felício Chaveiro | Luiz Carlos Fadel de Vasconcellos

plicáveis? Ou seriam Pessoas do mundo, escondidas, depreciadas, 
anônimas, em que o cuidado lhes aponta o voo infinito...?

Cartografias existenciais são aberturas de processos que co-
locam cara-a-cara abridores e abertos na sintonia de objetivos co-
muns. Ambos se transmutam em acompanhadores de processos 
cartografiais, espaciais, relacionais, existenciais... Cartógrafos e 
cartografados se fundem em mapas.

Hassan Zaoual (2003) nos fala sobre os sítios simbólicos de 
pertencimento, em evidente contraponto à economia globalizada 
e ao mercado que trituram as relações sociais. São também sí-
tios simbólicos de pertencimento os mapas onde se formam e se 
transmutam personagens das cartografias. Elementos componen-
tes desses mapas humanos são nomenclaturas abundantes que 
dimensionam o que se pretende para alimentar a vida digna: o 
lugar de ser, o espaço do fazer, o território do haver, a escala do 
ter. Resultado? Cartas. Cartas são escritos para alguém, são regis-
tros para alguém, são pedidos para alguém, são oferendas para 
alguém. Cartografias existenciais são sempre trocas entre alguéns.

Pessoas são processos de trocas.
Pessoas são processos de pertencimento a sítios simbóli-

cos, com seu saber-fazer, em suas caixas de ferramentas, com suas 
identidades comuns que 

contém seu saber fazer, suas ferramentas, seus modos 
de exploração do meio ambiente etc. Tudo indica que o 
saber fazer de uma população está intimamente ligado 
a seu saber ser, um modo de considerar a identidade 
comum, como motor simbólico da eficácia de uma or-
ganização social. Crer para crescer! (ZAOUAL, 2003, 
p. 113). 
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Pessoas são processos de fazimento e recebimento de cui-
dado. 

Eu nasci cego, sou cego congênito. É difícil saber o que 
é não ser cego, pois eu não vivi isso. A primeira coisa 
é que na fase de criança não podemos fazer o que as 
outras crianças fazem, a gente sente isso, isso dói mui-
to. Depois, a gente fica com medo de ficar muito preso, 
mas a cegueira é de certa maneira uma prisão mesmo, a 
gente vai levando. Tudo gira em torno disso em minha 
vida: eu sou uma pessoa que não enxerga, então pros 
outros eu não sou normal, as pessoas precisam de saber 
que eu tenho limite, muitos limites, não posso mentir, 
isso é verdadeiro, mas com luta, com ajuda, o cego pre-
cisa de ajuda, ele aprende isso, a gente vai abrindo os 
horizontes. Você já pensou nisso: o começo de tudo é 
isso mesmo, sou uma pessoa cega que precisa de aju-
da o tempo inteiro... (CHAVEIRO; VASCONCELLOS, 
2015, p. 6)

Pessoas são processos autônomos e interativos, em que nada 
deve ser feito por elas sem elas.

O nome .... ‘Nada sobre Nós sem Nós’, não podia ser 
mais adequado porque não se pode mais decidir uma 
política sem a participação daqueles que mais se inte-
ressam por ela, que somos nós os portadores de defi-
ciência (AMARANTE; LIMA, 2009, p. 70).

Pessoas são processos intermináveis que permanecem mes-
mo quando se vão.
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Pessoas são paisagens

O corpo das Pessoas com sua trajetória, processo de vida, 
caminhada existencial, encontro com a terra, com a cultura e 
consigo mesmo, é uma das expressões que subsidiam o enten-
dimento do que sejam cartografias existenciais. Toda deficiência 
passa pelo corpo, toda suficiência, de mais ou de menos, passa 
pelo corpo, seja o corpo físico ou metafísico, mas sempre o cor-
po histórico.

E cada corpo é um mapa. Cartografar é olhar a paisagem 
que existe em cada mapa humano. Pessoas são composições pai-
sagísticas que exibem o que é visível e o que é invisível ao olhar... 
“a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e presentes, 
uma construção transversal” (SANTOS, 2006, p. 67).

Não existem paisagens deformadas, existem paisagens. 
Negar o corpo do Outro, qualquer que seja, enquanto pai-

sagem, é impor aos olhos um olhar que olha mas não vê. E, além 
disso, é subjugar-se a hegemonias de redução das Pessoas. “...os 
esquemas de banimento, exílio, enclausuramento e subordinação do 
Outro referem-se a uma estrutura geopolítica que reduz o sujeito 
conforme um padrão hegemônico (CHAVEIRO et al., 2017, p. 15).

Ao se propor cartografias existenciais, pretende-se repre-
sentar as trajetórias de vida, constituídas a partir da existência do 
sujeito em um dado espaço e tempo. São influenciadas pela socie-
dade, pelo Estado, pelo modo de produção, pela afetividade ao lu-
gar, pelas diversas redes que atravessam as trajetórias dos sujeitos. 

Trajetórias que formam fluxos, linhas imaginárias que reve-
lam as marcas deixadas a partir da experiência do sujeito com o 
espaço. Marcas fortemente atravessadas pela opressão e a segrega-
ção socioespacial, obtidas a partir do contato com barreiras físicas 
e atitudinais. 
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Centrada na ideia de trajetória de vida e incorporando a 
noção de espaço como suporte, meio e condição das trajetórias, 
esforçando-se para exemplificar na vida concreta as suas repre-
sentações teóricas, a cartografia exerce uma compreensão política 
do mundo e das Pessoas-paisagem. Deflagra um saber compro-
metido com a prática e uma prática instaurada no saber. Defla-
gra, ainda, o dever de perceber e sentir o que emana da leitura da 
paisagem.

 Se cartografia é a representação do espaço demarcada e 
condicionada historicamente, cartografar existências, seja de in-
divíduos ou grupos, significa juntar-se a sujeitos. Juntarmo-nos 
todos. Seja lá para o que quer que seja. Brincar, pesquisar, fazer 
coisas, entrar na paisagem, deixar de olhá-la para incorporar-se 
a ela. 

Pessoas somos todos paisagem: estudiosos / estudados; pes-
quisadores / pesquisados; professores / alunos; deficientes / defici-
tários; suficientes / insuficientes – paisagens vivas simplesmente.

   
Pessoas são planos de ação

Amar, sofrer, chorar e rir são atos que dependem de planos 
de ação. Pessoas são planos de ação. “Mas o que distingue, de an-
temão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo 
em sua cabeça, antes de construí-lo em cera” (MARX, 1996, p. 298).

Cartografias existenciais são mapeamentos de planos de 
ação das Pessoas.

E planos de ação para as Pessoas serão planos de ação mais 
ou menos bem sucedidos se forem os planos de ação das Pessoas 
com as Pessoas (Nada sobre Nós Sem Nós). 

Qualquer plano de ação que envolva a sociedade no esforço 
da ruptura com as diversas barreiras que surgem, ao longo da jor-
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nada, implica na caracterização do sujeito no seu espaço, no seu 
sítio simbólico de pertencimento. 

A abordagem das Pessoas com deficiências, suficiências de 
mais ou de menos, na perspectiva das políticas públicas, embora 
dependa de atitudes estruturais, mais precisamente arquitetônicas 
e físicas, reside numa leitura do mundo, pode-se afirmar, ainda in-
cipiente. Planos de ação públicos, nesta ótica, não levam em conta 
a subjetividade (dos sujeitos em si) e, tampouco, a intersubjeti-
vidade (dos sujeitos entre si). Também não consideram a auto-
nomia subjetiva (dos sujeitos) como afirmação de uma cidadania 
que imprime à política pública a marca democrática do Estado de 
direito. Planos de ação públicos que não abastecem de serviços e 
oportunidades a autonomia dos sujeitos são atalhos para a injus-
tiça social. 

Pessoas são planos de ação que bradam por justiça social.        
É da natureza das relações sociais a opressão e a luta contra 

a opressão. O pendor da balança para um lado ou outro mostra, 
sem máscaras, a natureza do Estado, do poder político, da organi-
zação do país, do andar do mundo. 

Houvera uma ideologia emancipatória, igualitária, afetuosa 
e cuidadora das Pessoas, atravessada nas relações sociais e organi-
zada pelo Estado político, não haveria Pessoas Com Deficiência. 
Só haveria Pessoas com seus planos de ação.

Cartografia existencial é mapear o quanto os planos de ação 
das Pessoas trazem a marca de sua existência, pela sua resistência, 
re-existência, insistência, persistência, paciência... 

Pessoas são trabalho

Não há representação do ser ou devir ontológico que não 
tenha o trabalho como essência material de causação da vida. Há 
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trabalho em cada respiro, suspiro, sonho, pesadelo, vida, morte. 
Negar o trabalho como categoria central da vida é negar a vida.

Cartografias existenciais são mapas do trabalho impregna-
do nas Pessoas – sua ausência, sua exploração, sua execração por 
produzir a morte ou exaltação por produzir a vida, a liberdade –.  
Demonizar o trabalho pelo quer que seja é culpabilizar o coração 
pelo amor desfeito; é tiranizar o cansaço pelo pesadelo do sono 
reparador; é odiar a árvore pelo fruto podre. Culpado, tiranizável, 
odioso é a exploração no trabalho; é a opressão no trabalho; é a 
apropriação do trabalho alheio para encher a burra dos homens 
que enfeiam a paisagem humana. Vergonha da humanidade é o 
trabalho ser um rio sem margem pela mão dos homens sem-ver-
gonha.

Na minúscula ampulheta da aventura humana, frente à 
imensidão do tempo que dura o mistério, o trabalho é o 
antes e o plano; o durante e os instrumentos; o depois e 
os usufrutos, que fazem do chão o trigo o pão a mesa e 
o seu sabor. É o que faz, pela mão do homem, do chão, 
além do trigo, o abrigo para o frio, como faria uma mar-
gem para acolher o rio, qualquer que seja o rio (FADEL, 
2013, p. 31).

Assim como o trabalho é essência, substrato, substância do 
andar a vida, também é desgraça, ignomínia, humilhação. 

Uma ponte ao mundo de pessoas com deficiência, suficiên-
cias de mais ou de menos tem uma direção única, sem atalhos: o 
trabalho digno.

Se o trabalho não for a maior, é candidata a ser a maior causa 
de deficiências de Pessoas, deficiências visíveis ou invisíveis. Mas, 
é, por certo, a maior causa de suficiências de menos para cursar o 
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rio da vida. Pessoas sofrerem por trabalhar é uma profunda con-
tradição com Pessoas sofrerem por não trabalhar. Escolhamos!

Pessoas são trabalho não por serem trabalhadoras, são tra-
balho por serem vida. 

O trabalho que mutila, que adoece, que mata, é assassino da 
humanidade, não por ser trabalho, mas por ser reflexo de um po-
der político-econômico-ideológico de mortificação da vida. Não 
há reestruturação produtiva e novas formas de desregulamenta-
ção do trabalho, pós-fordismos-taylorismos-toyotismos; o que há 
é um rio sem margem e sem uma ponte que o sobrepasse em di-
reção ao mundo. 

Homens, políticos, governantes que fazem do trabalho um 
triturador da dignidade, liquidificador da humanidade, são escó-
ria. Suas paisagens são estéreis. Rebelemo-nos! 

Restam as histórias de vida. Elas desenham o mapa da exis-
tência dos sujeitos nas relações materiais e imateriais que com-
põem as grafias do espaço. Expõem a experiência de existir na 
sociedade desigual onde trabalhadores são peças simbólicas de 
estruturas sociais que repetem secularmente a exclusão (da terra, 
universidades, escolas, saúde pública....). Rebelião! 

Pessoas são histórias

Roberto nasceu no campo, e desde o final dos anos 1980 tor-
nou-se um entre tantos sujeitos da sua própria Comunidade que in-
gressaram nas fileiras do trabalho assalariado na indústria extrati-
va mineral de Catalão, Goiás. No decurso dessa experiência do tra-
balho, os itinerários de seu cotidiano foram modificados diante das 
imposições do capital, como a rotação de turnos, quadro de metas 
e tabelas de horários fixos. Presenciou acidentes na mineração que 
tolheram a saúde de trabalhadores e ceifaram vidas de seus amigos. 
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Decidiu fazer parte do movimento sindical. Seu projeto, enquan-
to sindicalista, é a defesa irredutível da saúde dos trabalhadores. 
No entanto, Roberto não abandonou a terra onde nasceu e cresceu. 
Mantém o enlace simbólico e material com as sociabilidades cotidia-
nas da vida camponesa. Não vendeu a propriedade que herdou dos 
seus pais, a terra onde seus antepassados viveram e trabalharam co-
letivamente numa espécie de experiência comunitária da existência. 
Afirma que na terra estão “suas raízes, suas memórias, sua iden-
tidade territorialmente construída”. Em razão disso, nos feriados, 
finais de semanas e folgas, vai para o campo, cultiva a terra, semeia 
as sementes, irriga, cuida e observa o crescimento das plantas, colhe 
os alimentos que sua esposa, Joana, também de origem camponesa, 
comercializa na feira agroecológica. Roberto e Joana também são 
participantes ativos do movimento camponês local que combate o 
latifúndio e os transgênicos. Juntos, lutam pela implementação de 
bancos de sementes crioulas e produção de alimentos saudáveis. 

Maria é negra, pobre e mãe, mãe de três filhos. O marido, 
Manoel, é pai, e desempregado. Ambos moram na periferia de Apa-
recida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, Goiás. O fi-
lho mais velho, Vinicius, de 16 anos, inconformado com os projetos 
de militarização e OS para as escolas de seu bairro, foi um entre 
os jovens que ocuparam essas instituições em dezembro de 2015. 
Ergueram faixas de protestos onde se podia ler “OS jamais, nosso 
estudo vale +” ou “Fora OS”. Vinicius foi um entre os jovens que 
apanhou da polícia militar. Foi espancado, chamado de vândalo e 
vagabundo. O “crime”: lutou e defendeu aquilo que acredita ser di-
reito de toda classe trabalhadora, ou seja, a escola pública, gratuita 
e de qualidade. Depois dessa experiência passou a ler Paulo Freire e 
acredita na “educação como prática de liberdade”. Os pais de Viní-
cius também possuem histórias de vida atravessadas por lutas. Ma-
ria e Manoel estavam entre as mais de 3 mil famílias de trabalha-
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dores, juntos ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, 
que ocuparam a fazenda Santa Mônica, em Corumbá de Goiás – 
um latifúndio de aproximadamente 21 mil hectares, de propriedade 
do senador Eunício de Oliveira (PMDB-CE) – . Maria e Manoel se 
orgulham de terem participado, em junho de 2015, no município 
de Corumbá de Goiás, do Acampamento que foi denominado pelo 
MST de Dom Tomás Balduíno, homenageando o bispo emérito de 
Goiás que se dedicou à indubitável defesa da emancipação dos cam-
poneses e demais trabalhadores esbulhados no campo, nas florestas 
e nas cidades. O casal vestiu a camisa vermelha do MST, lançou a 
bandeira no movimento ao ar e bradaram frases como “malditas 
sejam todas as cercas” e “Acampados Dom Tomás Balduíno, justiça 
neste latifúndio”. Maria e Manoel, filhos de camponeses desterrados 
do campo nos anos 1980, ainda sonham em voltar para a terra de 
trabalho, território de vida em abundância.  

Amanda, 26 anos, é trabalhadora e filha de trabalhadores. 
Seu emprego é de secretária em um escritório de contabilidade. Dia-
riamente, atende telefonemas, dialoga com os clientes, cumpre sua 
função com alegria. Para ela, o trabalho é a substância espiritual e 
concreta, fonte de libertação e inserção ativa no mundo. Amanda é 
uma entre tantas Pessoas Com Deficiência – PCD da classe traba-
lhadora de Goiânia. O mapa cotidiano de sua existência também é 
grafado pelos desafios de enfrentar percursos em calçadas sem adap-
tações para cadeirantes e ônibus coletivos lotados, onde já defrontou 
situações de preconceito e desprezo. Mas, a deficiência não tolhe a 
sua concomitante potencial capacidade humana de interagir, parti-
cipar e conviver.  

Tereza Silva. Uma senhora jovem, mãe de 4 filhos, negra, 
possui o primeiro grau completo. Casou-se com 17 anos. Nos 18 
já lhe havia consagrado o dom do útero: tornara-se mãe de João 
Bento, depois vieram, em seguida, Maria Rita e João Acácio. A 
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sua vida é igual a de seu marido: uma luta. Luta diária. Ela assi-
na os documentos no quesito profissão: DO LAR. O seu marido? 
- Pedreiro, alguns o chamam construtor. Ela mora na periferia 
proletária da metrópole, é migrante como a maioria dos traba-
lhadores da cidade. Tem casa própria: a ocupação se deu com a 
ajuda de todos. A sua casa tem dois quartinhos, a sala da TV, 
a cozinha e a varanda, onde se guarda as tranqueiras. A poeira 
da rua é um inferno; quando chove, o inferno é a lama. A casa 
recebe pó suspenso da rua ou lama impregnante nas fendas dos 
ladrilhos. A sujeira da casa é a desonra da esposa. Trouxe da 
família uma longa história de problemas cardíacos. Não faz as 
contas, mas quase todos parentes morrem dos 40 para os 50. Está 
tentando se cuidar, mas é difícil, não há tempo: leva os filhos na 
escola, pega-os, faz a comida, limpa a casa e passa roupa três 
vezes por semana para Dona Gertrudes, lá do centro. Maria Rita 
vive sempre gripada, é fraquinha. Contudo, bastante carinhosa. 
Ela é a prenda da casa, o vaso de flor. Sorridente. João Acácio é 
custoso, muito custoso, tem que ficar de olho. Vai para o campo 
de futebol e não volta. Não tem como vigiá-lo. Sim, qual será o 
futuro desse menino? A rua hoje em dia é muito perigosa. João 
Bento vai para Igreja, quer ser pastor. Parece triste às vezes. É 
maduro demais para a idade. O silêncio é o seu maior amigo. Ele 
não brinca e não desgruda da bíblia. Ela, dona Tereza,  também 
vai à igreja, assim que pode. Surgiu uma novidade: uma terrível 
dor na coluna. Já não dorme tão bem. Gasta muito dinheiro com 
dorflex. Não reclama para não aterrorizar as crianças, nem o 
marido. Ela não importa mais, o que importa são as crianças. 
Se as crianças crescerem com saúde e honestidade, já valeu a 
pena essa vida. Deus está vendo. Deus olha por todos, o olho de 
Deus é a chama de luz que acende a veia. Mas a dor na coluna 
desata a insatisfação: quase não consegue passar as roupas de D. 
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Gertrudes. É dinheiro contado: compra o pão, o arroz e o feijão. 
É a garantia do alimento. Sem passar a roupa de D. Gertrudes 
o barraco cai. Ela não sabe o que é divertir; não sabe o que é ter 
férias. Não sabe o que é viajar. Tem imensa e dolorosa saudade 
da prima, sua melhor amiga da infância e da adolescência, mas 
nem Ela, nem a prima tem como procurar a outra e se encontra-
rem. Gostaria de ver pelo menos mais uma vez na vida a casinha 
onde nasceu, na zona rural, interior da Bahia. Sonha com isso. 
Esse é o seu maior sonho. Sente-se devorada pela cidade. Mas 
Deus sabe o que faz. O nosso destino é o olho de Deus... a oração 
é o bálsamo da alma. Ela ora em família, está precisando de 
mais oração: a polícia está ameaçando retirar os ocupantes que 
não pagarem o IPTU. A coluna dói muito. Se dona Gertrudes 
ajudasse... Esmola, não, nunca...Esmola, não, nunca...

...CARTOGRAFIAS EXISTENCIAIS...
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CAPÍTULO II

CARTOGRAFIA HISTÓRICO-
CONCEITUAL DA “DEFICIÊNCIA”: 
CONSTRUÇÃO SOCIAL FEITA DE 

“INVISIBILIDADES/VISIBILIDADES” E 
DE UTOPIAS

Annibal Coelho de Amorim
Sônia Gertner 

Luciana de Assis Amorim

Introdução

O capítulo ancora-se em três momentos distintos. Pri-
meiro, a revisão cartográfica histórico-conceitual acerca da 
“deficiência” como “constructo social” em diferentes contex-
tos sociais. Interessa-nos, em particular, inferir sobre aspectos 
da construção social da “invisibilidade” e “visibilidade” dessas 
pessoas em respectivos períodos históricos. O segundo toma 
como ponto de partida aspectos gerais da cartografia e ex-
plora trajetórias que os olhares lançados sobre a “deficiência” 
determinaram na sociedade a partir dos conceitos e práticas 
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de habilitação e (re)habilitação. No terceiro, infere-se como as 
“deficiências” têm sido desconstruídas, privilegiando aspectos 
da emancipação crítica e perspectivas utópicas de pessoas ro-
tuladas como “deficientes”.

O percurso delineado não busca explorar “invisibilidade” e 
“visibilidade” como par de oposição. Essas dimensões são elemen-
tos constitutivos da construção social a que essas pessoas foram 
submetidas em períodos sócio-históricos. Para tal, tornam-se ne-
cessárias incursões teóricas, iniciando pela construção social da 
realidade, proposta por Berger e Luckmann (1993), secundada 
pelo construcionismo social da moderna psicologia norte-ame-
ricana de Kenneth Gergen (1990), entre outros. Concluímos com 
a teoria interacionista de Georg Simmel, a partir do livro de Van-
denberghe (2001), e o conceito de pessoa formulado por Marcel 
Mauss (2003).

No primeiro momento, recorremos a Isaías Pessotti 
(1984) que, apoiado em fontes primárias, se estende da antigui-
dade clássica aos primórdios da visão científica ao examinar a 
evolução conceitual da “deficiência mental”. Sem uma carto-
grafia (FERIGATO; CARVALHO, 2011; PASSOS, 2003; PAU-
LON; ROMAGNOLLI, 2010) conceitual em distintos períodos 
históricos, estaremos fadados a um “velamento”, deixando de 
lado elementos que elucidam os vestígios da construção social 
acerca da deficiência. Ideias conformadas em passado longín-
quo e que, nos “dias de hoje”, continuam a constituir índices de 
ordem simbólica e ideológica, perpetuando a exclusão social 
dessas pessoas. Resta-nos o esforço de cartografar dimensões 
históricas e conceituais da deficiência, interrogando, a partir 
destas, quais representações sociais emergiram nos diferentes 
períodos estudados.
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Cartografando a deficiência: do conceito de “sub-humano” à 
identificação da necessidade do “tratamento moral”

A revisão dos conceitos da deficiência nos remete a extensa 
fonte documental de Isaías Pessotti (1984), que fornece elementos 
à construção do mapa histórico-conceitual objetivado. Seu livro 
parte de ideais clássicos da Grécia antiga, particularmente de Es-
parta, que considerava crianças nascidas com deficiências físicas 
ou mentais como “sub-humanas”, sendo passíveis de “eliminação 
ou abandono”. Krynski (1969), ao conceituar deficiência (em par-
ticular a mental) remonta ao Código de Hamurabi (2100 a.C.), Pa-
piro Terapêutico de Tebas (1552 a.C.), Talmud, Alcorão e à Bíblia. 
Segundo Alves (1960), na Roma antiga, Marcus Cicero (106 a 43 
a.C.), em “De Legibu”, a Tabula IV da Lei das Doze Tábuas (“Pater 
filium monstrosum et contra formam generis humanae, recens sibi 
natum, cito necato” recomendava “o extermínio de crianças nas-
cidas com deformações físicas ou sinais de monstruosidade”, por 
serem “contra a forma do gênero humano”. Alves (1960) afirma 
que Lucius Sêneca (ano 4 a.C. a 65 d.C.) em “De ira” ressalta algo 
semelhante (“portentosos fetus extinguimus, líberos quoque; si de-
bilis monstrosique editi sunt, mergimus; nec ira, sed ratio est, a sanis 
inutilia secernere”), observando a distinção das “coisas inúteis das 
saudáveis”, “expondo-os” às cercanias do rio Tibre. 

O período greco-romano ressalta que a deficiência se encon-
tra 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 fortalecimento 
gradativo da doutrina cristã modificaria este perfil, resguardan-
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do os filhos de Deus (“les enfants du bon Dieu”) da “exposição”. 
Iniciava-se um ciclo caritativo-religioso cercado de mistério e su-
perstições. As “criaturas do bom Deus” (PESSOTTI, 1984), na In-
glaterra e no resto da Europa, seriam agora passíveis de proteção, 
como previsto em “De prerrogativa regis” (1325). Segundo Pessot-
ti (Ibid., p. 5), um “guia para proteger os direitos e propriedades 
dos ‘idiotas’ e para cuidados quotidianos”. Esta legislação, em seu 
Capítulo XII, acrescentaria ao caráter caritativo outra dimensão: 
a da expropriação de bens e propriedades de pessoas deficientes, 
sob a justificativa que destes seriam providas as suas necessidades 
básicas. Neste período, deficientes mentais, denominados crétin 
ou Chrétien5 (proximidade à cristiano), tinham como a ideia de 
“homem sem importância”, “homem qualquer” ou “pobre coitado”. 
Este viés impunha exigências (caridade associada ao castigo pelo 
isolamento) e reservaria às pessoas “deficientes” infortúnios com 
o surgimento da Inquisição medieval. 

De 1370 a 1486, em pleno processo inquisitorial, surgem o 
“Directorium inquisitorum” de Nicolau Emérico, o “Lucerna in-
quisitorium” de Bernadus Comensis e o “Malleus Maleficarum” 
(o “martelo das bruxas”) de Sprenger e Kramer. Segundo Pessotti 
(Ibid., p. 8) estes diretórios “perduraram quase três séculos.” Nes-
tes, sob todos os aspectos, uma marca se tornara visível: o uso da 
força sob a égide do Santo Ofício. Sob o “martelo das bruxas”, 
deficientes anteriormente classificados como “crianças de Deus”, 
passam a ser considerados representação do “intercâmbio com 
demônios ou forças do mal” (KRYNSKI, 1969; PESSOTTI, 1984) 

que deveriam ser expurgadas. Segundo Pessotti “cerca de meio 
milhão de pessoas foram queimadas” (Ibid. p. 12), vítimas de mé-
todos inquisitórios entre os séculos XIV e XVII. Emérico, em seu 
Directorium, recomendava ao inquisidor “não se iludir com as 
respostas dos acusados”, forçando-os a confessar em rituais gro-
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tescos de tortura. Dignos de “acolhimento” em período da doutri-
na cristã; em outro, severamente “condenados” pelo mesmo “San-
to Ofício”, pela simples incapacidade de entender a pergunta feita 
ou responder de maneira “adequada”. A trajetória histórico-social 
da deficiência, conduzindo o sujeito inicialmente a ser concebido 
como “sub-humano” e passível de abandono, passa a ser digna de 
proteção por se tratar de “crianças de Deus”, cedendo terreno à 
concepção “sobrenaturalista”, por sua suposta ligação às “forças 
do mal”. 

Fica nítido que as diferentes concepções atribuídas à “defi-
ciência” resultam de construção social e histórica, sob influência 
de múltiplos interesses. O mapeamento conceitual fortalece a “lo-
calização” espaço-temporal e simbólica da deficiência em extre-
mos. De um lado, a do “isolamento” institucional, sob viés apa-
rentemente caritativo, traço da existência negada em sociedade e 
o seu subsequente ocultamento. De outro, o retorno à “exposição 
condenatória”, “oficiada” como anúncio da presença demonía-
ca a ser expiada. Voltaremos as metáforas da “não-existência” e 
do “não-lugar” adiante. Neste cenário (PESSOTTI, 1984) surgem 
as figuras dos médicos Philipus Paracelsus e Jerônimo Cardano. 
Opondo-se à ideia de que o comportamento dos deficientes esti-
vesse ligado a “forças ocultas”, respectivamente inscrevem a defi-
ciência “sobre as doenças que privam os homens da razão” e no “de 
vita própria”. Pessotti (1984) afirma textualmente: “com Paracel-
so e Cardano a insensatez começa a ceder terreno ao bom senso” 
(Ibid., p. 15-16). Emoldura-se “novo ponto” na cartografia concei-
tual: o escopo se afasta da superstição, aproximando-se da visão 
pré-científica (PESSOTTI, 1984). Em 1664, com o “Cerebri anato-
mae”, Thomas Willis aponta o locus organicista da deficiência. Em 
pleno século XVII, a anatomia seria a ponte para “investigações” 
neurofisiológicas, “sepultando a visão demonológica ou fanática”, 
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diria Pessotti. A visão fatalista e inquisitória da “deficiência” cedia 
terreno para outras “doutrinas”: a médica e a jurista. 

Incursões menos dogmáticas são apresentadas. Francesco 
Torti se inclina ao estudo das “febres infantis”, enterrando a visão 
dos inquisidores medievais. Pouco a pouco, consolida-se a admis-
sibilidade de que o aparecimento da deficiência se deve a causas 
ambientais (“ab infirmitate ou nativitate”), como afirma Pessotti 
(1984). 

John Locke, em 1690, com “Essay concerning human un-
derstanding”, inaugura a perspectiva do processo pedagógico 
impresso em “tabula rasa”, libertando “humanisticamente” a defi-
ciência. Afirmam-se perspectivas de aprendizado que, a partir de 
1800, seriam o primado das contribuições de Jean Itard e outros 
(Ibid., p. 20). Alguns estigmas, no entanto, continuam a perseguir 
a deficiência. Os conceitos de “inutilidade” e “improdutividade” 
são imputados a indivíduos denominados oligofrênicos, sendo 
responsáveis por sua segregação social.

No século XVII, sob a visão de acolhimento, a Europa via 
surgir grandes instituições (o Bethlehem ou Bedlam, na Ingla-
terra, e os famosos hospitais de Salpêtrière e Bicêtre, na França) 
abrigam enfermos para, ao mesmo tempo, “afastá-los do con-
vívio social.” Segundo consta (PESSOTTI, 1984), a chamada 
“grande internação” atingiu a cifra de 8.000 pessoas somente na 
Salpêtrière.

“O selvagem de Aveyron”: um “capítulo à parte” na/da deficiência

Apesar dos diferentes “tipos” de “meninos-animais” 
(KRYNSKI, 1969; PESSOTTI, 1984) apresentados na classificação 
de Linneu (1707), “tetrapus, mutus e hirsutus” (KRYNSKI, 1969, 
p. 05), é com Victor, o “selvagem de Aveyron”, que essa concei-
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tuação ganha visibilidade. Após o diagnóstico sombrio de Victor 
feito pelo psiquiatra francês Philippe Pinel, Jean Itard assumiria o 
“caso”. Em 1801, em “Mémoire sur les premiers développements de 
Victor de l’Aveyron”, Itard faz referência ao exame proferido por 
Pinel (PESSOTTI, 1984): 

[...] “o cidadão Pinel nos apresenta seus sentidos re-
duzidos a um estado de inércia tal que esse infeliz se 
encontrava, a tal respeito, muito abaixo de qualquer 
dos nossos animais domésticos”; seus olhos sem fixi-
dez, sem expressão, errando vagamente de um objeto a 
outro sem jamais deter-se em algum [...] incurável ele 
não era capaz de qualquer espécie de sociabilidade ou 
instrução. Tal foi a conclusão a que chegou o cidadão 
Pinel [...] (Ibid., p. 38, grifo nosso)

A visão diagnóstica de Pinel seria então contrariada pela 
prática de Itard junto ao “menino-selvagem”, deixando contri-
buições positivas à cartografia histórico-conceitual da deficiên-
cia. Jean Itard é pontual ao contradizer Pinel: “eu não aceitava tal 
opinião desfavorável [...] ousava conceber algumas esperanças 
[...]”, criticando a omissão das causas que levaram àquela condi-
ção. A “Mémoire” de Jean Itard introduz aspectos notabilizados 
como a avaliação do desenvolvimento e os alicerces que viriam 
a ser a didática na área da deficiência mental (Ibid., p. 39-41). À 
perspectiva desenvolvimentista de Itard, associa-se em “Mémoi-
re” outra crítica aos avaliadores de Paris, como pontua Pessotti 
(Ibid., p. 44):

[...] após um exame de alguns minutos o julgaram dig-
no de ser enviado às Petites Maisons; como se a socie-
dade tivesse o direito de arrancar uma criança de uma 
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vida livre e inocente para mandá-la morrer de tédio 
num hospício e ali expiar a desgraça de haver decepcio-
nado a curiosidade pública [...]. 

Afastam-se, pois, aspectos que apresentavam a deficiência 
como signos da “monstruosidade”, “incurabilidade” e “inutilida-
de”, passíveis dos grilhões e insulamento social. À frente, a traje-
tória de Rousseau, Condillac e Locke influirão na conceituação 
pioneira de Itard, tendo a pedagogia como o “ponto cardeal” 
mais expressivo. No entanto, apesar de abolido o dogmatismo 
clerical, ainda se fazia presente a característica especulativa da 
medicina do período (PESSOTTI, 1984), conferindo à autori-
dade do médico o “destino do paciente”. Em 1791, o “Tratado de 
Foderé” é publicado, fortalecendo a ideia do “fatalismo hereditá-
rio”. Associando “cretinismo” ao bócio e direcionando o pensa-
mento pré-científico dos médicos (até as primeiras décadas do 
século XX), têm em sua origem os preconceitos advindos dos 
séculos XVIII e XIX. Em 1801, Philippe Pinel com seu “Tratado 
médico-filosófico sobre a alienação mental”, coloca o problema 
da “idiotia” no domínio da neuropatologia cerebral, definindo 
o locus na cartografia da deficiência. O conceito de deficiência 
surge associado à “insanidade mental”. Em 1818, no volume 23 
do “Dictionnaire des Sciences Médicales”, Esquirol cria o termo 
“idiotia”, caracterizada não como doença, mas como: “[...] es-
tado em que as faculdades intelectuais nunca se manifestaram 
ou não puderam se desenvolver suficientemente [...] o idiota é 
o que sempre foi, é tudo o que pode ser [...]” (PESSOTTI, 1984, 
p. 86). Assim, o “Dictionnaire”, sob a categoria “idiotia” agrupa 
quaisquer formas de oligofrenia ou deficiência mental profunda 
(Ibid., p. 86 e 88). Em 1846, segundo Pessotti, Édouard Séguin 
critica Pinel por ter confundido “imbecilidade” e “demência” 
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com “idiotismo”, a propósito de uma das observações do célebre 
psiquiatra francês (Ibid., p. 77).

