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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva analisar a atuação do Serviço Social direcionado a idosos 

com deficiência visual atendidos pela Instituição São José Operário em Campos dos 

Goytacazes, cuja finalidade da instituição consiste em viabilizar direitos sociais, 

promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes 

visando à inclusão social. Neste sentido, apreendemos o trabalho das assistentes sociais, 

identificamos quais são as principais experiências profissionais direcionadas a este 

público e os resultados obtidos na vida destas pessoas. Problematizamos o conceito de 

autonomia e compreendemos a relação entre envelhecimento e deficiência na 

perspectiva do fortalecimento de identidade e autonomia dos usuários. A pesquisa foi 

realizada a partir do embasamento no método do materialismo histórico dialético 

elaborado por Marx, no qual analisamos o aumento da deficiência visual em idosos e a 

importância do processo de reabilitação, que deve ser viabilizada por meio de políticas 

públicas que contribuem para a autonomia e protagonismo dos próprios sujeitos. Diante 

disso, a partir das entrevistas realizadas com as assistentes sociais, identificamos que o 

trabalho profissional do Serviço Social contribui no desenvolvimento e/ou resgate da 

autonomia e independência dos usuários, e os serviços, palestras, esclarecimentos de 

direitos e oficinas, atuam na perspectiva de fortalecimento dos vínculos e garantia dos 

mesmos. Nas entrevistas com os idosos compreendemos a importância dos serviços, 

projetos e oficinas de reabilitação, pois possibilitam que estes sujeitos reconheçam 

habilidades e potencialidades que acreditavam perdidas. Desta forma, constroem 

vínculos sociais e se sentam capazes de se incluir e se desenvolver na sociedade.  

 

 

Palavras – chave: Serviço Social. Autonomia. Envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the work of Social Work directed at visually impaired 

elderly assisted by the São José Workers Institution in Campos dos Goytacazes, whose 

objective is to guarantee social rights, promote autonomy and improve the quality of life 

of participants aiming at social inclusion. In this sense, we apprehend the work of social 

workers, identify what are the main professional experiences directed to this audience 

and the results obtained in their lives. We problematize the concept of autonomy and 

understand the relationship between aging and disability, from the perspective of 

strengthening the identity and autonomy of users. The research was based on Marx's 

method of dialectical historical materialism, in which we analyzed the increase of visual 

impairment in the elderly and the importance of the rehabilitation process, which should 

be made possible through public policies that contribute to the autonomy and 

protagonism of the subjects. Thus, from interviews with social workers, we identified 

that the professional work of Social Work contributes to the development and / or 

rescue of users' autonomy and independence, and the services, lectures, clarifications of 

rights and workshops act in the perspective of strengthening bonds and warranty 

thereof. In interviews with the elderly, we understand the importance of rehabilitation 

services, projects and workshops, as they allow these subjects to recognize skills and 

potentialities they believed to be lost. In this way, they build social bonds and feel able 

to include themselves and develop in society. 

 

 

Key-words: Social Work. Autonomy. Aging. 
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INTRODUCÃO 

 

O presente trabalho foi pensado a partir da experiência no estágio obrigatório em 

Serviço Social realizado no período de agosto de 2017 à dezembro de 2018, na 

istituição São José Operário em Campos dos Goytacazes (instituição sem fins 

lucrativos), que realiza um trabalho de assistência a pessoas com deficiência visual e 

baixa visão por meio de projetos voltados para a construção da autonomia de seus 

usuários. Neste sentido, realizamos a pesquisa a partir do método do materialismo 

histórico dialético elaborado por Marx, por ser “o método da pesquisa que propicia o 

conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto” 

(NETTO, 2011, p. 22). Metodologicamente recorremos à pesquisa de tipo descritiva e 

de caráter qualitativo, visto que tínhamos como objetivo descrever as características do 

estudo realizado. Para tanto, optamos pela pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

por meio da participação na oficina de Arteterapia
1
. 

Nessa perspectiva, foi previsto recorrer às publicações dos últimos cinco anos 

(2019-2015) em seis revistas acadêmico científicas disponíveis online e que são 

relevantes para a categoria profissional: quais sejam: Serviço Social e Sociedade, 

Temporalis, Katálysis, O Social em Questão, Sociedade em Debate e Ser Social. 

Nessas revistas, a partir de uma leitura inspecional elegidas pelas seguintes 

palavras chaves: Serviço Social, autonomia e envelhecimento foram selecionados sete 

artigos. Desta busca, após a leitura dos mesmos, apenas dois contribuíram efetivamente 

para o trabalho, quais sejam: Deficiência e cuidado: Implicações para as políticas 

públicas, publicado na revista “O Social em Questão” e Planejamento e Serviço Social 

publicado na Sociedade em Debate.  

Realizamos entrevistas semiestruturadas com todas as assistentes sociais do 

Serviço de Assistência São José Operário, totalizando quatro profissionais e com seis 

usuários que participavam da oficina de Arteterapia na Instituição, que foram 

convidados a participar do projeto mediante a apresentação dos objetivos do trabalho. 

Aceito o convite, foram realizadas entrevistas individuais com estes usuários, seguindo 

um formulário semiestruturado (apêndices B e C), além das atividades em grupo. 

                                                 
1
 A participação na oficina de Arteterapia ocorreu a partir da inserção no campo de estágio, no qual, por 

meio desta oficina, construímos vínculos com os idosos e realizamos a observação sensível para 

apreendermos o cotidiano dos mesmos. 
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Nas entrevistas individuais com as assistentes sociais, foram apresentados o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o formulário com perguntas sobre o 

trabalho profissional na área da assistência frente aos idosos com deficiência visual, 

direcionado por questões que abordavam sobre experiências profissionais, o trabalho em 

rede e os serviços desenvolvidos para inclusão destes usuários. 

Com os usuários, as entrevistas foram gravadas com a permissão dos mesmos e 

efetuadas a leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (apêndice A) que 

pôde ser assinado por cinco deles, pois possuíam total conhecimento do braile. 

Objetivou-se a aproximação da realidade empírica, por meio de questões norteadoras, 

sobre a instituição, as atividades oferecidas, a autonomia, independência e a aceitação 

da deficiência. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 

a deficiência visual atinge 3,5% dos brasileiros totalizando cerca de 285 milhões de 

pessoas. Entre as pessoas que manifestaram ter deficiência visual, aproximadamente 6,5 

milhões declararam ter a dificuldade de forma severa e 6 milhões afirmaram que tinham 

dificuldade de enxergar. Destas, mais de 506 mil informaram serem cegas e outros 29 

milhões de pessoas declararam possuir alguma dificuldade permanente de enxergar, 

ainda que usando óculos ou lentes.  

Segundo a Cartilha do Censo de Pessoas com Deficiência de 2010, a deficiência 

visual teve maior proporção na população acima de 65 anos, mostrando o processo de 

envelhecimento e a consequente perda de funcionalidades, ocorrendo em quase metade 

da população desse segmento (49,8%). 

No ano de 2010, o percentual de pessoas idosas, no Brasil, era cerca de 10,8% 

do total da população correspondendo a aproximadamente 20 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais. Isso mostra que o processo de envelhecimento vem aumentando na 

população brasileira, tendo como explicação o declínio da fecundidade e o crescimento 

da esperança de vida (IBGE, 2010). 

O envelhecimento é um processo biológico e a acuidade visual diminuída se 

torna normal na população idosa, pois existem alterações orgânicas comumente 

manifestadas durante o envelhecer que levam a diminuição da acuidade visual, a qual 

pode ser ou não restabelecida, entretanto tem repercussões importantes na capacidade 

funcional dos idosos. O grau intenso ou muito intenso da limitação impossibilita 16% 

dos deficientes visuais de realizarem atividades cotidianas (IBGE, 2010). 
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Na região sudeste, onde estamos situados, 2.508.587 de pessoas declararam ter 

algum tipo de deficiência visual (IBGE, 2010). A perda da capacidade visual produz 

diferentes consequências na vida dos idosos e de seus familiares, dando origem a 

problemas psicológicos, sociais e econômicos, pois implica em perda de autoestima, de 

status, que leva a diminuição da qualidade de vida, estando associada à vitalidade, 

dignidade, intimidade com os familiares, entes queridos e segurança financeira. São 

carências difíceis, mas que podem ser amenizadas com o apoio de familiares e com a 

viabilização dos direitos por parte dos profissionais que irão atendê-lo (FILHO et. al., 

2012). 