É irrefutável que as classificações de Belhomme (1824) e Es-
quirol (1838) representam perspectivas da “educação” e um golpe 
na tentativa da imposição de visão unitária à deficiência. Na es-
teira dos movimentos reformistas surgem instituições na Europa 
(França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Holanda) voltadas ao trata-
mento dos “perfectibles” (PESSOTTI, 1984). Do caráter de “sub-
-humanidade” no período clássico greco-romano e ultrapassada 
a visão teológica, o conceito de “irrecuperabilidade” dá lugar à 
condição de “educabilidade” das pessoas deficientes. Dois aspec-
tos centrais devem ser ressaltados neste processo cartográfico: o 
primeiro, de que a autoridade, anteriormente imposta pela visão 
dogmática do clero, é, agora, depositada nas mãos dos médicos 
(PESSOTTI, 1984). O segundo, de que sob o “Tratado das dege-
nerescências” de Morel (1857) o conceito de deficiência voltaria 
a regredir, reassumindo seu caráter mais negativo, por meio da 
“tendência inata à idiotia” ou mesmo “a perda da perfeição”. Pes-
sotti destaca trechos do Traitement moral des idiots et autres en-
fants arriéres”, de Édouard Séguin, em que o médico francês acusa 
seus colegas de profissão:

Eu acuso formalmente aqui os médicos que escreveram 
seja registros de observações curiosas, seja artigos mais 
ou menos teóricos, seja prospectos de charlatão sobre 
a idiotia, de terem alguns confundido a idiotia com di-
versas afecções crônicas análogas [...]. Acuso a todos: 
primeiro, de haverem visto idiotas na sua prática e nos 
hospitais sem lhes haverem consagrado uma hora assí-
dua de seu tempo, ainda que por curiosidade científica. 
Segundo, de terem, em consequência, desvirtuado com 
prejuízo para eles o sentido médico do termo observação 
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ao apresentarem sob tal título nada mais que a nomen-
clatura de algumas faculdades intelectuais ausentes em 
um sujeito [...]. Em suma, eu acuso os médicos por não 
terem nem observado, nem tratado, nem definido, nem 
analisado a idiotia, e de terem falado demais sobre ela 
[...] (Ibid., p. 109, grifos nossos). 

Mas a medicina moral reagiria com o “Tratado das dege-
nerescências” de Morel (1857), tendo como princípios gerais a 
“degradação da natureza” e a “perda da perfeição” com alto teor 
eugenista. Assemelhando-se ao “Traité du goitre”, Foderé refirma 
não se tratar de uma “simples noção especulativa”, mas da “evolu-
ção, através das gerações, de um elemento mórbido cujo germe os 
ascendentes carregavam” (Ibid., 134-135). Como acentua Pessot-
ti: “[...] está lançada a semente da rejeição política do deficiente 
[...]Volta-se, agora com cânones médicos, ao ‘martelo das bruxas’ 
[...]” (Ibid., p. 169).

A construção social da linguagem do déficit e sua difusão na 
cultura

As teorias desses tratados − em grande maioria pseudo-
científicos −, representaram o sustentáculo sobre o qual foram 
construídos histórica e socialmente a totalidade dos vocábulos 
da linguagem do déficit, ainda hoje amplamente utilizados. Estas 
terminologias, fabricadas em sua grande maioria no interior das 
práticas médicas (GERGEN, 1990), acabam se descolando do dis-
curso especializado e se difundem culturalmente, como elemen-
tos constitutivos do imaginário social. Com sentido altamente 
depreciativo e hierarquizado, novas categorias da linguagem do 
déficit contribuem para a “progressiva enfermidade da cultura”, 
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fenômeno descrito por Kenneth Gergen em “Therapeutic Profes-
sions and the Diffusion of Deficit” (Gergen, 1990), relacionado ao 
crescimento exponencial das profissões do campo terapêutico. 
Sua utilização, atrelada a situações cotidianas, carregam de um 
lugar para outro a marca do déficit eivada de valores pejorativos. 
Esses valores remontam à origem histórica na trajetória cartográ-
fica, evocando novos itinerários de utilização para diferentes cate-
gorias (idiotas, cretinos, imbecis, débeis, dementes, degenerados, 
alienados). 

De outro lado, a “linguagem do déficit” (AMORIM, 1997; 
GERGEN, 1990) examinada na dissertação de Mestrado “O Es-
petáculo da Loucura: Alienismo Oitocentista e Psiquiatria do 
III Milênio – A Construção Social da Linguagem do Déficit e a 
Progressiva Enfermidade da Cultura”, possibilita a fabricação de 
realidades, “novos” percursos/sentidos, afetivos e simbólicos em 
relações humanas, apoiadas na utilização deste tipo de lingua-
gem. A categoria “arriéres”, por exemplo, evocada pelo Tratado de 
Séguin (PESSOTTI, 1984), aponta o atraso no desenvolvimento 
observado em crianças e, posteriormente, dá origem às expres-
sões “retardo” e “retardamento”. Constitui-se, pois, em referência 
histórica para a utilização no campo da “deficiência mental” da 
categoria “retardado”. Estes vocábulos, de aparente inocência no 
campo profissional, representam categorias reificadas que, ao se-
rem continuamente utilizadas, apequenam os sujeitos e os redu-
zem à condição de “menos pessoas” (AMORIM, 1997), objetos 
do saber-poder especializado. Segundo Goffman (1961), pessoas 
assim objetivadas iniciam uma espécie de “carreira”, mantendo-se, 
de certa forma, aprisionados aos rótulos atribuídos e apartados 
da sociedade, que os contém e os isola socialmente. Assim, a os-
tensiva construção e consequente difusão das categorias do déficit 
na cultura as torna progressivamente enfermas (AMORIM, 1997; 
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GERGEN, 1990). Criam, por um lado, “mapas” ou “itinerários” de 
sentido para as relações interpessoais vivenciadas em sociedade. 
Por outro lado, remontam e refinam referências cartográficas de 
um passado que insiste em se fazer presente. Representam, para 
muitos, um triste produto do “conhecimento humano” na história 
humana. 

O que seria, afinal, a construção social? Quais seriam suas 
características na realidade que nos cerca? O exame dessas ques-
tões requer um arcabouço de profundidade sociológica que foge 
ao escopo deste capítulo. Dessa forma, nos deteremos apenas 
nas contribuições da sociologia do conhecimento de Berger e 
Luckmann (1993), que trata “das relações entre o pensamento hu-
mano e o contexto social dentro do qual surge”, com o propósito 
de seu esclarecimento. Sabedores que “a sociedade determina a 
presença (dasein), mas não a natureza (sosein) das ideias”, estamos 
particularmente focados nos aspectos da sociologia do conheci-
mento que remetem ao processo de objetivação, institucionali-
zação e legitimação das práticas médicas (Ibid, p. 15 e 20). No 
entanto, antes de examinar estes aspectos, faz-se necessário aludir 
aos chamados “esquemas tipificadores” que, segundo os autores: 

[...]afetam continuamente a interação com o outro [...]. 
Assim, na maior parte do tempo, meus encontros com 
os outros na vida cotidiana são típicos em duplo sen-
tido, apreendo o outro como um tipo, e interatuo com 
ele numa situação [...] típica [...] (Ibid., p. 49-50, grifo 
nosso).

Ao examinar, por exemplo, a relação médico-paciente, per-
cebe-se que, de parte a parte, são construídos socialmente papéis 
a serem exercidos na interação. Do lado do paciente, a expectati-
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va de encontrar no profissional o saber e as respostas para o que 
lhe aflige. De outro, na perspectiva do médico, um conjunto de 
experiências que podem responder às demandas formuladas no 
encontro com o paciente. Segundo Berger e Luckmann, faz-se 
necessário ressaltar que a “linguagem também tipifica as expe-
riências, permitindo agrupá-las em amplas categorias, termos dos 
quais têm sentido não somente para mim, mas para meus seme-
lhantes” (Ibid., p. 59).  No caso da interação médico-paciente, a 
linguagem especializada do médico não somente tipifica para ele 
próprio o seu papel, mas, na maioria das vezes, ao mesmo tempo, 
dota de sentido a realidade vivida pelo paciente. Nas palavras de 
Berger e Luckmann: “Ao desempenhar papéis, o indivíduo parti-
cipa de um mundo social. Ao interiorizar estes papéis, o mesmo 
mundo torna-se subjetivamente real para ele [...]” (Ibid., p. 103).

Assim, a ordem institucional é real “apenas na medida em 
que é realizada em papéis executados [...]. Para sublinhar sua au-
toridade, a profissão médica recobre-se com velhos símbolos de po-
der e mistério, das vestimentas exóticas à linguagem incompreen-
sível, tudo isso naturalmente legitimado para o público e para ela 
própria em termos práticos” (Ibid., p. 109 e 121, grifo nosso). Ou-
tra dimensão destaca-se no papel do médico na interação com o 
paciente: o da teoria terapêutica como forma de controle da so-
ciedade. Cabe à teoria “ocupar-se com os desvios das definições 
oficiais da realidade”, sendo necessária a criação de um corpo de 
conhecimento, que opera por meio de conceitos, servindo-se de 
mecanismos diagnósticos voltados ao processo “curativo”, como 
afirmam Berger e Luckmann (1993). Dessa forma, identificado “o 
problema”, instituem-se os processos terapêuticos, libertando-se o 
indivíduo do “mal que lhe aflige.” Segundo os autores, “a terapêu-
tica acarreta a aplicação do mecanismo conceitual, a fim de asse-
gurar que os discordantes/desviantes, atuais ou potenciais, se con-
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servem dentro das definições institucionalizadas da realidade. Em 
outras palavras, impedir que os ‘habitantes’ de um dado universo 
‘emigrem’”. Deve-se, pois, impedir que se emigre da “condição de 
paciente” para o “universo do médico”, mantendo-se a ordem so-
cial da realidade fabricada (Ibid., p. 153-154). A construção social 
da realidade médica se dá, portanto, por meio de esquemas tipifi-
cadores, entre os quais se destacam sua linguagem sagradamente 
hermética. 

Segundo Blikstein (1995), determinados traços de identifi-
cação e diferenciação, impregnados de valores positivos (melio-
rativos) ou negativos (pejorativos), transformam-se em “traços 
ideológicos”, denominados “isotopias da cultura de uma comu-
nidade” (no caso, a médica), criando “modelos ou padrões per-
ceptivos.” A partir desses traços ideológicos, constituem-se verda-
deiros corredores semânticos, “edifícios simbólicos” construídos 
com categorias que “recortam o universo de formas, cores e es-
paços em nossas comunidades ocidentais”, muitas das quais com 
características essencialmente pejorativas (1995, p. 60-61). Os 
“tratados” mapeados anteriormente revelaram conceitos diversi-
ficados e contribuíram para a difusão de ideias, ora supersticiosas, 
ora pseudocientíficas, mas igualmente, a concreta representação 
de que os universos simbólicos sedimentados, segundo Berger e 
Luckmann, “[...] são produtos sociais que têm uma história [...]. 
Se quisermos entender seu significado, temos que entender a his-
tória de sua produção” (BERGER; LUCKMANN, p. 133). 

Este é um dos principais objetivos deste capítulo: entender 
a história da produção da deficiência como “constructo social”. 
Assim, categorias e conceitos que emergiram dos “tratados” car-
tografados, devem ser compreendidos como resultado da objeti-
vação, sedimentação e acumulação do conhecimento em determi-
nado período histórico e social. Deixam, por assim dizer, “impres-
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sões” visíveis, contribuindo para a construção social de conceitos 
em épocas subsequentes. 

Michel Foucault (2002), em aula no Collège de France, re-
fere-se a “O Normal e o Patológico”, de Canguilhem, para afirmar 
“que o século XVIII instituiu, com as disciplinas e a normalização, 
um tipo de poder que não é ligado ao desconhecimento, mas que, 
ao contrário, só pode funcionar graças à formação de um saber” 
(FOUCAULT, p.65). Foucault ressalta a existência de um “conti-
nuum” médico-judiciário, notabilizado pela instituição do exame 
legal na segunda metade do século XIX. Reportando-se aos ter-
mos “preguiça”, “orgulho”, “obstinação”, “maldade”, “imaturidade”, 
presentes em exames médico-legais, desvela a construção da no-
ção de “periculosidade”, imiscuída às “categorias elementares da 
moralidade”, juntando, a um só tempo, “o poder judiciário do mé-
dico e o poder médico do juiz”. Segundo o autor, “um sistema em 
partida dupla [...] do qual o exame médico-legal constitui a peça 
de certo modo central [...]” (Ibid., p. 40-51).

Para além do “corpo do conhecimento” e do acúmulo das 
experiências, outro importante mecanismo de legitimação da 
prática médica é o processo de sacralização da linguagem pro-
fana do paciente, como admiravelmente descrito por Boltanski 
(2004) em “Classes Sociais e o Corpo”. Esta linguagem codifica-
da e reificada tem sido responsável pela difusão da “inferiorida-
de”, “tortuosidade”, “anormalidade”, como tipologias caracterís-
ticas da “linguagem do déficit” em nossa cultura. Representam 
verdadeiros estereótipos que, segundo Schaff, “dependem de 
esquemas conceituais adquiridos nos processos cognitivos do 
mundo” (apud BLIKSTEIN, 1995, p. 60). Trata-se de processo 
continuado de “fabricação da realidade”, expressão cunhada por 
Izidoro Blikstein ao analisar o filme “Kaspar Hauser”. Apoiados 
em Fuentes (2014, p. 171), nos referimos às categorias (do défi-
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cit) como possibilidades de “abertura psicológica e uma reflexão 
ao diálogo entre luz e sombra”, um exame de constructos sociais, 
neste artigo remetido à “deficiência.” 

Buscamos compreender a “invisibilidade” e a “visibilidade” 
social de pessoas cartografadas (como “deficientes”, “loucos”, “au-
tistas”), a partir da aproximação dos significados ocultos em cada 
“ponto” identificado nesta cartografia. De outra forma, Fuentes 
apoiada em Orlandi, destaca a questão da “invisibilidade” como 
uma forma de silenciamento político da deficiência e dos sujei-
tos individuais e coletivos enquadrados na categoria do déficit 
(ALVES, 1960; GERGEN, 1990). Segundo Fuentes (apud, 2014, 
p. 172), “o silêncio liga o não dizer à história e à ideologia”, como 
nas situações em que os fatos produzidos pela história da defi-
ciência limitaram os sujeitos em seus percursos sociais. Estamos, 
pois, voltados ao duplo movimento. De um lado, enfrentar esta 
forma de silenciamento, tornando suas vozes visíveis, de outro, 
fortalecer as práticas de autodeterminação dos indivíduos e gru-
pos estigmatizados pelas categorias do déficit. 

Sobre os conceitos de habilitação e (re)habilitação – a quem 
eles se destinam? 

Se o mapa cartográfico revela que os discursos sobre a(s) 
“deficiência(s)” foram socialmente construídos, o mesmo conta 
com significativa contribuição da taxonomia classificatória do 
discurso médico. Por outro lado, cabe-nos interrogar que tipo de 
ideologia busca justificar esta taxonomia que, ao criar e difundir 
categorias, demarca historicamente processos de exclusão social 
apoiados em categorias como “desvantagem”, “impedimento”, “in-
capacidade”, “disfunção”, “debilidade”, “deficiência”, etc. Para esta 
finalidade, partimos de Cardoso (2009), que examina o tema “das 
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relações capitalistas” e, apoiando-se na categoria de “sujeito ideo-
lógico”, ressalta Althusser, para afirmar que: 

[...] é um fato que a reprodução social não se realiza 
exclusivamente a partir da reprodução do trabalho, mas 
que ele supõe a intervenção fundamental da ideologia 
[...]. Na escola, o trabalhador é formado para atender 
certas normas sociais que regulam suas condutas: pon-
tualidade, obediência, eficiência, responsabilidade, re-
conhecimento de toda forma de autoridade. Esta for-
mação supõe o assujeitamento à ideologia dominante 
[...] (Althusser, 1980, apud Cardoso, 2009, p. 51, grifo 
nosso, tradução nossa). 

A nosso ver, do fragmento de Cardoso (1994a, p. 72-73) 
a eficiência emerge como a principal categoria a ser alcançada 
como parâmetro que distingue, de um lado, os “indivíduos” ade-
quados à “força de trabalho”, e de outro, os que têm a marca do 
déficit como a cifra do destino. Como demonstrou a cartografia 
histórico-conceitual, reafirmam-se assim padrões considerados 
“atributos essenciais” à produtividade em determinados contextos 
sociais. Sujeitos “eficientes” assujeitados à uma ideologia: aptos ao 
trabalho em sociedade. 

Em “A ordem do discurso”, Foucault (1999) reforça nosso 
argumento ao dizer que: “[...] essa vontade de verdade, apoia-se 
sobre um suporte institucional [...]. Mas ela é também recondu-
zida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber 
é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, re-
partido e de certo modo atribuído [...]” (Ibid., p. 17). Pelas pala-
vras proibidas (deficiência, loucura, autismo), como afirma Fou-
cault (Ibid., p.19), nascem sistemas de exclusão. Queiramos ou 
não, é no interior do “discurso médico”, dentre outros discursos, 
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“que se observam os princípios de classificação, de ordenação e 
distribuição [...] para pertencer a uma disciplina deve poder ins-
crever-se em certo horizonte teórico [...]” (Ibid., p. 19, 21 e 33).

Partindo das premissas de Cardoso e Foucault, chegamos 
ao “surgimento das profissões médicas (re)habilitadoras”, em que 
Pava-Ripoli e Granada-Echeverry (2016), procuram responder à 
pergunta formulada no subtítulo: a quem se destinam estes con-
ceitos de habilitação e (re)habilitação?

Essas autoras, partindo de revisão de literatura histórico-
-crítica, examinam como surgiram e se consolidaram práticas do 
campo das profissões ligadas à temática da habilitação e (re)habi-
litação. Explorando conceitos de infância e reabilitação, as autoras 
examinaram documentos científicos voltados à história das pro-
fissões (fisiatria, fisioterapia, terapia ocupacional e da linguagem), 
buscando identificar núcleos de sentido em textos, particular-
mente, nos Estados Unidos e Europa. Observaram que habilitar “é 
fazer alguém ou algo hábil, apto ou capaz para uma determinada 
coisa”. Por outro lado, “(re)habilitar é habilitar de novo ou restituir 
a alguém ou algo a seu estado anterior” (Ibid., p. 835). Em sua re-
visão, as autoras chegam à conclusão de que na primeira metade 
do século XX surgem as profissões médicas da reabilitação, como 
consequência imediata dos efeitos da primeira guerra mundial e 
do grande número de soldados feridos por volta de 1918. De 1930 
a 1940, com a epidemia de poliomielite, buscam-se alternativas 
para atendimento de pacientes com paralisia que sobreviveram. 
Nas iniciativas, uma característica em comum: “restaurar suas 
funções de maneira que pudessem se integrar à sociedade ‘nor-
mal’” (Ibid., p. 837). Na segunda metade do século XX, surgem or-
ganizações que consolidam e disseminam o exercício profissional 
da área de reabilitação médica e o apoio para melhorar a situação 
das pessoas com “incapacidades”. Em suas conclusões, as autoras 
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ressaltam que “[...] a reabilitação se confronta com as concepções 
sobre infância, a qual é vista como construção social [...] e que se 
deve superar os discursos [...] como objetos a moldar, ordenar, 
classificar, disciplinar, ensinar e assumi-los como atores sociais” 
(Ibid., p. 839).

Perspectivas atuais e utopias em cenário de “invisibilidades” e 
visibilidades”

Perguntamos: como nos posicionarmos diante da categoria 
“deficiência”, uma vez que esta é um produto social da atividade 
humana e como tal pode ser “desconstruída”? Onde se ancora teo-
ricamente este tipo de práxis? Qual a contribuição do conceito de 
emancipação? 

O movimento dos direitos civis das sociedades contempo-
râneas, as lutas contra o preconceito racial, o reconhecimento dos 
direitos políticos das mulheres, entre outros, são reconhecidamente 
o berço sobre o qual se edificaram princípios básicos que seriam 
conhecidos como os direitos das pessoas com “deficiência.” Em-
bebidos culturalmente nas liberdades civis, surgem na Suécia em 
1960, posteriormente na Inglaterra, e chegam aos Estados Unidos e 
Canadá, movimentos como o “People First”. Estes movimentos so-
ciais propõem como estratégias centrais, entre outros, princípios do 
“self-advocacy” (2014), da autodeterminação e do empoderamento. 
Decorridos mais de 50 anos, espraiam-se hoje em mais de 30 países. 
Lutando contra a institucionalização, grupos estigmatizados pelas 
categorias da linguagem do déficit (“doentes mentais”, “deficientes”, 
“autistas”), contrapõem-se à doença e inventam a saúde, impondo 
novos sentidos à doença “fabricada como realidade” (AMORIM, 
1997; BERGER; LUCKMANN, 1993; VANDENBERGHE, 2001). 
Kim Nielsen (2014), por sua vez, faz menção à representação social 
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da “incompetência legal” (non compos mentis) na história norte-a-
mericana que, semelhante ao “De Prerrogativa Regis”, suprimia di-
reitos humanos a partir de critério médico-legal. 

Apesar do sistema político norte-americano sustentar a 
ideia de que todas as pessoas têm direitos, a autora afirma que este 
direito humano variou historicamente nos Estados Unidos. Silva 
(2016), em análise sobre o “Direito e a Saúde Mental no Brasil e 
em Portugal”, aborda “direitos de personalidade” das pessoas “de-
ficientes” mentais. O autor menciona que a ONU adotou somente 
em 1971 e 1975 as declarações dos “Direitos do Deficiente Mental 
e das Pessoas Deficientes”, esta última definindo pessoa deficiente 
como sendo “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, 
total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 
social normal”. No plano do direito, o uso da linguagem do déficit 
se expressa por meio da categoria “incapaz”. Em pleno século XX, 
especificamente em 1976, a OMS publica a “Classificação Interna-
cional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens” (CIDDD), 
em que as categorias “impairment”, “disability” e “disadvantage” 
carregam prefixos característicos de isotopias de inferioridade 
(AMORIM, 1997; BLIKSTEIN, 1995). 

Ao mencionar movimentos de direitos políticos, ressalte-se, 
em particular, o surgimento, em 1976, no Reino Unido da UPIAS 
(The Union of the Physically Impaired Against Segregation), cujos 
fundamentos fortalecem o modelo social da deficiência (FUEN-
TES, 2014). Situa-se, assim, outro marco na contraposição à “fa-
bricação (da realidade) da deficiência”. 

A cartografia histórico-conceitual, objeto deste artigo, bus-
ca demonstrar o papel central ocupado pelo modelo médico ao 
longo de séculos, reservando para a UPIAS um desafio contempo-
râneo: o de enfrentar a difusão do déficit e a progressiva expansão 
das profissões do campo terapêutico (GERGEN, 1990; AMORIM, 
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1997). No campo da emancipação social, Fuentes (2014) destaca 
a necessidade do enfrentamento da coisificação histórico-social 
a que foram submetidos os “deficientes”. Apoiando-se em Buber 
(2011), Fuentes descreve dois modos de convivencialidade (MA-
FFESOLI, 2014) entre os humanos, a do EU-TU e a do EU-ISSO, 
indicando que estes conceitos se aproximam e se articulam à di-
mensão de relação societal defendida por Maffesoli (2014): 

o modo Eu-Isso nunca é uma relação, mas uma intera-
ção instrumental [...]. O Isso é um objeto [...]. Se a pre-
sença do outro não for considerada como um Tu, não 
haverá relação [...] transformado em objeto passível de 
ser usado, descartado, aviltado [...] (Ibid., p. 181).

 
Ao enfrentar esse tipo de dominação ideológica, em que é 

negada a existência na relação convivencial em sociedade (MAF-
FESOLI, 2014), os “deficientes” iniciam o processo de negação dos 
rótulos atribuídos. Em gesto de autolibertação, redirecionam o sen-
tido da “existência negada”, confrontando a representação social e 
recusando o manto de invisibilidade que os recobria. Ao postula-
rem “rotulem os jarros, não as pessoas” (“label jars, not people”), ins-
crevem suas ações no campo das práticas que rompem o silêncio da 
“invisibilidade” e do “não-lugar” e coisificação. Impõem com este e 
outros gestos o princípio da alteridade, que a palavra “zuluque”, em 
Ubuntu, representa: “o ser humano como ‘ser-com-outros’, signifi-
cando também a humanidade” (FUENTES, 2014, p. 185).

Resgata-se, a um só tempo, sua dimensão existencial, mas 
igualmente sua realidade política e social, a de alteridade, no qual o 
vínculo social mantém o sujeito como socius em que, segundo Schut-
te, “uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas” (SCHUTTE, 
citado por Dirk L. Louw, 2014,  apud FUENTES, 2014, p. 185). 
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Essas ações afirmativas têm profundas raízes nas liberdades 
civis e se refinam, retirando-os da “sombra de uma existência apa-
gada”, reafirmando a perspectiva a que o ubuntu faz referência: a 
“de que o outro seja, torne-se” (Ibid., p. 191). Assim, um novo ci-
clo de ações se estende em várias direções, reafirmando o atributo 
de pessoa, assumindo sentidos distintos da “categoria deficitária” 
originalmente atribuída. O grito simbólico de sua libertação (“não 
sou um rótulo”), os inscreve agora em campo de novos enfren-
tamentos, ampliando sua “visibilidade” para além do “circo dos 
horrores” de outrora. Contrapõe-se, pois, a luz das lutas à sombra 
que antes demarcara o seu conceito da/na história. Onde antes 
existiam “formas de silêncio”, hoje existe o barulho ruidoso das 
vozes a ultrapassar os limites construídos socialmente. Ressalta-
mos, finalmente, com Lévinas (2002, apud FUENTES, 2014, p. 
177) que: “a alteridade do absolutamente outro é Outrem”. 

É com Simmel (VANDENBERGHE, 2001) que retomamos 
a ideia de que “a sociedade existe a partir do momento em que os 
indivíduos estão em interação uns com, para e contra os outros” 
(Ibid., p. 19). Se para o autor, como para Kant, “a verdade não é 
adequação, mas construção, e mesmo, reconstrução do real a par-
tir de um ponto de vista particular” (Ibid., p. 46), o movimento 
de autodeterminação e de emancipação social das Pessoas com 
Deficiência fez “multiplicar as perspectivas e considerar o real de 
todos os ângulos possíveis” (Ibid., p. 46). A propósito, Simmel, 
em ensaio estético sobre a moldura, ressalta que “[...] é da maior 
importância que o desenho da moldura torne possível um fluxo 
contínuo do olhar, como se ele pudesse sempre refluir sobre si 
mesmo [...]. A moldura, portanto, jamais deve oferecer por sua 
configuração uma brecha ou uma ponte, por onde o mundo pu-
desse, por assim dizer, entrar no quadro ou o quadro sair para o 
mundo” (Ibid., p. 113). A moldura, analogia utilizada ao “enqua-
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dramento diagnóstico” (no caso, o da “deficiência”), encontra-se 
com o conceito de “homo duplex” simmeliano, “pois sua vida não 
decorre unicamente da categoria da existência, mas paralelamente 
do dever-ser, ele é o lugar em que se cruzam, de maneira variável, 
realidades dadas e possibilidades construídas” (Ibid., p. 192). 

Em outras palavras, a moldura (ou o constructo social “de-
ficiente”) resultante do “diagnóstico”, pode ou não estar ao alcan-
ce do olhar assinalado nesta e em outras cartografias conceituais, 
apoiando e/ou reforçando sentidos que Merleau-Ponty (2004, p. 
34) refere ser “o mapa do eu-posso” ou o do “eu-não-posso.” As 
diferentes possibilidades de “retratar” a deficiência remetem-nos 
imediatamente ao conceito de representação social. Detemo-nos, 
particularmente, em Rodriguez (2005), no qual “em busca do sen-
tido” apoia Castoriadis (“primeiras imagens”) como a criação hu-
mana, um imaginário “portador de significações sociais”:

[...] apoiando-se no que já está na natureza e na história 
[...] a gênese do sentido, a produção de novos sistemas 
de significados e significantes [...] que orientam e que 
dirigem toda a vida da sociedade [...] esse mundo insti-
tuído define o que é informação, o que é ruído e o que 
é nada para uma sociedade [...] (RODRIGUEZ, 2005, 
p. 234-238).

Alternando entre as representações coletivas de Durkheim 
e representações sociais de Moscovici, Rodriguez (2005) se apoia 
no último para explicar: 

[...] a produção de sentidos e representações: [...] esse 
modo de representarmos o mundo em que vivemos se 
apoia sobre uma visão triádica da realidade: entre o sig-
nificante (representação social) e o significado (objeto 
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ou referente) [...] ambos, figura e significado, se consti-
tuem reciprocamente [...](Ibid., p. 239). 

Rodriguez, apoiada em Moscovic e Vignaux (1994 apud 
RODRIGUEZ, 2005, p. 61), resgata o conceito de [...] themata que 
perduram como ‘conceitos-imagem para reafirmar que nossas re-
presentações, crenças, discursos, provêm de muitas outras elabo-
radas no passado imediato, mediato e de larga duração [...] (Ibid., 
p, 242, grifos nossos).

Assim, ressaltamos que a cartografia histórico-conceitual 
abordada, pela multiplicidade de imagens e significações sociais 
constituídas ao longo de séculos, contribuiu para o arcabouço de 
uma realidade social acerca da deficiência.

Mais adiante, examinamos como forças instituintes dos 
movimentos de emancipação social desafiam e contradizem o 
instituído sócio-historicamente. Da mesma forma que se tornou 
possível a superação das visões “sobrenaturalistas” e “supersticio-
sas” do passado, nos dias de hoje torna-se necessário desconstruir 
outras formas de silenciamento.

Ramos (2014) apoia a denúncia de Whitaker (apud RA-
MOS, p. 216), através da qual o Complexo Médico-Acadêmico-
-Industrial/CMAI, vem “derramando sobre o globo uma abun-
dância de ‘epidemias’ ‘psiquiátricas’”, tal qual Gergen (1990) pre-
vira há mais de 20 anos. Lançamos mão de uma das analogias de 
Simmel (VANDENBERGHE, 2001) (“nós somos como homens ca-
minhando sobre um barco no sentido oposto ao de seu curso”) para 
postular que, mesmo embarcados em “naus errantes”, as pessoas 
“deficientes” submetidas ao isolamento social deram início a mo-
vimentos inicialmente imperceptíveis, hoje registrados “a olhos 
vistos”. Neste caminhar, assinala Simmel, o que interessa “é o jogo 
de interações como substrato vivo do social, como cadinho da so-
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ciedade [...], a sociedade existe onde um número de indivíduos 
entra em interação” (Ibid., p. 90-91). Sua existência e convivência 
social, negadas pelo processo de institucionalização, representa-
ram denúncias permanentes, a exigir respostas do silenciamen-
to determinado pela linguagem do déficit. Embarcados contra a 
vontade, por meio de suas lutas agora mais visíveis, caminharam 
na direção contrária ao “movimento do barco”.

Assim, se de um lado persiste o posicionamento do CMAI 
(RAMOS, 2014), de outro lado os “deficientes” rejeitam rótulos 
que lhes são atribuídos e (re)constroem mapas pessoais e/ou so-
ciais. Dia após dia, reafirmam o “eu-posso/nós-podemos”, cons-
truindo possibilidades de alteridade, sentidos sociológicos das 
microrrelações eu-tu (re)estabelecidas. Neste “cadinho da so-
ciedade” (VANDENBERGHE, 2001), aqui (re)vista sob o olhar 
simmeliano, “enquanto os barcos continuam a se mover”, sujeitos 
(individuais e/ou coletivos) ampliam sua capacidade de (re)orien-
tação, incluindo itinerários de sentidos em suas vidas, aportando 
no que, segundo Maffesoli (2014, p. 34), “faz existir no e para o 
olhar do outro” (grifos nossos).

Ao criticar o modelo medicalizador da “deficiência”, busca-
mos nos situar ao lado do movimento de mobilização e insurgência 
política das pessoas deficientes, opondo-se à visão funcionalista do 
corpo, que reduz a pessoa à lesão ou ao impedimento, atribuindo-
-lhe a condição de “menos pessoa”, que lhe acompanha quase como 
“impressão digital”. Tal qual Martins et al. (2012), compreendemos 
que “[...] o modelo social de deficiência vem propor uma recon-
ceitualização da deficiência como uma forma de opressão social” 
(Ibid., p. 47; UPIAS, 1976), presumindo que “[…] os problemas 
implicados pela deficiência se prendem com as estruturas sociais 
[…]”, possibilitando o reposicionamento social destes sujeitos in-
dividuais (ou coletivos). Fazemos eco a Martins et al, apoiados em 
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Colin Barnes (1992, apud MARTINS et al., 2012, p. 49-50) “de que 
se faz necessário “diálogo viável” entre a comunidade científica e as 
pessoas com deficiência, de modo a potenciar a sua emancipação.” 
Para atingir este objetivo, acompanhamos os autores ancorados em 
Boaventura de Sousa Santos (1999b):

As ciências sociais críticas têm, pois, de refundar uma 
das reivindicações originais da teoria crítica moderna: 
a distinção entre objetividade e neutralidade. A obje-
tividade decorre da aplicação rigorosa e honesta dos 
métodos de investigação que nos permitem fazer aná-
lises que não se reduzem à reprodução antecipada das 
preferências ideológicas daqueles que a levam a cabo. 
A objetividade decorre ainda da aplicação sistemática 
de métodos que permitam identificar os pressupostos, 
os preconceitos, os valores e os interesses que subjazem 
à investigação científica supostamente desprovida deles 
[...] (Ibid., 1999b, p. 207).

Ao finalizar este segmento, nos servimos do conceito mar-
xista de emancipação social citado por Ferreira e Rigotto (2014, 
p. 4110), que nos advertem: “[...] somente quando a teoria é apro-
priada, metabolizada e sintetizada em ato pelos sujeitos capazes 
de realizar as transformações sociais, têm-se o uso social e de-
mocrático do conhecimento científico sendo posto a serviço da 
diminuição das desigualdades sociais [...]”. 

Romper o que foi posto em silêncio e invisível durante tanto 
tempo, significa também assumir postura crítica de nossas práticas, 
posicionando-nos ao lado daqueles que enfrentam determinadas for-
mas de opressão e controle social. Apoiados em Martins et al. (2012), 
comprometemo-nos com a emancipação da deficiência como agen-
da de pesquisa, a ser co-construída com os segmentos “que foram 
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silenciados pela história”. Suas vozes não se tornam somente visíveis 
quando os pesquisamos como “sujeitos temáticos”, mas também, e 
principalmente, quando se constituem em-si, sujeitos concretos no 
processo de elaboração da pesquisa. Inclinando-nos, mais uma vez, 
em direção à construção social da “invisibilidade e visibilidade” da 
“deficiência” na sociedade contemporânea, referimos Michel Maffe-
soli (2014, p. 24), quando propõe “trazer à luz (in venire) o que está 
aí, descobrir o que parece temermos ver”, como tarefa que se articu-
la com a emancipação social da deficiência. Como propõe Maffesoli 
(Ibid., p. 27), estamos tentando trilhar o “caminho estreito, abrupto, o 
que leva ao desconhecido”. Em outras palavras, “o caminho perigoso 
da verdade: a aletheia como desvelamento” (Ibid., p. 24). Apoiados 
em Maffesoli (Ibid., p. 28), ressalte-se que, se as “palavras, pertinentes, 
vivificam as coisas”, por outro lado, as categorias que contêm atribu-
tos hierárquicos e pejorativos (BLIKSTEIN, 1995) da “linguagem do 
déficit” mortificam socialmente os sujeitos. 

Corredores Semânticos da Deficiência

Século Conceito de Deficiência 
Prevalente

Corredor 
Semântico

Sentido Social / Representação 
Social

Predominante
XIV 

(1325) Idiotia / Chrétien / Crétin Pejorativo Homem sem importância

XIV-XVII Representação demoníaca Pejorativo
Sobrenatural

(sob influência de forças ocultas /
do mal)

XVII Tabula Rasa Pejorativo Privados da razão
XVII Meninos-selvagens Pejorativo Hábitos animalescos
XVIII Cretinismo Pejorativo “Perda da perfeição”
XIX Idiotia / Oligofrenia Pejorativo Alienados mentais

XIX Idiotia como parada do 
desenvolvimento Pejorativo Perfectíveis / Atrasados/ Educáveis

XIX Degenerescências / “Circo dos 
horrores” Pejorativo Degenerados / Deficiência como 

“espetáculo”

XX-XXI
Deficientes / Pessoas com 

deficiência / 
Pessoa em primeiro lugar

Meliorativo Busca da autonomia
e da emancipação  social

Fontes: BLIKSTEIN, 1995; PESSOTTI, 1984.

Como ilustrado acima, a “gramática da deficiência” varia 
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substancialmente, dependendo dos “aspectos conceituais” abor-
dados em cada “ponto cartográfico”, contribuindo para a emer-
gência de representações sociais acerca da “deficiência”, que va-
riam da invisibilidade social à ultraexposição. Como nos “circos 
dos horrores” (“freak shows”), difundidos na Europa e nos Estados 
Unidos, entre 1840 e 1970, explorando estigmas físicos (“anoma-
lias”, “defeitos”) como “mercadoria”, ainda hoje facilmente encon-
trados na internet (https://en.wikipedia.org/wiki/Freak_show).  

Em oposição à linguagem vivificante, a linguagem que di-
funde o déficit na cultura (GERGEN, 1990; AMORIM, 1997), 
apequena ou mortifica os sujeitos, transformando-os em quase 
coisas, reduzindo-os aos rótulos atribuídos. Se é possível des-
construir o silêncio pela compreensão dos constructos derivados 
de diferentes períodos históricos, este mesmo silêncio de “invi-
sibilidade” política tem sido objeto e pauta dos movimentos de 
“pessoas deficientes” que lutam pela emancipação crítica. Neste 
sentido, frise-se que determinados períodos são responsáveis pela 
(re)“fabricação da realidade da deficiência”, visível sob o signo da 
“monstruosidade”, (re)submetidos à “exposição” nos chamados 
“circos dos horrores” (“freak shows”), em troca de “alimento e 
abrigo”. Os relatos são incontáveis e a pesquisa das imagens dos 
“espetáculos da deficiência” na internet confirmam sua visibilida-
de atrelada ao efeito “espetaculoso e sensacionalista”, explorando 
a dimensão do que supostamente “é contrário ao gênero humano”. 

Falando de utopias e de alteridade

A primeira questão a que nos remetemos é a própria eti-
mologia da palavra utopia, inventada no século XVI por Thomas 
Moore, parte do grego Ou (“não”) que, articulado a topos (“lu-
gar”), corresponderia à expressão do “não lugar” ou “em lugar 
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nenhum”, podendo assumir o sentido do que está “fora do lugar”. 
Ou como dicionários etimológicos ressaltam, “lugar ou situação 
perfeitos, por isso inexistentes”. Assim, falar de utopias quando se 
trabalha com o(s) conceito(s) de “deficiência(s)” é admitir histo-
ricamente o “exposto”, aquele fora do lugar social, situado à mar-
gem, como este artigo procurou mapear. No entanto, ao admitir o 
caráter histórico-social das lutas destes sujeitos, constata-se que o 
que estava “fora do lugar” (ou inexistente), ocupa agora um sen-
tido e um “lugar bastante diferenciado”. O que de fato permanece 
“fora de lugar” é a insistente taxonomia do déficit que demarca o 
“lugar de poder”: “o de quem classifica”. Assim, quando se aceita 
este “não lugar”, de forma passiva e sem luta, “o de quem é classifi-
cado” anula a possibilidade de sua existência no socius. Estes dois 
polos, de certa forma, se encontram no momento em que o “lugar 
utópico” da emancipação crítica enfrenta a “linguagem do déficit”, 
o espaço classificatório da “coisificação”, reduzindo o “deficiente” 
à condição de menos pessoa. 

Marcel Mauss (2003), em Sociologia e Antropologia, exami-
na várias concepções da ideia de “pessoa”, entre estas a de persona-
gem, “papel cumprido pelo indivíduo em dramas sagrados, assim 
como o papel na vida familiar” (Ibid., p. 381-382). Mas é na ideia 
de persona latina (máscara: trágica, ritual, ancestral) que evolui a 
noção de pessoa e de “Eu”, “vindo de per/sonare, a máscara pela qual 
ressoa a voz (do ator) [...] a imago, a máscara de cera moldada sobre 
a face [...] a propriedade dos simulacra e das imagines [...]” (Ibid., 
p. 385-387-389). Assim, a palavra persona assume sua condição de 
personagem de comédia e tragédia, representando, segundo Mauss, 
“o embuste, a hipocrisia – o estranho ao “Eu” (Ibid., p. 389). No 
entanto, é a partir da noção de uno que a noção de pessoa é cria-
da. Enquanto “universitas é um corpo ou sociedade de pessoas [...], 
persona – substantia rationalis individua representa uma substancia 
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racional indivisível individual” (Ibid., p. 392 e 393).
O percurso “de máscara, personagem à máscara, a um 

nome, a um indivíduo”, segundo Mauss (2003), “caminha, len-
tamente, através dos tempos, das sociedades [...] por caminhos 
aparentemente os mais arriscados, para mostrar como é preciso 
tomar consciência de nós mesmos [...]” (Ibid., p. 397).

Nestas considerações finais, dedicamos especial atenção à 
noção maussiana de máscara pela qual ressoa a voz, por acreditar 
que esta cumpre um papel decisivo no enfrentamento dos diferen-
tes sentidos atribuídos à “deficiência.” 

Tal qual Berger e Luckmann (1993, p. 124), defendemos a 
necessidade de desreificação de sua realidade, em última análise, 
distanciando-se do papel que lhe foi destinada histórica e social-
mente. Dessa forma, a nosso ver, o conceito de máscara possi-
bilita o exercício de múltiplos papéis, por exemplo, o de atores 
que “brincam com a realidade da deficiência”, incorporando o que 
Johann Huizinga (1980) definiu como homo ludens, ao analisar os 
elementos do jogo na cultura. Retomando aspectos cartográficos 
abordados, identificamos que o modelo médico tem contribuído 
decisivamente para a construção de um certo modo de “olhar e se 
relacionar com a deficiência”. Em última análise, cumpre o papel 
de determinar, ao mesmo tempo, sua visibilidade e invisibilidade.  

No entanto, a partir de perspectivas do modelo social, “per-
sonagens” abordados neste segmento colocaram “de lado” a rea-
lidade construída pelo modelo médico. Como assinala Vanden-
berghe (2001, p. 66), “ser capaz de deslizar sobre a ‘pele’ do outro” 
constitui fonte inesgotável de conhecimento, imprescindível à 
compreensão dos recortes da “realidade da deficiência”. Concor-
damos com Martins et al. (2012, p. 50) que existem estruturas que 
continuam a marginalizar e silenciar as experiências das pessoas 
com deficiência e/ou suas famílias. Acreditamos em uma miríade 
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de práticas, em que a questão da visibilidade da deficiência serve 
à desreificação e à desconstrução social de corredores semânticos 
pejorativos. As estratégias desreificadoras buscam enfrentar um 
mundo desumanizado que insiste em legitimar universos sim-
bólicos por meio de categorias hierarquizadas, “normalizando” a 
história e definindo a estreiteza de caminhos percorridos. 

Tal como Boaventura Sousa Santos, na análise feita por 
OLIVEIRA, compreendemos que na discussão em torno da igual-
dade e diferença reside a emancipação crítica das pessoas com 
deficiência, que lhes confere o livre arbítrio de “ter o direito de 
serem iguais sempre que a diferença os inferioriza e ter o direi-
to de serem diferentes sempre que a igualdade os descaracteriza” 
(SANTOS, 1999a, p. 62, apud Oliveira, p 77, 2008).

Esta cartografia apontou indícios da trajetória de “coisifica-
ção” da deficiência, que estende sombras sobre as relações entre as 
pessoas na sociedade. Espera-se que este “mapa” possibilite tam-
bém reflexões sobre possibilidades de desconstrução desta essen-
cialização. Estas “utopias” repousam nas lutas de emancipação so-
cial das pessoas rotuladas como “deficientes”. Suas lutas são como 
réstias de luz, capazes de enfrentar as sombras e a estreiteza dos 
caminhos percorridos pelo preconceito e a exclusão social.

Enfrentar o silenciamento por meio da análise histórico-
-conceitual possibilita que novos caminhos instituintes sejam 
trilhados, que se constituirão em novas referências cartográficas 
para a reafirmação do princípio da alteridade.

“Defeito Perfeito” (Nação Zumbi)

“Nada é como se quer. Nada. [...] Eu lhe quero assim, desse 
jeito. [...] Vai ser sempre do jeito que é [...]”.
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CAPÍTULO III

O TRABALHO: ENTRE A OPRESSÃO E 
A EMANCIPAÇÃO

Ricardo Junior de Assis Fernandes Gonçalves
Alex Tristão de Santana

Introdução 

É comum em rodas de prosa, grupos de estudos e também 
em textos acadêmicos ou jornalísticos, ouvir e ler a afirmação de 
que vivemos tempos perplexos. Ouve-se e lê também que o con-
tingente de transformações vertiginosas, aceleradas e avassalado-
ras tem abarcado todos os quadrantes do mundo, dos grupos e da 
vida coletiva e subjetiva. Não há, portanto, países, regiões, lugares 
e nem sujeitos fora das implicações dessas mudanças. A perple-
xidade reside em não saber para onde se vai. Reside também na 
dificuldade de interpretar o que está ocorrendo. 

A chamada “sociedade do conhecimento” dissemina as suas 
tramas em todos os lugares e produz possibilidades de mapear 
fontes, de diagnosticar informações e de fazer transitar ideias. Pa-
radoxalmente, muitos autores contemporâneos perguntam se está 
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havendo um arrefecimento do pensamento social crítico, se os 
pesquisadores e as pesquisas renderam-se ao modelo hegemônico 
da ciência. Perguntam também sobre a ligação da ciência com o 
avanço tecnológico, com a inovação e com a produção de merca-
dorias. 

No interior deste processo urdem conflitos e contradições 
que atravessam o mundo do trabalho. Enxerga-se, com facilida-
de, a fluência dos efeitos deletérios do modelo produtivo atual 
no ambiente e na saúde do trabalhador. Portanto, ao recuperar 
a potência do pensamento crítico diante dos desafios interpre-
tativos deste mundo, espera-se ver aumentadas as possibilidades 
de enfrentamento do modelo hegemônico; espera-se igualmen-
te poder qualificar a intervenção nos espaços coletivos de lutas 
e resistências contra as máquinas de guerra, a exploração e o 
adoecimento.     

É nesta circunstância histórica e nestas condições concre-
tas e simbólicas que este capítulo foi produzido. Em poucas pala-
vras, considera-se que produzir ciência neste tempo é participar 
do jogo social de uma sociedade dita global e mundializada. É 
também, no caso específico deste texto, fazer a defesa dos lugares 
e dos sujeitos sofridos e esfarrapados pela exploração, injustiça e 
desigualdade. Certificamos a nossa vontade de criar uma cons-
ciência dos problemas que decorrem deste tipo de sociedade e sua 
relação com os biomas e os ecossistemas, com os territórios e com 
os trabalhadores. Estamos certos que essa sociedade faz do traba-
lho objeto de alienação e de deficiências resultantes de acidentes, 
lesões, mutilações e adoecimento psíquico. 

Dessa maneira, este capítulo tem como centralidade a aná-
lise do trabalho na perspectiva da produção da deficiência e de 
doença [opressão] e na recomposição da consciência do sujeito 
com deficiência [emancipação]. Para isso, procede-se da com-
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preensão da morfologia contemporânea do trabalho. Conta-se 
com o diálogo com pesquisadores que contribuem com a inter-
pretação dialética do trabalho, e de sua importância enquanto 
processo vital da existência do sujeito saudável. 

Contribuiram com esta pesquisa as experiências e diálogos 
com pesquisadores e grupos como o Grupo de Pesquisa Espaço, 
Sujeito e Existência (IESA/UFG), Centro de Estudos de Geografia 
do Trabalho (CEGeT) e o Fórum Intersindical no Rio de Janei-
ro/RJ (a partir da parceria e diálogos com militantes sindicais e 
pesquisadores da FIOCRUZ/RJ) e Goiânia/GO (também a partir 
de interlocuções com entidades como o Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhor (CEREST), militantes sindicais e pesquisado-
res de Universidades públicas como a UFG e UEG). 

Em suma, este texto é uma construção coletiva para se pen-
sar, gerar intercâmbios criativos e pedagógicos, intervir e fortale-
cer lutas que possuem como pressuposto  central da vida a liber-
tação de qualquer tipo de exploração e aviltamento do trabalho.

O mundo do trabalho e sua morfologia contemporânea

Uma investigação detida em obras de autores clássicos e 
contemporâneos do campo da sociologia, da filosofia e da geo-
grafia, como Engels (2004), Marx (2004, 2013) Lukács (1979), 
Antunes (2009, 2017), Alves (2007), Thomaz Junior (2002) e Vas-
concellos (2011), Chaveiro e Vasconcellos (2016), contribui para 
a compreensão da história do trabalho e de sua centralidade na 
existência humana.

Esses autores certificam que a produção objetiva e subjetiva 
da vida só se realiza mediada pelo trabalho. O trabalho é, portan-
to, condição material e imaterial da realização humana. Para Vas-
concellos (2011, p.36) “a produção e a reprodução das condições 
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materiais objetivas e subjetivas, por seu turno, são dependentes do 
trabalho, e a capacidade de se trabalhar”. 

 Para Engels (2004, p. 11) o trabalho “[...] é condição básica 
e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo 
ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem.” 
O trabalho, pode-se dizer, está no centro da libertação do homem 
das determinações da natureza”. Dessa maneira, não se separa das 
lutas (contra as injustiças, por emprego, dignidade, saúde etc.) que 
atravessam a vida em sociedade. 

Marx (2004, p. 4) contribui com as reflexões sobre o traba-
lho e sua centralidade para a compreensão da sociedade, ao afir-
mar que o processo de trabalho deve ser considerado inicialmente 
independente de qualquer forma social determinada. 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem 
e a natureza, um processo em que o homem, por sua 
própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 
com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimen-
to as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim 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. [...] Pressupomos o traba-
lho, numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem.

Conforme a compreensão de Marx (2013), o trabalho con-
cretiza-se no decurso da relação sociometabólica entre o ser hu-
mano e a natureza. Interlocução intima do trabalho e a tessitura 
dialética entre sociedade e natureza. Isso pode ser argumentado: 
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“É uma relação metabólica, uma troca de forças entre o homem 
e a natureza que se faz entre os homens num lugar da superfície 
terrestre e num momento do tempo” (MOREIRA, 2006, p. 157). 
Enquanto condição universal do metabolismo entre o homem e 
a natureza, ao trabalhar o homem também produz cultura. As 
representações, as linguagens, organizações, instituições e edu-
cação, estão intrinsecamente imbricadas com a forma pela qual 
os homens, dotados de história e cultura, se intercambiam com o 
mundo.  

Thomaz Júnior (2002, p. 4), com as atenções analíticas vol-
tadas à dialética do processo social, afirma o seguinte:

Expressão de uma relação metabólica entre o ser social 
e a natureza, sendo que nesse seu ir sendo ou em seu 
vir a ser está inscrita a intenção ontologicamente ligada 
ao processo de humanização do homem. A dupla linha 
de ação entre a ideação, a previsibilidade (a finalidade), 
enfim a teleologia (inexistente na natureza), e a mate-
rialidade fundante (causalidade), formam uma cone-
xão interativa que solda a práxis ontológica do trabalho 
diante do agir societal. 

Nesta acepção, Thomaz Júnior (2002) permite entender que, 
ontologicamente prisioneiro da sociedade, o trabalho, em todas as 
suas dimensões, é a base do autodesenvolvimento da vida mate-
rial e espiritual. No processo de auto-realização da humanidade, 
de desenvolvimento do ser consciente em relação com a natureza, 
o trabalho é o referencial ontológico da práxis social. De acordo 
com Kosik (1976), o trabalho é um processo que permeia a socia-
bilidade humana e constitui sua especificidade. Na condição de 
ser histórico, o homem modifica a si mesmo e à sua organização 
social por meio do trabalho.
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O trabalho permite que o ser humano invente e exteriori-
ze os resultados de sua engenhosidade intelectual. Materializado, 
o resultado desse processo adquire forma, cor, sentido e movi-
mento. É o trabalho o grande diferenciador entre o homem e as 
outras formas de vida dentro da natureza. “O fator distintivo de-
terminante é o trabalho; o que torna o homem uma forma de vida 
sui generis é a capacidade de produzir” (SANTOS, 2008, p. 95). O 
ser humano, por meio do trabalho, é capaz de criar, relacionando 
com seu entorno e ao mesmo tempo, renovando suas ações, mo-
dificando a natureza e a si mesmo. 

Antunes (2008, p. 3) destaca que “na longa história da ati-
vidade humana, em sua incessante luta pela sobrevivência, pela 
conquista da dignidade, humanidade e felicidade social, o mundo 
do trabalho tem sido vital.” Como se vê nas palavras do autor, o 
trabalho define a essência humana, a qual pode ser descoberta na 
existência histórica do ser social. “O trabalho é, portanto, resul-
tado de um pôr teleológico que (previamente) o ser social tem 
ideado em sua consciência, fenômeno este que não está essencial-
mente presente no ser biológico dos animais” (ANTUNES, 2009, 
p. 136). Na busca pela produção e reprodução da sua vida coletiva 
e subjetiva, o homem recria constantemente as próprias condições 
da sua reprodução no espaço onde vive e se (re)organiza. 

Com o olhar atento ao trabalho na Europa, e especialmente 
na Inglaterra da Revolução Industrial do século XIX, Marx (2013) 
percebeu, que na sociedade capitalista, o trabalho produz sen-
tidos e substantiva a produção e a reprodução para o “andar da 
vida”. Contudo, nessa mesma sociedade, é compelido a relações 
de subordinação, fragmentação e exploração.  Nestas condições, o 
corpo que trabalha torna-se um corpo doente, ameaçado de aci-
dentes, amputação e morte. Isto ocorre diante de expropriação e 
violência. O ser humano torna-se “carcaça do capital” (MESZÁ-
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ROS, 2007), resultado imediato da transformação do trabalho em 
mercadoria, em condição de produção de valor. 

Marx (2013) ilustra que a característica do homem de 
conceber o trabalho antes de realizá-lo é capturada pelo capital. 
Instala-se, então, a separação entre o pensar e o executar. Nessa 
separação, o sujeito perde a noção dos processos, além disso, ao 
ocorrer a apropriação dos resultados do trabalho por outro, um 
desconhecido, produzindo a alienação do trabalhador, o sujeito 
se perde. 

Charles Chaplin, de maneira criativa, no filme ‘Modern Ti-
mes’, de 1936, levou a crítica ao capitalismo industrial para as telas 
do cinema mudo e em preto e branco. Demonstrou o trabalho 
imerso às condições de indignidade fazendo ver o horror da “ma-
quinaria alienadora” da indústria moderna. 

Estas observações preambulares dialogam com o escopo 
das metamorfoses no mundo do trabalho em marcha nas últimas 
décadas do século XX e limiar do século XXI, atravessado pela 
expansão do capital e seu controle sociometabólico, incontrola-
velmente voltado à expansão (MESZÁROS, 2007). Segundo Men-
donça (2004), indubitavelmente, os efeitos das mudanças viven-
ciadas pelo capitalismo nas últimas décadas atingem profunda-
mente o mundo do trabalho, ainda que estejam sendo escamotea-
das pelo discurso dos agentes hegemônicos da economia mundial. 

Segundo Chaveiro e Vasconcellos (2016) há um conjunto 
de mudanças no mundo do trabalho. As distintas modalidades de 
trabalho imaterial, a informalidade, fragmentação, diversificação, 
as novas tecnologias, novas configurações da divisão social do 
trabalho e as interlocuções entre classe social e gênero, etnia-ra-
ça, identidade e juventude são características presentes. Portanto, 
são realidades que compreendem a morfologia contemporânea do 
trabalho em todo o mundo, com rebatimentos nos territórios, no 
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Estado, nas empresas e na subjetividade do trabalhador, naufraga-
do na “sociedade do cansaço” (HAN, 2015).  

A nova morfologia do trabalho e sua interpretação crítica 
passa a contar com termos como ‘flexibilização justa’, ‘uberiza-
ção’ e ‘era da terceirização’ (WOODCOCK 2017; ABÍLIO 2017; 
KREIN, 2017). Além disso, revolução 4.0, inteligência artificial, 
impressão 3D e robotização do cotidiano ou “capitalismo dos ro-
bôs” já são temas discutidos com vigor no campo teórico (ANTU-
NES,2017; WOODCOCK, 2017; ABÍLIO, 2017). 

Essas características são elementos que compõem a realida-
de global da produção e circulação de mercadorias, assim como 
do novo quadro de emprego e desemprego que abate a socieda-
de. Bill Gattes, um dos fundadores da maior empresa de software 
do mundo, a Microsoft, é uma das vozes erguidas em defesa da 
taxação de robôs pela consequente destruição de empregos que 
esse processo pode provocar no mundo. Conforme o raciocínio 
do magnata norte-americano, a tributação dos robôs constitui-se 
como uma maneira eloquente de compensar o desemprego e evi-
tar a acumulação aviltante de riqueza que a revolução da robótica 
promete aos capitalistas (CARBAJOSA, 2017).

Por conseguinte, abordar as mudanças do mundo do tra-
balho é uma tarefa que envolve uma sistemática contextualização 
da nova conjuntura econômica, técnica e tecnológica, política e 
cultural, munida pelas forças produtivas e sociais em movimento. 
Exige a compreensão das forças regidas pelo capitalismo mundia-
lizado, portador de uma verdadeira ofensiva ao trabalho, e con-
sequentemente, à saúde do trabalhador, à sua existência objetiva 
e subjetiva. Existência, neste sentido, experimentada na inteireza 
das potencialidades humanas para o cuidado, a saúde, a arte, os 
estudos e os aprendizados coletivos. Pensando assim, o trabalho 
subjugado ao capital, aos imperativos da exploração, dos aciden-
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tes, ambientes degradantes e, portanto, adoecimento, é uma con-
tradição. Com efeito, se a saúde é degradada no trabalho e se o 
trabalho é produtor de deficiências, não há respeito à vida e às 
suas dimensões biológica e sociopolítica.

As contradições do trabalho e a produção da deficiência

Conforme abordado anteriormente, o mundo do trabalho 
encontra-se atordoado pelas transformações que abalam o mun-
do do trabalho. O processo de reestruturação produtiva conforme 
abordado Antunes (2001), Alves (2006), Thomaz Júnior (2006), 
entre outos, impactou o núcleo do operariado industrial a favor 
do alargamento do mundo laboral. Trabalho terceirizado, domi-
ciliar, em tempo parcial, novos atividades típicas do capitalismo 
terciário, como o telemarketing, o trabalho informal e outras for-
mas precárias e degradantes, tomam dimensão concreta na vida 
do trabalhador. 

De fato um preâmbulo no pensamento teórico acerca da 
multidimensionaliadade do trabalho mostrará uma aparente con-
tradição: por um lado, o conteúdo emancipatório, o sentido onto-
lógico e pontencializador da criatividade e sociabilidade humana 
do trabalho; por outro lado, os diferentes níveis de aprisionamen-
to, alienação e escravização do sujeito que trabalha. Esse conteú-
do contraditório ganha centralidade no período atual, sugerindo 
problematizar o papel do trabalho na produção da deficiência. 

Chaveiro e Vasconcellos (2016, p. 90) ao abordarem a im-
portância do trabalho na inserção espacial das Pessoas com De-
ficiência, dizem que “o trabalho-emprego, embora circunscrito 
numa sociedade economicista e produtivista, é para o sujeito com 
deficiência uma ponte ao mundo”. A argumentação dos autores 
apresenta a tensão entre os conceitos de eficiência e deficiência 
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como centralidade na morfologia do trabalho atualmente, pois a 
busca por eficiência, sinônimo de produtividade, tem orientado a 
sociedade capitalista contemporânea a requisitar sujeitos e corpos 
cada vez mais adaptados ao trabalho polivalente e intensificado. 

Como síntese, há uma tendência de se desprezar a diversi-
dade de sujeitos e corpos aptos a participarem da vida produtiva, 
como as Pessoas com Deficiência. Dessa feita, este tipo de despre-
zo amplia a triste realidade atravessada pela exclusão do acesso 
ao trabalho, simbolizada na expansão do desemprego estrutural. 
O que se vê atualmente é também a produção da deficiência em 
decorrência da atividade laborativa – isso porque, pelo viés da efi-
ciência  e da produtividade, os níveis e a intensificação da explo-
ração do trabalhador comprometem suas funções motoras, o sub-
mete a mutilações e corrobora com o adoecimento  psicológico –. 

A partir do diálogo com o campo do conhecimento deno-
minado Saúde do Trabalhador, Chaveiro e Vasconcellos (2016, p. 
103) argumentam que: 

Em se tratando do processo de trabalho, o adoecimen-
to diz respeito á dinâmica  geral do trabalho que, num 
só termo, acossa o corpo do trabalhador, gera empo-
brecimento na subjetividade, cria problemas na ordem 
fisiológica e biológica, e subtrai o sujeito  do  prazer  de  
trabalhar,  produzir,  relacionar. O  efeito  desse  adoe-
cimento  integral  e dessa interpretação totalizante da 
doença-saúde é a profunda alienação do trabalhador.

Isso requer pensar que a produção da deficiência, oposta à 
eficiência, compõe o espectro da nova morfologia do trabalho no 
capitalismo contemporâneo, expõe a complexidade e as contradi-
ções do mundo laborativo e sugere novas formas de resistência e 
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ação política dos trabalhadores por meio de suas entidades repre-
sentativas. 

Entende-se que uma leitura atual do mundo do trabalho 
não pode desconsiderar que sua nova morfologia apresenta uma 
contradição aparente: associada a uma tendência de inserção dos 
sujeitos com deficiência no mundo do trabalho, o que ressigni-
fica suas trajetórias de vida mediante o sentido potencializador, 
criativo e emancipatório da atividade laborativa, percebe-se um 
momento oposto de produção da deficiência e do adoecimento, 
que se assenta nos novos princípios orientadores da produção e da 
exploração da força de trabalho, mediados pelos novos recursos 
tecnológicos e pela voracidade dos capitais especulativos.  

Esta contradição pode ser expressa nos dados do empre-
go formal no Brasil que, contrastados aos dados de acidentes de 
trabalho, evidenciam que a garantia de um ambiente laborativo 
pontencializador da saúde, do prazer e da satisfação pessoal do 
trabalhador é um grande desafio. Pode-se observar que o ritmo 
do crescimento do emprego formal é menor que o do crescimento 
dos acidentes de trabalho (89% e 93,5%, respectivamente). 

Tabela 1 – Emprego formal e acidentes de trabalho no Brasil 
(2000-2014)

2000 2005 2010 2014
Cresc. 

2000-2014 
(%)

Emprego formal 26.228.629 33.238.617 44.068.355 49.571.510 89,0
Acidentes de 
trabalho 363.868 499.680 709.474 704.136 93,5

Típico-Com Cat 304.963 398.613 417.295 427.939 40,3
Trajeto-Com 

Cat 39.300 67.971 95.321 115.551 194,0
Doença do 

Trabalho-Com 
Cat

19.605 33.096 17.177 15.571 -20,6

Fonte: PDET-MTE (2017). Org.: A. T. de Santana (2017).

Na tipificação dos acidentes de trabalho apresentada na ta-
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bela 1 percebe-se que os acidentes de trajeto foram os que mais 
cresceram no recorte temporal analisado (194%). São aqueles que 
ocorrem no translado entre a casa e o local de trabalho. Podem ca-
racterizar-se como acidentes de trânsito e por isso são altamente 
capazes de gerar mutilações e traumatismos, comprometimento 
das habilidades, força e movimentos. Ou seja, são potencialmente 
produtores da deficiênia. 

Todavia, uma outra preocupação recorrente em pesquisas e 
em pautas dos movimentos sociais envolvidos na luta pelos dire-
tos dos trabalhadores, diz respeito às doenças do trabalho, especi-
ficamente as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT). Contradito-
riamente ao que os dados do MTE apontam, estas ameaças à saú-
de do trabalhador estão entre as principais preocupações atuais. 

A Instrução Normativa de Nº 98, de 05/12/2003, do Minis-
tério da Previdência Social, define a LER/DORT da seguinte for-
ma: 

Entende-se LER/DORT como uma síndrome rela-
cionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de 
vários sintomas concomitantes ou não, tais como: dor, 
parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento 
insidioso, geralmente nos membros superiores, mas 
podendo acometer membros inferiores. Entidades neu-
ro-ortopédicas definidas como tenossinovites, sinovi-
tes, compressões de nervos periféricos, síndromes mio-
faciais, que podem ser identificadas ou não. Freqüente-
mente são causa de incapacidade laboral temporária 
ou permanente. São resultados da combinação da so-
brecarga das estruturas anatômicas do sistema osteo-
muscular com a falta de tempo para sua recuperação. A 
sobrecarga pode ocorrer seja pela utilização excessiva 



91O TRABALHO: ENTRE A OPRESSÃO E A EMANCIPAÇÃO

de determinados grupos musculares em movimentos 
repetitivos com ou sem exigência de esforço localiza-
do, seja pela permanência de segmentos do corpo em 
determinadas posições por tempo prolongado, parti-
cularmente quando essas posições exigem esforço ou 
resistência das estruturas musculoesqueléticas contra a 
gravidade (BRASIL, 2013, p. 1, grifo nosso).

Trata-se de uma síndrome altamente capaz de provocar a 
deficiência, comprometer a vida ativa dos sujeitos e associar o 
trabalho ao processo de alienação e adoecimento. Pesquisas rela-
cionadas aos setores de frigoríficos e da indústria automobilísti-
ca (HECK, 2013; MARQUES, 2015) apontam que juntamente às 
doenças do trabalho por esforço repetitivo surge também o adoe-
cimento psicológico. A centralidade, todavia, relaciona-se à sub-
missão dos trabalhadores a processos de trabalho intensificados, 
com jornadas extensas e degradantes, mesclados com sistemas de 
gestão com presença marcante do assédio moral, pressão subjeti-
va para cumprimento de metas e exigência de níveis de produti-
vidade. Trata-se da face perversa e desfigurada do paradigma da 
eficiência produtiva, presente no modelo de “produção flexível”, 
hegemônico na sociedade capitalista atual. 

Tais contradições sugerem grandes desafios para se com-
preender a nova morfologia do trabalho. Se para a grande maioria 
dos trabalhadores, o ato de trabalhar relaciona-se cada vez mais à 
possibilidade de uma vida marcada pela desmotivação, angústia, 
empobrecimento criativo e comprometimento das habilidades fí-
sicas e motoras, para outros grupos sociais, como as Pessoas com 
Deficiência, a inserção neste precário mundo laborativo apresenta 
outros significados. Entender este cenário de significações é tarefa 
importante e necessária, sobretudo na luta pelo trabalho digno e 
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emancipador.

Considerações Finais

As transformações das forças produtivas globais, acopladas 
às novas formas de organização e controle da força de trabalho e 
suas implicações no mundo do trabalho contemporâneo expõem 
uma constelação de novos elementos para se pensar, interpretar e 
agir no seu interior. Dentre essas novas formas certifica-se a rela-
cão entre o meio técnico-científico-informacional e financeiro e a 
diversificação do trabalho; trabalho, novas tecnologias e aplicati-
vos relacionados aos serviços de transporte e hospedagem como 
Uber e Airbnb; robotização e impactos no emprego global; inter-
locução entre  trabalho, saúde e território; composição e inter-
seccionalidade das classes sociais aglutinadas aos componentes de 
gênero, etnia e identidade; desterritorializações e mobilidade do 
trabalho; adoecimento dos trabalhadores e o envenenamento dos 
ambientes pela agricultura química. 