Com base nesses dados, identifica-se a importância do trabalho da Instituição 

São José Operário, que possui uma equipe interdisciplinar que trabalha para minimizar 

os danos sofridos pelas famílias e usuários, o serviço tem por finalidade promover a 

autonomia e inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. 

O serviço identifica as necessidades e encaminha para o acesso aos benefícios, 

programas de transferência de renda e para a rede de políticas setoriais. 

Neste contexto, percebe-se a importância da autonomia para o desenvolvimento 

humano e social. Independente da condição em que se encontram estes sujeitos, como 

todos os demais possuem direitos civis, políticos e sociais. Segundo o Código de Ética 

em vigência, o Serviço Social, enquanto profissão trabalha na perspectiva de viabilizar 

direitos, para efetivação da inclusão social, no combate a todas as formas de preconceito 

e discriminação, bem como contribuir no desenvolvimento da autonomia, 

independência e no fortalecimento dos vínculos sociais. Nessa perspectiva é possível 

refletir sobre os desafios impostos a profissão e desenvolver a atuação profissional, 

visando uma prática consciente e eficaz.  

Face ao exposto, o presente trabalho intitulado “O trabalho profissional das 

assistentes sociais frente às demandas apresentadas por idosos com deficiência visual na 

Instituição São José Operário” encontra-se estruturado em dois capítulos. No primeiro, 

as reflexões se organizam em torno das políticas sociais direcionadas a idosos e 

deficientes visuais. Inicialmente fizemos um breve esboço sobre a Política Nacional de 

Assistência Social que faz parte de um sistema de proteção amplo, denominado de 

Seguridade Social, em seguida versamos sobre a Constituição Federal de 1988, que 

certificou o amparo social aos idosos; a Lei Orgânica de Assistência Social; a Política 

Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Vimos ainda que os idosos com deficiência ou 

limitação incapacitante devem ter atendimento especializado, e neste sentido, é 



12 

 

 

 

instituída a Lei n° 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

destinada a promover a inclusão social.  

Considerando a velhice como uma construção social, realizamos breves 

considerações a respeito do aumento da população idosa e a prevalência da deficiência 

nessa idade, sendo associado ao declínio da fecundidade e acréscimo da longevidade. 

Abordamos sobre a inclusão da pessoa com deficiência e os desafios a serem superados 

para que não se persista o preconceito e a discriminação.  

No segundo capítulo, apresentamos um breve histórico da Instituição São José 

Operário, os projetos e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Idosos, no qual obtivemos aproximação, que tem como foco contribuir no processo de 

envelhecimento saudável além de fortalecer os vínculos familiares e desenvolver a 

autonomia dos usuários. Ressaltamos a respeito do trabalho do Serviço Social na 

instituição e as reflexões das entrevistas realizadas com as quatro profissionais, no 

sentido de apreender as ações que contribuam para inclusão da pessoa com deficiência 

de forma que exerçam sua autonomia. 

Analisamos as entrevistas e atividades realizadas com seis idosos que participam 

da oficina de Arteterapia, enfatizando o processo da perda da acuidade visual, o 

relacionamento familiar, as experiências construídas após a inserção na Instituição e as 

ações profissionais que podem ser desenvolvidas para que os usuários desenvolvam 

habilidades que acreditam perdidas, fortaleçam os vínculos e efetivem a autonomia e 

independência.  

Por fim, nas considerações finais, pontuamos sobre a Política Nacional de 

Assistência Social, como direito do cidadão e dever do Estado. Consideramos a 

relevância do trabalho profissional do Serviço Social para efetivação da Inclusão Social 

e destacamos a importância dos serviços de reabilitação direcionados aos idosos com 

deficiência visual, propiciando aos mesmos o resgate da autonomia e independência. 
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CAPÍTULO I - OS DIREITOS DE IDOSOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: A 

CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA E EFETIVAÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL 

 

1.1 - Breve esboço sobre as Políticas Sociais direcionadas a estes usuários 

 

Os benefícios sociais constituem um direito social legalmente assegurado aos 

cidadãos brasileiros no âmbito da proteção social básica. No Brasil, a Assistência Social 

faz parte de um Sistema de Proteção Social amplo, denominado Seguridade Social. O 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem por lógica a gestão das ações na área 

da Assistência Social, organizada de forma descentralizada e participativa. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a assistência social passou a ser inscrita 

como política pública, na qualidade de um direito fundamental e social. 

A seguridade social é definida na Constituição Federal, no artigo 194, (p.117), 

“como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. É, portanto, integrante do sistema de seguridade social no Brasil, 

juntamente com as políticas de previdência social e saúde. Nos artigos 203 e 204 da 

Constituição é colocado que: 

 
Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independente da contribuição à seguridade social.  

Art. 204 – As ações governamentais na área da assistência social serão 

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social.  

 

Neste sentido, a lei 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi 

criada como forma de regulamentar o disposto nos artigos 203 e 204 da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe sobre os princípios, diretrizes, organizações, gestões, 

prestações e financiamento da Assistência Social. A LOAS traz um novo significado 

para a Assistência Social enquanto política pública de seguridade, direito do cidadão e 

dever do Estado. 

A concessão de auxílios e benefícios é uma prática inerente de atenção por parte 

da assistência social, a qual se construiu no campo do direito. Portanto a LOAS 

reconhece dois tipos de benefícios: os eventuais (artigo 22) e o Benefício de Prestação 

Continuada — BPC, (artigo 20), de modo que este último se refere ao reconhecimento 

constitucional do artigo 203 em seu quinto item da Constituição, que prevê: 
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[...] a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 

lei. (BRASIL, 1988, p. 122). 

 

Os benefícios eventuais e o Benefício de Prestação Continuada compõem, assim, 

o escopo de provisão à atenção básica, afiançados na LOAS em benefícios 

socioassistenciais, destinados ao enfrentamento da exclusão social e das demandas de 

vulnerabilidade social por meio de serviços, programas e projetos. O BPC é um 

benefício da Assistência Social, previsto pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela LOAS, que destaca: 

 
Art. 1°. Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que prevê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento necessário as necessidades básicas (BRASIL, 1993, 

p.1). 

 

Na área da Assistência Social, considerando a alta desigualdade populacional foi 

imprescindível a criação de Políticas Públicas de Assistência Social, pois ela reconhece 

que cada local possui uma realidade diferenciada, devendo as pessoas serem atendidas 

de acordo com suas demandas, o que contribui para a efetivação dos seus direitos. A 

Política Nacional de Assistência Social possui como objetivos prover serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, 

indivíduos e grupos que deles necessitam, bem como assegurar que as ações no âmbito 

da Assistência Social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência 

familiar e comunitária. Nesta direção, a presente política busca efetivação da assistência 

social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado (BRASIL, 2004). 

É válido salientar que em conformidade com os princípios do Código de Ética, 

os profissionais de Serviço Social lutam pela garantia e defesa intransigente dos direitos 

humanos e na recusa do arbítrio e do autoritarismo; na defesa da radicalização da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente 

produzida; no posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegurem 

universalidade de acesso aos bens e serviços, bem como sua gestão democrática; e no 

empenho para eliminar as formas de preconceito. 

Realizam ações de cunho socioeducativo na prestação de serviços sociais 

garantindo aos sujeitos acesso aos direitos e os meios de se efetivar. Segundo Iamamoto 

(2017, p.22). 
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A presença de forças sociais e políticas reais que permite à categoria 

profissional estabelecer estratégias político-profissionais no sentido de 

reforçar interesses das classes subalternas, alvo prioritário das ações 

profissionais. 