A sociedade capitalista se metamorfoseia e impulsiona a 
expansão do capital em função de novas fontes de lucros. Desen-
volve, também, várias estratégias de domínio da riqueza como as 
privatizações de bens comuns como as águas, sementes, alimentos 
e florestas. Desse modo, mantém-se a fome, a exploração do tra-
balho, o uso erosivo dos minérios, da terra e da água, num pro-
cesso vertiginoso de monopólio e concentração da riqueza. Por 
outro lado, os trabalhadores, pobres e esfarrapados do mundo 
são lançados diariamente nos becos frios e aviltantes da miséria, 
do descarte, do adoecimento e da exploração. O trabalho, nesta 
condição, torna-se objeto de opressão, produtor de deficiências e 
reino da alienação. 

Mas o trabalho brutalizado pela sociedade economicista e 
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produtivista pode ser também peça simbólica de libertação e in-
serção ao mundo de maneira abrangente na vida total. Pessoas 
Com Deficiência, por exemplo, têm demonstrado que o “encon-
tro” com o trabalho-emprego significa uma maneira de participa-
ção e desenvolvimento de possibilidades de intervenção, autono-
mia, criação e dignificação da vida.

Além disso, emergem grupos, identidades, organizações de 
lutas e resistências que se rebelam contra as injustiças, segrega-
ções socioespaciais e humilhações. Erguem o corpo e a voz em 
defesa da saúde, das diferenças e dos territórios da existência e do 
trabalho. Lançam no horizonte a luz incendiária dos que acredi-
tam e lutam por uma sociedade emancipada de qualquer tipo de 
exploração, injustiça e desigualdade.
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CAPÍTULO IV

INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS COM 
DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE 

TRABALHO: ENTRE A PINGUELA E A 
PONTE EM CONSTRUÇÃO

Cátia Rodrigues dos Santos
Ronan Eustáquio Borges

“o narrador colhe o que narra da sua expe-
riência, própria ou relatada. E a transforma 
outra vez em experiência para os que ouvem 
sua história”.

Walter Benjamin

O acesso ao trabalho-emprego é um direito de todo cida-
dão e se apresenta de maneira garantida em um dos fundamentos 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que 
é o “Valor social do trabalho”. Esta resguarda, de forma ampla, 
os direitos sociais para o acesso e desenvolvimento de atividades 
laborais com integridade e total dignidade.
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O direito ao trabalho constitui-se como um direito so-
cial, devendo o Estado mobilizar-se para realizar po-
líticas de pleno emprego. Isto, é claro, porque a partir 
do trabalho o ser humano conquista sua independência 
econômica e pessoal, reafirma sua capacidade produ-
tiva, exercita sua autoestima e se insere na vida adulta 
definitivamente (FONSECA, 2006, p.249).  

O trabalho antes de se traduzir como forma de sobrevivên-
cia tem uma importância muito grande no âmbito da dignidade 
humana, pois permite o desenvolvimento de habilidades de pro-
dução dos indivíduos enquanto membros integrantes de uma so-
ciedade concreta, territorialmente instituída. 

O papel do Estado brasileiro é – ou deveria ser – o de 
fundamentação dos valores sociais no sentido de envolver 
todas as áreas do âmbito constitucional numa maior plani-
ficação do trabalho, partindo principalmente dos elementos 
de ordem econômica para uma estruturação efetiva da base 
social nacional. 

Um dos campos de valores sociais contemplados na Cons-
tituição Brasileira atual e no imaginário político que aspira à dig-
nidade, é a inserção de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho de maneira compulsória pelo setor privado. Esse é um 
dos exemplos de iniciativa legislativa, em que o Estado interfere 
no poder gerenciador dos empresários salientando que a autono-
mia contratual está aliada ao valor social, numa garantia de justiça 
social.

Dentre as providências realizadas pelas políticas internacio-
nais de incentivo ao trabalho das Pessoas com Deficiência está a 
reserva obrigatória de vagas e incentivos fiscais de contribuições 
empresariais em favor de fundos públicos para custear Programas 
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de formação profissional, tanto no setor público como no privado, 
direcionados a esse segmento historicamente sofrido.

Antes de ser estabelecida a Lei 8.213/91 de 24 de julho de 
1991, conhecida como “Lei de Cotas” para empresas, a Pessoa 
com Deficiência somente conseguia ingressar no mercado de tra-
balho por meio de ações do governo ou através de terceirização 
realizadas por Associações ou ONGs (Organizações Não Gover-
namentais) que tinham vínculos com órgãos do governo nas esfe-
ras estaduais e federais.

O problema que surgiu após o estabelecimento da referida 
Lei foi, inicialmente, a dificuldade encontrada pelas empresas para 
cumprir os dispositivos legais; posteriormente houve dificuldades 
também no preenchimento dessas vagas, uma vez que eram lan-
çados editais, contudo não haviam profissionais capacitados, pois 
exigiam que tivessem um título de pós-graduação e no mínimo 36 
meses de experiência para a dada função. Com isso, as empresas 
recorriam aos órgãos fiscalizadores e alegavam não obter êxito na 
contratação e, assim, conseguiam mais tempo para a adequação 
da Lei através de uma certidão negativa.

Por esse motivo, boa parte da população de Pessoas com 
Deficiência foi se conscientizando da importância do contínuo 
processo de aprimoramento profissional, e, mais uma vez, a ação 
das Associações e ONGs foram de suma importância no sentido 
de oferecer cursos profissionalizantes e de qualificação por meio 
do financiamento do Poder Público e da viabilização de novas 
Leis, como a Lei nº 10.098, de 19/12/2000, de Acessibilidade. 

Atualmente, com esta Lei a situação se inverteu: as empresas 
disponibilizam vagas para esses profissionais e praticamente não 
exige nenhum tipo de qualificação, o que, por um lado, facilita 
o ingresso da população em geral, mas limita o acesso dos mais 
qualificados ao mercado. Uma saída coerente para esse problema 
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estaria na possibilidade de mesclar as funções e criar um plano de 
cargos e salários que contemplasse aqueles que estariam iniciando 
no mercado de trabalho e valorizasse aqueles com maior qualifi-
cação profissional.

A conscientização empresarial sobre a acessibilidade tem 
sido gradual, e, em muitos casos, feitos com a intervenção da 
Ministério Público Federal do Trabalho, uma vez que o empre-
sariado brasileiro possui dificuldades em tomar para si a respon-
sabilidade social. No entanto, aos poucos procura adequar suas 
empresas para o recebimento desses profissionais. Porém, a falta 
de acessibilidade entre seus domicílios e as empresas faz com que 
a distância e as barreiras urbanas também entrem como mais um 
dos elementos que inviabilizam o processo de contratação. Para a 
economia brasileira a contratação de Pessoas com Deficiência é 
de indiscutível relevância, pois além de gerar empregos ajuda na 
inclusão dessas pessoas em outros campos sociais, que lhes atri-
buem dignidade e reinserção social.

Exercer uma atividade profissional coloca a Pessoa com De-
ficiência em interação com outras pessoas, e, com isso, surgem 
outros tipos de sentimentos, de amizades, afetivos, de pertenci-
mento a um grupo, de cidadão produtivo, o que gera uma situa-
ção de igualdade perante os demais. O princípio da igualdade, no 
seu aspecto material, baseia-se na paridade de oportunidades e de 
tratamentos igualitários, o que nem sempre prevalece na prática e 
na forma legal, uma vez que toda lei, apesar de apresentar caráter 
afirmativo, já contém em si, um tratamento desigual, pois ocor-
rem discriminações, como se observa no trecho:

O princípio da igualdade interdita tratamento desuni-
forme às pessoas. Sem embargo, consoante se observou 
o próprio da lei, sua função precípua, reside exata e pre-
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cisamente em dispensar tratamentos desiguais. Isto é, as 
normas legais nada mais fazem que discriminar situa-
ções, à moda que as pessoas compreendidas em umas 
ou em outras vêm a ser colhidas por regimes diferentes. 
Donde, a algumas são deferidos determinados direitos 
e obrigações que não assistem a outras, por abrigadas 
em diversa categoria, regulada por diferente plexo de 
obrigações e direitos (MELLO, 2000, p.12-13).

 
A lei em sua tentativa de não discriminar acaba não cau-

sando um efeito positivo e concreto na sociedade. Para que essa 
igualdade seja real é necessária a aplicação de normas de caráter 
transformador com a intenção de realizar a plena dignidade hu-
mana, e isso só é possível através da materialização do princípio 
da igualdade. Ou seja, de sua efetivação nas relações sociais con-
cretas.

Para Scarlet (2008), a dignidade humana, tratada nos parâ-
metros de lei, apresenta tanto um caráter positivo quanto negati-
vo. No primeiro prevalece a obrigação de não violação da digni-
dade e no segundo cabe ao Estado promover e efetivar a existência 
da dignidade para todos. Vale salientar que o reconhecimento da 
diferença, em si, também apresenta um aspecto positivo, uma vez 
que, tratando de maneira desigual os desiguais poderá se chegar a 
uma igualdade real.

Mas, ainda no Brasil são muitos os preconceitos com a Pes-
soa com Deficiência, o que lhe dificulta o acesso ao trabalho e leva 
à discriminação no momento da contratação, mesmo tendo seus 
direitos resguardados pelo artigo 7º, inciso XXXI da Constituição 
Federal/88, que veda “qualquer discriminação no tocante a salá-
rio e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiên-
cia”. Observa-se que o aspecto cultural se apresenta como um dos 
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maiores empecilhos para a inclusão da Pessoa com Deficiência, 
isso porque as relações interpessoais ainda se baseiam em estereó-
tipos e preconceitos. 

Além disso, as vagas de emprego oferecidas às Pessoas com 
Deficiência ainda estão somente no campo operacional, o que aca-
ba por não atraí-las, ou então ocorrem contratações para funções 
periféricas dentro das empresas, com baixos salários e distantes 
de suas potencialidades, ocasionando frustração e desinteresse. 
Segundo os responsáveis da Associação de Surdos de Goiânia, 
ao encaminhar os trabalhadores surdos para as empresas, mui-
tos reclamam da remuneração ofertada, que é muito baixa, e que 
o cargo oferecido não apresenta perspectivas de crescimento na 
empresa. Mesmo porque os gestores de empresas não consideram 
a possibilidade de incluir as Pessoas com Deficiência em cargos 
de maior responsabilidade, uma vez que os empresários tendem a 
crer que estas são menos produtivas e geram mais gastos de aces-
sibilidade. Dessa maneira, a acessibilidade se torna resultante da 
falta de cultura inclusiva.

Outra questão presenciada nas vivências com a Pessoa 
Com Deficiência é a falta de comunicação. Muitas oportunida-
des são perdidas porque a informação não chega a um grande 
número de trabalhadores e trabalhadoras do grupo em ques-
tão. Essas informações são direcionadas às Associações, que 
não abarcam todas as Pessoas com Deficiência, o que diminui 
o universo de trabalhadores que podem ser contemplados para 
entidades de apoio.

Ocorre de as informações serem apenas divulgadas em 
agências de emprego ou no Sistema Nacional de Emprego (SINE) 
que, na maioria das vezes, não tem uma estrutura para atender e 
entender as especificidades das Pessoas com Deficiência e, assim, 
fazer o encaminhamento adequado dos sujeitos ao emprego. 
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E, ainda, quando a Pessoa com Deficiência consegue ser 
contratada aparecem outras barreiras que dificultam a sua perma-
nência na empresa: falta de acessibilidade física aos espaços da em-
presa; ausência de chefias ou colegas que consigam se comunicar 
com os deficientes (surdos, por exemplo); falta de conhecimento 
específico sobre as deficiências por parte das equipes de trabalho, 
o que pode resultar em bulling, preconceito e até exclusão. 

Há vários relatos de que nos ambientes de trabalho são 
comuns expressões do tipo “ele é mudo e surdo”, assim como 
a identificação profissional através de “vê lá com o mudinho”. 
Essas são expressões que revelam um total desconhecimento 
sobre o rico universo da Pessoa com Deficiência, podendo de-
sencadear uma série de problemas e dificuldades para este tipo 
de trabalhador.

Também é importante ressaltar a concorrência entre o em-
prego formal e o benefício pago pelo governo à Pessoa com De-
ficiência. Em conversas informais com profissionais que traba-
lham há muitos anos com Pessoas com Deficiência, foi revelado 
que estas muitas vezes preferem continuar recebendo o benefício 
do governo a aceitar o emprego formal, devido às dificuldades de 
adaptação e integração relatadas. É comum também a avaliação 
desses trabalhadores pontuando que recebem baixa remuneração 
imposta pelas empresas e não possuem perspectivas de cresci-
mento profissional nos locais de trabalho.

O não cumprimento por parte das empresas da Lei que exi-
ge a contratação da Pessoa com Deficiência esbarra na fiscaliza-
ção feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através de suas 
unidades descentralizadas. As Superintendências Regionais do 
Trabalho e Emprego, onde auditores fiscais notificam e fiscalizam 
a contratação de Pessoas com Deficiência no percentual exigido 
pela Legislação (artigo 93 da Lei 8.213/91), geralmente possuem 
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dificuldades de monitorar o movimento de contratação das em-
presas:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais emprega-
dos está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 
5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habi-
litadas, na seguinte proporção:
I - até 200 empregados ................................................. 2%;
II - de 201 a 500 ............................................................. 3%;
III - de 501 a 1.000 .......................................................4%;
IV - de 1.001 em diante. .............................................. 5%.

Na argumentação das empresas contra essa contratação 
compulsória colocam-se em cheque os princípios constitucionais 
e o valor social do trabalho. E sedimenta-se a crença de que a Pes-
soa com Deficiência não possui habilidade para exercer determi-
nada atividade. Os argumentos também são de que há a proba-
bilidade de risco de acidentes ou de doenças ocupacionais serem 
maiores; e a ausência de profissional qualificado no mercado.

Como qualquer trabalhador, a Pessoa com Deficiência pre-
cisa de oportunidades para demonstrar seu potencial produtivo. 
A questão não se resume em forçar a sua contratação, mas lhe 
garantir a possibilidade de desenvolvimento pleno dentro dos cri-
térios de acessibilidade propostos pela Legislação nacional. 

As pessoas com deficiência no Brasil tiveram sempre 
atendimento assistencial e, por isso a sociedade des-
conhece o potencial produtivo que estas pessoas têm a 
oferecer, mais ainda ignoram dados a respeito os em-
presários, cuja preocupação precípua converge para a 
obtenção do lucro. Ressalte-se, entretanto, que, apesar 
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de se reconhecer a função econômica da empresa, de-
ve-se ter em mira sempre sua função social, tal como 
determina a Constituição nos artigos 1º e 170. Não se 
exige que a empresa abdique da rentabilidade, mas todo 
empresário deve ter presente a repercussão social de 
sua atividade quanto ao emprego, quanto ao meio am-
biente e quanto à sustentabilidade social... (FONSECA, 
2006, p.279-280).

De um modo geral as empresas alegam que a Pessoa com 
Deficiência não é suficientemente qualificada para a demanda de 
mercado. Ora, ao considerar o contexto histórico de exclusão, em 
geral, do trabalhador brasileiro e, de maneira particular, da Pessoa 
com Deficiência, a maioria dessas pessoas realmente não possui 
uma qualificação, dado que incide também sobre a população em 
geral. Mas isso não se torna regra, não significa que não existam 
Pessoas com Deficiência com boa qualificação. De acordo com o 
banco de currículos da i.Social1 mais de 80% dos 30.000 cadas-
trados possuem o ensino médio completo e alguns chegam aos 
títulos de mestres e doutores.

Deve-se considerar também que muitos dos problemas de 
qualificação e de capacidade da Pessoa com Deficiência têm rela-
ção direta com o método utilizado pela empresa. Observa-se que 
a sua adequação, principalmente no aspecto tecnológico, facilita-
ria o desempenho de suas tarefas de maneira satisfatória. 

Consoante à saúde e segurança vale ressaltar que é um direi-
to de qualquer trabalhador, incluindo a Pessoa com Deficiência, 
ser protegido do risco de acidentes e do surgimento de doenças 
ocupacionais. Um ambiente de trabalho saudável para o traba-

1  Informações retiradas do Sítio: http://isocial.com.br/ (A i.Social trabalha com o conceito de 
Inclusão Socioeconômica Sustentável de Pessoas com Deficiência e contempla ações voltadas 
a inclusão, desenvolvimento, crescimento e permanência destes indivíduos em organizações).
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lhador deve ser prioridade para qualquer empregador. Para isso 
existem Normas Regulamentadoras (NR’s) em matérias de ordem 
técnica sobre segurança e saúde.

Dessas normas, algumas são bem específicas, como a NR-7 
em que as empresas devem implementar um Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) para a promoção e 
preservação da saúde coletiva; e a NR-9 que prevê um Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que tem por obje-
tivo a “preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que ve-
nham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais” (item 9.1.1 da 
NR9, com redação dada pela Portaria SSST, n.25, de 29/12/1994).

Dessa feita, um ambiente adequado ao trabalho é de res-
ponsabilidade do empregador. Ele deve fazer as adaptações ne-
cessárias para eliminar os elementos de ordem física e social que 
impedem o livre acesso da Pessoa com Deficiência ao trabalho. 
Atuar nesses propósitos também acabam por cumprir com a sua 
função na responsabilidade social.

No que diz respeito à argumentação da ausência de pro-
fissionais qualificados tem-se um problema de políticas públicas 
educacionais, que deveriam estar voltadas à melhoria do processo 
educativo e facilitar a permanência da Pessoa com Deficiência nas 
unidades escolares, para a conclusão dos níveis e obtenção dos tí-
tulos e certificação específica da formação. Outro elemento é a fal-
ta de oportunidade para a aquisição de experiência, sendo credi-
tada ao preconceito a impossibilidade da Pessoa com Deficiência 
de enriquecer a sua experiência laboral através da prática diária.

Noutra perspectiva, quando se fala das “qualificações”, que é 
uma queixa do empresariado, esquece-se de que esse grupo popu-
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lacional é vítima da falta de estrutura e de políticas de preparação 
para o mundo do trabalho e do emprego no país. A começar pelas 
escolas, quantas atendem condignamente as Pessoas com Defi-
ciência? Quão prematuras são as leis que exigem o cumprimento 
por parte do Estado das políticas de inclusão e qualificação dos 
jovens do segmento de Pessoas com Deficiência para o mundo do 
trabalho? 

Observa-se que a maioria dos estados da federação, incluin-
do o estado de Goiás, não possui o perfil escolar ideal para atender 
a Pessoa com Deficiência, ressaltando que se trata de uma situa-
ção apresentada no mundo atual. Como foi abordado, muitos dos 
trabalhadores de hoje não vivenciaram o seu tempo nas escolas, 
e os que tiveram oportunidade obtiveram apenas condições mí-
nimas de aprendizagem. Portanto, o cenário é imensamente mais 
complicado do que se imagina e por isso tantas são as dificulda-
des encontradas pelas Pessoas com Deficiência para ingressarem 
e permanecerem no mundo do trabalho e emprego.

Porém, mesmo diante de tantas dificuldades, existem algu-
mas maneiras da Pessoa com Deficiência adquirir experiência e 
qualificação. Uma delas é através do Programa Menor Aprendiz. 
Trata-se de um contrato temporário em que o aprendiz receberá 
por horas de trabalho e de curso de aperfeiçoamento específico 
para a sua atuação na empresa. Se para as pessoas não deficientes 
o Programa tem um limite de idade (14 a 24 anos), para a Pessoa 
com Deficiência não existe limitação.

Outra maneira, onde pontualmente estão verticalizando a 
qualificação desses trabalhadores, sobretudo jovens, são as esco-
las de nível superior. Como exemplo, cabe citar, a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) que já há alguns anos tem vagas espe-
cíficas para surdos no curso de Letras Libras (30 vagas exclusi-
vas somente para surdos, com prova em Libras). No entanto, esse 
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curso apresenta considerável número de desistências. Vários são 
os motivos, entre eles, o desinteresse dos alunos pela profissão de 
professor, alegando que preferem seguir outra carreira profissio-
nal. A UFG conta hoje com mais de uma centena de alunos do 
grupo “Pessoa com Deficiência” também em outros cursos (alu-
nos com deficiências variadas). Ainda assim é um número muito 
insignificante no universo de Pessoas com Deficiência existentes 
no estado de Goiás. 

Destaca-se também a publicação da Lei 13.409, de 
28/12/2016, do Governo Federal, que dispõe sobre reservas de 
vagas para Pessoas com Deficiência em cursos ofertados por Ins-
tituições de Ensino Superior Federais, nos níveis técnicos, médio 
e superior. Essa decisão corrobora, mesmo diante de ressalvas e 
críticas, com uma qualificação profissional verticalizada para as 
Pessoas com Deficiência, elevando assim as possibilidades e as po-
tencialidades desses trabalhadores acessarem o mercado de tra-
balho em melhores condições de se permanecerem empregados 
mediante suas qualificações.

Compreendendo essas questões, reconhecendo que as dife-
renças precisam ser aceitas e que cada um é responsável por cum-
prir seu papel social, é possível fazer com que a Pessoa com Defi-
ciência seja vista dentro de seu potencial produtivo contribuindo, 
assim, para uma sociedade mais justa e digna.

Já no setor público a Constituição Federal/88 garante a re-
serva de vagas para a Pessoa com Deficiência em seu artigo 37, 
inciso VIII, que prevê que “a lei reservará percentual dos cargos 
e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e 
definirá os critérios de sua admissão”. E a Lei nº 8.112/90, Art.5º 
traz especificado em seu texto o percentual de vagas da seguinte 
maneira:
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§ 2º – Às pessoas portadoras de deficiência é assegura-
do o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatí-
veis com a deficiência de que são portadoras; para tais 
pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas no concurso.

Decreto nº 3.298/99:
Art. 37 – Fica assegurado à pessoa portador de defi-
ciência o direito de se inscrever em concurso público, 
em igualdade de condições com os demais candidatos, 
para provimento de cargo cujas atribuições sejam com-
patíveis com a deficiência de que é portador.
§ 1º – O candidato portador de deficiência, em razão da 
necessária igualdade de condições, concorrerá a todas 
as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 
cinco por cento em face da classificação obtida.
§ 2º – Caso a aplicação do percentual de que trata o 
parágrafo anterior resulte em número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro sub-
sequente.

Segundo a Constituição Federal/88 ficam evidentes os di-
reitos da Pessoa com Deficiência, e não pode haver nenhum tipo 
de discriminação; que a avaliação da capacidade laboral deve ser a 
mesma dos demais candidatos; que sua atuação profissional deve 
ser aferida seguindo o tempo destinado para sua adaptação e que 
toda e qualquer barreira, seja atitudinal, social ou física, deve ser 
eliminada para sua melhor integração à função destinada.

Mas, infelizmente é sabido que o país passa por um perío-
do crítico, onde a maioria da população brasileira sofre com o 
desemprego e com a precarização do trabalho. Neste contexto, as 
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pessoas estão passando por dificuldades que colocam em risco a 
sua própria sobrevivência e integridade física. Para a Pessoa com 
Deficiência a procura por emprego se torna mais difícil ainda, 
porque não são observadas suas potencialidades produtivas, e sim 
suas limitações que teoricamente não atendem aos requisitos soli-
citados pelo mercado de trabalho.

A partir da Constituição Federal/88, percebe-se que não 
é por falta de leis específicas que a Pessoa com Deficiência não 
está inserida no mercado de trabalho. O que se vê na prática é os 
direitos do cidadão não serem cumpridos de maneira correta. E 
partindo do princípio de que o trabalho é considerado mecanis-
mo de inserção social, entende-se que, por meio dele, a Pessoa 
com Deficiência terá sua sobrevivência garantida, sua autoestima 
melhorada, com plena realização pessoal e profissional, e o reco-
nhecimento de sua cidadania plena não só de direito, mas de fato.
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Ronan Eustáquio Borges

Introdução

Integração, inclusão, deficiência, direito, necessidade, nor-
malidade, padrão, exclusão, sujeito, autonomia, cidadania. Vocá-
bulos que acionados ao longo do texto tencionam a definição de 
“Pessoa com Deficiência”, lançando-a – e os sujeitos que represen-
ta – no crivo histórico da produção do espaço.

Este trabalho foi movido pelo desejo de ampliar as infor-
mações acerca da pessoa com deficiência e suas relações e víncu-
los na cidade de Goiânia. A situação desses sujeitos, ou seja, os 
determinantes de sua espacialização, de sua condição de classe 
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– reverberada em índices como o analfabetismo e a própria lo-
calização geográfica – entre outras variáveis, expandem as pos-
sibilidades de leitura da pessoa com deficiência como questão 
territorial e ética. Ética por reclamar também uma mudança de 
postura dos “autorizados à normalidade”, que inclui reconhecer 
na cidade a diversidade de sujeitos; e territorial, porque esses 
sujeitos fazem parte do modo pelo qual o espaço é dominado, 
apropriado e representado. 

Metodologicamente, procedeu-se com a compilação, trata-
mento, mapeamento e análise de dados disponibilizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.  Também dados 
oriundos da pesquisa “Amostragem censitária de PCD em Goiâ-
nia – 2010” que contou com recursos do Edital FAPEG/UNIVER-
SAL n°005/2012 e que foi desenvolvida no âmbito das atividades 
do Grupo de Pesquisas e Estudos “Corpo, população, deficiência 
e espacialidade: Cartografias Existenciais”.

Parte deste texto foi utilizado em Mendonça Neto e Bor-
ges (2015) no qual foram realizadas análises das variáveis re-
ferentes aos microdados do IBGE (2010) sobre Pessoas com 
Deficiência - PCD em Goiânia. Foram consideradas as áreas de 
ponderação enquanto unidade espacial de análise e, também, 
as variáveis “sexo”; “cor ou raça”; “dificuldade de enxergar”, 
“dificuldade de ouvir”, “dificuldade de caminhar ou se loco-
mover”; e “deficiência mental”. O texto que segue dá continui-
dade à análise e reflexão do outro estendendo sua abordagem 
em direção a outras quatro variáveis que, no entendimento dos 
autores, pode dar a dimensão de níveis de inclusão de PCD. A 
saber: se a pessoa sabe ler e escrever; frequência das pessoas 
em escola ou creche; níveis de escolaridade; e faixas de renda 
de PCD e de pessoas sem deficiência. 
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Aportes teóricos – Mas o que é mesmo essa tal de inclusão?

Vejamos algumas definições:

O ato de incluir pessoas portadoras de necessidades es-
peciais na plena participação de todo o processo educa-
cional, laboral, de lazer, etc., bem como em atividades 
comunitárias e domésticas (FERREIRA, 1999, p. 389).

Em síntese, poder-se-ia dizer que o termo inclusão 
surge, a princípio, como uma alternativa a integração; 
como uma tentativa de eliminar as situações de desinte-
gração e exclusão em que se encontravam muitos alunos 
nas escolas, sob o enfoque da integração. Em segundo 
lugar, como uma tentativa de reconstruir o enfoque de-
ficitário individualista médico dominante, consideran-
do seriamente as vozes das pessoas com deficiência, e 
analisando as complexas relações de poder implicadas 
nesses controvertidos debates. E, em terceiro lugar, 
como uma reinvindicação de que todos os alunos com 
ou sem necessidades educacionais especiais recebam 
uma educação de qualidade, nas classes comuns do sis-
tema regular de ensino (SÁNCHEZ, 2005, p.17).

Embora as experiências pioneiras em inclusão tenham 
sido feitas na segunda metade dos anos 80, foi no início 
da década de 90 que o mundo da educação tomou co-
nhecimento de um novo caminho para uma escola de 
qualidade e verdadeiramente aberta para todas as pes-
soas. (...) A inclusão difere, por exemplo, da integração, 
que se vale das práticas de mainstreaming, de norma-
lização, de classes especiais e de escolas especiais. (...) 
Portanto, a inclusão consiste em adequar os sistemas 
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sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eli-
minados os fatores que excluíam certas pessoas de seu 
seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluí-
das (SASSAKI, 2005, p.20).

Apesar de suas particularidades, as três definições fazem re-
ferência à inclusão no contexto do processo educacional e, de fato, 
é possível considerar, juntamente com os autores, que a dimen-
são educacional da inclusão seja um eixo fundamental no debate, 
principalmente, entendendo a educação como processo que pode 
fomentar a autonomia dos diferentes sujeitos, preparando-os não 
somente para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, para pensar 
e agir em uma sociedade preconceituosa e excludente, como o é a 
sociedade contemporânea capitalista. Contudo, é possível proble-
matizar as definições.

A primeira definição traz em seu bojo a ideia de que a in-
clusão é uma noção ligada especificamente a um tipo de sujeito, o 
sujeito com deficiência, expresso na citação como “pessoas porta-
doras de necessidades especiais”. A inclusão, no entanto, não pode 
ser entendida como privilégio da PCD. No contexto da sociedade 
capitalista contemporânea, diversos grupos e segmentos sociais 
minoritários lutam contra o preconceito e são a favor da inclusão, 
entendida enquanto processo de equiparação de oportunidades 
em um mundo extremamente competitivo. Nesse sentido, pode-
-se fazer uma referência aos negros, povos indígenas, comunida-
des ribeirinhas, comunidades rurais tradicionais, homossexuais, 
as mulheres de forma geral, entre outros.

Não se trata de colocar tudo numa mesma condição e nem 
a de negar as diferenças de cada um desses coletivos. Trata-se de 
demarcar um pressuposto para análise da temática da deficiência: 
vivemos em uma sociedade excludente que marginaliza diversos 
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segmentos sociais e grupos minoritários. Essa é uma dimensão 
que PCD possuem em comum com diferentes outros sujeitos. 
Assim, é aceitável a possibilidade de ler a inclusão e o movimen-
to político de PCD no contexto da emergência de diversos mo-
vimentos sociais organizados, principalmente a partir da década 
de 1960, que colocaram em pauta o direito à individualidade, à 
subjetividade, à liberdade de expressão. Esses movimentos critica-
ram fortemente o preconceito e a discriminação étnica, racial, de 
gênero e cultural que, estrategicamente, segregam e marginalizam 
tipos desviantes dos padrões de “normalidade”, entendendo essa 
“normalidade” em termos do que é comum à maioria.

A segunda e a terceira definição situam a inclusão tendo 
como referência a integração. A integração é um ideal que tem seu 
expoente máximo em um movimento que surgiu nos EUA e ficou 
conhecido como Regular Education Iniciative, que realizava uma 
dura crítica à ineficácia da educação especial propondo um único 
sistema educativo para todos. Contudo, a integração ainda estava 
amparada no modelo biomédico de deficiência e seguia conside-
rando as dificuldades de aprendizagem como consequência do 
déficit individual da própria PCD. Entendendo dessa forma, a não 
efetivação do processo de ensino-aprendizagem era de responsa-
bilidade única da pessoa com deficiência e não da escola, de seus 
profissionais e de seu modelo político-pedagógico.

Como coloca Sassaki (2005), o enfoque inclusivo parte do 
pressuposto de que é necessário adequar os sistemas sociais, por-
tanto culturais, e não somente colocar em uma mesma sala PCD 
em conjunto com pessoas “normais”, como o pretendia o paradig-
ma da integração. Pode-se entender da seguinte forma: não basta 
dar muletas e próteses, não basta disponibilizar um assento para 
pessoas com deficiência no transporte coletivo e nem garantir 
uma carteira em uma sala de aula, é preciso romper com as barrei-
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ras físicas (arquitetônicas e urbanísticas), e, principalmente, com 
as barreiras atitudinais em relação à PCD. Dessa forma, a inclusão 
não trata somente das dificuldades específicas experimentadas a 
partir de cada um dos tipos de deficiência, mas, sobretudo, das 
formas de eliminar os demasiados mecanismos de sujeição social 
vivenciados pelas PCD.

Os mecanismos de sujeição social vão desde as dificulda-
des das PCD de embarcar no transporte coletivo e de circular 
por espaços públicos sem rampas ou equipamentos de acessi-
bilidade, até o usual olhar de “coitadinho”. PCD não são “coita-
dinhos” e muito menos desejam ser infantilizados. Querem ter 
uma vida com autonomia, desejam passear, trabalhar, praticar 
esportes, constituir família, ter uma vida sexual ativa e pra-
zerosa, querem ter filhos e, também, se realizarem no mundo 
do consumo, afinal, isso não é desejo/direito de todos? Vendo 
por esse ângulo PCD são tão “normais” quanto qualquer outra 
pessoa.

Entender a inclusão implica considerá-la enquanto mudan-
ça paradigmática, considerando um paradigma como um mode-
lo conceitual e explicativo concebido a partir de uma dada visão 
e compreensão de mundo (MARCONDES, 1994). Mas qual é a 
importância de considerar a questão da inclusão nesses termos? 
Ao considerar esses termos no debate é possível entender sensos 
e contrassensos no agenciamento institucional da temática da de-
ficiência realizado, principalmente, por meio das políticas e ações 
de instituições públicas.

Borges (2011, p. 7) faz a seguinte colocação:

Não queremos que a pessoa com Deficiência ocupe 
apenas o mesmo espaço geográfico de todos os alunos, 
ambiente onde, não são, necessariamente, rejeitados 
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fisicamente. Porém, ali permanecem sem serem reco-
nhecidos e valorizados. Neste terreno se insere a inclu-
são marginal. Terreno instável e precário, pouco visí-
vel, por isso uma Inclusão Perversa (Grifo do autor).

Existe um discurso e um conjunto de ações desenvolvidos 
por instituições diversas que se apropriam da ideia de inclusão 
para, na verdade, segregar, concretizando essa inclusão perversa e 
marginal a que se refere Borges (2011). A título de exemplificação, 
pode-se citar o caso do Conjunto São Geraldo, único conjunto 
residencial no mundo idealizado e planejado somente para PCD. 
O conjunto residencial fica na periferia da região norte de Goiânia 
e foi inaugurado em setembro de 2009.

A construção de casas para PCD pode sim ser uma vitó-
ria. Contudo, é preciso questionar as reais intenções do Estado 
ao agenciar a existência desses sujeitos e normatizar os usos dos 
espaços públicos. Que tipo de inclusão está em pauta que não gera 
mecanismos de autonomia, mas, pelo contrário, intensifica os me-
canismos de sujeição social?

Metodologia

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é 
o principal provedor de dados e informações do Brasil e atende 
necessidades de diferentes segmentos da sociedade civil e, tam-
bém, de órgãos das diferentes esferas governamentais federais, 
estaduais e municipais. O censo demográfico constitui uma das 
mais importantes pesquisas desenvolvidas por esse instituto e en-
volve diversas características demográficas e socioeconômicas da 
população brasileira. Os dados provenientes dos censos podem 
subsidiar estudos que envolvem a quantificação da população, a 
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análise de características, de sua composição e estrutura e, tam-
bém, de sua distribuição político-administrativa.