 

Nessa perspectiva, as políticas sociais são fundamentais para o exercício 

profissional do Serviço Social, que em resposta às demandas institucionais e da própria 

dinâmica da sociedade e do Estado teve suas primeiras áreas de atuação na Previdência 

Social.  

De acordo com a cartilha de Reflexões e desafios do Ministério de Previdência 

Social:  

 
Se não houvesse Previdência, 34% dos idosos urbanos estariam entre os 10% 

mais pobres do país em 2008; no entanto, em função das transferências 

previdenciárias e assistenciais, os aposentados concentram-se nos 50% 

superiores da escala de distribuição de renda, onde estão 79% dos 

beneficiários (BRASIL, 2009, p.9). 

 

A Previdência Social é um direito do trabalhador contribuinte, que abrange o 

sistema de proteção social com significativa cobertura de riscos sociais. E o Serviço 

Social possibilita aos cidadãos atendimentos para esclarecer e garantir quais são os seus 

direitos sociais e os meios de exercê-los, estabelecendo resoluções que emergem das 

relações sociais nos diversos espaços em que atuam.  

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (PNI) e o Estatuto do Idoso são 

legislações que reafirmam as políticas de seguridade social (saúde, previdência e 

assistência) contemplando fatores como educação, lazer e convívio. Essas legislações se 

caracterizam como avanços e conquistas da população envelhecida. A PNI foi instituída 

pela Lei 8.842/94, regulamentada em 3/6/1996 através do decreto 1.948/1996, que 

amplia os direitos dos idosos.  

Essa política é norteada por princípios que dizem respeito à família, a sociedade 

e o Estado, que tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o 

direito à vida. O processo de envelhecimento é um processo peculiar que diz respeito à 

sociedade em geral, devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos. 

Diante disso, o idoso não pode sofrer discriminação de qualquer natureza, sendo o 

principal agente e o destinatário das transformações a ser efetivada por meio dessa 

política, e ao se tratar da falta de condições econômicas, dispõe ao Poder Público este 
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provimento, observando as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil que 

deverão ser aplicadas de acordo com a lei (BRASIL, 1994).  

No entanto, a Política Nacional do Idoso encontrou grandes entraves na sua 

execução, como a ruída estrutura de saúde pública do Brasil. Diante disso, as 

organizações sociais do segmento idoso reivindicaram por direitos, portanto, em 1º de 

outubro de 2003, foi sancionada a Lei 10.741, nomeada de Estatuto do Idoso, que tem o 

propósito de assegurar os direitos sociais às pessoas idosas. Com essa Lei foi permitida 

ao Ministério Público atuar em favor da efetivação destes. 

Composto por 118 artigos, o Estatuto do Idoso regula os direitos destinados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, versa sobre o direito à vida, liberdade, 

saúde, educação, previdência, assistência entre outras áreas que abarcam a proteção do 

segmento idoso. Institui as penalidades quando a pessoa idosa é vítima de negligência, 

determina a alimentação prestada a pessoa idosa, legaliza as oportunidades de acesso à 

educação, além de prever a prioridade de atendimento prestado pelo Sistema único de 

Saúde (SUS) e o acesso a medicamentos às pessoas a partir de sessenta anos (BRASIL, 

2003). 

De acordo com o Estatuto do Idoso, em seu art. 39: 

 
aos maiores de sessenta e cinco anos fica assegurada a gratuidade dos 

transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos serviços 

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 

§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer 

documento pessoal que faça prova de sua idade. § 2o Nos veículos de 

transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por 

cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de 

reservado preferencialmente para idosos. § 3o No caso das pessoas 

compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) 

anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para 

exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste 

artigo (BRASIL, 2003, p.18). 

 

Ao abordarmos sobre idosos com deficiência ou com limitação incapacitante, 

destacamos que o atendimento deve ser especializado, no entanto estes sujeitos nem 

sempre conseguem clamar por seus direitos nas mesmas condições em que o fazem as 

pessoas sem deficiência.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir dos dados publicados 

em 2011, um bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência no mundo, isso significa 

uma em cada sete pessoas. O Comitê das Nações Unidas discorre sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, apontando que as mesmas devem participar de processos 

públicos de tomadas de decisões sobre seus direitos, afirmando que são cidadãos 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues.html
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possuidores de direitos e obrigações, participantes e construtores da sociedade (ONU, 

2011). 

Neste contexto, é instituída a Lei n° 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Destinada a assegurar e a 

promover em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania 

(BRASIL, 2015). Nesta perspectiva, os deficientes visuais tornam-se participantes dos 

diversos espaços de discussões, propiciando aos mesmos exercerem seus direitos na 

sociedade.  

Neste sentido, o Serviço Social contribui para a equidade, por meio de um 

projeto ético-político profissional que realiza a interface com políticas públicas com o 

objetivo de defender e reafirmar direitos lutando para a implementação de políticas 

articuladas a direitos universais e equânimes, orientados pela perspectiva de reduzir as 

desigualdades sociais e propor oportunidades de condições.  

Os deficientes visuais necessitam da segurança, independência e autonomia 

previstas na Constituição Federal de 1988. Estes sujeitos necessitam atingir sua 

independência, neste processo, as instituições especializadas podem contribuir 

significativamente em favor da autonomia das pessoas com deficiência visual. 

Diante disso, temos o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos 

(SCFV), que é um conjunto de serviços realizados em grupo, de acordo com o seu ciclo 

de vida, e que busca complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações 

familiares e comunitárias e promove a integração e a troca de experiências entre os 

participantes, valorizando o sentido da vida. Ressalta-se também que algumas famílias 

acabam internalizando e reproduzindo o preconceito, aceitando o estigma de incapaz e 

limitando o convívio social da pessoa com deficiência. 

O Serviço Social, enquanto profissão, está diretamente vinculado às demandas 

oriundas das contradições produzidas pelo conjunto das relações sociais de produção e 

reprodução da sociedade capitalista, especificamente em sua fase monopolista. É nesse 

movimento processual de desenvolvimento da sociedade capitalista, paralelo ao 

agravamento das contradições a ela inerentes, materializada e expressa na questão 

social, que a prática do Serviço Social se institucionaliza (CEOLIN, 2014). 

Portanto, o uso dos instrumentos técnicos operativos pode ser visto como uma 

estratégia para a realização de um trabalho. Como todos os profissionais têm seus 
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instrumentos de trabalho, e sendo o assistente social um trabalhador inserido na divisão 

social e técnica do trabalho, necessita de bases teóricas, metodológicas, técnicas e ético-

políticas necessárias para o exercício profissional. Os instrumentos técnico-operativos 

são como um “conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permitem a 

operacionalização da ação profissional” (MARTINELLI, 1994 p. 137). 

Iamamoto (2011) problematiza o trabalho do assistente social em tempos de 

capital fetiche expressando o significado da profissão e a tensão existente entre o 

projeto ético- político e o estatuto assalariado da profissão. Neste contexto, ressalta que 

os assistentes sociais atuam na intermediação entre bens e serviços que a sociedade 

procura, adotando uma postura investigativa da realidade na totalidade que visa atender 

aos interesses coletivos ainda que muitas vezes essa abordagem seja com um foco 

individual, interferindo nos conflitos das relações sociais. 

O SCFV promove ações que contribuem para a reconstrução da autonomia e a 

inclusão social. Sendo que a conquista ou a reconquista da autonomia pessoal e social 

desta população está ligada com a qualidade de vida, pois os idosos que participam dos 

serviços de reabilitação adquirem uma nova conduta reabilitacional e amenizam os 

impactos decorrentes da limitação visual. Segundo Romani, estes idosos: 

 
sofrem menos quedas, cometem menos erros com medicações, apresentam 

menos depressão e menor isolamento social, são mais independentes e têm 

melhor qualidade de vida com menos perturbações emocionais (ROMANI, 

2005, p. 649). 

 

De acordo com a assertiva acima, por meio de seus direitos garantidos, os 

deficientes visuais desfrutam de uma melhor qualidade de vida, tornando-se incluídos 

na sociedade, participantes dos serviços de reabilitação e efetivando a sua autonomia. 

As políticas públicas direcionadas a idosos e deficientes visuais permitem aos mesmos 

ocuparem o seu espaço e exercerem os seus direitos de cidadão assegurados pela Lei.  

Segundo Couto e Martinelli, (2009) o Serviço Social enquanto profissão pautada 

no projeto profissional tem seu processo de trabalho movido pela formação “teórica 

dialética crítica, que capacita o assistente social a compreender o contexto social, 

econômico, cultural e político” (COUTO e MARTINELLI, 2009, p. 95), direcionado 

aos interesses da população e no atendimento as demandas apresentadas. Nesse sentido, 

a implementação de políticas públicas é um instrumento importante na busca por 

direitos amplos, universais e equânimes, orientados pela perspectiva de amenizar as 

desigualdades sociais.  
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1.2 - Envelhecimento e deficiência: a importância da autonomia  

 

O Brasil possui aproximadamente 21,872 milhões de pessoas com 65 anos ou 

mais, dos quais 67,7% possuem algum tipo e grau de deficiência, prevalecendo a visual 

e a motora. O país registra uma média de 1,94 filhos por mulher, estando abaixo da taxa 

de reposição populacional que é de 2,1 filhos por mulher (IBGE, 2010). 

O processo de envelhecimento é uma experiência individual, existem pessoas 

aos 65 anos que apresentam incapacidades, outras estão cheias de vigor. O avanço da 

idade é um processo contínuo, atualmente o idoso aparece de forma estereotipada, 

associada à dependência ou fardo. As imagens negativas associadas à velhice segundo 

Schneider e Irigaray (2008, p. 586) “atravessam os séculos e, ainda hoje, mesmo com 

tantos recursos para prevenir doenças e retardá-las, é temida por muitas pessoas e vista 

como uma etapa detestável”.  

A construção da velhice é resultado de valores e princípios associados pela 

sociedade, que podem ser vivenciados de forma positiva ou negativa. Os estereótipos 

que refletem os idosos geralmente são o de: teimoso, humor alterado, dependente, 

trazendo prejuízo a vivencia social uma vez que estes internalizam essas associações e 

não almejam perspectiva de vida, assumindo o declínio e a incapacidade (SCHNEIDER 

E IRIGARAY, 2008). 

O envelhecimento faz parte da natureza humana, “e neste processo, a presença 

da família, bem como a interação com a sociedade, são de extrema importância, visto 

que podem contribuir na adaptação dos idosos” (ALVES, 2014. p. 18) fazendo-os 

entender que a vida não termina na velhice, que o conhecimento que adquiriram pode 

ser passado para os seus descendentes, proporcionando-os o resgate da qualidade e do 

gosto pela vida.   

Por meio do convívio familiar, os idosos se sentem seguros ao lidar com as 

limitações que advém do envelhecimento, que é um processo progressivo relacionado a 

fatores físicos que podem provocar perda gradual da acuidade visual, auditiva e da 

capacidade motora do indivíduo (IBGE, 2010).  Segundo Medeiros e Diniz (2004, p. 

108) “com o envelhecimento crescente da população, o principal grupo de deficientes 

concentra-se entre os idosos”, essa aproximação entre envelhecimento e deficiente faz o 

autor subscritor abordar sobre a prevalência da deficiência nesta população. 

De acordo com dados do IBGE (2010), em relação à proporção com pelo menos 

uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora) segundo os grupos de idade 
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constatou-se que (7,5%) das crianças de 0 a 14 anos de idade apresentaram pelo menos 

um tipo de deficiência. A prevalência da deficiência (24,9 %) na população de 15 a 64 

anos de idade e atingiu mais da metade da população de 65 anos ou mais de idade 

(67,7%). 

 

 

Elaborado por; IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

O aumento da deficiência em relação à idade está associado ao acréscimo da 

expectativa de vida, estando relacionado a “mudanças culturais e avanços obtidos em 

relação à saúde e às condições de vida, tais como: redução da taxa de fecundidade, 

queda de mortalidade infantil e hábitos alimentares saudáveis” (KUCHEMANN, 2012, 

p. 167).  

Medeiros e Diniz (2004. p.113) apresentam que: 

 
(...) o envelhecimento vem acompanhado de algumas limitações nas 

capacidades físicas e, às vezes, intelectuais, mas, apesar do envelhecimento 

crescente de quase todas as populações do mundo, na maioria delas pouco ou 

nada se tem feito para que essas limitações não se tornem causa de 

deficiências. (...), na ausência de mudanças na forma como as sociedades 

organizam seu cotidiano, que todos seguem em direção a uma fase da vida 

em que se tornarão deficientes, o que motiva, ainda que por meio da defesa 

de interesses egoístas, a melhoria das políticas públicas voltadas à 

deficiência. 

 

Para exercer o direito à cidadania e a inclusão social das pessoas com 

deficiência, é necessário que sejam oferecidos meios de aplicar suas habilidades. Sendo 
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fundamental que o Estado foque em políticas públicas, que favoreçam um conjunto de 

medidas que possam garantir o bem-estar e o exercício da cidadania.  

Entretanto, existem desafios a serem superados para esta inclusão, visto que na 

sociedade persistem preconceitos e discriminação o que se torna um empecilho e um 

desafio neste processo, fazendo com que a pessoa com deficiência se retraia e abra mão 

do convívio social. Segundo Heller (1985, p. 59) “todo preconceito impede a autonomia 

do homem, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato da escolha (...)”. Diante 

disso, podemos desvendar as implicações para conquista/ou reconquista da autonomia 

de idosos com deficiência visual. 

A respeito da autonomia, torna-se relevante afirmar que é um termo de origem 

grega e seu significado está relacionado com independência ou autossuficiência, é um 

conceito que determina a liberdade de gerir livremente a sua vida, realizando 

racionalmente as suas próprias escolhas. De acordo com Aciem e Mazzota (2013), a 

autonomia de pessoas com deficiência visual pode ser avaliada em atividades 

cotidianas, por meio de relações pessoais e sociais, na possibilidade de locomoção 

independente e participação e desempenho de atividades.  

Neste sentido, é valido salientar a respeito das contribuições do Serviço Social 

para a inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade, de forma a exercer 

suas potencialidades e autonomia. Segundo Sposati (2007), a proteção social deve 

garantir meios de fortalecer a autonomia, autoestima, participação, protagonismo e 

inclusão social. Composta por um conjunto de direitos que estabelece a segurança e 

dignidade dos cidadãos. Sposati, (2007, p.453) destaca que: 

 
O Estado, como responsável pela efetivação dos direitos do cidadão, deve ser 

ao mesmo tempo gestor estratégico, fornecedor de recursos, regulador, 

produtor direto de serviços e estimulador da inclusão social na sociedade. 

 

Diante disso, podemos enfatizar que na perspectiva apresentada por Coimbra 

(2003), o processo de autonomia das pessoas com deficiência visual é uma ação que 

deve ser construída com o esforço de todos que convivem com os sujeitos, para que se 

possibilitem práticas que alcancem a autonomia e a inclusão social. 

Este autor, ao discutir sobre a autonomia das pessoas com deficiência expressa 

que: 

 
[...] autonomia significa o domínio do ambiente físico e social, preservando a 

particularidade e a dignidade da pessoa que exerce. Nesse caso, o sujeito 

portador de deficiência tem controle dos vários ambientes físicos e sociais 
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que ele queira ou necessite frequentar para atingir seus objetivos. A prontidão 

físico-social daquele portador e a realidade de um determinado ambiente são 

requisitos indispensáveis para sua autonomia, o que significa que ele pode ter 

mais condições autônomas em um ambiente do que em outro (COIMBRA, 

2003, p.107). 