A operação de levantamento de dados durante a realização 
do censo ocorre mediante a definição de diferentes níveis geográfi-
cos que partem do setor censitário, unidade menor que um bairro, e 
chegam ao nível dos municípios, unidades federativas, regiões e por 
fim, de todo o território nacional. O IBGE, além de ser o responsá-
vel pelo levantamento de informações é responsável também pela 
definição de metodologias de análise de dados, cálculo de estimati-
vas e, pela disponibilização de diversos produtos que são organiza-
dos a partir de eixos temáticos e distintos níveis geográficos.

Com o objetivo de subsidiar análises e reflexões sobre os ti-
pos de deficiência em Goiânia, foram utilizados dados provenien-
tes do produto “Censo Demográfico 2010: Características gerais 
da população, religião e pessoas com deficiência”. Foi realizada a 
aquisição de microdados, que constituem o menor nível de desa-
gregação dos dados de uma pesquisa, retratando o conteúdo dos 
questionários e preservando o sigilo estatístico das informações.

Os microdados foram organizados em planilhas de cálculo 
a partir das quais foram geradas tabelas e gráficos que subsidiaram 
diversas análises. Os dados das planilhas foram ainda vinculados 
a um Sistema de Informações Geográficas – SIG’s, o qual permitiu 
a análise espacial das variáveis por meio da construção de repre-
sentações cartográficas. A unidade geográfica considerada para 
a análise espacial dos dados foi a área de ponderação. O IBGE 
(2010) define área de ponderação enquanto uma unidade geográ-
fica que aglomera um conjunto de setores censitários contíguos 
a fim de estabelecer pesos e critérios para o desenvolvimento de 
estimativas para toda população com base nas amostras coletadas. 
O tamanho mínimo de uma área de ponderação é de 400 domi-
cílios, mas em cidades grandes esse número pode ser bem maior.



121DESAFIOS DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:  DIFERENÇA, DESI-
GUALDADE E ESPACIALIDADE DA DEFICIÊNCIA EM GOIÂNIA –  UM PARÂME-
TRO PARA O BRASIL

As variáveis analisadas estão listadas no Quadro 01 a seguir:

Quadro 01 – Variáveis consideradas para análise.
VARIÁVEL NOME
V0011 Código da área de ponderação
V0601 Sexo
V0606 Cor ou raça
V0614 Dificuldade de enxergar
V0615 Dificuldade de ouvir
V0616 Dificuldade de caminhar ou se locomover
V0617 Deficiência mental
V0627 Sabe ler e escrever
V0628 Frequenta escola ou creche
V6400 Nível de instrução
V6525 Rendimento em todos os trabalhos

Fonte: IBGE (2010).

Goiânia foi dividida em 43 áreas de ponderação, conforme 
se pode verificar na Figura 01 a seguir, nas quais foram aplicados 
questionários para realização da amostragem censitária. Em cada 
uma das áreas de ponderação desse município foram aplicados 
no mínimo 1.099 e no máximo 2.101 questionários. Foram en-
trevistados 28.675 (47,60%) homens e 31.569 (52,40%) mulheres, 
totalizando uma amostragem de 60.244 questionários ou 4,63% 
da população total que no ano de 2010 contabilizava 1.302.001 
habitantes. A partir da aplicação desses questionários de amostra 
são realizadas operações estatísticas que permitem a extrapolação 
dos dados para todo o universo da população por meio de análises 
e estimativas.
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Figura 01 – Infográfico com número de questionários aplicados 
em Goiânia por área de ponderação e quantidade de homens e 
mulheres que foram entrevistados.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.

A metodologia da pesquisa do IBGE adotou a autodeclara-
ção como procedimento para identificação das características da 
população entre as quais a ocorrência de deficiência permanente 
visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. Foi pesquisada se 
a pessoa tinha dificuldade permanente de enxergar, mesmo com 
uso de óculos ou lentes de contato; se a pessoa tinha dificuldade 
permanente de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; se a 
pessoa tinha dificuldade permanente de caminhar ou subir esca-
das, mesmo com uso de próteses, bengala ou aparelhos auxiliares. 
No caso das deficiências relacionadas à visão, audição e motora 
as possibilidades de respostas eram: a) não conseguem de modo 



123DESAFIOS DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:  DIFERENÇA, DESI-
GUALDADE E ESPACIALIDADE DA DEFICIÊNCIA EM GOIÂNIA –  UM PARÂME-
TRO PARA O BRASIL

algum; b) grande dificuldade; c) alguma dificuldade; d) nenhuma 
dificuldade.

No caso da deficiência mental/intelectual foi pesquisado se 
a pessoa tinha deficiência mental/intelectual permanente que li-
mitasse atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar 
etc. A deficiência mental/intelectual foi considerada enquanto 
“retardo no desenvolvimento intelectual” sendo marcada pela 
dificuldade de comunicação, de cuidar de si próprio, de realizar 
atividades domésticas, de aprender, de trabalhar. 

Considerando a amostragem realizada e disponibilizada na 
forma dos microdados do produto do “Censo 2010: Característi-
cas gerais da população, religião e pessoas com deficiência” e as 
noções de deficiência utilizadas na pesquisa do IBGE, apresenta-
-se a seguir as análises desenvolvidas.

Resultados e discussão
Análise geral dos dados

Entre as pessoas que responderam ao questionário da amos-
tra do censo 2010 no município de Goiânia, 46.472 (77,14%) de-
clararam não possuir nenhum tipo das deficiências em nenhum 
nível investigado; 13.772 (22,86%) declararam possuir algum ní-
vel de algum dos tipos das deficiências investigadas. Nenhuma 
das áreas de ponderação está isenta da incidência do fenômeno da 
deficiência. A média de incidência da deficiência é de 320 ocor-
rências por área de ponderação e a que apresentou o menor nú-
mero de ocorrências teve incidência de 202 casos. Na Figura 02 
pode-se observar a quantidade de pessoas com pelo menos um 
dos tipos de deficiência e a proporção de homens e mulheres com 
e sem deficiência relativa ao número total de pessoas amostradas.
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Figura 02 – Infográfico com número de pessoas com pelo menos 
um dos tipos de deficiência por área de ponderação; e homens e 
mulheres com e sem deficiência em relação ao total.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.

Dos 28.675 homens que responderam ao questionário 38,18% 
não possuem nenhum tipo de deficiência e 9,42% possuem pelo 
menos um dos tipos das deficiências investigadas. A incidência da 
deficiência entre as mulheres foi maior. Das 31.569 mulheres que 
responderam ao questionário, 38,96% não possuem deficiências e 
13,44% possuem algum dos tipos de deficiência investigada.

Na Figura 03 pode-se verificar alguns dos aspectos sobre a rela-
ção da deficiência com a variável raça/cor a partir dos quais aponta-se:

- 28.728 (47,69%) pessoas se declararam brancas sendo 
que 6.553 (22,81%) possuem algum tipo de deficiência e 
22.175 (77,19%) não possuem deficiência;

- 26.992 (44,80%) pessoas se declararam pardas sendo 
que 6.132 (22,72%) possuem algum tipo de deficiência e 
2.583 (77,28%) não possuem deficiência;
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- 3.409 (5,66%) pessoas se declararam pretas sendo que 
826 (24,23%) possuem algum tipo de deficiência e 2.583 
(75,77%) não possuem deficiência; a incidência da defi-
ciência nesse grupo de pessoas foi maior do que em ou-
tros grupos;

- 1.017 (1,69%) pessoas se declararam amarelas sendo que 
228 (22,42%) possuem algum tipo de deficiência e 789 
(77,58%) não possuem deficiência;

- 88 (0,15%) pessoas se declararam indígenas sendo que 
33 (37,50%) possuem algum tipo de deficiência e 55 
(62,50%) não possuem deficiência;

- 10 pessoas declararam que “ignoram” sua raça/cor e, en-
tre essas, todas declararam não possuir nenhum tipo de 
deficiência;

Figura 03 – Infográfico com distribuição das pessoas amostradas 
por raça/cor nas áreas de ponderação; e porcentagem de pessoas 
com e sem deficiência por raça/cor.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017. Porcentagens nas colunas do gráfico 
em relação ao total de brancos, pardos, pretos, amarelos e indígenas.
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A incidência dos diferentes tipos de deficiência e níveis de di-
ficuldade
Deficiência visual

Na Figura 04 é possível verificar a distribuição de pessoas 
que declararam possuir deficiência relacionada à visão e a porcen-
tagem de respostas por nível de deficiência. Em todas as áreas de 
ponderação houve a incidência de casos de deficiência relaciona-
das à visão. A área de ponderação que apresentou a menor quan-
tidade de casos teve 149 ocorrências e a que apresentou a maior 
quantidade de casos teve 424 ocorrências. Das 1.051 pessoas que 
declararam possuir nível de deficiência relacionada à visão 2% não 
conseguem enxergar de forma alguma mesmo com uso de lentes 
corretivas; 14% possuem grande dificuldade de enxergar mesmo 
com uso de lentes corretivas; e 84% possuem alguma dificuldade 
de enxergar mesmo com uso de lentes corretivas.

Figura 04 – Infográfico com quantidade de pessoas com algum 
nível de deficiência visual por área de ponderação; e porcentagem 
de pessoas por nível de deficiência na visão.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Deficiência auditiva

Na Figura 05 é possível verificar a distribuição de pessoas 
que declararam possuir deficiência relacionada à audição e a 
porcentagem de respostas por nível de deficiência. Em todas as 
áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência 
relacionadas à audição. A área de ponderação que apresentou a 
menor quantidade de casos teve 38 ocorrências e a que apresen-
tou a maior quantidade de casos teve 113 ocorrências. Das 2.675 
pessoas que declararam possuir nível de deficiência relacionada 
à audição 5,27% não conseguem ouvir de forma alguma mesmo 
com uso aparelhos auditivos; 18,02% possuem grande dificuldade 
de ouvir mesmo com uso aparelhos auditivos; e 76,71% possuem 
alguma dificuldade de ouvir mesmo com uso de aparelhos audi-
tivos.

Figura 05 - Infográfico com quantidade de pessoas com algum ní-
vel de deficiência auditiva por área de ponderação; e porcentagem 
de pessoas por nível de deficiência auditiva.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Deficiência de locomoção

Na Figura 06 é possível verificar a distribuição de pessoas 
que declararam possuir deficiência relacionada à locomoção e a 
porcentagem de respostas por nível de deficiência. Em todas as 
áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência 
relacionadas à locomoção. A área de ponderação que apresentou 
a menor quantidade de casos teve 43 ocorrências e a que apresen-
tou a maior quantidade de casos teve 158 ocorrências. Das 3.524 
pessoas que declararam possuir nível de deficiência relacionada à 
locomoção 7,18 % não conseguem se locomover de forma alguma 
mesmo com uso de próteses ou aparelhos auxiliares; 27,53% pos-
suem grande dificuldade de locomoção mesmo com uso de próte-
ses ou aparelhos auxiliares; e 65,30% possuem alguma dificuldade 
de locomoção mesmo com uso próteses ou aparelhos auxiliares.

Figura 06 - Infográfico com quantidade de pessoas com algum 
nível de deficiência de locomoção por área de ponderação; e por-
centagem de pessoas por nível de deficiência de locomoção.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Deficiência mental

Na Figura 07 é possível verificar a distribuição de pessoas 
com deficiência mental e a relação da incidência da deficiência 
mental em associação com deficiências auditivas, visuais e moto-
ras. Em todas as áreas de ponderação houve a incidência de casos 
de deficiência mental. A área de ponderação que apresentou a me-
nor quantidade de casos teve 6 ocorrências e a que apresentou a 
maior quantidade de casos teve 34 ocorrências. Das 665 pessoas 
com deficiência mental 159 também possuem deficiência auditi-
va; 291 também possuem deficiência visual; e 314 também pos-
suem deficiência de locomoção. Um grupo de 36 (5,41%) pessoas 
que possuem deficiência mental também possuem grandes difi-
culdades associadas a outras deficiências e, nesse caso, também 
não conseguem ver, ouvir e se locomover.

Figura 07 - Infográfico com quantidade de pessoas com deficiên-
cia mental por área de ponderação; e relação da incidência da de-
ficiência mental em associação com deficiências visuais, auditivas 
e motoras.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Indicadores de inclusão das pessoas com deficiência
Na Figura 08 é possível verificar a distribuição de pessoas que 

declararam não saber ler e escrever. Em todas as áreas de ponderação 
houve a incidência de casos de pessoas que não sabem ler. A área 
de ponderação que apresentou a menor quantidade de casos teve 07 
ocorrências e a que apresentou a maior quantidade de casos teve 171 
ocorrências. Das 60.244 pessoas que responderam ao censo 1,81% 
(1.093) possuem algum tipo de deficiência e declararam que não sa-
bem ler e escrever; 2,26% (1.359) não possuem deficiência e declara-
ram que não sabem ler e escrever. O que se percebe é que em com-
paração ao total amostrado existe, em termos absolutos, mais pessoas 
sem deficiência que declararam que não sabem ler e escrever. Contu-
do, em termos percentuais e em relação aos subtotais de pessoas que 
declararam que não sabem ler e escrever dos grupos de pessoas com e 
sem deficiência, é possível verificar outra situação. No grupo de PCD 
7,94% declararam que não sabem ler e escrever enquanto no grupo 
de pessoas sem deficiência o percentual é de 2,92%.

Figura 08 - Infográfico com quantidade de pessoas que não sa-
bem ler e  escrever; e proporção de pessoas com e sem deficiência 
que sabem ler e escrever.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Na Figura 09 é possível verificar a distribuição de pessoas que 
declararam frequentar ou não a escola. Em todas as áreas de ponde-
ração houve a incidência de casos de pessoas que não frequentavam 
a escola. A área de ponderação que apresentou a menor quantidade 
de casos teve 736 ocorrências e a que apresentou a maior quantida-
de de casos teve 1.523 ocorrências. Das 42.008 (69,73%) pessoas que 
declararam não frequentar a escola, ou seja, declararam que “Não, 
mas já frequentou” ou “Não, nunca frequentou”, 11.534 (27,45%) 
possuem algum tipo de deficiência e 30.474 (72,55%) não possuem 
deficiência. Das 18.236 pessoas que responderam que frequentam a 
escola, ou seja, responderam que “Sim, frequenta escola pública” ou 
“Sim, frequenta escola particular”, 12,27% possuem algum tipo de 
deficiência e 87,73% não possuem deficiência. Enquanto a porcen-
tagem de pessoas que não frequentam a escola no grupo que não 
possui deficiência é de 65,57%; no grupo de pessoas com deficiên-
cia essa porcentagem é de 83,75%.

Figura 09 - Infográfico com quantidade de pessoas em relação 
a frequência escolar a escola; e proporção de pessoas com e sem 
deficiência que frequentam ou não a escola.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.
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Na Figura 10 é possível verificar a distribuição de pes-
soas com e sem deficiência por nível de escolaridade. Em 
relação ao grupo de pessoas que declararam não possuir ne-
nhum dos tipos de deficiência investigada 41,74% não pos-
suem instrução ou não completaram o ensino fundamental; 
15,84% possuem o ensino fundamental completo e o ensino 
médio incompleto; 27,65% possuem o médio completo e o 
ensino superior incompleto; 14,19% possuem o ensino su-
perior completo; e 0,59% não conseguiram determinar sua 
escolaridade. Em relação ao grupo de PCD 47,10% não pos-
suem instrução ou não completaram o ensino fundamental; 
16,04% possuem o fundamental completo e o ensino médio 
incompleto; 24,32% possuem o ensino médio completo e o 
superior incompleto; 12,15% possuem o superior completo; 
e 0,40% não conseguiram determinar sua escolaridade. Ao 
comparar o grupo de pessoas sem deficiência o e grupo de 
PCD percebe-se que:

•	 a taxa de indivíduos que não possuem instrução ou 
não completaram o fundamental é maior entre as PCD 
5,36%; 

•	 a variação da taxa de indivíduos com fundamental com-
pleto e médio incompleto é pequena entre os grupos sen-
do de apenas 0,18%;

•	 o grupo dos indivíduos sem deficiência com ensino mé-
dio completo é 3.33% maior do que o grupo de PCD com 
ensino médio completo;

•	 o grupo de indivíduos sem deficiência com ensino su-
perior completo é 2,04% maior do que o grupo de PCD 
com ensino superior completo.
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Figura 10 - Infográfico com quantidade de pessoas que não 
frequentam a escola;  e proporção de pessoas com e sem deficiên-
cia que frequentam ou não a escola.

Fonte: IBGE (2010). Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2017.

Na Figura 11 é possível verificar a média de renda por área 
de ponderação e a diferença (%) entre a média de renda de PCD e 
sem deficiência. Em se tratando da distribuição da renda por área 
de ponderação em Goiânia, identifica-se que há de forma mui-
to evidente concentração de renda em regiões centrais da cidade 
e, também, na região que se estende na direção do centro para 
sudeste do município. A comparação entre a média de renda de 
PCD e sem deficiência indica que em 12 áreas de ponderação a 
média de renda de PCD é maior do que a de pessoas sem defi-
ciência e que em 31 áreas de ponderação essa situação se inverte, 
sendo a média de renda das pessoas sem deficiência maior do que 
a média de renda de PCD.
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O cálculo dessa diferença foi realizado com base 
na seguinte equação: 

 . Onde:

•	 Dif. Med. Rend.= Diferença da média de renda entre a pes-
soa sem deficiência - PSD e PCD por área de ponderação;

•	 Rend.PSD = Renda média da PSD por área de ponderação;
•	 Rend.PCD = Renda média da pessoa com deficiência por 

área de ponderação;
•	 Rend.Tot. = Renda média total da área de ponderação.

Com base nessa equação a análise do gráfico da Figura 11 
deve ser realizada a partir das seguintes premissas:

•	 quando a porcentagem for negativa, significa que a mé-
dia de renda da PCD é maior do que a da PSD;

•	 quando a porcentagem for positiva, a média de renda da 
PSD é maior do que a da PCD;

•	 quanto maior for o percentual maior é a diferença entre a 
renda da PSD e da PCD.

Figura 11 - Info-
gráfico da média de 
renda por área de 
ponderação e da di-
ferença da média de 
renda entre PCD e 
sem deficiência.

Fonte: IBGE (2010). Nota: 
Elaboração Mendonça Neto, 
2017.
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Considerações finais

Ressalta-se que os microdados adquiridos e analisados nes-
se trabalho não tratam de projeções, mas da amostragem feita me-
diante questionários do Censo 2010 em Goiânia. Assim, não se 
tratou nesse trabalho do universo da deficiência em Goiânia, mas 
de uma descrição estatística da amostragem realizada. Com base 
nessa amostragem estima-se que o número de pessoas com defi-
ciência, em seus diferentes tipos e níveis em Goiânia, é superior a 
290.000 indivíduos, cerca de 23% da população.

Por meio das análises desenvolvidas é possível tecer con-
siderações genéricas e específicas sobre a pessoa com deficiên-
cia. Em termos gerais pode-se dizer que o tema “deficiência” está 
presente nas atividades de recenseamento do IBGE desde 1872, 
porém, como ocorreram várias mudanças no seu conceito e, tam-
bém, na formulação das perguntas, a comparação entre os resul-
tados se torna tarefa difícil. 

Lenzi (2012) atenta para o fato de que na nova metodolo-
gia adotada pelo IBGE na realização do Censo 2010, as pergun-
tas não são, necessariamente, respondidas pela própria pessoa 
a que a deficiência se refere e que, no caso das pessoas que de-
clararam ter pelo menos uma das deficiências, 46,2% tiveram 
as informações respondidas por outro morador do domicílio. A 
mudança na metodologia pode explicar, em parte, o aumento 
em termos percentuais da incidência da deficiência. O Censo 
2000 apontava 14,5% da população brasileira com algum tipo 
de deficiência. No Censo 2010 esse número passou para 23,92%. 
Deve-se considerar também que o aceleramento da denomina-
da “miséria existencial” das sociedades mundializadas, especial-
mente com o aumento da violência, da morte no trânsito, da 
precarização do trabalho e do adoecimento psíquico fazem au-
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mentar os níveis de pessoas atingidas, levando-as ao grupo de 
pessoas com deficiência.

Em termos específicos, as observações e análises realizadas 
por meio das variáveis de pesquisa consideradas nos permitem 
afirmar que algumas linhas investigativas merecem ser reforçadas 
depositando esforços sobre:

•	 a relação entre a deficiência e as diferenças de gênero, já 
que a incidência da deficiência é maior entre as mulheres 
do que entre os homens;

•	 a relação entre a deficiência e os grupos diferenciados 
por raça, cor, etnia e cultura, já que a incidência da defi-
ciência é maior entre negros e indígenas do que no grupo 
dos que se declararam brancos;

•	 a relação entre os diferentes tipos de deficiência e seus 
níveis com as necessidades específicas que permeiam a 
vida das pessoas com deficiência, já que todos os grupos 
populacionais estão sujeitos à incidência da deficiência 
em suas várias formas de manifestação (visual, auditiva, 
de locomoção, mental e, também, deficiências múltiplas 
em casos mais severos);

•	 as políticas públicas educacionais que tenham foco em 
PCD, já que a incidência de indivíduos que não sabem 
ler e escrever é maior no grupo de PCD do que no grupo 
de pessoas sem deficiência; e, também, em função das 
dificuldades de PCD em progredir nos sistemas formais 
de ensino, o que se percebe na comparação da diferença 
do nível de escolaridade de PCD em relação ao grupo de 
pessoas sem deficiência;

•	 o preconceito em relação às PCD no mercado de traba-
lho já que os níveis de renda, na maioria dos casos ana-
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lisados, geralmente são menores para as PCD consoante 
às pessoas sem deficiência.

A partir da análise dos microdados do IBGE (2010) identi-
fica-se que nenhum grupo social está isento da incidência da de-
ficiência, porém, também é evidente que essa incidência é maior 
em determinados segmentos populacionais. Também foi possível 
identificar que a deficiência mais comum entre as pessoas está li-
gada a algum nível de dificuldade de enxergar. Se por um lado 
são perceptíveis diferenças quantitativas em termos absolutos e 
relacionais entre os níveis de deficiência no grupo de PCD; por 
outro lado, ao comparar PCD em relação as PSD, percebe-se que 
também existem desigualdades de ordem social que precisam ser 
consideradas na abordagem do fenômeno da deficiência. 

A abordagem quantitativa desenvolvida pode ser pertinente 
para a identificação e mensuração do fenômeno da deficiência, 
contudo, não se descarta a necessidade de estudos e investigações 
que qualifiquem melhor os dramas das pessoas com deficiência e 
ajudem a entender aspectos relacionados à subjetividade desses 
sujeitos e/ou de seus cuidadores colocando em foco os desafios 
específicos que cada tipo de deficiência impõe aos sujeitos sociais.

Referências Bibliográficas

BORGES, E. T. A educação que queremos: o desafio da inclusão. 
Jornal Psicopedagogia n.57, junho de 2011.

FERREIRA, A. B. de H. Dicionário Aurélio Eletrônico – Século 
XXI. Editora Nova Fronteira, São Paulo, 1999.

IBGE. Características gerais da população, religião e pessoas com 
deficiência. Censo demográfico, Rio de Janeiro, 2010.



138 Wilson Lopes Mendonça Neto | Ana Carolina de Oliveira Marques | Ronan Eustá-
quio Borges

LENZI, M. B. Os dados sobre Deficiência nos Censos Demográ-
ficos Brasileiros. Trabalho apresentado no XVIII Encontro Na-
cional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Águas de 
Lindóia/SP – Brasil, de 19 a 23 de novembro de 2012.

MARCONDES, D. A crise de paradigma e o surgimento da mo-
dernidade. In: BRANDÂO, Z. (ORG.). A crise dos paradigmas e 
a educação. São Paulo: Cortez, 1994. P. 14-29.

MENDONÇA NETO, W. L; BORGES, R. E. Pessoas com defi-
ciência no Censo 2010: desafios da inclusão em Goiânia-GO. In.: 
JARDIM, J. Professores e futuros professores, estágio e estagiá-
rios: reflexões sobre a formação inicial e continuada. Goiânia: 
Instituto “Tueri”, v. 5, 2015. 

SÁNCHEZ, P. A. A educação inclusiva: um meio de construir es-
colas para todos no século XXI. Inclusão – Revista da Educação 
Especial – Out/2005.

SASSAKI, R. K. Inclusão: o paradigma do século 21. Inclusão – 
Revista da Educação Especial – Out/2005.



139

CAPÍTULO VI

DE PERTO, NINGUÉM É...INTEIRO 
QUANDO A ARTE REVELA POTÊNCIA 

DO E NO CORPO (D)EFICIENTE

Angelita Pereira de Lima
Dóris de Fátima Reis Mendes

  

Preliminares

A deficiência é uma linguagem que passa a habitar um cor-
po. O nascimento lança, de pronto, uma cicatriz à alma. Ele abre 
e fecha a ferida da passagem. Mas, quando um nasce com defi-
ciência, a cicatriz atinge a alma do outro - e demora -, porque abre 
a ferida da impotência. O outro que vê a deficiência, a nomeia, a 
classifica e a põe de escanteio quando não a suporta. É o outro que 
sente vergonha, antes que o corpo deficiente venha a sabê-lo. É o 
outro que, a priori, sente medo e raiva. Tais sentimentos aprisio-
nam os espaços: primeiro a alma e, ato contínuo, o quarto; a casa; 
os abrigos; as cidades; os jornais; a TV; o livro; o cinema; a ciência.

O pai personagem do romance “O filho eterno”, de Cristó-
vão Tezza, é cruelmente honesto quando apoderado pela angús-
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tia e pelo medo ao se deparar com o nascimento do filho com 
síndrome de Down. O diagnóstico destrói seu arsenal de ilusões 
acerca do preenchimento que o filho representaria em sua vida. 
O “filho down” não poderia ler os livros que escreveria, não se-
ria a extensão de seus sonhos. A narrativa em primeira pessoa, 
possível na literatura, na vida real constitui-se materialidade psi-
canalítica. A experiência de ter um filho deficiente necessita uma 
mediação simbólica, ética e humanística e, talvez, religiosa, para 
que a “deficiência” se transforme em possibilidades da existência 
humanizada e plena em direitos. O romance de Tezza cumpre essa 
passagem, felizmente.

Deficiente é uma palavra com implicação semântica. A 
pessoa com deficiência (pessoas reais) tem o corpo tatuado com 
uma marca carregada de sentido pelo seu contrário: a eficiência 
e a completude dos outros corpos. Eficiência, neste caso sugere 
autonomia, independência, perfeição, completude. Atributos es-
perados de uma pessoa “sã” ou “normal”. A “normalidade” é um 
padrão estabelecido a partir da referência a um outro, que é maio-
ria, percebido sem fissuras. A partir dessa referência, os espaços 
são concebidos, o conhecimento é articulado, os conceitos são es-
tabelecidos e os direitos são constituídos.

Deduz-se, por esse sentido, que o corpo não deficiente seja 
eficiente, completo, sem furos, sem falhas. Tão mais tranquilo se-
ria, para esse outro, se assim verdadeiramente o fosse: um atesta-
do de eficiência garantindo que o corpo “normal” não tem falhas. 
Porém, nada mais perigoso e próximo do autoritarismo do que 
tornar esta ideia um pressuposto de existência. O jogo do pen-
samento nazifascista se ancora facilmente em teses desse calibre.

Sigamos, então, por outros pressupostos. Nos apoiamos na 
ideia de que a existência se funda na relação entre o lugar e o exis-
tir, envolve o sujeito e o espaço, ao mesmo tempo. Disso decorre a 
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constatação de que o existir constitui o espaço (SANTOS, 2008). 
Ou seja, é a dimensão política do sujeito que confere ao espaço va-
lores simbólicos, geográficos, políticos, econômicos, éticos, estéti-
cos, religiosos. Isto torna o corpo-sujeito uma entidade política e 
objeto da biopolítica (MENDONÇA NETO e CHAVEIRO, 2012). 
Muito além de um código demográfico no espaço.

Advém desse pensamento a premissa de que o corpo é polí-
tico. É preciso ter corpo para dizer algo da existência. Diz-se com 
os olhos sem luz, com as ágeis mãos, com as bocas sem palavras e, 
também, pela falta entalhada em pedaços disformes de um corpo. 
Diz-se com um corpo negro, um corpo trabalhador, um corpo 
trans, um corpo ferido. Frida Kahlo, artista mexicana, fez de sua 
deficiência adquirida por um grave acidente o acervo de sua cria-
ção simbólica e de sua arte. Nas telas de tons fortes, a narrativa 
de suas dores e de sua trajetória, em multifacetados autorretratos, 
produz um vigoroso mergulho na existência humana, complexa e, 
ao mesmo tempo, estabelece o confronto com o espaço. Sua arte 
se expande do espaço aprisionado, a cama, para a universalidade 
da existência.

Decidimos, embasadas nesses exemplos, enfrentar o tema 
tomando a deficiência como afirmação política do corpo e não 
como sua negação. O corpo deficiente passa, então, de aponta-
do para apontador. Ele denuncia. Revela. Desafia. Ensina. Pois vê 
sob um ângulo impossível se de ser apreendido pelo corpo “sem 
deficiência” e, paradoxalmente, nisso revela ineficiências no cor-
po “são”. Uma delas é a impossibilidade de conhecer a existência 
sob o ângulo da deficiência. O corpo deficiente, neste sentido, é 
político porque só ele pode falar de si na condição de sujeito, em 
múltiplas e díspares narrativas. Para Benjamin (1987), a experiên-
cia se constitui quando o sujeito se torna narrador, quando ele 
transforma o vivido em narrativas, o que vai constituir a memória 
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e o aprendizado. Isto ocorre a partir do modo de um contar ao 
Outro sobre a existência, o vivido e o percebido.

 Ao apontar para o lugar que não lhe cabe, para a calçada 
trôpega; para a imagem distorcida e cega; para o som silencioso; 
para linguagens desconhecidas, “o corpo deficiente” incomoda. 
Voluntariamente ou não. Com essa operação de incomodar, a de-
ficiência se torna afirmação do sujeito (a pessoa com deficiência) 
de um jeito tão feroz e inegável que faz os sentidos se embaralha-
rem. Torna-se narrador de sua existência.

Neste artigo, perseguimos alguns desses sentidos desloca-
dos. Atestamos que o corpo marca profundamente a existência - 
entendida como corpo, alma, espaço e poder. Isso vale tanto para 
o “corpo deficiente” como para o corpo “sem deficiência”. O corpo 
deficiente, mesmo calado, não silencia. Ao contrário, escancara 
para os olhos e ouvidos mal-educados as fissuras da existência. E 
constrange. Mas, além de apontar, o corpo deficiente, quando se 
encontra com e na arte – das palavras, da imagem, do canto -, pul-
sa novas linguagens, outros modos de ver o mundo e os fatos do 
mundo. Revela a incompletude da existência com mais densidade 
do que uma pessoa protegida pela ilusão da vida perfeita. 

Nesta perspectiva, a arte funciona como um extensor sim-
bólico dessa existência. Manoel de Barros, o poeta das despalavras 
e dos deslocamentos de sentidos, certa feita escreveu que em me-
nino quis ter a perna manca para encontrar-se com a sagração do 
Eu:

Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino eu so-
nhava ter uma perna mais curta (só pra poder andar 
torto). Eu via o velho farmacêutico de tarde, a subir a 
ladeira do beco, torto e deserto... toc ploc toc ploc. Ele 
era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, 
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todo mundo haveria de olhar pra mim: lá vai o meni-
no torto subindo a ladeira do beco... toc ploc toc ploc. 
Eu seria um destaque. A própria sagração do Eu (BAR-
ROS, 1997, p. 39).

A perna mais curta, no poema, não é apresentada como um 
“defeito”, mas como uma forma de ampliar a existência. A possi-
bilidade de viver além da experiência já dada com as pernas simé-
tricas, e vivenciar o Eu do menino manco imaginado. O menino 
percebe que para compreender o farmacêutico torto, só mesmo 
sendo torto igual a ele. Algo que a imaginação do poeta e, tam-
bém, das crianças alcança sem a censura do formalismo nem a 
necessidade de explicações. É neste sentido que a arte, em suas 
variadas faces, é amiga das narrativas do estranho, do diferente, 
do defeituoso.

Um paralelo da (d)eficiência do olhar a partir da arte literária

No nosso entendimento, enquanto a deficiência é, por pri-
mazia, uma linguagem que passa a habitar um corpo, a arte é lin-
guagem 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 ima-
gens, de sons, de gestos. Mas, paradoxalmente, torna-se lingua-
gem do corpo. Ela, a arte, lida bem com as deficiências porque se 
constitui a partir do estranhamento, do incômodo, do inominado, 
da imprecisão dos conceitos e da impotência da própria palavra. 
O belo é traduzido pela capacidade de intrometer-se, entranhar-se 
nessas fissuras. 

Barthes (2004), ao traçar um paralelo entre a Ciência e Li-
teratura, define que ambas são discursivas, mas a linguagem que 
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constitui ambas não é professada, assumida da mesma maneira. 
A ciência ensina, utiliza a linguagem para cumprir seus objetivos. 
A literatura é a linguagem em ação, em seu pleno funcionamento, 
e, por isso, ela dá conta de atingir universalmente a complexidade 
humana: 

Eticamente, é tão somente pela travessia da linguagem 
que a literatura persegue o abalamento dos conceitos 
essenciais da nossa cultura, em cuja primeira linha, o 
(conceito) de real. Politicamente, é ao professar e ao 
ilustrar que nenhuma linguagem é inocente, é ao pra-
ticar o que se poderia chamar de linguagem ´integral´ 
que a literatura é revolucionária. Assim, a literatura se 
vê hoje sozinha a carregar a responsabilidade inteira da 
linguagem; pois se a ciência indubitavelmente, preci-
sa da linguagem, ela não está, como na literatura, na 
linguagem; uma se ensina, quer dizer que se enuncia e 
se expõe; a outra se realiza mais do que transmite (...) 
(BARTHES, 2004, p. 5 e 6).