 

Portanto, incluir é fazer com que o sujeito construa a sua autonomia a partir da 

participação na vida política, econômica e social. As limitações apresentadas aos idosos 

com deficiência podem ser minimizadas por meio do reconhecimento e legitimação dos 

direitos do idoso e do deficiente na sociedade, pois garante que os indivíduos convivam 

e compartilhem os espaços sociais. A inclusão é, dessa forma, “um movimento global 

que disseminou a ideia de igualdade de oportunidades e abriu portas para a aceitação 

das diferenças e dos diferentes” (MONTEIRO, 2012. p. 6), contribuindo para a melhoria 

da qualidade de vida dos usuários.  

Enfim, diante do exposto, é possível apreender sobre as políticas direcionadas a 

idosos e deficientes, que são um sistema de leis para regular as relações sociais, o 

respeito, o direito a uma vida com dignidade, bem como a promoção dos direitos e 

liberdade dos deficientes, que garante a inclusão social e cidadania. É necessário que 

estes assuntos sejam debatidos nos espaços públicos, para que haja uma sensibilização 

por parte do governo e da sociedade no sentido de um novo olhar sobre o processo de 

envelhecimento e assim sejam realizadas ações que enfatizem sobre uma velhice 

saudável. Neste sentido, é de suma importância a atuação dos profissionais nos serviços 

de reabilitação direcionados a este público. 
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CAPÍTULO II - O SERVIÇO SOCIAL NA INSTITUIÇÃO SÃO JOSÉ 

OPERÁRIO 

 

O Serviço de Assistência São José Operário fundado em 1° de maio de 1963, 

com a finalidade de reabilitar, capacitar e incluir pessoas com deficiência visual na 

sociedade. Está localizado na Cidade de Campos dos Goytacazes que é o maior 

município do interior do Estado do Rio de Janeiro, situado na região norte fluminense. 

No Plano Municipal, na página 211 é abordado sobre a média complexidade, porém, 

não menciona sobre o Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência, idosos e 

suas famílias, uma vez que esse serviço é realizado pelas Organizações da Sociedade 

Civil por meio de convênios. 

A instituição São José Operário, é a única do interior do Rio de Janeiro que 

realiza um trabalho de assistência a cento e setenta e três pessoas com deficiência visual 

e baixa visão, por meio de projetos voltados pra a construção da autonomia de seus 

usuários.  

Estes projetos são: “Fortalecimento de Vínculos: Uma Questão de Direito e 

Cidadania e o Programa Aprendendo através dos Sentidos: Garantindo a Cidadania”, 

com oficinas de Estimulação Precoce, Orientação e Mobilidade, Práticas para uma Vida 

Independente (PEVI), Sorobã
2
, Braille, Escrita Cursiva

3
, Jardim Sensorial

4
, 

Equoterapia
5
, Experimentação Corporal

6
, Sistema Dosvox

7
, Arteterapia

8
, Bateria e 

Percussão. 

Atualmente, a Instituição conta com quatro assistentes sociais e, oferece o 

Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade para pessoas com 

deficiência, idosos e suas famílias conforme a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (CNAS, Resolução n° 13 de 13 de maio de 2014). É realizado 

atendimento especializado às famílias e às pessoas com deficiência com algum grau de 

                                                 
2
É um instrumento de cálculo que tem como objetivo realizar contas com rapidez e perfeição, sendo uma 

grade onde são colocados cubos com números em braille. 
3
É utilizada no processo de reabilitação de pessoas cegas, que consiste em orientações e práticas 

pedagógicas e metodológicas a ser adotada nos atendimentos de escrita cursiva e pré-braille. 
4
Espaço com plantas onde são explorados os sentidos do tato, audição, olfato e paladar, utilizado com a 

finalidade pedagógica. 
5
É um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e 

interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial 

de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais (ANDE-BRASIL, 1999). 
6
Promove atividades lúdicas que envolvam a conscientização corporal e a sensibilidade. 

7
Sistema computacional, baseado no uso intensivo de síntese de voz. 

8
Atividades desenvolvidas por meio de pinturas, desenhos, modelagem, escultura, poesia e dança. 
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dependência, buscando promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria na 

qualidade de vida dos participantes.  

Dentre os serviços oferecidos pela Instituição São José Operário, obtivemos 

aproximação com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos, 

contido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (CNAS, 2014). Tem por 

foco o desenvolvimento de atividades que contribuem no processo de envelhecimento 

saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de 

vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situação de risco 

social.  

A intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e 

demandas dos idosos e considerar a vivência em grupo, as experimentações artísticas, 

culturais, esportivas e de lazer. A valorização das experiências constitui formas 

privilegiadas de expressão, interação e proteção social pois estimulam e potencializam 

condições de escolher e decidir. 

 

2.1 - O Trabalho realizado pelas assistentes sociais na Instituição: a fala das 

profissionais  

 

As pessoas idosas com deficiência visual, que em função da particularidade de 

sua situação perderam a visão, recorreram a Instituição São José Operário a procura de 

um serviço de reabilitação que garanta autonomia e independência. Nessa perspectiva, 

por meio de entrevistas individuais com as quatro assistentes sociais da instituição, 

referenciadas por A, B, C e D, analisamos o trabalho profissional direcionado a este 

público alvo. Segundo a entrevistada A, o trabalho consiste em atender a família e os 

usuários sob a perspectiva da inclusão, habilitação e reabilitação, para que se viabilize e 

garanta os direitos sociais.  

O trabalho profissional do Serviço Social com deficientes visuais e seus 

familiares proporciona o protagonismo das famílias frente aos problemas apresentados e 

a nova realidade vivenciada pelos mesmos, viabilizando recursos, “trabalhando o 

fortalecimento da autoestima, instigando a criatividade, assimilando novas tecnologias 

mediante o uso da sensibilização, promovendo mudanças, auxiliando na tomada de 

decisões” (GUEDES e REI, 2013, p. 6), essas atitudes reconstroem e fortalecem os 

vínculos dos deficientes visuais com seus familiares e na sociedade em que vive, 

possibilitando a inclusão e favorecendo sua autonomia (GUEDES e REI, 2013). 
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Neste sentido, constatamos que a intervenção realizada pelas profissionais, é de 

significativa importância para o desenvolvimento do trabalho, portanto, ao 

perguntarmos sobre esta temática, todas relataram que realizam escuta qualificada, 

entrevistas, visitas domiciliar encaminhamentos e relatórios.  

Segundo Cardoso (2008), a intervenção realizada pelo Serviço Social consta em 

viabilizar direitos ao usuário e sua família, realizar visitas domiciliares no sentido de 

identificar demandas e situação de violência e ou violação de direitos, acionando 

mecanismos para respostas de tais condições, para tanto, o Serviço Social realiza a 

acolhida, a escuta qualificada, presta informação, comunicação, orientação, 

encaminhamento para a rede de serviços locais, construção do plano individual ou 

familiar, estudo social, diagnósticos socioeconômicos, elaboração de relatórios, 

mobilização e fortalecimento de convívio. A intervenção social procura resgatar os 

direitos e os serviços assistenciais, 

 

que visam incluir, proporcionar estímulos à autonomia, emancipação e 

exercício de cidadania dos sujeitos, que num determinado momento histórico, 

foram efetiva e deliberadamente impedidos dos mecanismos de 

desenvolvimento social, nas suas mais diversas expressões, inclusive do 

direito aos questionamentos próprios desta segregação (CARDOSO, 2008, 

p.28). 

 

Assim, podemos considerar que a inclusão das pessoas com deficiência é um 

desafio coletivo, que deve ser viabilizado por meio de políticas públicas que contribuam 

para o seu protagonismo. De forma direta ou indireta estes sujeitos reivindicam seus 

direitos, portanto, devem ser sujeitos autônomos e protagonistas de sua própria história 

(SILVEIRA, 2016). 

Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Art. 8°, 

 
é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à sexualidade, à paternidade, e à maternidade, à alimentação, à 

habitação, à educação, à profissionalização [...] (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Neste sentido, apreendemos por meio das entrevistas B, C e D, que umas das 

demandas que os idosos apresentam ao Serviço Social está relacionado ao 

esclarecimento de direitos. Na instituição, os profissionais realizam atendimento 

especializado às famílias e às pessoas com algum grau de dependência, sendo, portanto, 

um serviço de relevância para o acesso e garantia de direitos. 

Conforme Passos (2014, p.44-45) podemos expressar que: 
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apesar de estar subjugado a lógica e as contradições da divisão social e 

técnica do trabalho, o assistente social, tem a possibilidade de atribuir à 

direção social ao seu exercício profissional advinda da autonomia a que 

dispõe e que está resguardada na legislação profissional. 

 

Essa atuação pautada no projeto ético político da profissão deve fundamentar-se 

na compreensão de que este projeto apresenta a autoimagem da profissão, seus 

objetivos, funções, normas e conceitos teóricos que a norteiam e legitimam socialmente. 

O projeto profissional do Serviço Social é construído em um espaço heterogêneo, (...), 

com direção marcada pelo compromisso com a classe trabalhadora e que teve como 

primeira condição a crítica e recusa do conservadorismo profissional presente desde a 

origem da profissão (NETTO, 2009). Este projeto, defensor dos direitos sociais e de 

cidadania, centraliza a resistência a toda e qualquer forma de discriminação, opressão e 

autoritarismo, aposta na redução da subalternidade, por meio do fortalecimento dos 

movimentos sociais e em práticas cotidianas de contestação. Para Yazbek (2014) no 

momento em que a coletividade se reconhece como classe trabalhadora e adquire 

protagonismo social, coloca as lutas dos subalternos em um novo patamar, com a 

perspectiva de constituir sujeitos políticos e como parte de um projeto de classe, tendo 

como desígnio produzir uma nova cultura em que prevaleçam seus interesses. 

Trata- se de uma construção coletiva com a participação dos assistentes sociais, 

das entidades representativas da categoria com legitimidade política e habilidade 

organizativa, permitindo a participação dos profissionais nas lutas para defender os 

interesses dos usuários (YAZBEK, 2014). 

Segundo a entrevistada B, os idosos na instituição possuem autonomia para 

realizar as atividades que desejam, destacando que:  

 
Procuramos respeitar os desejos e anseios dos idosos em relação as 

atividades em que pretendem realizar, sugerimos algumas, mas eles que 

escolhem. 

 

Por meio do Plano Individual de Atendimento (PIA), que é um instrumento que 

norteia as ações a serem realizadas, as profissionais organizam as atividades de acordo 

com os interesses dos usuários. Pois o objetivo do Serviço Social, segundo duas 

entrevistadas, consiste em: 

 
Proporcionar a interação, socialização e inclusão social, além de contribuir 

para efetivação de seus direitos (ENTREVISTADA B). 
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O objetivo é que dentro de suas limitações eles consigam ter a maior 

autonomia possível, o que reflete positivamente na autoestima e diminuição 

da sobrecarga do cuidador (ENTREVISTADA C). 

 

A expectativa inicial é reaprender habilidades que acreditam estar perdidas, por 

meio de projetos que incentivam a autonomia. E o Serviço Social atua com objetivo de 

amenizar o estigma de que a pessoa com deficiência visual é um sujeito que deve ser 

isolado da sociedade. Para Moraes (2019, p. 327) “a deficiência é entendida como 

resultado de interações pessoais, ambientais e sociais de pessoas com seu entorno”. 

Diante disso, abordamos com as entrevistadas sobre a autonomia dos idosos na 

instituição e no seio familiar. Elas nos relatam que: 

 
O processo é longo e contínuo. A reabilitação/habilitação do deficiente 

visual é complexa e demorada, além disso é somada as limitações advindas 

da idade (ENTREVISTADA B). 

Percebemos que o papel da família é de suma importância. O idoso que tem 

o apoio, carinho, cuidado dos familiares, se sente mais confiante, seguro, e 

por consequente, se sai melhor nas atividades/relacionamentos interpessoais. 

Buscamos estabelecer com as famílias discussões reflexivas através de 

encontros, palestras e atendimentos (ENTREVISTADA B). 

O trabalho do Serviço Social tem como norte a família, no fortalecimento de 

vínculos (ENTREVISTADA C). 

 

A perda da capacidade visual é considerada um sinal comum na velhice, estando 

relacionada ao aparecimento de doenças oculares, associando-se a limitação da 

autonomia e independência, sendo indicada conduta reabilitacional. E em tal contexto, 

não se pode deixar de lado a importância da família no processo de reabilitação destes. 

A capacidade de desenvolver suas habilidades e interação social dependerá deste 

relacionamento neste processo, para que favoreça a sua integração e promova qualidade 

de vida, assumindo um novo papel no ambiente no qual está inserido. Deixará de lado o 

papel do dependente, do incapacitado e assumirá o papel de uma pessoa atuante, com 

suas possibilidades e limitações, o que pode contribuir e enriquecer com sua experiência 

à vida cotidiana de sua família. Segundo Dias (2008. p. 55) “a família proporciona um 

apoio contínuo, participa na solução dos problemas, e aprende a ministrar os cuidados 

necessários”. Entretanto, a entrevistada D ressalta que:  

 
Muitas das vezes as famílias têm uma superproteção com seus idosos, 

impedindo assim que eles tenham mais autonomia. 

 

Os familiares por vezes, lidam com o idoso deficiente, como se ele não fosse 

mais capaz de realizar suas atividades. E este é um desafio a ser enfrentado pelos 
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profissionais da Instituição São José Operário, de modo que possam contribuir para que 

estas situações sejam contornadas, fazendo com que a família seja um suporte para a 

pessoa com deficiência visual e não uma barreira a sua emancipação. De acordo com a 

profissional, o Serviço Social desenvolve palestras voltadas para este público alvo, e 

assim visa: 

 
(...) contribuir para que eles através do nosso atendimento, oficinas, grupos 

se tornem mais independentes e assim adquiram sua autonomia 

(ENTREVISTADA D). 

 

A autonomia destes sujeitos é construída nas vivências institucionais, por meio 

da interação e vínculos constituídos, na família durante incentivos proporcionados e na 

sociedade com o acesso e garantia de direitos, para que assim desenvolvam e assumam 

uma postura autônoma, que na visão de Coimbra (2003, p. 107), “significa o domínio 

do ambiente físico e social, preservando a particularidade e a dignidade da pessoa que 

exerce”, fazendo-se necessário a atuação de todos que convivem com o sujeito. Neste 

sentido, as ações profissionais desenvolvidas pelo Serviço Social, conforme a 

entrevistada C, são 

 
Realizadas em conjunto por meio de palestras, dinâmicas em grupo, bingos, 

participação em eventos externos. 

 

Nessa direção, planejar e desenvolver estratégias com a participação da 

coletividade estimula e potencializa recursos destes usuários no processo de habilitação, 

reabilitação e inclusão social. Bonin e Kruger (2015) declaram que para o Serviço 

Social o planejamento é um caminho que se “articulado com os outros instrumentos 

contribui para avançar no domínio de intervenções com competências técnicas e 

políticas” (BONIM e KRUGER, 2015,p.64), e assim efetive suas ações nos diferentes 

espaços de trabalho.  

Portanto, o fortalecimento dos vínculos com os usuários deve ser construído 

constantemente e a intervenção nas famílias em situação de violação de direitos e cujos 

vínculos familiares estão frágeis, mas não rompidos envolve a garantia da sua inclusão 

em redes sociais de atendimentos, sendo preciso desencadear estratégias de atenção. 

Neste contexto, compreendemos a necessidade de se pensar em ações que 

contribuam para garantir o respeito à autonomia e a dignidade das pessoas com 

deficiência visual, enfatizando que suas especificidades não os caracterizam como seres 
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inferiores e não está reduzida a uma minoria, mas a um fato ordinário e previsível no 

curso de vida das pessoas, assim como o envelhecimento. 