Ao pensarmos a deficiência a partir da arte, abrimos uma 
possibilidade humana difícil de ser atingida pela ciência. O es-
tabelecimento de um paralelo entre a experiência do corpo defi-
ciente e a arte pode ser um exercício potente na quebra do senso 
comum sobre os limites e as ilusões dos deslimites. Escolhemos 
duas histórias contadas pela arte literária para indiciar esse pen-
samento. A do menino Diego, personagem de Galeano, que não 
conhecia o mar e quando se deparou com ele ficou tão maravilha-
do que não conseguia ver. E a de Miguilim, personagem de João 
Guimarães Rosa, menino de 8 anos e com “vista curta”. Quando 
põe os óculos pela primeira vez, revela-se no mundo.
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Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, 
levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o 
Sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, 
esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram 
aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o 
mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imen-
sidão do mar, e tanto seu fulgor, que o menino ficou 
mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, 
tremendo, gaguejando, pediu ao pai: - Me ajuda a olhar! 
(GALEANO, 2002, p. 12).

Quando o menino Diego se depara com a impotência da 
linguagem, percebe também o limite do corpo. Sozinho não dá 
conta da imensidão do novo que se apresenta à sua experiência 
de não conhecer o vasto mar. Diego, então, sente a necessidade 
de pedir ao Outro a ajuda para construir uma nova teia simbólica 
capaz de expressar, comunicar o que aquele instante produziu em 
si. Esse corpo são é impotente diante da grandiosidade da expe-
riência e, para transformá-la em conteúdo simbólico e, depois, em 
aprendizagem, o Outro é fundamental. Estamos diante da alteri-
dade da linguagem. Ela é a prova cabal que nos constituímos na 
relação com o Outro. É também, a prova cabal da alteridade que 
constitui a arte literária. Vamos ao Guimarães Rosa:

E o senhor tirava os óculos e punha-os em Miguilim, 
com todo o jeito.
– Olha agora!
Miguilim olhou. Nem não podia acreditar! Tudo era 
uma claridade, tudo novo e lindo e diferente, as coisas, 
as árvores, as casas das pessoas. Via os grãozinhos de 
areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formi-
guinhas passeando no chão de uma distância. E tontea-



146 Angelita Pereira de Lima | Dóris de Fátima Reis Mendes

va. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo.... O senhor ti-
nha retirado dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, 
falava, contava tudo como era, como tinha visto. Mãe 
esteve assim assustada; mas o senhor diz que aquilo era 
do modo mesmo, só que Miguilim também carecia de 
usar óculos, dali por diante. (...)
(...) E Migulim olhou pra todos, com tanta força. Saiu 
lá fora. Olhou os matos escuros de cima do morro, aqui 
a casa, a cerca, de feijão-bravo e são-caetano; o céu, o 
curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da 
manhã. Olhou, mais longe, o gado pastando perto do 
brejo, florido de são-josés, como um algodão. O verde 
dos buritis, na primeira vereda. O Mutúm era bonito! 
Olhou Mãitina, que gostava de o ver de óculos, batia 
palmas-de-mão e gritava: - “Cena, Corinta”. Olhou o 
redondo de pedrinhas, debaixo do jenipapeiro.
Olhava mais era para Mãe. Drelina era bonita, a Chi-
ca, Tomezinho. Sorriu para Tio Terêz: - “Tio Terêz, o 
senhor parece com Pai... “Todos choravam. O doutor 
limpou a goela, disse: - “Não sei, quando eu tiro esses 
óculos, tão fortes, até meus olhos enchem d´água...” 
Miguilim entregou a ele os óculos outra vez. Um so-
luçozinho veio. Dito e a Cuca Pingo-de-Ouro. E o Pai. 
Sempre alegre Miguilim.... Sempre alegre, Miguilim... 
Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava. 
A Rosa punha-lhe doces-de-leite nas algibeiras, para 
a viagem. Papaco-o-Paco falava, alto, falava. (ROSA, 
2001, p. 151-152)

Para o olho ou o corpo deficiente, as próteses (assim como 
são os óculos) repõem certas possibilidades e expandem outras. 
Miguilim foi transformado. Tudo o que via antes, modificou-se 
e tornou-se diferentemente belo. A lição que tiramos dessas duas 
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fábulas, antes de avançarmos um pouco mais sobre a experiência 
do corpo deficiente e a arte, é que as duas crianças, provavelmente 
com a mesma idade, nascidas da imaginação dos escritores, expe-
rimentam o ver de modos diferentes, porém iguais na intensidade. 
O menino que não conhece o mar é atropelado pela impotência 
do corpo (mudez e cegueira) diante do extraordinário. A criança 
que não vê igual aos “normais”, experimenta o extraordinário do 
detalhe revelado pela prótese (os óculos) e o olho deficiente ganha 
em potência. 

Nesse sentido, a potência e a impotência estão em am-
bos e são dois elementos que edificam a complexa teia da 
existência feita de significados e de palavras. No mesmo en-
redo, mas mirando na vida real, poderíamos afirmar, tam-
bém, que a eficiência e a deficiência são extratos da potência 
e da impotência, que uma revela a outra. E por meio da arte 
(literária), nestes casos, tanto se revela a impotência do corpo 
são, quanto se expande a potência do olho deficiente. Coisas 
possíveis de ver, quando somos capazes de uma linguagem 
que vai além da descrição e da ideologia. Essa linguagem é a 
arte. Quando atingimos essa possibilidade na vida, ficamos 
inebriados, inchados de algum prazer, tomados pela sensação 
de grandeza momentânea. Quando isso ocorre, nosso corpo e 
nossa linguagem são arte.

Corpo: a casa em que habito

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 vergonhas. É a casa em que habita-
mos por toda a vida e que carregamos como um “caracol” carrega 
sua casa nas costas, sem poder se livrar dele.
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Em um dado lugar, em um dado tempo, com tantos concei-
tos e explicações, desde que fomos criados metaforicamente do 
barro e soltos no paraíso da existência humana, o corpo começa 
a ser motivo de queda, alegria, prazer e maldição. O corpo criado 
para habitação da alma, imagem e semelhança do Criador, veio a 
ser o objeto de todas as nossas penúrias, por mais que queiramos 
negar e negá-lo. Ele está sempre lá não há como fugir dele, ou 
ignorá-lo, onde quer que estejamos nosso corpo não se afasta de 
nós nem nós dele.

(...) não posso me deslocar sem ele. Não posso deixá-
-lo onde está para ir a outro lugar. Posso ir até o fim 
do mundo, posso me esconder, de manhã, debaixo 
das cobertas, encolher e o máximo possível, posso 
deixar-me queimar ao sol da praia, mas o corpo sem-
pre estará onde eu estou. Ele está aqui, irreparavel-
mente, nunca em outro lugar. Meu corpo é o contrá-
rio de uma utopia, é o que nunca está sob outro céu, 
é o lugar absoluto, o pequeno fragmento de espaço 
com o qual, em sentido estrito, eu me corporizo. 
(FOUCAULT, 2013, p. 12)

Por isso tentamos fazer do corpo algo que represente o que 
somos. Transformar em imagem corporal o que temos de mais 
íntimo e subjetivo. Mostrar externamente aquilo que não se pode 
ver a olho nu, porque é princípio da nossa identidade mais pro-
funda. Passamos a acreditar que o corpo deve ser adequado a um 
padrão concebido histórica e socialmente.

Foucault afirma que no corpo está a raiz de toda a loucura, 
de toda condenação. Os teólogos dirão que nele está a raiz de todo 
o pecado. Os libertários, a raiz de toda a poesia e romance, a raiz 
de todo prazer e alegria que se pode ter de melhor nesta vida.
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Mas será que há de fato uma forma padrão, correta, ou me-
lhor, para se pensar o corpo? Magros, gordos, malhados, lipoaspi-
rados, inteiros, incompletos, eficiente ou deficiente? Há estas pos-
sibilidades! Mas há uma entre estas que seja ideal, que nos torne 
mais humanos, mais completos ou mais felizes?

Quando nos vemos quando diante do espelho não nos re-
conhecemos como o padrão perfeito para nós mesmos? Como é 
lidar com o corpo utópico, o corpo ideal ou perfeito. De que for-
ma que isso pode influenciar a noção de identidade de individua-
lidade que temos sobre nós mesmos.

O que nos parece é que tudo que fazemos, tudo que pensa-
mos e a forma como agimos está envolto a este desejo de sermos 
aceitos pelo olhar do outro, que por fim, se torna o nosso próprio 
olhar diante do mundo e de nós mesmos. Assim, parece se con-
firmar a velha teoria de Freud estar sempre como mais correta, 
embora relutemos contra ela. Por isso a máxima “Freud explica”.

Não, o prazer não explica tudo, sob o ponto de vista sexual, 
mas sim sob o ponto de vista social. Queremos ser belos, fortes, 
poderosos, vigorosos, perfeitos, sedutores, para dar resposta a 
uma sociedade que nos imprime a competição, a glória, o sucesso 
e a perfeição. Perfeição esta que não existe, mas quem somos nós 
para saber disso? No íntimo mesmo negando, é o que queremos 
ser: perfeitos, aceitos e aprovados.

O corpo - divindade, imagem e semelhança de Deus -, pas-
sou a ser vergonha. De mistério glorioso passou a ser escárnio. 
De sagrado passou a ser a raiz de todo o mal e profano. É hoje o 
motivo de toda a aparência de toda vaidade e de toda a adequação 
social e estética.

E como pensar o corpo mutilado, extirpado, amputado por 
algum motivo não natural? Como se repensar diante de um aci-
dente que nos extirpa um órgão, um sentido ou membro? Como 
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voltar a olhar-se no espelho e constatar que aquele corpo que 
antes era visto como perfeito e adequado, agora é inadequado e 
incompleto, falta uma parte. Onde está esta parte, onde buscar 
recompô-la? Como recompô-la?

Espelho cruel nas molduras dos nossos olhos, dos olhos 
alheios, dos olhos do mundo. Os olhos do mundo nos veem como 
querem, nós nos vemos como somos e como podemos ser. Vi-
sualizamos possibilidades e potencialidades. Muitas intelectuais, 
espirituais, culturais, potências de trabalho. Mas no momento da 
mutilação tudo se torna apenas físico.

Tudo o mais se torna banal, pequeno e fugaz. Embora o mais 
fugaz seja esta casca, esta casa que chamamos de corpo. A única 
coisa de nós que sabemos que não sobreviverá é o que adquire 
maior valor diante da mutilação. Nos sentimos geograficamente 
perdidos. Nossos espaços se confundem no mundo. Nossas cer-
tezas se tornam pequenas e frágeis. E é preciso se (re) emoldurar. 
Colocar em uma nova moldura tudo que se pensava sobre si. E aí 
vão os conceitos e “pré” conceitos, os valores, as emoções, os dese-
jos os medos. Tudo que há de mais humano em nós.

A arte cura qualquer dor

A arte é uma possibilidade infinita de expressão, prazer, 
autoconhecimento e encantamento. Como então fazer a relação 
entre arte e corpo deficiente? Muitos artistas buscaram nela sua 
redenção, como Camille Claudel, que deslocou sua dor e sua per-
turbação mental para as esculturas; Frida Kahlo, que em um leito 
de dor e enfermidade projetou em cores, formas e conteúdo toda 
sua potência criativa; Aleijadinho, um mestre em esculturas sacras 
que manifestava apesar de sua deficiência física toda sua fé por 
meio de suas obras, Beethoven, que mesmo com sua surdez elabo-
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rou uma das mais belas sinfonias existentes na música mundial. 
Estes e tantos outros representantes das artes em seus mais va-
riados matizes, que mesmo tendo passado pela vida enfrentando 
uma deficiência física qualquer, conseguiram se mostrar ao mun-
do com o mais alto grau de sensibilidade e eficiência, deixando 
um legado em obras e história de vida que nos ajuda a compreen-
der que a arte pode sim “curar qualquer dor!”.

A arte se converte em um elemento facilitador ao aces-
so do universo imaginário e simbólico, permitindo o 
desenvolvimento de potencialidades latentes ou rituais, 
bem como o conhecimento de si mesmo. (URRUTI-
GARAY, 2006, p. 28)

Muitos terapeutas também buscaram na arte o caminho 
para a recomposição da autoestima e autoconfiança de seus pa-
cientes com ousadia e afeto para tratamentos considerados. Nise 
da Silveira, seguidora de Jung, foi uma representante de profissio-
nais da saúde que se utilizam da arte terapia para tratamento de 
seus pacientes psiquiátricos. Em sua época foi considerada incon-
sequente e irresponsável por substituir eletrochoques por aulas de 
artes plásticas em um pavilhão de tratamento de doentes mentais 
no Rio de Janeiro.

Esta experiência, porém, revolucionou o tratamento desses 
pacientes e serviu de parâmetro para novas possibilidades e alter-
nativas a respeito de estudos com base nas artes em muitos ou-
tros tipos de tratamento. Nise partia do pressuposto de seu mes-
tre Jung (1999) que considerava o valor da utilização de técnicas 
expressivas como elemento propiciador do resgate do sentido de 
viver. Segundo ele a arte terapia, converte-se em um caminho di-
recionado à individualização.
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Assim é também para alguns artistas anônimos, se assim 
podemos dizer, que buscaram na arte, não apenas no sentido te-
rapêutico tradicional, mas uma nova forma de se mostrar diante 
do mundo e de si mesmos. Sobre isso analisamos o caso de um 
adolescente que perdeu parte do braço direito em um acidente 
com pólvora. Pelo seu depoimento, M.P. diz quando perguntado 
sobre quem ele é:

... tenho 24 anos e sou músico, apesar da minha de-
ficiência que adquiri aos 16 anos não desisti de meu 
sonho que é viver de música, batalho há tempos para 
ser reconhecido não pela minha deficiência, e sim pelo 
que sou capaz de fazer, e jamais irei desistir!1

As palavras grifadas têm grande força em sua resposta. Ele 
afirma que “apesar” da deficiência, não quer ser reconhecido por 
sua “deficiência”. Essas são impressões que temos de um mundo 
político e social que lamenta a deficiência e que necessita se au-
toafirmar, apesar dela. 

Sobre sua deficiência M.P. afirma que:

Bem... minha deficiência me mostrou que somos ilimi-
tados, podemos tudo o que queremos, pois, a barreira 
não está no físico e sim na mente, claro que perante os 
olhos da sociedade sou “deficiente”, desses que pensam 
assim tenho pena por não reconhecerem que não estou 
morto nem impedido de ser mais, pois eu sei que posso 
ser e fazer o que quiser, minha deficiência me mostrou 
o quanto somos frágeis, mas também mostrou o quanto 
podemos ser fortes nas adversidades da vida.

1  Grifo nosso em todas as falas de M. P. 
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E foi neste sentido que as vivências artístico/culturais e a 
sua relação direta com a arte contribuíram para que este sujeito 
se sinta melhor, a arte auxiliou para que ele se recoloque em seu 
lugar no mundo, como alguém capaz, útil e feliz.

Sobre qual a maior dificuldade ele sentiu em relação a sua 
posição no mundo, M.P. respondeu que:

Minha maior dificuldade foi ser visto como “inca-
paz” de certas coisas, existem pessoas que a encaram 
como uma doença, como algo que contagia, nin-
guém gosta de ser alvo de “comoção” por esse lado, 
olham e dizem “coitado”, alguns nem precisam dizer 
pois o olhar e a forma de agir ao me ver já diz tudo. 
Acho isso uma enorme falta de respeito e de conhe-
cimento dos fatos, é chato ser o coitadinho de quem 
me olha de lado e me discrimina por não ser perfei-
to, pois a sociedade em si é mais deficiente do que 
eu, também não curto quanto recebo ajuda sem eu 
pedi-la ao cortar um tomate ou fazer algo do tipo, 
ajuda sempre é bem vinda mas no meu caso gosto de 
ser independente, e de receber ajuda quando peço, 
não sou arrogante mas às vezes a ajuda pode impedir 
meu processo de adaptação, pois todo dia tenho que 
me adaptar a algo, todo dia surge uma novidade dife-
rente que requer minha adaptação senão fico pra trás 
ou dependente de ajuda.

É importante analisar que esta resposta faz relação direta 
à história da deficiência ao longo do tempo, pois segundo Men-
des, Chaveiro e Carvalho (2015) a deficiência é um fenômeno que 
sempre esteve presente na história humana e nos diferentes pe-
ríodos da deficiência foi tratada socialmente de distintas formas, 
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possuindo entendimentos diversos.  Segundo estudos feitos por 
estes autores:

Na Antiguidade e na Idade Média, pessoas com defi-
ciência eram exterminadas assim que identificada a 
deficiência. Também era comum a vinculação da defi-
ciência a possessões demoníacas e, assim, a “cura” para 
o mal envolvia práticas de exorcismo e trabalhos força-
dos em regime de confinamento, às vezes por toda uma 
vida, em monastérios, conventos e outras instituições 
religiosas (MENDES, CHAVEIRO; CARVALHO, 2015, 
p. 75).

Ou seja, a resposta de M.P. reflete que ainda hoje o deficien-
te é visto como alguém à parte da sociedade, um coitado e incapaz 
e que para ele esta foi uma das grandes dificuldades enfrentadas 
na fase de adaptação de sua nova imagem.

Sobre as dificuldades enfrentadas, M.P. ainda se refere às de 
ordem, física, espacial e afetivas, mesmo em relação a como seria 
visto pelas outras pessoas. Neste sentido, nos primeiros tempos 
o uso da prótese auxiliou bastante na retomada de sua imagem 
individual. Em relação a estas dificuldades de natureza prática ele 
afirma que:

Superei as maiores dificuldades com certeza, como an-
dar de bicicleta dentre outros, passei a me virar com 
uma mão só, uma das coisas que me ajudou além da 
família e amigos foi a prótese, que me ajudou demais! A 
usei um tempo por estética, para parecer perfeito pras 
pessoas (mulheres rs) pois tinha medo de ser rejeitado 
pela minha deficiência, mas bem além disso a prótese 
abriu meus horizontes e devolveu a mim a coisa que 
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mais amo, a música, voltei a tocar, claro, readaptando, 
pois eu era destro pra tocar violão, e passei a tocar ca-
nhoto, também toco bateria, teclado (sintetizador), bai-
xo, guitarra, sou vocalista, enfim...

Perguntado sobre o que considera que mais mudou em sua 
vida após a deficiência, M.P. respondeu:

Minha estética mudou, claro, (risos) mas mudei mui-
to mais por dentro do que no corpo, passei a encarar 
a vida com outro olhar, a dar valor em coisas que não 
dava tanto como minha família que foi meu alicerce 
durante minha recuperação e os verdadeiros amigos.

Neste ponto da entrevista é possível analisar a mudança de 
olhar em relação à vida e suas possibilidades, potencialidades e 
ao valor para aspectos mais profundos da existência. Percebemos 
que o corpo, a aparência física perde um pouco a importância, 
deixa de assumir a centralidade, dando lugar a outros elementos. 
E, finalmente, sobre a arte e como essa o teria ajudado na consti-
tuição de uma identidade  após a deficiência, ele respondeu:

Fundamental! Com ela pude me expressar de igual pra 
igual com a sociedade, a arte me mostrou um caminho 
a seguir, se não fosse por ela... Hoje tenho uma banda 
chamada Oblongs, e breve estaremos na cena musical 
do Brasil! Viva a arte! Viva a música! Viva a liberdade 
de expressão!

Fundamental, foi a palavra utilizada por M.P.  para voltar 
a se sentir “igual”, afastando a ideia de deficiência, e indicou um 
novo caminho. Ele encerrou a entrevista dando vivas à arte, à mú-
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sica e à liberdade de expressão! Desejando reforçar a sensação de 
que com sua arte se sente completamente livre para expressar seus 
sentimentos, suas angústias, alegrias e conquistas.

A deficiência que nos habita – encerramento

No livro-pesquisa-depoimentos de Chaveiro (2005) A vida 
é um engenho de passagens está registrado o depoimento de uma 
das primeiras moradoras da Colônia Santa Marta, fundada em 
1943 em uma área que pertencia ao, então, Senador Canedo. Ele 
foi diagnosticado com hanseníase e, naquela época, era obrigató-
ria a internação de portadores da doença em alguma colônia. No 
Brasil existiam colônias em Minas Gerais, Maranhão e São Paulo. 
Em 1937, o senador vendeu 73 alqueires de terra para o Estado, 
mediante o acordo de que seria construída uma colônia ali mes-
mo, perto de suas fazendas. 

A colônia, hoje conhecida como Hospital de Dermatologia 
Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS), abriga quase um sé-
culo de histórias de vida das pessoas cujo foco é, necessariamente, 
o corpo. O corpo adoecido, estigmatizado. O corpo que se despe-
daça com a doença e com o isolamento. Mas, nesse lugar também 
se produz a afirmação do corpo deficiente. A mulher, perna e mão 
amputadas - uma pela doença e outra por acidente de trabalho na 
Colônia -, pela palavra e pela memória, transcende a experiência 
do existir deficiente e elabora a dialética do cuidado: 

Meu fio, a mió viagem é o cuidado. No cuidado tem 
quem cuida e o que é cuidado. Um não existe sem o 
outro. O que cuida, cuida porque tem aquele que pre-
cisa dele. O que é cuidado, ao ser cuidado faz com que 
o outro cuide. Isso quer dizê: cuidá faz quem cuida ser 
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importante, crescer interiormente, e o que recebe o cui-
dado fica alegre, recebe a força que vem do outro. Por 
isso, os dois – quem cuida e quem é cuidado – precisa 
de estar alegres no momento de cuidar. Entende? (...) 
Prucê vê, andei aqui e ali e estou viva pra contá essas 
coisa procê. É por isso que falei que é viagem, até o pen-
samento da gente vira viagem. Quem pensou que um 
dia tava eu e ocê falando dessas coisa. Na sua vida vai 
vim muita coisa, na minha veio. Imagine o que é vivê 
60 anos com os irmãos aqui. É experiência demais. O 
que os meu zóio viram, o que os meu ouvidos ouviram 
é tanta coisa que não cabe naquele bonde que me tirou 
de casa e trouxe pra cá. Mas cabe em meu coração. Cabe 
em seu coração. Viaja com ele, meu fio, aberto, bem 
aberto pra entrá essas cores, os semblantes das pessoas, 
todas as histórias. Todas as vidas (CHAVEIRO, 2005, p. 
28 e 29).

O depoimento foi escolhido para sintetizar as reflexões 
que apresentamos neste artigo porque confirma, pela experiên-
cia: “andei aqui e ali e estou viva pra contá essas coisa procê”, que 
a potência da vida, sua beleza, sua grandiosidade são dadas pela 
possibilidade de simbolizar, narrar, pelo dizer comprometido com 
existência. O momento sublime desse diálogo é a revelação da 
possibilidade de falar/narrar os acontecimentos, reconstruindo a 
memória e, também, construindo um sentido moral e ético para 
existência, independentemente do lugar e do tempo onde ela é 
vivida. O depoimento dessa senhora confirma o pensamento de 
Walter Benjamim: é preciso que sejamos narradores do vivido 
para constituirmos experiência e memória.

Se a deficiência do corpo começa na linguagem, que o no-
meia e o discrimina, e se expande para todas as dimensões da 
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vida, também é pela linguagem que se deve encontrar as formas, 
os jeitos e as palavras para que a deficiência deixe de ser um es-
tranhamento e um ponto de estrangulamento na relação entre as 
pessoas. Assim é com os personagens inventados que estão neste 
artigo, assim é com M.P., que reinventa sua mão, reinventa o vio-
lão e reinventa o viver. Assim é para que o estranhamento não 
resulte em violência, mas em poesia.
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CAPÍTULO VII

MÍDIAS E A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA – BREVES 

CONSIDERAÇÕES

Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva
Renan Augusto Oliveira do Nascimento 

Luciene Aguiar

As representações de pessoas com deficiência, em sua rela-
ção com o trabalho, presentes na mídia, dão a tônica de como a 
sociedade enxerga a questão OU de como a sociedade é induzida 
a enxergar a questão. No modesto levantamento do presente ca-
pítulo, as considerações, traçadas de forma aleatória, sem a pre-
tensão de cunhar uma pesquisa de caráter científico, traz alguns 
achados que, de certo modo, traduzem o que o visitante digital 
encontrará ao navegar na internet. Em adendo, são apresentadas 
algumas produções de teatro e cinema, algumas também disponí-
veis na internet, de modo a ilustrar vertentes de linguagem sobre a 
questão. A diversidade interpretativa da manifestação artística re-
flete o senso comum, mas também os ângulos não usuais do nosso 
olhar, quando a questão não está impregnada no nosso compro-
misso reflexivo.  



162 Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva | Renan Augusto Oliveira do Nascimento | 
Luciene Aguiar

Um vasto mundo, atualmente, se abre para a acessibilidade 
de pessoas no mundo virtual, seja na linha da deficiência, visual, 
auditiva, cognitiva ou motora. A discussão ética, técnica e cientí-
fica cada vez mais se impõe no âmbito da academia, não só para 
aprimorar os instrumentos de acesso, quanto para incorporar 
os produtores de conhecimento e formadores de opinião a uma 
questão que está introjetada no mundo dos direitos humanos. Um 
exemplo concreto é a pergunta que fazemos: será que os sites de-
dicados exclusivamente a questões sobre pessoas com deficiência 
e trabalho são desenvolvidos em acordo com os parâmetros de 
acessibilidade definidos por instâncias como o W3C e o eMAG1? 
Será que garantem acesso à informação para qualquer pessoa com 
deficiência, atendendo suas necessidades específicas? Urge esse 
debate, embora esse não seja o mote do tema aqui disposto. 

O roteiro das representações midiáticas aqui trazidas segue 
uma ordem. Foi realizado um levantamento de conteúdos iden-
tificados na web, a partir de uma busca simples no Google pelos 
termos “pessoas com deficiência” e “trabalho”, destacando sites ou 
blogs relacionados à temática e também matérias jornalísticas vei-
culadas em sites de jornais ou emissoras de TV. 

Cabe assinalar que tem sido uma orientação do movimen-
to de pessoas com deficiência, em geral, não utilizar a expressão 
“deficientes”. Isto porque se trata de um adjetivo utilizado como 
substantivo e que sugere que a pessoa com deficiência é só “de-
ficiente”. As palavras e termos utilizados podem contribuir para 
reforçar discriminações e estigmas, em detrimento de defender 
os direitos das pessoas com deficiência e precisamos rever nossas 
práticas e discursos. Do mesmo modo, não cabe negar que a defi-
ciência exista, já que é mais um aspecto identitário e que compõe 

1 W3C é um consórcio internacional que desenvolve padrões de acessibilidade, visando garantir 
o crescimento da web. Já o eMAG é o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, dis-
ponibilizando padrões para acessibilidade nos conteúdos digitais do governo federal. 
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a diversidade humana. Nesse sentido, ao se abordar a questão do 
trabalho, a expressão “trabalhadores com deficiência” deve se so-
brepor a “trabalhadores deficientes”. 

Os sites encontrados a partir da busca realizada tratam de 
deficiência e trabalho pelo viés do recrutamento de pessoas com 
deficiência para vagas de emprego, ou ainda, disponibilizando in-
formações para empresas que pretendem contratar tais trabalha-
dores. Dão orientações gerais sobre a lei de cotas para inclusão de 
pessoas com deficiência, disponibilizam oportunidades, oferecem 
serviços para disponibilização de currículos etc. No entanto, pou-
co ou nada contribuem para a valorização do trabalhador com 
deficiência no que diz respeito a possibilidades de formação e 
qualificação. A sensação que dá é que as organizações associadas a 
esses sites atuam estritamente como um nicho de mercado, diante 
da obrigatoriedade definida pela legislação quanto à contratação 
de trabalhadores com deficiência. 

Quanto aos sites jornalísticos, eles apresentam matérias que, 
em geral, pautam questões associadas à lei de cotas para inclusão 
de pessoas com deficiência e barreiras evidentes no mercado para 
uma efetiva contratação de pessoas com deficiência. É interessante 
observar que as fontes, em geral, utilizadas pelos jornalistas são o 
Ministério do Trabalho, responsável pela fiscalização das empre-
sas quanto ao cumprimento da lei, e organizações voltadas para o 
recrutamento de pessoas com deficiência para ocupar as oportu-
nidades existentes. E ouvem também trabalhadores com deficiên-
cia, a fim de registrarem relatos com as dificuldades enfrentadas. 

Algumas matérias encontradas problematizam a lei de cotas 
e sua efetividade, trazendo uma análise mais conjuntural sobre a 
inclusão de pessoas com deficiência e apresentando também os 
entraves para a formação desses trabalhadores, bem como barrei-
ras existentes nas empresas contratantes. 
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No geral, as matérias parecem ter sido publicadas em fun-
ção de alguma data comemorativa sobre pessoas com deficiência e 
trabalho, como a data de aniversário da lei de cotas para inclusão 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E estão publi-
cadas nas editorias de “Economia” ou similares. 

É recomendável que se leia as matérias jornalísticas para ve-
rificar a representação das pessoas com deficiência no discurso 
midiático. A predominância de uma associação da pessoa com 
deficiência à superação de barreiras, ou ao enfrentamento de di-
ficuldades, em detrimento de destacar os talentos e potenciais, é 
evidente. Também não se identifica uma profundidade nas discus-
sões sobre a qualidade das oportunidades de trabalho oferecidas 
para pessoas com deficiência, ou mesmo a questões relacionadas 
à formação e educação. O resultado recorrente da busca por “pes-
soas com deficiência” e “trabalho” associado à lei de cotas deve-se, 
tudo indica, ao fato dela estar vigente no país desde 1991. 

Nos conteúdos levantados, é possível observar fotos que re-
duzem pessoas com deficiência a um trabalhador com deficiência 
física, com ilustração de cadeiras de rodas, por exemplo, quando 
na verdade temos uma diversidade de deficiências e, logo, neces-
sidades específicas. Além disso, há conteúdos que utilizam a sigla 
“PcD” ou o termo “deficientes” para se referir a pessoas com defi-
ciência, sendo ambos criticados pelo movimento de pessoas com 
deficiência em geral, por reforçarem discriminação (reduzem pes-
soas com deficiência a uma sigla ou a um adjetivo).

Com a busca simples no Google pelo termo “trabalhador 
com deficiência”, o resultado é muito restrito e não chega a regis-
tros de conteúdos jornalísticos. Daí ser mais adequada a busca 
realizada com “pessoas com deficiência + trabalho”.  

É evidente que muitos outros elementos poderiam ser obser-
vados no processo de levantamento e análise das representações 
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sobre pessoas com deficiência e trabalho em conteúdos midiáti-
cos, tais como símbolos utilizados, ilustrações, em que editorias 
dos sites jornalísticos as matérias são publicadas, mas por aqui 
fica um simples sinal para indicar a travessia da ponte ao mundo. 

Destaques de conteúdos resultantes da busca “pessoa com defi-
ciência + trabalho2:

1) Solução de Contratação de Deficientes para Empresas 
(Site Deficiente Online) 
http://www.deficienteonline.com.br/inclusao-de-deficientes-defi-
cientes-no-mercado-de-trabalho___76.html

Este conteúdo oferece informações sobre a contratação de 
pessoas com deficiência por empresa, tanto para pessoa com de-
ficiência quanto para a empresa, com base na legislação existente. 
Está disponível no site http://www.deficienteonline.com.br/, que 
apresenta vagas para pessoas com deficiência, sendo também uma 
vitrine para pessoas com deficiência incluírem os seus currículos. 
O uso do termo “Deficiente” para se referir a pessoas com defi-
ciência é naturalizado por esse site, como o próprio nome evi-
dencia, o que é contrário ao que o movimento de pessoas com 
deficiência, em geral, recomenda, já que considera que o termo é 
discriminatório, ao reduzir a pessoa com deficiência ao adjetivo 
“deficiente”.  

2) A Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho 
(Blog Isocial) 
http://blog.isocial.com.br/pessoa-com-deficiencia-mercado-de-
-trabalho/

2 * Para mais reflexões sobre mídias e referências recomendamos acessar os “Manuais da Mídia 
Legal”, da Escola de Gente - Comunicação em Inclusão, disponíveis em www.escoladegente.
org.br 



166 Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva | Renan Augusto Oliveira do Nascimento | 
Luciene Aguiar

Este conteúdo apresenta informações gerais sobre inserção 
de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, salário, lo-
cal de trabalho etc. Trata-se de um site bem na linha desses que 
buscam oferecer soluções sobre inclusão para o mercado, oportu-
nidades de trabalho e com matérias sobre o contexto do trabalho 
para pessoas com deficiência. Por exemplo, há a notícia informan-
do que a reforma trabalhista realizada pelo governo federal não 
vai alterar a lei de cotas de pessoas com deficiência no mercado 
do trabalho, bem como alertando sobre os impactos decorrentes 
da reforma da previdência. O nome do site revela um equívoco 
comum no contexto do direito das pessoas com deficiência, que é 
reduzir o conceito de inclusão à “inclusão social”. O movimento 
de pessoas com deficiência, em geral, reivindica inclusão ampla e 
irrestrita, não apenas social, mas cultural, ambiental, comunica-
cional, sendo questionável a adição do “social”. A foto da matéria 
não remete a algum elemento que nos faça associar que a pessoa 
representada tem alguma deficiência. 

Vale consultar a edição 2016 da pesquisa “Profissionais de re-
cursos humanos – expectativas e percepções sobre a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho”, com orientações 
para profissionais de RH voltadas para auxiliar na inclusão de tra-
balhadores com deficiência em ambientes corporativos. A pesquisa 
está disponível em http://blog.isocial.com.br/profissionais-de-rh-e-
-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-novas-expectativas/

3) Pessoas com deficiência e o mercado de trabalho (Por-
tal Catho) 
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/noticias/pessoas-
-com-deficiencia-e-o-mercado-de-trabalho

Trata-se de um espaço específico dentro do Portal Catho so-
bre carreira e sucesso, como descrevem, com informações sobre o 
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mercado de trabalho e desenvolvimento profissional para pessoas 
com deficiência. Apresentam dados baseados em pesquisa do Mi-
nistério do Trabalho quanto ao mercado e contratação de traba-
lhadores com deficiência, e fazendo referência à lei de cotas. Não 
é um portal específico sobre pessoas com deficiência e trabalho, 
mas apresenta esse recorte. Esta publicação apresenta uma foto de 
uma pessoa e a roda de uma cadeira de rodas, apresentando uma 
redução do entendimento de deficiência à deficiência física. 