Neste sentido, ao final do estágio realizamos atividades em grupo com os idosos, 

no qual trabalharam com o tato na identificação dos bichinhos de pelúcia, fizeram uma 

autorreflexão sobre o medo do desconhecido e conversaram sobre as conquistas que se 

podem obter quando vencem os medos.  

 

2.2 - Uma análise sobre as entrevistas e experiências construídas com os idosos 

 

As experiências construídas com os idosos na instituição se deram na oficina de 

Arteterapia, na qual a autora subscritora deste projeto participou desde a inserção no 

campo de estágio, onde obtivemos a primeira aproximação com os idosos, construímos 

vínculos com os mesmos e conhecemos o trabalho realizado com os deficientes visuais. 

Por meio desta oficina, que possibilita estimular a criatividade e autoestima percebemos 

que os idosos expressavam sentimentos e emoções trabalhados pela arte e que não se 

limitavam a deficiência visual.   

Essa oficina visa garantir a eles uma melhor qualidade de vida por meio do lazer 

e atividades culturais em grupo e/ou individual incentivando e criando programas que 

garantam sua integração na sociedade e na família em conformidade com o Estatuto do 

Idoso.  

Estes participam na confecção de pinturas em telas, tapetes de saco, fuxico, 

trabalhos com jornal, tinta de tecido, revistas, confecção de vassouras ecológicas. Além 

disso, conversam, trocam experiências e vivencias em grupo, ouvem músicas e fazem 

reciclagem de materiais, objetivando garantir sua integração na família e na sociedade, 

dando a oportunidade de confeccionar trabalhos pelas suas próprias mãos e ao mesmo 

tempo exercitando os demais sentidos.  

Nesta perspectiva, após construir e fortalecer vínculos com estes usuários 

convidamos seis deles, referenciados por (B, C, D, M, O, R) a participarem de 

entrevistas e atividades que contribuíssem para o desenvolvimento de suas habilidades.  

Segundo os dados coletados nas entrevistas, os usuários apresentaram baixa 

escolaridade e exerciam uma profissão formal/informal antes de perderem a visão, 

portanto, tinham uma vida autônoma e ativa. No entanto, ao perderem a visão se 

encontram amparados pelas políticas públicas que asseguram o direito ao benefício do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de aposentadoria por invalidez ou idade, 
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pois, devido a doenças oculares que tendem a se manifestar ao envelhecer fez com que a 

acuidade visual destes fosse diminuindo e impedindo que continuassem com as 

atividades profissionais. 

Diante disso, analisamos que 50% perderam a visão em virtude da diabetes, uma 

doença que era desconhecida por não possuírem o hábito de realizarem exames 

periódicos, e ao ser descoberta em estágio avançado recorreram a tratamentos e 

intervenções cirúrgicas, porém, não se reverteu e ocasionou a perda da visão. 

Em relação ao diabetes, Menezes et. al. (2014.p.830) chegou a seguinte 

constatação: 

 
Em 2010, cerca de 347 milhões de pessoas no mundo tinham diabetes 

mellitus e estima-se que em 2030, esta será a sétima principal causa de morte. 

De acordo com estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, estima-

se que no Brasil aproximadamente 11,3 milhões de pessoas serão diabéticas 

no ano de 2030 e esse aumento ocorrerá, sobretudo, entre os indivíduos dos 

grupos etários mais avançados. 

 

A assertiva acima nos apresenta que essa doença atinge um significativo 

contingente de idosos, podendo ser relacionado com o público alvo entrevistado, que 

não nasceram cegos, entretanto perderam a visão na velhice. 

Conforme os entrevistados, podemos compreender como se dá o processo de 

perda da acuidade visual: 

 
Fiquei arrasada não andava, vivia agarrada com um e com outro, as pessoas 

chegavam, e aí minha filha? Eu começava a chorar não falava nada, cheguei 

arrasada aqui, fiquei muito arrasada em casa, tem hora que eu não gosto 

nem de lembrar. (USUÁRIA M) 

 

Juliana você sabe que tudo na vida antes de mim teve outro (se referindo à 

perda da visão) e a gente tem que aceitar, vai se... tem uns que se suicidam né 

Juliana? Eu pra mim, oh Juliana eu vou dizer pra você, eu acho que eu sou 

tão bem tratado hoje do que quando eu enxergava (risada) porque todo 

mundo me ajuda viu Juliana, eu parece que aprendi mais também ser 

humilde, a gente aprende né Juliana? Certo, ter amigos né? ter as pessoas 

que nos ajuda. (USUÁRIO B) (sic) 

 

Nesse sentido, ao abordarmos sobre a perda da visão nos remetemos à usuária 

M, que com a falta da visão não se locomovia sem o apoio de seus familiares e em 

seguida desenvolveu um quadro de depressão. Filho et. al., (2012), destaca sobre o 

impacto da perda da capacidade visual em idosos, que pode acarretar consequências 

adversas, dando origem a problemas psicológicos, pois implica na perda da autonomia. 
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Entretanto, quando se aceita a deficiência com menor resistência, conforme o 

usuário B, que relatou ser muito feliz com o cuidado das pessoas com ele, torna o 

processo menos conturbado, apesar das dificuldades.  

Os idosos que perdem a visão passam por dificuldades de adaptação, sendo 

necessários serviços de reabilitação e profissionais capacitados que possam oferecer o 

suporte necessário e o atendimento às demandas que se apresentam, a fim de se 

sentirem familiarizados novamente com seu entorno. No entanto, o processo se torna 

dificultoso em virtude dos anos que passou enxergando e agora, se vê na velhice 

dependendo de outras pessoas. A readaptação é construída cotidianamente até que o 

indivíduo reeduque os sentidos, perceba e estimule os menores, assimilando e 

adaptando com as atividades do dia a dia. Segundo Cargnin e Acosta (2007. p.75) “O 

que antes lhe era familiar deixa de ser a partir do momento em que não pode mais ser 

visto”. 

Neste sentido, a busca por um serviço de reabilitação, é o principal recurso para 

os deficientes visuais, que almejam maior independência em seu cotidiano. Em favor da 

sua subsistência os indivíduos agravam à luta interna e externa para sua reabilitação ou 

habilitação ocupacional. A expectativa inicial é reaprender habilidades que acreditam 

perdidas. Diante disso, no relato dos usuários apreendemos as mudanças decorrentes a 

inserção na Instituição São José Operário: 

 
 (...) eu dou risada para todo mundo, agrado todo mundo, eu acho que eu 

aprendi a ser mais educada, sei lá, num sei, graças a Deus minha mãe 

sempre me educou, mas o jeito que eu era...a educação que eu tinha, eu era 

muito calada ai parece que eu tinha vergonha de falar com as pessoas, e 

agora não, agora eu me soltei com todo mundo (USUÁRIA M). 

 

(...) sem o Educandário a gente não tem assim, liberdade, aquela coisa, 

independência né, viu, você chegar aqui andar tudo e voltar, (...) a minha 

esposa não gosta muito de sair, ela saia mais por obrigação de me levar aos 

lugares (...) eu procurei aprender a bengala para poder ter a minha 

liberdade, que é muito bom, você procurar a sua independência, não ficar 

dependendo dos outros (USUÁRIO O). 

 

O lugar possui uma dimensão importante para os sujeitos, especialmente para os 

idosos que perderam a visão, e que já estavam adaptados a um cotidiano. Na instituição, 

reconhecem ser capazes e estimulam os sentidos que outrora eram desconhecidos, mas 

que compreendem a sua importância para sua reabilitação. É neste espaço que são 

acolhidos e fortalecidos para enfrentarem as dificuldades que perpassam. 
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É fundamental considerar o lugar como gênese dos acontecimentos pela sua 

essência de relações humanas. O sujeito é tecido por uma construção de relações sociais 

no espaço vivido, garantindo uma rede de significações e sentido. O lugar tem usos e 

sentido é, portanto, o espaço que os indivíduos se encontram e constroem vínculos 

afetivos (CARLOS, 1996). 