4) 60% das vagas para pessoas com deficiência ficam va-
zias (FSP – MERCADO – 27/6/16)
h t t p : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r / m e r c a d o / 2 0 1 6 / 0 6 / 
1785912-60-das-vagas-para-pessoas-com-deficiencia-ficam-va-
zias.shtml

Matéria ok, ampliando a discussão sobre o mercado de tra-
balho e a inclusão de pessoas com deficiência. Aponta dificulda-
des e entraves a partir de pesquisa feita e com base na legislação 
para cotas das pessoas com deficiência no trabalho. Não apresenta 
aspectos de estigmas ou estereótipos ao se referir a pessoas com 
deficiência. Vale consultar o levantamento feito pelo Vagas.com 
e a consultoria Talento Incluir sobre a inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, citado na matéria “Bullying 
no trabalho é frequente para profissionais com deficiência”, publi-
cado na Folha de SP, em 15/8/2016: http://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2016/08/1802876-bullying-no-trabalho-e-frequen-
te-para-profissionais-com-deficiencia.shtml 

5) Participação de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho cresce 20% (EBC – Cidadania – 24/7/15) 
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/07/lei-de-cotas-para-
-pessoas-com-deficiencia-criou-275-mil-empregos
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Mais uma matéria em função do aniversário da lei de cotas 
para inclusão de pessoas com deficiência no mercado do trabalho. 
Apresenta questões de nomenclatura, como o uso de “deficiente”, 
expressão não recomendada pelo movimento de pessoas com de-
ficiência, por reduzir a pessoa com deficiência. Cita dificuldades 
para pessoas com deficiência física apenas, não considerando as 
demais deficiências e especificidades. 

6) Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de tra-
balho (Gazeta do Povo – Giro sustentável – 19/10/15)
http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/giro-sustentavel/inclu-
sao-da-pessoa-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho/

A matéria aponta restrições às pessoas com deficiência para 
inclusão no mercado de trabalho. Cita a lei brasileira de inclusão, 
aprovada em 2015. 

7) Cotas ajudam, mas falta inclusão: o que pessoas com 
deficiência enfrentam no mercado de trabalho (Estadão – Eco-
nomia e Negócios – 9/2/17) 
http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/cotas-ajudam-
-mas-falta-inclusao-o-que-pessoas-com-deficiencia-enfrentam-
-no-mercado-de-trabalho/

Matéria analisa a lei de cotas para pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, a partir de dados de uma pesquisa feita 
por uma organização. Usa sigla PcD, criticada pelo movimento 
de pessoas com deficiência em geral. Vale ver a pesquisa Talento 
Incluir, com um panorama atual da inclusão de profissionais com 
deficiência no mercado de trabalho, realizada com 121 empre-
sas do Brasil.  http://www.talentoincluir.com.br/midia_noticia.
php?id=22 
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8) Terceirização e o fim do trabalho para pessoas com 
deficiência (Estadão – Brasil – Blog Vencer limites - 27/3/17) 
http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/terceirizacao-e-
-o-fim-do-trabalho-para-pessoas-com-deficiencia/

Matéria sobre desrespeito à lei de cotas e o impacto das re-
formas trabalhistas sobre terceirização para a contratação de tra-
balhadores com deficiência, com ameaças consideráveis. Vale ver 
esse blog do Estadão com cobertura sobre inclusão de pessoas com 
deficiência: http://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/ 

9) Cresce o número de pessoas com deficiência no merca-
do, mas preconceito persiste (O Globo – Sociedade - 17/9/16) 
https://oglobo.globo.com/sociedade/cresce-numero-de-pes-
soas-com-deficiencia-no-mercado-mas-preconceito-persis-
te-20128635

Matéria sobre dados de pesquisa sobre inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado do trabalho, ouvindo profissionais. 
Tom emotivo para se referir a uma profissional com deficiência 
– “é com sorriso largo”. Usa a sigla “PcD” para se referir à pessoa 
com deficiência. Usa a interessante expressão “pessoas com neces-
sidades específicas” como alternativa. 

 
10) Profissional com deficiência enfrenta dificuldades no 

trabalho, diz pesquisa (G1 – Economia – Concursos e empre-
gos – 18/8/16)
http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noti-
cia/2016/08/profissional-com-deficiencia-enfrenta-dificuldades-
-no-trabalho-diz-pesquisa.html

Matéria sobre dados de pesquisa quanto aos desafios para 
inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uti-
liza sigla “PcD”. 
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Em seguida, apresentam-se alguns vídeos, clips, filmes e pe-
ças teatrais que trazem o tema como argumento principal.

11) Daniel – P’ra ser feliz – Videoclipe oficial

Trecho:
“... Já imaginou de onde vem

A luz de um cego
Já cogitou descer

De cima do seu ego
Tem tanta gente por aí

Na exclusão e ainda sorri
Tenho me perguntado...”

https://www.youtube.com/watch?v=zEfRZOjH7KI

12) Mundo Bita – A diferença é o que nos une
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Trecho:
“...Para ver melhor amigo use o coração
Enxergar o que é belo sem usar a visão

Pare pra escutar que no silêncio há uma canção
Deixa bater no peito o tambor da vibração

Quem disse que não podemos?
Nunca duvide de nós!

Somos especiais, quase super-heróis
Nosso corpo fala preste muita atenção
Não precisa palavra pra comunicação

Tantas são as formas de cruzar a imensidão
Demonstrando pro mundo nossa superação...

https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE

13) Samba para todos: a superação....

Tão importante quanto ter pessoas capacitadas para o cui-
dado dos assistidos, é realizar atividades que estimulem o desen-
volvimento cognitivo e físico e inclusão social, por isso, além da 
rotina de práticas esportivas, oficinas terapêuticas, recreação e 
atendimentos, a Casa de David possui Projetos e Programas que 
precisam de apoio. Dentre os projetos está o Samba para Todos. 
O Projeto Samba para Todos proporciona aulas de instrumentos 
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de percussão de bateria de escola de samba para 45 assistidos com 
deficiência intelectual, física e com autismo, de todas as idades. 
Tem como objetivo a estimulação psicomotora; entretenimento; 
espírito de equipe; elevação da qualidade de vida através da músi-
ca e elevação da autoestima. http://casadedavid.net.br/samba-pa-
ra-todos/#

14) Alma de Batera:

Todos os indivíduos têm direito ao acesso irrestrito à arte e 
à cultura. Por meio das produções artísticas podemos beneficiar 
as pessoas em sua totalidade, a apropriar-se de si, de seus dese-
jos, de seus sentimentos e de seus pensamentos. Pessoas com 
deficiência vivenciam diversos tipos de restrições, limitações 
próprias de sua condição, discriminação e falta de oportunidade 
em uma sociedade competitiva, tecnicista e com padrões estéti-
cos rígidos, inclusive no que diz respeito ao acesso à produção 
cultural e artística. O Alma de Batera busca proporcionar esse 
acesso aos seus alunos.  https://www.youtube.com/user/almade-
batera/feed
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15) Intérpretes proporcionam experiência do teatro para 
deficientes auditivos:

“O teatro está lotado. As luzes se apagam, as cortinas se 
abrem e os atores entram em cena. Com eles, também se posi-
ciona no palco Tatiana Elizabeth, tradutora intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). Tatiana, então, inicia o seu trabalho: 
transmitir as emoções do que é encenado àqueles que não escu-
tam. O público presente se mistura entre ouvintes e pessoas com 
deficiência auditiva, que agora frequentam as salas de teatro do 
Distrito Federal por oferecerem, além de diversão e cultura, aces-
sibilidade, ou seja, por disponibilizarem intérpretes durante todo 
o espetáculo...”

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/in-
terpretes-proporcionam-experiencia-do-teatro-para-pessoas-
-com-deficiencia-auditiva

16) Peça ‘Volúpia da Cegueira’ conta com atores deficien-
tes visuais no elenco

Trama aborda as fantasias e tabus sexuais de quatro per-
sonagens cegos. Em cena, as fantasias e tabus sexuais de quatro 
personagens cegos, num jogo erótico-afetivo onde imagem e som 
atuam ao mesmo tempo. ‘Volúpia da Cegueira’ está em cartaz no 
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Teatro Municipal Maria Clara Machado e traz no elenco dois ato-
res que são, de fato, deficientes visuais, propondo uma inversão 
de papéis entre eles e o público. “Estudos mostram que, para a 
maioria das pessoas, os cegos são seres praticamente assexuados. 
Eu nunca tive essa impressão, pelo contrário. Meu tio ficou cego aos 
18 anos, no auge de sua descoberta sexual e continuou sendo muito 
ativo mesmo depois de desenvolver a cegueira”, conta o diretor Ale-
xandre Lino. Lino optou por ter no elenco atores videntes e cegos 
sem, no entanto, identificar quais têm a deficiência, ou não. Além 
disso, no início da sessão, o público recebe vendas para os olhos, 
dando a chance para todos experimentarem a sensação da escuri-
dão plena vivida pelos atores em cena. 

Espetáculo não identifica quais atores têm a deficiência, ou não (Foto: 
Divulgação/Janderson Pires)

17) Intocáveis (2012)
Classificação indicativa: não recomendado para menores de 

12 anos. O filme conta a história de Philippe, um homem rico que, 
após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando con-
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tratar um assistente, sua história cruza com a de Driss, jovem de 
baixa renda e sem nenhuma experiência na função de cuidador. 
O percurso trilhado pelos dois é de aprendizagem mútua. Driss 
contribui para a retomada da identidade e da autoestima de Phi-
lippe a partir de um trabalho que mostra o cuidado com as defi-
ciências, mas também uma atenção ímpar com as potencialidades 
envolvidas.

18) Meu nome é Rádio (2003)

Classificação indicativa: inadequado para menores de 12 
anos. Todos os dias, ao redor da quadra de uma escola secun-
dária na Carolina do Sul circula James Robert Kennedy. Acom-
panhado de um carrinho de supermercado e um rádio, o jovem 
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tinha por prática observar os intensos treinos de futebol ame-
ricano liderados por Harold Jones, um treinador competitivo, 
que não tinha olhos para nada além do trabalho, tampouco 
para sua mulher e filha. Um dia, uma brincadeira de mau gosto 
do time com James o deixa ainda mais assustado e o fecha ain-
da mais em seu silêncio – o jovem não fala. Até que um dia, o 
treinador resolve convidá-lo para assistir a um treino e pouco 
a pouco o insere na equipe como um assistente. O filme mostra 
a inclusão de “Rádio” – nome pelo qual James passa atender 
– numa dinâmica antes marcada pela competição e altas habi-
lidades, trazendo sensivelmente a possibilidade de aprendiza-
gem em outros tempos e maneiras.

19) Colegas (2012)
Classificação indicativa: não recomendado para menores 

de 12 anos. Aninha, Stalone e Márcio protagonizam uma his-
tória de amizade e sonhos. Os três fogem do instituto em que 
viviam para perseguirem seus respectivos desejos de casar, ver o 
mar e voar. Ao longo da trama, os três trilham um percurso de 
aventura, contribuindo para que a Síndrome de Down seja retra-
tada dentro de um contexto de autonomia, superação e apren-
dizagem.



177MÍDIAS E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – BREVES CONSIDERAÇÕES

20) Hoje eu quero voltar sozinho (2014)
Classificação indicativa: não recomendado para menores de 

12 anos. A chegada de Léo a um tradicional colégio do Rio de Ja-
neiro insere a comunidade escolar na pauta da inclusão: o garoto 
é deficiente visual. Ele tem que lidar com algumas dificuldades 
de aceitação pela turma até que encontra apoio em um estudante 
recém chegado, Gabriel, com quem acaba se envolvendo amoro-
samente. O filme lida com duas importantes agendas, a inclusão e 
o homossexualidade, evidenciando o quanto é importante que se 
construam relações de respeito, colaboração e diálogo.

21) Cordas (2014)
Classificação indicativa: livre. O curta animado “Cordas” 

narra a amizade entre Maria, uma garotinha muito especial e Ni-
colás, seu novo colega de classe, que sofre de paralisia cerebral. A 
pequena, vendo algumas das impossibilidades do amigo, não de-
siste e faz de tudo para que ele se divirta e consiga brincar. Recon-
figurando e recriando jogos e atividades, Maria celebra a vida do 
colega, aprende ao passo que ensina e emociona a todos - inclu-
sive os espectadores -, com as possibilidades do sonho e de uma 
amizade verdadeira. Ao final, uma surpresa especial, que lembra a 
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todos da importância do educar e da relação que se estabelece no 
ensino e aprendizagem.

22) Sempre amigos (1998)
Classificação indicativa: livre. O filme relata a parceria, a 

amizade e as dificuldades enfrentadas por dois garotos: Kevin, ex-
tremamente inteligente, sofre de uma doença degenerativa e, por 
conta disso, acaba ficando isolado do convívio social, e vivendo 
mais no mundo da imaginação; e Max, um gigante de 13 anos, 
que não tem o desenvolvimento esperado na escola e por conta 
disso é discriminado no ambiente pelos colegas. Quando os dois 
se encontram, uma bela amizade nasce e com ela uma relação de 
inteligência e força, como um contraponto às injustiças cometidas 
nas demais relações de convivência.
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23) Uma lição de amor (2001)
Classificação indicativa: livre. O filme conta a história de 

Sam Dawson, um homem com deficiência mental que tem uma 
filha Lucy que, quando completa 7 anos, começa a ultrapassar 
intelectualmente seu pai. Uma assistente social ao ver a situação 
quer tirar a guarda internando Lucy em um orfanato. A situação 
se transforma em um briga jurídica em que se discute o papel do 
pai e se pessoas com limitações intelectuais como Sam podem ser 
responsáveis por crianças. 

24) A pessoa é para o que nasce (2002)
Classificação indicativa: livre. Documentário relata a his-

tória de três irmãs cegas de Campina Grande, Maria das Neves, 
Regina Barbosa e Francisca da Conceição. A narrativa mostra a 
leitura de mundo das mulheres e a dedicação do trio à música.
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25) Janela da Alma (2001)

Classificação indicativa: livre. No documentário, 19 pessoas 
dão seus relatos de como lidam com a deficiência visual. As his-
tórias acabam abordando o olhar de uma forma mais sensível e 
menos ligada diretamente com o espectro exterior, sugerindo que 
a sociedade em geral, mesmo com a possibilidade de ver, deixou 
de enxergar o que é visível aos olhos.

26) Amy uma vida pelas crianças
Classificação indicativa: livre. Após a morte de seu filho, 

Amy deixa seu marido para se tornar professora em uma escola 
para crianças com deficiência. Descobrindo uma nova razão para 
viver, ela se dedica a ensinar crianças surdas a falar, ao mesmo 
tempo em que elas o ensinam o verdadeiro sentido do amor.
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Um breve desfecho para essa conversa

O geógrafo Milton Santos, em seu livro O Espaço do Cida-
dão (1987), ao fazer uma crítica à forma de cidadania fraturada, 
longamente imposta no Brasil, e, ao defender, noutra versão, uma 
cidadania integrada, adverte ser a geração, a organização, a publi-
cização e a interpretação da informação componentes para uma 
cidadania efetiva nas sociedades mundializadas. 

O reconhecimento do valor político da informação – ad-
verte o geógrafo – pode, noutra posição, também descambar para 
cooptar, capitular, desinformar, enfim, produzir ideologias. A in-
formação é, no atual período, um dos recursos centrais de do-
minação de classes. É uma máquina de guerra – e de captura da 
energia política de trabalhadores e oprimidos.

De tal forma que todas as lutas de resistências, de afirmação 
identitária e de vislumbre de um mundo digno para os trabalha-
dores e oprimidos exigem o acesso à informação; exigem igual-
mente a capacidade de discernir seus sentidos e suas representa-
ções. A questão que se coloca, de fato urgente, é a de contornar 
as técnicas, os procedimentos, as inovações e os avanços no cam-
po da criação, da disseminação e da intepretação da informação 
como um bem crítico.

O levantamento feito, além de ser uma tentativa de contri-
buir para a consecução desse objetivo, pleiteia fazê-lo de maneira 
leve. Os sites, blogs, filmes e matérias levantadas dão a pista dessa 
política-estética: a partir da imagem pode-se produzir sadias ima-
ginações. Mediante a imaginação nascem os sonhos. 

Mídias e Midas sonoramente em nosso idioma (quase) se 
confundem. Se antes, arrependido, Midas implorou a Baco que 
o destituísse de transformar tudo o que tocasse em ouro, que as 
Mídias sigam a lição: o ouro físico gerado pela indústria da comu-
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nicação enrijece o pão e a humanidade. Pessoas com deficiência, 
como todos somos, carecemos de Mídias que incluam, agreguem, 
acolham, despertem a alma humana adormecida com todas as 
suas deficiências, como se o ouro fosse apenas a cor do sol.  
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CAPÍTULO VIII

A DIMENSÃO JURÍDICO-LEGAL DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Annaclara Toledo Avelar
Marielly de Sousa Miranda

Tatielle Esteves de Araújo Tristão
 

O mundo do trabalho da pessoa com deficiência: uma análise 
de paradigmas

Para falar sobre Pessoas com Deficiência no âmbito jurí-
dico-legal é necessário que seja feita uma análise de suas lutas e 
dos seus direitos. Isso requisita uma interpretação do contexto 
histórico e dos paradigmas existentes em cada momento. Essa 
conduta levará a um exercício de reflexão a respeito desses sujei-
tos que foram invisibilizados durante muito tempo e que, apesar 
dos avanços conquistados, especialmente após a década de 1960, 
ainda sofrem com as diversas barreiras existentes nas sociedades 
contemporâneas.

Ao realizar esse exercício será possível perceber que a traje-
tória de vida social das pessoas com deficiência está visceralmente 
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ligada à evolução dos direitos humanos, que se deu mediante di-
versas variáveis. A mais significativa delas é a luta política e social, 
a partir da qual tem se tornado possível serem respeitados como 
sujeitos de direitos.

Nesse sentido, pode-se começar a análise na Grécia e em 
Roma (500 a.C. e 400 d.C.) onde “as crianças que nasciam im-
perfeitas fisicamente eram assassinadas. Os outros tipos de defi-
ciência eram discriminados e as crianças abandonadas à própria 
sorte” (WINNICK, 1995, p. 87). Nesse contexto, as pessoas com 
deficiência eram privadas do direito natural à vida, tendo como 
justificativa a religiosidade de um povo ou a sua impossibilidade 
de eficiência para uma vida futura.

Segundo Silva (1986), a “deficiência” na idade antiga e mé-
dia era vista como um castigo divino, por isso, não poderia ser 
revertida. Acrescenta-se que o seu “tratamento” ficava ao cargo de 
curandeiros e mágicos da época. Com o advento do Cristianismo, 
o paradigma da exclusão foi constituído. Nesse paradigma as pes-
soas com deficiência não eram mais extintas, porém, eram tran-
cafiadas, segregadas e privadas do convívio social. Essa mudança 
de paradigma também foi pautada em uma concepção religiosa, a 
do catolicismo, que dizia ser os “defeituosos” sujeitos sem direito 
ao convívio social. 

No decorrer do tempo, o entendimento da “deficiência” 
como um fator biologicamente determinado fez com que as pes-
soas com deficiência deixassem de ser demonizadas. A partir 
daqui abriu-se espaço para que essas pessoas pudessem lutar em 
busca de um novo paradigma. 

Muitas lutas se estabeleceram para, aos poucos, constituir 
o paradigma da inserção. Nesse paradigma as pessoas com defi-
ciência não mais eram privadas do direito à socialização. Porém, 
a sociedade não estava preparada para recebê-las e mesmo com o 
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direito de se inserir, as dificuldades que se impunham eram gran-
des. A ideia de igualdade, nesse sentido, foi um avanço, porém 
poucos conseguiram deixar o cárcere a partir dela, tendo em vista 
as barreiras físicas de acessibilidade e a não aceitação por parte 
dos grupos hegemônicos da sociedade.

Ao notar essa situação, as pessoas com deficiência passaram 
a reivindicar uma nova forma de direito que considerasse as dife-
renças existentes e o direito à equidade. Nesse momento surgiram 
interesses governamentais e, ainda no século XX, instalou-se o 
que se entende como paradigma da inclusão, em que os olhares se 
voltaram a uma sociedade inclusiva. 

Uma sociedade inclusiva (Brasil, 2004), só se forma a partir 
do momento em que se criam mecanismos para que todos possam 
viver por meio de relações de respeito com possibilidades iguais. 
A criação de espaços reservados isoladamente a quem apresenta 
alguma especificidade é fator de segregação. Os espaços comuns 
devem passar, por isso, por adaptação para que as pessoas com 
deficiência possam conviver e se familiarizar, construindo uma vi-
vência socioespacial, agregando valor às relações e aos lugares. É 
por isso que as pessoas com deficiência têm lutado até os tempos 
atuais.

Desse modo, convém assinalar uma concepção que, segun-
do Diniz (2007), já era discutida pelos teóricos da Upias (primeira 
organização de pessoas com deficiência). Ela dizia que a deficiên-
cia de um sujeito só se mostra a partir do seu contato com a socie-
dade opressiva. Nesse sentido, a sociedade é que se mostra defi-
ciente quando priva as pessoas do acesso aos lugares, à educação, 
ao trabalho e ao meio social como um todo.

Teóricos que defendem uma visão social da deficiência 
partilham desta ideia. Essa visão é contrária ao chamado modelo 
biológico da deficiência que tinha a lesão ou o estado patológico 
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como sinônimo da deficiência. O entendimento do que seria defi-
ciência, ou deficiências, mudou no decorrer do tempo, e também 
passou por um modelo totalmente biológico para uma classifica-
ção pautada em aspectos sociais, em que o sujeito e as condições 
sociais que o afetam são os fatores principais.

Em 1980 a Organização Mundial da Saúde (OMS) adota-
va a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 
Desvantagens - CIDID. Esta aponta a “deficiência” como perda ou 
anormalidade de estrutura ou função fisiológica, psicológica, ana-
tômica, temporária ou permanente. Aponta também a definição 
dos conceitos de incapacidade e desvantagem.

A CIDID, posteriormente, foi substituída pela Classificação 
Internacional Funcional - CIF. A diferença entre as duas é que a 
CIF carrega a pretensão de ser ampla, visando fatores ambientais 
que interagem com a funcionalidade, a incapacidade e a enfermi-
dade. Nesse sentido, não se volta apenas para aspectos biológicos, 
mas aos aspectos sociais e emocionais dos sujeitos.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) é compatí-
vel com essa compreensão, como pode ser notado no art. 2º, que 
diz:

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

Esse encontro de ideias evidencia que, mesmo diante de 
alguns impedimentos, a pessoa com deficiência tem como par-
ticipar efetivamente da sociedade em igualdade de oportunida-
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des com os demais. Sendo que um dos aspectos necessários para 
essa participação se refere às devidas adaptações para incluí-las no 
meio social, ou seja, para inserir esses sujeitos é essencial que as 
barreiras diminuam. 

A nomenclatura das pessoas com deficiência também é um 
aspecto importante. As representações que ela carrega auxilia a 
pensar os aspectos socioculturais existentes e o modo como eles 
influenciam juridicamente. Em muitos casos, na maneira de de-
signar as pessoas com deficiência, encontra-se preconceitos e re-
presentações negativas que implicam na estima das pessoas.

Inicialmente deve-se entender que, na Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2006, optou-se 
pela exclusão do termo “portadora de deficiência”, ou “uma pessoa 
portadora de necessidades especiais”. Isso se deu em função do 
entendimento de que a condição de ter uma deficiência faz parte 
da pessoa e esta não porta somente a deficiência. A pessoa é, an-
tes – e sempre – uma realidade complexa, cheia de deficiências e 
suficiências.

Esse corte de termo foi constitucionalmente adotado pelo 
Brasil por força da ratificação da Convenção Internacional da Or-
ganização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Tanto o verbo “portar” como o substantivo ou adjeti-
vo “portadora” não se aplicam a uma condição inata ou adquirida 
que está presente na pessoa. Ela tem uma deficiência, e não porta 
uma imperfeição.

Antes de uma deficiência existe um sujeito, por isso o termo 
“pessoa com deficiência” ao mesmo tempo identifica e universa-
liza. Porém, esse sujeito convive com as barreiras causadas pela 
deficiência diariamente e, como consequência, é atravessado por 
essa experiência. O termo também tem o poder de legitimar, de 
indicar que a pessoa passa por uma experiência de desvantagem 
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devido à sua condição, o que a assegura a ter direitos que podem 
lhe render a conquista da equidade.

Os eufemismos utilizados como “ceguinho”, “incapaz”, “alei-
jadinho” são referências da história mundial e faz com que as pes-
soas com deficiência carreguem um forte peso de exclusão social 
e de inferiorização. Os preconceitos são como tampões nos olhos 
e no coração das pessoas. Eles impedem de enxergar a totalidade 
do outro. Por isso, a designação respeitosa sugere que a sociedade 
enxergue o outro para além da deficiência.

 
Organizações das pessoas com deficiência como estabeleci-
mento e manutenção de direitos: enfoque nas instituições

Quando se trata do termo “instituição” pode-se ler diversos 
sentidos. Aqui, o termo será tratado como uma organização que 
possui um fim e relações de poder distintas. As instituições abor-
dadas ao longo da discussão têm e tiveram um papel significativo 
para a comunidade de pessoas com deficiência. São elas, a institui-
ção familiar, as associações e a escola.

A família é a instituição mais antiga entre os seres humanos 
e quando se trata de pessoas com deficiência é importante lembrar 
que, do Império à década de 1970, todas as iniciativas referentes 
ao estabelecimento de direitos e de qualidade de vida dessas pes-
soas foram reivindicadas pelas famílias. Em determinados perío-
dos históricos considerou-se que as pessoas com deficiência não 
tinham autonomia para decidir o que fazer da própria vida. Nesse 
período, algumas organizações assistencialistas, fundadas pela so-
ciedade civil surgiram, entre elas a Pestalozzi (1932) e as Associa-
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais (1954).

A partir do início da década de 1970 passa a se perceber a 
necessidade de organização de movimentos afirmativos dispostos 
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a lutar pelos direitos humanos e por autonomia, principalmente 
pelo reconhecimento da capacidade das pessoas com deficiência 
decidirem sobre a própria vida. Essa percepção ocorreu mediante 
a inclusão desses sujeitos em outros tipos de instituições, entre 
elas, a escola.

Em 1973 foi criado o Centro Nacional de Educação Especial 
(Cenesp), com o intuito de gerenciar a educação desses sujeitos 
no Brasil. O Centro funcionou como um espaço de concentração 
de diversas discussões a respeito de aspectos políticos e sociais da 
pessoa com deficiência no Brasil.

Também foi na década de 1970 que surgiu o movimento 
“Nada sobre nós sem nós”, no qual os próprios sujeitos com de-
ficiência passaram a reivindicar seus direitos. Segundo Miranda, 
Chaveiro e Borges (2016) com a criação de associações o movi-
mento político do grupo se tornou muito mais forte, com isso po-
de-se notar que essas instituições tiveram grande influência no 
processo de luta para o estabelecimento de direitos e a inclusão 
social das PcD.

Em 1988, após o fim da ditadura militar, foi elaborada uma 
nova Constituição. O movimento das pessoas com deficiência 
participou desse processo, com o objetivo de buscar a inserção de 
suas demandas no texto constitucional. Outro fator de suma im-
portância nessa luta são as políticas públicas, sobretudo na década 
de 1990. Isso pode ser notado a partir do 1º Relatório Nacional da 
República Federativa do Brasil, que fala a respeito do cumprimen-
to das disposições da Convenção sobre os Direitos das pessoas 
com deficiência.

Nos últimos anos, o Brasil tornou-se reconhecido mun-
dialmente pela mudança de paradigma nas questões 
relativas às pessoas com deficiência (...) Para além das 
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mudanças legislativas, o Estado brasileiro passou a de-
senvolver ações que permitem transformar o modelo 
assistencialista, tradicionalmente limitante, em condi-
ções que possibilitem às pessoas com deficiência exer-
cerem a posição de protagonistas de sua emancipação e 
cidadania (BRASIL, 2012).

Essas mudanças ocorreram por influência da criação da 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência (CORDE), que funcionou como espaço de dis-
cussão e sistematização para subsidiar a formulação de progra-
mas sobre diversos temas como acessibilidade, trabalho, saúde, 
reabilitação, educação, dentre outros. As pessoas com deficiên-
cia, juntamente com técnicos e representantes do governo, par-
ticiparam dessas discussões, em que foram elaborados relatórios 
sobre a situação desejada para o Brasil e as linhas de ação a se-
rem desenvolvidas.

Em 1999 houve a criação do Conselho Nacional da Pessoa 
Portadora de Deficiência (CONADE), importante organização 
que teve como eixo a garantia da implementação da Política Na-
cional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A CO-
NADE foi formada por integrantes da sociedade civil e represen-
tantes do Poder Público. Isso fez com que as demandas sociais 
fossem melhor atendidas.

Mais adiante foi sancionado o Decreto-Lei nº 5.296/04, 
que regulamenta as leis federais sobre acessibilidade para as pes-
soas com deficiências e para pessoas de mobilidade reduzida. No 
decreto foram traçados caminhos para a efetivação dos direitos 
desses sujeitos no que se refere à educação, saúde, trabalho, lazer, 
turismo e acesso à cultura. Isso se deveu à demanda histórica dos 
movimentos sociais desde o ano 2000.
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Recentemente foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Essa Lei determina 
penas para quem discriminar pessoas com deficiências, abre vagas 
nos processos seletivos de ensino superior, passa a criar casas de 
programas habitacionais acessíveis, além de determinar o atendi-
mento prioritário em órgãos públicos, entre outras medidas.

Portanto, observa-se que a luta das pessoas com deficiên-
cia desembocou em grandes conquistas mesmo sob o efeito e 
a implicação de uma sociedade economicista, que precariza o 
trabalho e distrata o trabalhador. A partir da aprovação das leis 
enunciadas tornou-se evidente a sua importância como ferra-
mentas para garantir que todos os direitos do cidadão com defi-
ciência sejam respeitados. Tornou-se também um instrumento 
para que, finalmente, a própria pessoa se defenda da exclusão, 
da discriminação, do preconceito e da ausência de acesso real 
em todos os setores. Mas, se houve conquista, muitos problemas 
graves ainda continuam.

Pessoa com deficiência e o mundo do trabalho: as inserções do 
sujeito surdo

Um conjunto de dispositivos jurídicos apresenta-se às PcD 
como caminho viável à instrumentalização de suas reivindicações 
ao direito ao exercício da atividade laboral e à garantia de uma 
vida ativa. Tais legislações estão em consonância com o paradig-
ma atual da inclusão, pautado na perspectiva do modelo social, 
que se contrapõe à perspectiva do modelo biomédico, conforme 
ressalta Diniz (2007).

Com isso, Miranda, Chaveiro e Borges (2016) apontam que 
a noção de deficiência atual deve ser compreendida a partir da 
uma visão do mundo capitalista. Na perspectiva hegemônica o 
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contrário de “deficiência”, é a “eficiência” para o trabalho explora-
do, para o consumismo e para o hedonismo.

Nesse sentido, cabe analisar a importância que a inclusão na 
dinâmica de trabalho tem para as pessoas com deficiência e como 
as leis existentes têm se colocado para que esses sujeitos se insiram 
no mundo de trabalho de maneira sadia, respeitosa e digna.

No Brasil, existe a Lei nº 8.213/91, que ampara as pessoas 
com deficiência obrigando as empresas com 100 ou mais funcio-
nários a reservarem 2% de suas vagas para esses sujeitos. Esse per-
centual aumenta de acordo com o número de funcionários con-
tratados pela empresa, variando na seguinte ordem: de 201 a 500 
funcionários o percentual passa a ser de 3%; de 501 a 1.000, de 
4%; e acima de 1.001 funcionários o percentual passa a ser de 5%. 
Nesse caso, cabe as empresas realizar a capacitação de seus funcio-
nários em suas áreas específicas.

Frente a essa perspectiva, existe também um conjunto de 
medidas jurídicas que garantem direitos aos sujeitos surdos, am-
pliando as possibilidades de sua inserção no mercado de trabalho. 
É o caso do Decreto-Lei nº 3.298/99 que reconhece a pessoa com 
deficiência auditiva, o que possibilita incluí-la em uma série de 
políticas inclusivas. Segundo essa legislação, a pessoa com defi-
ciência auditiva é aquela que teve a perda bilateral, parcial ou total 
da audição, com cerca de 40 (quarenta) decibéis (Db), ou aquela 
que apresenta audiograma nas frequências de 500Hz a 3.000Hz.

No âmbito da acessibilidade comunicativa ressalta-se o re-
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras, através da 
Lei nº 10.436, de 24 de abril do ano de 2002, que representa avan-
ços significativos na comunicação dos sujeitos surdos. Neste as-
pecto, também há o Decreto-Lei nº 5.626/2005, que regulamenta 
a inclusão da Libras como disciplina curricular na formação de 
professores.
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O resultado dos avanços jurídicos reflete-se na maior parti-
cipação da pessoa com deficiência e do sujeito surdo na vida so-
cial do país. Esse sujeito passa a ocupar vagas em concursos pú-
blicos; é contratado por empresas privadas; está presente nas salas 
de aula e deseja uma formação técnica e profissional de qualidade. 
Este cenário traz a perspectiva e a necessidade de se entender a 
pessoa com deficiência, o sujeito surdo, suas singularidades, seus 
anseios, reivindicações e conflitos existenciais.

A lei traz diversas definições, na qual destaca-se a barreira 
comunicacional. Vencer essa barreira é primordial às pessoas que 
têm deficiência auditiva. A Lei nº 10.098/00 determina que todas 
as pessoas tenham mobilidade arquitetônica e também de comu-
nicação. No caso das pessoas com deficiência auditiva, a Lei deter-
mina que o Estado implemente formação de profissionais na área, 
ou seja, forme intérpretes na língua de sinais e guias intérpretes.

Inicialmente ressalta-se que o Decreto-Lei nº 3.298/99 en-
globa todas as pessoas que são surdas ou que possuem perda de 
audição. Isso consiste em uma particularidade bastante complexa 
na comunidade surda, tendo em vista que o sujeito surdo que nas-
ce com a surdez profunda ou que por algum motivo de doença fi-
cou surdo antes do período pré-lingual, requisita do amparo da lei 
para não ser abandonado pela cultura de uma comunicação pro-
saica. Assim, a pessoa que possui deficiência auditiva, por sua vez, 
é classificada como aquela que ficou surda durante a vida após o 
período pré-lingual, ou seja, teve a redução parcial ou bilateral, e 
que usa aparelho auditivo ou o implante coclear.

Em síntese, destaca-se que os sujeitos surdos não se consi-
deram como deficientes. Considera-se que não há nenhum pro-
blema com o sujeito surdo, pois são pessoas que, em sua maioria, 
não falam oralizando, mas são adeptos de outra língua, se comu-
nicam com as mãos, ou seja, não são mudas. Tem condições de ir 
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e vir em todos os lugares, mesmo reconhecendo que há um im-
passe na comunicação perante a sociedade brasileira. Tal situação, 
não justificaria a definição destes sujeitos como deficientes. Nesse 
sentido, culturalmente, a comunidade surda frisa que o sujeito 
surdo possui sua singularidade e precisa ser reconhecido na sua 
diferença e enquanto sujeito de direitos.

O panorama apresentado proporciona vislumbrar alguns 
dos dilemas que perpassam a inserção do sujeito surdo no mun-
do do trabalho. Quais os impasses enfrentados para conseguir o 
emprego? Como são as relações interpessoais no ambiente de tra-
balho? Qual o significado do trabalho para estes sujeitos? Estas 
perguntas direcionaram um trabalho investigativo.

Para proceder com a pesquisa, um questionário foi elabo-
rado e submetido a uma amostra de dois sujeitos surdos: um que 
nasceu ouvinte, mas que por motivos de saúde está ficando sur-
do; e outro que nasceu surdo e atualmente se profissionaliza no 
curso de graduação em Letras-Libras. Ambos possuem emprego 
e conhecem a realidade do mundo do trabalho. Tais sujeitos res-
ponderam a um questionário, na forma de perguntas abertas. Eles 
serão referenciados na forma de sujeito 1 e sujeito 2.

O sujeito 1, já com mais de 40 anos, nasceu ouvinte, mas 
com o passar dos anos vem perdendo a audição, sendo que atual-
mente ouve com ajuda de aparelho auditivo. Por tal motivo é con-
siderado PcD, o que proporciona a sua inclusão na Lei de Cotas. 
Este fato, associado à sua experiência e qualificação profissional, 
favoreceu-o na conquista do atual emprego.

O sujeito 2, por sua vez, é surdo, tem menos de 30 anos e enxer-
ga no trabalho um meio para garantir a sobrevivência. A busca pela 
qualificação, no curso de licenciatura em Letras-Libras, é encarada 
como a possibilidade de uma melhor inserção no mercado de traba-
lho, com a garantia de salário digno e melhores condições de vida.
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Ao responder a pergunta acerca dos impasses de conseguir 
o emprego o sujeito 1 argumentou que é qualificado, mas que 
“80% da sua contratação foi devido a deficiência”. Já o sujeito 2 
narrou que “são poucas as empresas que contratam surdos ou PcD 
e quando souber de empresas interessadas enviará o currículo”.

No que se refere à pergunta sobre as relações interpessoais 
no ambiente de trabalho, as respostas também apresentam pers-
pectivas distintas. O sujeito 1 diz que a relação com colegas e ges-
tores “é tranquila, porque a empresa estimula a contratação das 
pessoas com PcD”. O sujeito 2, no entanto, ressalta que “o proble-
ma que enfrenta é na comunicação”.

A última pergunta respondida pelos sujeitos versa sobre o 
significado do trabalho para a vida, ou a sua dimensão existen-
cial. O sujeito 1 disse que “ao trabalhar se sente útil e que busca 
aprimorar seus conhecimentos”. Com uma resposta que evidencia 
outra experiência com a vida profissional, o sujeito 2 argumenta 
que “trabalhar é algo físico, apenas isso”.

Diante disso, percebe-se que a Lei de Cotas é essencial para 
a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 
Trata-se, portanto, de uma conquista jurídica que representa 
avanços significativos nas políticas de inclusão. Reforça-se tam-
bém a importância da articulação das instituições que represen-
tam as pessoas com deficiência na luta pelos seus direitos.

Contudo, vale afirmar que, conforme o exposto referente 
ao sujeito surdo, muito precisa ser feito para a efetiva inserção 
da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, pois não basta 
apenas a lei, é preciso também a aceitação por parte da sociedade, 
tendo em vista que o trabalho se constitui como condição essen-
cial para a produção da existência, portanto contribui significati-
vamente para que o sujeito se sinta valorizado enquanto pessoa, 
profissional e um cidadão de direitos.
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CAPÍTULO IX

REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE 

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E O 
TRABALHO

Aline da Silva Alves
Maria de Fátima Moreira Martins

Renata da Silva de Faria

As (a)diversidades do Direito ao Trabalho da Pessoa com De-
ficiência

Pode se dizer que os estudos sobre pessoas com deficiência 
(PcD) e o trabalho inserem-se no campo de investigação sobre a 
diversidade e a inclusão que, nos últimos anos, vem se caracteri-
zando como um tema relevante não só nas produções científicas, 
mas na implementação de políticas públicas sociais para garantia 
e acesso a bens e serviços relacionados aos direitos fundamentais.

A diversidade no contexto da garantia de direitos aponta a 
importância de dar luz à pluralidade, à diferença, à abundância 
de coisas distintas e até mesmo às divergências. Tanto nas produ-
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ções científicas, quanto nos textos jurídicos, o tema da diversidade 
inaugura a necessidade de superar uma perspectiva considerada 
restrita, que é marcada apenas pela diferenciação e reconheci-
mento das diversas expressões raciais, de etnias, gêneros, classes, 
entre outras especificidades para uma perspectiva ampliada, em 
que incluem todos, independentemente dos aspectos que diferen-
ciam indivíduos e grupos.

É importante observar que ainda que se tenha avançado nos 
estudos sobre a diversidade, sua natureza está fundamentada em 
práticas que historicamente ganharam contornos em função da 
pressão de organismos internacionais e movimentos sociais com 
base em ações afirmativas direcionadas para grupos marginali-
zados, consequentemente discriminados, o que explica, de cer-
to modo a razão das discussões sobre as PcD invariavelmente se 
constituírem a partir da análise dos processos de inclusão e exclu-
são social.

Do ponto de vista histórico a Convenção sobre os Direitos 
das PcD é considerada um marco político e jurídico importante 
na garantia dos seus direitos. Dessa Convenção foi elaborado e 
acordado, entre os países das Nações Unidas, um tratado interna-
cional para referendar esses direitos. Adotada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 2006, e ratificada pelo Brasil em 
2007, a Convenção assume status constitucional em 2008, o que 
pressupõe a necessidade de revisão, adequação e criação de polí-
ticas sociais brasileiras, bem como das perspectivas científicas e 
produção do conhecimento. 

Ressalvamos que as entidades ligadas aos direitos das pes-
soas com deficiência acreditam que para o Brasil, a ratificação do 
tratado significa avanços na implementação de leis no país. Dentre 
os marcos normativos brasileiros subsequentes à Convenção, des-
tacam-se o Plano Viver sem Limites de 2011 e a Lei nº 13.146, de 
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6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da PcD, que dispõe 
sobre a inclusão da Pessoa com Deficiência. A normativa aponta 
a necessidade de elaboração de instrumento específico para iden-
tificação das PcD pautado num modelo unificado de referência 
(BRASIL, 2015). Nesse âmbito, o instrumento que tem servido 
como base para a identificação e avaliação das PcD no Brasil é o 
Índice de Funcionalidade Brasileiro (IFBr). Embora, o IFBr ten-
te estabelecer critérios de avaliação e identificação unificados das 
PcD, previstos tanto na Convenção, quanto no Estatuto da PcD, e 
já tenha passado por alguns processos de validação e adaptação, 
como na política de previdência social, o instrumento não conse-
gue estabelecer consenso sobre o conceito de deficiência, tampou-
co no que se refere à complexidade das discussões da sua relação 
com o trabalho.

O Brasil tem uma população estimada em mais de 207 mi-
lhões de habitantes, dos quais 45 milhões tem algum tipo de defi-
ciência, o que representa 24% da população. Segundo os dados da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2015, divulgada no 
final do ano subsequente pelo Ministério do Trabalho, em média, 
403 mil pessoas com deficiência atuam formalmente no mercado 
de trabalho, correspondendo a um percentual de 0,84% total dos 
vínculos empregatícios, embora haja mais de 827 mil vagas aber-
tas e 9,3 milhões de PcD que se encaixam na Lei de Cotas.

Dentre as principais justificativas para o não cumpri-
mento da Lei de Cotas estão o alto custo para adaptar o am-
biente de trabalho e a falta de qualificação profissional. Desse 
modo, o objetivo geral da presente revisão foi analisar a pro-
dução científica de artigos sobre a inclusão da PcD no traba-
lho, indexada em bases de dados nacionais e internacionais, de 
modo a construir um panorama brasileiro sobre as principais 
tendências, linhas, modelos, e abordagens teóricas aos quais 
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estão relacionados e/ou referenciados, bem como a identifica-
ção dos desafios e de uma rede de produção de conhecimento 
acerca desta temática.

A Sistemática da Revisão

Um dos aspectos essenciais para se desenvolver uma pes-
quisa científica, e construir o conhecimento sobre um determi-
nado contexto, é por meio da revisão da literatura. Desse modo, a 
revisão constitui a base de referência para a definição do problema 
de pesquisa, da metodologia a ser utilizada, bem como é funda-
mental para a análise dos resultados da pesquisa. 

Esta investigação foi realizada em duas grandes etapas: (i) 
busca sistemática e (ii) análise sistemática da literatura. A etapa 
de busca sistemática da literatura foi desenvolvida a partir da apli-
cação de procedimentos e técnicas oriundos da bibliometria.  A 
bibliometria é uma técnica que aplica métricas quantitativas por 
meio das quais é possível medir a produção científica, o perfil e a 
disseminação das pesquisas em um determinado campo de co-
nhecimento (ARAÚJO, 2006). A etapa de análise sistemática da 
literatura foi desenvolvida a partir da utilização de procedimen-
tos metodológicos baseados na revisão sistemática de literatura 
(RSL). 

Nesse contexto, as técnicas bibliométricas e de análise siste-
mática foram empregadas porque constituem-se em um método 
planejado que permite coletar, selecionar e analisar as publicações 
sobre o tema, tanto no âmbito nacional como internacional e que 
contribuiriam para sistematizar a apresentação dos resultados en-
contrados com base na questão: como o tema da inclusão da PcD 
no trabalho vem se constituindo enquanto um campo de produ-
ção de conhecimento?
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A data de início da pesquisa tem como marco inicial a 
Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiên-
cias, realizada, em 2006, em Nova York. As buscas foram reali-
zadas de forma a abranger todas as publicações indexadas dos 
periódicos nacionais e internacionais a partir de 2006, e, consi-
derando todos os trabalhos publicados até o momento da busca 
(abril/2017).

De modo semelhante a outros estudos bibliométricos 
sobre a produção científica, optou-se pelas seguintes bases de 
dados:  Medline, Scopus e Lilacs.  Buscou-se com a triangula-
ção das bases de dados alcançar um número significativo de 
publicações a serem analisadas. As buscas foram realizadas 
utilizando-se as expressões de busca representadas no Qua-
dro 1. 

QUADRO 1 - Expressão de busca nas bases de dados

BASE DE 
DADOS EXPRESSÃO DE BUSCA

MEDLINE

(((((inclusion[Title/Abstract] OR equality[Title/Abstract] OR 
inequity[Title/Abstract] OR insertion[Title/Abstract] OR in-
tegration[Title/Abstract] OR readaptation[Title/Abstract] OR 
reintegration[Title/Abstract] OR exclusion[Title/Abstract] 
OR discrimination[Title/Abstract] OR opportunit*[Title/
Abstract] OR accessibility[Title/Abstract] OR right*[Title/
Abstract])) AND (working[Title/Abstract] OR work[Ti-
tle/Abstract] OR worker*[Title/Abstract] OR labor[Title/
Abstract] OR job[Title/Abstract] OR employment[Title/
Abstract] OR occupational[Title/Abstract] OR employ-
ment[Title/Abstract])) AND (deficiency[Title/Abstract] OR 
disability[Title/Abstract] OR disabilities[Title/Abstract] OR 
disabled[Title/Abstract]))) AND ((brasil* OR brazil*)) AND 
((“2006/01/01”[PDat] : “2016/12/31”[PDat]))
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SCOPUS

( ABS ( inclusion  OR  equality  OR  inequity  OR  insertion  
OR  integration  OR  readaptation  OR  reintegration  OR  ex-
clusion  OR  discrimination  OR  opportunit*  OR  accessibili-
ty  OR  right* )  AND  ABS ( working  OR  work  OR  worker*  
OR  labor  OR  job  OR  employment  OR  occupational  OR  
employment )  AND  ABS ( deficiency  OR  disability  OR  dis-
abilities  OR  disabled )  AND  TITLE-ABS-KEY ( brasil  OR  
brazil ) )  AND  DOCTYPE ( ar  OR  re )  AND  PUBYEAR  >  
2005  AND  PUBYEAR  <  2017  

LILACS

tw:((tw:(inclusao OR igualdade OR equidade OR insercao 
OR integracao OR readaptacao OR reintegracao OR exclu-
sao OR discriminacao OR oportunidade* OR acessibilidade 
OR direito)) AND (tw:(emprego OR trabalho OR laborativ* 
OR ocupacional OR empregabilidade)) AND (ti:(deficien*)) 
AND (instance:”regional”) AND ( year_cluster:(“2008” OR 
“2012” OR “2009” OR “2015” OR “2010” OR “2011” OR 
“2013” OR “2014” OR “2006” OR “2007” OR “2016”))) AND 
(instance:”regional”)

Fonte: elaborado pelos autores

Poderíamos acrescentar, ainda, que as palavras-chave utili-
zadas foram selecionadas a partir da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (ONU), assim, foram suficientemen-
te amplas para não restringir a busca e específicas o suficiente para 
abordar o tema desejado.

Cada base de dados foi acessada individualmente, aplican-
do-se a expressão de busca adaptada. Uma vez que não existe pa-
dronização nos campos de busca entre as diferentes bases de da-
dos, para todos as bases foi utilizado o campo de busca que corres-
ponde aos índices disponíveis (palavras do título, resumo, texto 
completo, entre outros). Foram implementados os filtros e dessa 
forma os artigos foram selecionados, aproximando o seu conteú-
do ao tema em estudo.

A partir dos dados encontrados, pode-se tecer uma compara-
ção entre as três bases de dados em relação ao volume de produção.
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TABELA 1 – Total de publicações encontradas
BASES DE DADOS

Medline 59

Scopus 78

Lilacs 175

TOTAL 312

            Fonte: Medline, Scopus e Lilacs.

Para selecionar os artigos para análise dos seus textos com-
pletos foram estabelecidos os seguintes critérios: 1) Ter relação 
direta com o tema explicitamente no resumo, título ou palavras-
-chave; 2) Abordar a temática no âmbito do Brasil; 3) Artigos pu-
blicados entre 2006 e abril/2017; 4) Artigos originais ou de revi-
são; 5) O texto completo do artigo deveria estar disponível para 
acesso.

Após a busca bibliográfica, procedeu-se à análise do mate-
rial. Uma vez feita a identificação de todas as publicações, reali-
zou-se uma análise para sua pré-seleção, de acordo com o tema 
norteador do estudo, e os critérios de inclusão e exclusão previa-
mente definidos.

Entre as 312 publicações, foram descartadas 129 (41%) por 
serem duplicadas, restando, assim, um total de 183 publicações. 
Cabe destacar que todas as publicações foram avaliadas pelos títu-
los, resumos, sendo que 63 foram obtidos e lidos na íntegra (Flu-
xograma 1).
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FLUXOGRAMA 1 – Número de estudos identificados e selecio-
nados na revisão sistemática

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao final dessas etapas de triagem e da leitura dos artigos, 
seguiu-se então para a última fase: a tabulação e avaliação de suas 
características, os resultados encontrados estão apresentados e 
discutidos a partir das métricas estabelecidas para analisar a pro-
dução científica, o perfil e a disseminação das pesquisas no con-
texto da PcD e o Trabalho. 
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Panorama da produção científica sobre pessoa com deficiência 
e trabalho

As métricas estabelecidas para elaboração do panorama fo-
ram: 1) Quantidades de artigos publicados por ano; 2) Quanti-
dade de autores por artigo publicado; 3) Número de Publicações 
por Instituição; 4) Áreas do Conhecimento das Publicações; 5) 
Periódicos que mais têm publicado sobre a temática; 6) Aborda-
gens metodológicas mais utilizadas; 7) Número de artigos por te-
máticas abordadas.

Com relação ao número de artigos publicados ao longo dos 
anos, o Gráfico 1 mostra que existe uma grande oscilação em ter-
mos numéricos de artigos publicados. Em 2006 e 2007 teve apenas 
1 por ano, por outro lado, no ano seguinte teve um crescente para 
6. Em 2009 houve uma queda para 4 artigos e em 2010 reduziu 
para 2. No ano de 2011, período subsequente à proposição do 
Plano Nacional dos Direitos da PcD – Viver sem Limite, ocor-
reu um aumento significativo no número de artigos publicados 
que passou para 10 e no ano subsequente, em 2012, a quantidade 
publicada aumentou para 12 artigos. Em 2013 houve uma nova 
queda passando para 7. A partir de 2014 volta a subir para 9, em 
2015 são publicados 11 e no último ano a quantidade publicada 
foi de 1 artigo.

Essa oscilação pode ter relação com as políticas indutoras 
de inclusão da PcD no Brasil, embora essa análise isolada não seja 
capaz de estabelecer uma relação direta entre eles.
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Gráfico 1 – Quantidade de artigos por ano
 

Fonte: Medline, Scopus e Lilacs.

Ao observar a quantidade de autores que assinam os artigos 
publicados, conforme Tabela 1, nota-se predominância de artigos 
produzidos por mais de um autor. Do total de artigos analisados, 
25 (40%) foram produzidos por dois autores e 19 (30%) por três. 
Apenas 7 (11%) deles são estudos individuais, assinados por um 
único autor. Em síntese, 89% dos artigos publicados no período 
analisado foram elaborados por mais de um autor.

Tabela 1: Quantidade de autores por artigo publicado
Quantidade de Autores Total de Artigos Frequência relativa

Com 1 autor 7 11%
Com 2 autores 25 40%
Com 3 autores 19 30%
Com 4 autores 7 11%
Com 5 autores 3 5%
Com mais de 5 autores 2 3%

TOTAL 63 100%
Fonte: Medline, Scopus e Lilacs
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No que diz respeito ao número de publicações por Institui-
ção, a Universidade Federal de São João Del Rei foi a Instituição 
com maior número de artigos científicos publicados, representan-
do 38, ou seja, 30% do total de autores, uma quantidade bastante 
expressiva comparada à segunda que mais produz sobre a temá-
tica, a Universidade de São Paulo com 14 (11%), seguida da Uni-
versidade de São Carlos com 10 (8%), considerando-se o conjunto 
formado pelas somatórias institucionais descritas (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Número de Publicações por Instituição

Fonte: Dados extraídos da descrição de vinculação acadêmica dos autores.
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Outro importante aspecto a se observar são as áreas do co-
nhecimento das publicações (Gráfico 3). Destacaram-se Psicolo-
gia (35%), Saúde Pública (19%) e Medicina Ocupacional (19%), 
com 22, 12 e 10 publicações respectivamente. Seguidas das áreas 
de Enfermagem (9%), Terapia Ocupacional e Educação (8%), Tec-
nologia Assistiva e Transplante (2%) e Fisioterapia (1%).

Gráfico 3 – Áreas do Conhecimento das Publicações

Fonte: Medline, Scopus e Lilacs.

Numa análise mais aprofundada sobre os títulos de periódicos 
que mais têm publicado sobre a temática, verifica-se que há um des-
taque para o periódico Work (Reading, Mass.), que concentra 15% das 
publicações totais. Na sequência, os outros 10 periódicos que mais 
tem produção sobre a temática são: Pesquisas e Práticas Psicossociais, 
Ciência & Saúde Coletiva SP, Gerais: Revista Interinstitucional de Psi-
cologia, Psicologia: Ciência e Profissão, Revista Brasileira de Educação 
Especial, Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, Interação em 
Psicologia, O Mundo da saúde (Impr.), Psicologia: Teoria e Prática, Re-
vista de Terapia Ocupacional da USP – que representam 58% do total 
de publicações. Esta evidência denota uma concentração de artigos 
em menos de 1/3 dos periódicos encontrados (Tabela 2).
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Tabela 2 - Periódicos que mais têm publicado sobre a temática

Periódicos que mais publicam Quantidade 
de artigos

Work (Reading, Mass.) SP 9

Pesquisas e Práticas Psicossociais 5

Ciência & Saúde Coletiva SP 4

Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia 3

Psicologia: Ciência e Profissão 3

Revista Brasileira de Educação Especial 3

Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar 2

Interação em Psicologia 2

O Mundo da saúde (Impr.) 2

Psicologia: Teoria e Prática 2

Revista de Terapia Ocupacional da USP 2

Acta Paulista de Enfermagem 1

Assistive technology: the official journal of RESNA 1

Avances en Enfermería 1

Boletim Epidemiológico Paulista - BEPA 1

Cadernos CEDES 1

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho PSI 1

Estudos e Pesquisas em Psicologia (Impr.) PSI 1

Estudos de Psicologia (Natal) 1

Fisioterapia em Movimento 1

Occupational Therapy International 1

Psico (Porto Alegre) 1

Psico-USF 1

Psicologia em Pesquisa 1

Psicologia & Sociedade (Online) 1

Revista Brasileira de Enfermagem 1

Revista Brasileira de Estudos de População 1

Revista Brasileira de Orientação Profissional 1

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional 1
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Revista Eletrônica de Enfermagem 1

Revista Psicologia Organizações e Trabalho 1

Revista da Escola de Enfermagem da USP 1

Revista Latino-Americana de Enfermagem 1
Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of 
Public Health 1

Saúde e Sociedade 1

Trabalho, educação e Saúde 1

Transplantation 1

Fonte: Medline, Scopus e Lilacs.

 
No que se refere às abordagens metodológicas mais utilizadas 

nos estudos sobre o tema, conforme pode ser observado no Gráfico 
4, destaca-se a abordagem qualitativa utilizada em 33 publicações, 
ou seja, mais da metade das publicações (54%), seguida da abor-
dagem quantitativa, presente em 14 publicações (22%), da revisão 
bibliográfica com 8 publicações (13%), da abordagem quali-quan-
titativa em 6 publicações (9%) e da pesquisa-ação em somente uma 
publicação, representando 2% do total das publicações.

Gráfico 4 – Abordagens metodológicas mais utilizadas

Fonte: Dados da pesquisa
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Quanto às temáticas, o Gráfico 5 demonstra que as mais re-
correntes são: inclusão (36), tipos de deficiência (29), formação 
(10), acessibilidade (7), readaptação (4), ergonomia (2), BPC/Bene-
fício de Prestação Continuada (2) e envelhecimento (2). A concen-
tração por temáticas abordadas nos indica que há falta de pesquisas 
com relações às principais problemáticas apontadas na maioria dos 
artigos, a exemplo da qualificação profissional e do alto custo para 
adaptação dos ambientes de trabalho e implementação eficiente de 
medidas de acessibilidade e uso de tecnologias assistivas, que se 
constituem como fatores fundamentais para uma implementação 
de ações de inclusão. Cabe observar que a soma das categorias ex-
cede o volume de artigos analisados, uma vez, que os artigos foram 
indexados em uma ou mais categorias temáticas.

Gráfico 5. Número de artigos por temáticas abordadas

Fonte: Dados da pesquisa

Teoria e prática: uma tessitura necessária para a inclusão de 
PcD no Trabalho

As análises sobre a inclusão da PcD no trabalho apresentam 
diversas perspectivas, destacando-se as questões legais, psicosso-
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ciais e educacionais. Sobre estas perspectivas, pode-se observar a 
predominância de aspectos como: o não cumprimento da Lei de 
Cotas pelas empresas; os valores organizacionais distorcidos com 
relação ao conceito de deficiência; o apoio das escolas especiais 
na preparação desses indivíduos para viver em sociedade, a dis-
criminação que resulta na falta de oportunidades de crescimento 
profissional e os desafios da falta de acessibilidade nos ambientes 
públicos e privados (CARVALHO-FREITAS, 2012; VIOLANTE, 
2011; ARAÚJO; GOYOS; ESCOBAL, 2006; SILVA, 2012; LEAL, 
2013).

Garcia (2014) observa que pessoas com deficiência física ou 
visual encontram grandes barreiras de mobilidade, o que ocasio-
na dificuldades para estudar, procurar emprego ou, efetivamente, 
trabalhar. Assinala que pessoas com deficiência auditiva enfren-
tam dificuldades específicas, como a falta de acessibilidade comu-
nicacional, devido à ausência de intérpretes de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), tornando-se um impeditivo para sua inserção 
profissional e social.

Por sua vez, as perspectivas legais e psicossociais apre-
sentam-se em destaque na maior parte dos estudos. Os resul-
tados desta revisão sistemática evidenciam a importância da 
inserção da PcD no trabalho para uma efetiva inclusão social, 
contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, que permita a todos os indivíduos o exercício de 
seus direitos e deveres de cidadão (SILVA, 2012; ASSUNÇÃO, 
2015; LEAL, 2013, LINO, 2008). Cabe destacar que grande par-
te dos estudos apontam a importância da legislação brasileira 
como fator de inclusão formal das PcD no trabalho (ZANI-
TELLI, 2013; TOLDRÁ, 2010; YOSHIDA, 2008). No entanto, 
é notória a ausência de estratégias de sensibilização e infor-
mação nas empresas, voltadas para uma efetiva inclusão social 
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e defesa dos direitos destes profissionais (VIOLANTE, 2011; 
HAMMES, 2015; TOLDRÁ, 2010). 

Nesse ponto, também foi possível identificar que a inclusão 
da PcD no mercado de trabalho se dá por um temor às conse-
quências do poder coercitivo exercido sobre as empresas e não 
por uma visão mais abrangente dos efeitos benéficos dessa inclu-
são, como ganho de toda a sociedade (LEAL, 2013; FRANÇA; 
PAGLIUCA, 2009; TOLDRÁ, 2010). São identificados poucos 
estudos sobre empresas inclusivas, ou seja, aquelas que desenvol-
vem formas efetivas de inclusão, removendo barreiras de acessi-
bilidade e proporcionando a todos os funcionários oportunidades 
iguais (ÁVILA-VITOR, 2012; HAMMES, 2015). Uma interpre-
tação possível desses resultados é que os valores organizacionais 
e a percepção sobre deficiência no trabalho refletem o compor-
tamento da sociedade como um todo, assim torna-se necessária 
uma verdadeira mudança de valores e atitudes da sociedade em 
geral (FRANÇA, 2009).

Outro importante aspecto a se observar é que alguns es-
tudos apresentam possíveis modelos como estratégias para con-
tratação da PcD ao identificar quais trabalhos poderiam poten-
cialmente ser preenchidos por estas pessoas, estabelecendo assim 
perfis de PcD para atender determinadas demandas (LINO, 2008; 
TOLDRÁ, 2010). Outra estratégia comumente identificada é a 
contratação de PcD que não requer adaptações no ambiente de 
trabalho, ou seja, opta-se por contratar pessoas com deficiência fí-
sica parcial, não cadeirantes e com deficiência auditiva leve (COS-
TA, 2011; TETTE, 2014; ANGONESE, 2015). Da mesma forma 
que essas estratégias podem auxiliar a inclusão da PcD, também 
podem se tornar práticas discriminatórias, caso o foco das empre-
sas não seja a inclusão e sim o simples cumprimento da legislação 
(GARCIA, 2014).



216 Aline da Silva Alves | Maria de Fátima Moreira Martins | Renata da Silva de Faria

Destaca-se a recorrência de estudos sobre a aplicação de 
distintos modelos de avaliação, que buscam avaliar as concepções 
de deficiência e sentimentos dos gestores em relação às PcD e a 
percepção dos profissionais com deficiência acerca de seus em-
pregadores e demais funcionários. Com relação às avaliações dos 
gestores, a maioria dos resultados aponta uma percepção positiva 
das PcD no ambiente de trabalho, ponderando a necessidade de 
condições de igualdade mediante a melhoria da acessibilidade no 
ambiente de trabalho (ÁVILA-VITOR, 2012; SIMAS, 2014; CAR-
VALHO-FREITAS, 2012). 

Observamos também que com relação aos profissionais 
com deficiência, grande parte dos estudos apresentam as barreiras 
atitudinais como um dos maiores desafios enfrentados pelas PcD. 
Atitudes preconceituosas e discriminatórias reforçam a insatisfa-
ção desses indivíduos no ambiente de trabalho e, como exemplo, 
cita-se a dificuldade de crescimento profissional e os baixos sa-
lários (FRANÇA, 2007; CARVALHO-FREITAS; SUZANO; NE-
POMUCENO, 2011). Ainda, fatores como as estratégias de con-
tratação de PcD para cumprimento da legislação, sem considerar 
suas competências técnicas e funcionais e a falta de clareza nas 
políticas de desenvolvimento da carreira influenciam na insatisfa-
ção das PcD no ambiente de trabalho (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA; 
CARVALHO-FREITAS, 2015).

Na verdade, outros estudos indicam um distanciamento en-
tre as exigências de formação do mercado de trabalho e o baixo 
nível de escolaridade das PcD (FRANÇA, 2008). Segundo Ango-
nese (2015), baixa escolaridade é o fator de maior dificuldade tan-
to para a entrada quanto para a permanência das PcD no mercado 
de trabalho. Tais exigências reforçam o sentimento de preconceito 
e discriminação das PcD, uma vez que passa a ser de sua responsa-
bilidade adequar-se às exigências de formação estabelecidas pelas 
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empresas, assim como o não cumprimento de tais critérios (VIO-
LANTE, 2011).

Durante as análises, destaca-se que grande parte das PcD 
estudaram a maior parte do tempo em escolas “especiais”, devido 
à não adaptação em escolas regulares. (ANGONESE, 2015). 

Nesse contexto, a pesquisa de Toldrá, Marque e Brunello 
(2010) aponta para a necessidade de flexibilização quanto às exi-
gências do ensino formal, valorizando outros atributos necessá-
rios para a realização do trabalho. Já, Monteiro (2011) aponta o 
estabelecimento de convênios com escolas técnicas e universidade 
visando a implementação de projetos de treinamento e capacita-
ção às PcD dentro das empresas. Assim, torna-se possível verificar 
a clara relação entre escolarização, trabalho e inclusão social.

Vê-se que mais recentemente surgiram estudos sobre o Be-
nefício de Prestação Continuada (BPC) e sua relação com o mer-
cado de trabalho. O BPC é um benefício da Assistência Social 
mensal de um salário mínimo para pessoas com deficiência e ido-
sos com mais de 65 anos. Antes da promulgação da Lei nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015, caso o beneficiário ingressasse no mercado 
de trabalho, o benefício seria suspenso (HAMMES, 2015).

 Em virtude do baixo nível de escolaridade das PcD, que 
reflete em sua baixa remuneração, Neves-Silva, Prais e Silveira 
(2015) identificaram que, antes da promulgação da referida Lei, 
os beneficiários do BPC se sentiam desestimulados a ingressar no 
mercado de trabalho devido aos baixos salários. O mesmo autor 
ressalta, ainda, que não é apenas a interrupção do recebimento do 
BPC que desestimula a inserção no trabalho, e sim o ambiente de 
trabalho hostil, permeado de barreiras e discriminações. 

Costa (2016) identifica barreiras sistemáticas de acesso da 
Pessoa com Deficiência ao BPC devido à inexistência de limites 
objetivos de elegibilidade e erros de aferição da burocracia pro-
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fissional. Fatos que reforçam a importância da promoção de uma 
verdadeira inclusão social de forma digna e equânime.

Ainda assim, mesmo que os estudos sejam capazes de ex-
pressar os principais desafios colocados para as pessoas com defi-
ciência, em relação ao trabalho - dificuldade de garantir uma efe-
tiva inclusão desses indivíduos no trabalho, gerando insatisfação 
e frustação, baixa escolaridade, constante presença de barreiras 
atitudinais, arquitetônicas e comunicacionais, desqualificação e 
preconceitos -, pouco se contribuiu para a construção de estraté-
gias capazes de superá-los.

 Realizar uma análise crítica sobre as produções científicas 
se faz necessário não só para o avanço do conhecimento, mas para 
a transformação dos processos sociais de inclusão-exclusão. Ao 
nos defrontarmos com dados tão alarmantes e com um terreno 
jurídico, de certo modo fértil, embora pouco efetivo, quais serão 
os caminhos possíveis para garantia da participação das PcD no 
trabalho? 

Nesse sentido, mesmo que o objetivo inicial deste capítu-
lo não tenha sido pensar nessas estratégias, compreendemos que 
este panorama é capaz de dimensionar o cenário das publicações 
científicas no Brasil, mapear as principais tendências, abordagens, 
áreas de conhecimento, periódicos e instituições que podem ser 
identificados como uma rede de produção de conhecimento acer-
ca desta temática, mas que ainda precisa de tessituras.

Nossa aposta é que ao desvelar esse cenário, um universo 
de possibilidades, de parcerias institucionais e estudos colaborati-
vos possam se desdobrar em um dos pilares fundamentais para a 
construção de uma ponte para o mundo.
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CAPÍTULO X

COMO SE FOSSE UM EPÍLOGO

Os organizadores

Ao mundo deveria ser dada a chance de construir mais pontes.
Pessoas são cada vez mais ilhas.
Pontes são cada vez mais escassas.
As redes sociais ainda não possuem a matéria arquitetônica 

para se tornarem a epidemia de pontes necessária.
Para tirar cada ilha humana de seu isolamento, dizem:
Muita água ainda correrá debaixo da ponte.
Dizemos: Muitas pontes ainda florescerão por cima das 

águas.
A inclusão e acessibilidade das Pessoas com Deficiência no 

trabalho, na vida comum, nas águas turbulentas de um mundo 
desigual, é matéria estrutural imprescindível para essa arquitetura 
singular.

Pontes são mais do que caminhos que unem elementos so-
litários.

Pontes são artefatos humanos que inauguram vínculos so-
lidários.

Uma ponte ao mundo é o caminho por onde queremos caminhar.
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