Considerando a importância do lugar, os usuários enfatizam sobre o aprendizado 

no processo de reabilitação na instituição: 

 

Hoje eu sei ler e escrever o braile certo, coisa que eu cheguei aqui não sabia 

nada desses pontinhos a gente ficava desesperado, a cabeça dói, a mente 

cansa, mas graças a Deus hoje eu escrevo bem e leio, computador também, 

hoje eu faço texto, e... eu entro na rádio eu vejo televisão, entendeu, eu faço 

pesquisa, entendeu, e tem o jardim sensorial que também é muito bom 

(USUÁRIO O). 

 

Eu tava lendo lá na sala quando você chegou lá, eu tava lendo a frase ali. 

Então e com isso eu conquistei uma boa amizade aqui dentro, fui 

conquistando o espaço devagarzinho, e aprendendo né, ler o braile e tudo, 

escrever nome em braile. (USUÁRIO C). 

 

As oficinas e serviços de reabilitação contribuem para o desenvolvimento 

humano e pessoal, os usuários adquirem saberes que eram desconhecidos e se 

apropriam dos conhecimentos que lhes são oferecidos.  

Na visão de (HARVEY apud MOREIRA e HESPANHOL, 2007. p. 53)  

 
o lugar é uma construção social que deve ser compreendida como uma 

localização e como uma configuração de permanências relativas internamente 

heterogêneas, dialéticas, dinâmicas contidas na dinâmica geral de espaço-

tempo de processos socio-ecológicos. 

 

A interação com a cidade contribui para despertar o sentimento de pertencimento 

e identidade social, por meio do rompimento dos muros institucionais e da percepção de 

que são cidadãos de direitos inseridos em uma sociedade que deve promover a inclusão. 

Ao se tratar de cidadania em relação aos indivíduos Coutinho (1997, p. 146) apresenta 

que: 

 
é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou por todos os indivíduos, 

de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as 

potencialidades de realização humana abertas pela via social em cada 

contexto historicamente determinado. A cidadania não é dada aos indivíduos 

de uma vez para sempre, não é algo que vem de cima para baixo, mas é 

resultado de uma luta permanente, travada quase sempre a partir de baixo, 

das classes subalternas, implicando assim um processo histórico de longa 

duração. 
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A cidadania é compreendida quando o deficiente age com autonomia, 

possibilitando ir além das atividades rotineiras, o que os tornam mais capazes para o dia 

a dia. No entanto, eles necessitam se apropriar e ter liberdade de realizar suas atividades 

no local onde habitam e, poder se locomover é um direito deles como cidadãos.  

A autonomia é incentivada ao reconhecerem que podem ir para a instituição sem 

depender de outra pessoa para levar, quando caminham pela cidade, ou realizam suas 

tarefas cotidianas. Este é um processo árduo, pois em virtude da idade avançada à 

família detém de um cuidado que por vezes se torna extremo e resiste em oferecer 

possibilidades para que os mesmos se reabilitem e desenvolvam as habilidades 

construídas no espaço institucional. 

 Este processo de reconstrução e desenvolvimento da autonomia nos espaços da 

cidade é destacado da seguinte forma: 

 

Quando você conhece a cidade, você já fica meio, bem adiantado, (...) aí 

você vai se baseando no meio fio, você vai, você vai onde você quer 

(USUÁRIO B). 

 

Eu não ando aqui porque eu não conheço, eu também tenho baixa visão e 

não vou me arriscar também (USUÁRIO R) 

 

Ela acha que eu não posso fazer nada (se referindo à esposa) eu falei (...) 

isso aí que está fazendo mal para mim, não está fazendo bem não (...) 

(USUÁRIO R). 

 

A partir das abordagens identificamos a importância da autonomia no cotidiano 

do usuário B, que é independente, conhece a cidade e se locomove por onde deseja. Já o 

usuário R desconhece os espaços da cidade e hesita em circular, até mesmo em virtude 

da esposa que o considera “incapaz”. 

A forma com que as famílias lidam com a pessoa cega oscila entre o 

favorecimento da autonomia dos mesmos e fortalecimento da dependência. O excesso 

de proteção das famílias acaba por dificultar o processo de reabilitação da pessoa com 

deficiência visual, uma vez que não permite a sua autonomia e independência, 

enfatizando e minimizando suas potencialidades. 

Comumente tem-se o estigma de que a pessoa com deficiência visual possui uma 

dependência constante de ajuda e vigilância e, ao se tratar de idosos, a cautela é maior 

em função da menor agilidade ao se deslocar no ambiente. Este pensamento é provido 

das pessoas que enxergam, e isso de certa forma é transmitido para o deficiente visual 

que passa a se considerar inapto para realizar suas atividades. Por meio do uso da 
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bengala e das técnicas apresentadas pelos facilitadores, os idosos aprendem a se 

locomoverem nos ambientes e a sentirem e reconhecerem os espaços que antes lhes era 

desconhecido sem a visão. De acordo com Silveira (2016 p. 23), 

 
O uso da bengala estimula o intelecto de uma pessoa com deficiência visual, 

pois lhe obriga a raciocinar sobre a forma de resolução dos problemas que 

possam ocorrer durante seus deslocamentos. 

 

Compreendemos que a possibilidade de maior mobilidade faz com que os idosos 

se sintam livres e seguros de ir e vir, se apropriar dos espaços públicos, significa romper 

barreiras impostas pela sociedade. Quando estão caminhando pelos locais de passagem 

e circulação se encontram pertencentes à sociedade e dispostos a romper com as 

limitações.  

O apoio familiar deve contribuir nesse processo de readaptação para o deficiente 

visual se sentir estimulado e ter força de vontade de prosseguir. Entendemos que “a 

família é o primeiro núcleo social responsável pela formação do indivíduo, que deve 

participar ativamente em todos os espaços de convivência do indivíduo em formação” 

(MUNIZ, 2016. p. 23). É na família que primeiro se refletem as expressões da “questão 

social” que requerem atuação do assistente social, principalmente porque repercute na 

vida dos usuários.  

Para Arendt (2003), os homens são condicionados pelos seus próprios atos por 

meio daquilo que pensam e sentem e, pelo contexto histórico em que vive perpassado 

pela cultura, amigos e família. Portanto, a ação humana não pode ser imaginada fora da 

sociedade dos homens e desconectada do espaço. As atividades humanas são 

condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos. 

Sendo assim, considerando a importância da interação social, propomos 

atividades grupais para serem trabalhadas com os idosos, com a finalidade de observar 

os gestos demonstrados e contribuir para desenvolver o sentimento de pertencimento de 

identidade social. Segundo Cardoso (2008), por meio da observação sensível, nos 

alertamos para o humano no relacionamento com os usuários, atentos às sensações que 

transmitem a cada pergunta realizada, prestando respeito, acolhimento e deixando-os à 

vontade para falar, cientes do sigilo que faz parte da ética profissional. “O nosso lugar é 

de humanizar o atendimento, é de torná-lo um espaço de direito legítimo, socialmente 

justo” (CARDOSO, 2008. p. 24). Neste sentido, a observação sensível procura olhar o 

indivíduo na sua totalidade social, sem deixar de priorizar a perspectiva de 

vulnerabilidade.   
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Nessa perspectiva, a assistente social disponibilizou uma sala na instituição para 

que os entrevistados participassem das atividades que organizamos. No entanto, 

estavam presentes os usuários R, O e B, os demais, por motivos pessoais não 

compareceram. 

A primeira atividade se realizou com todos sentados em mesas uma de frente 

para outra a fim de que fossem passados bichinhos de pelúcia entre eles, para que 

identificassem as características. Ao manipular, puderam imaginar e identificar com o 

tato os objetos, uma vez que ao perder a visão, os demais sentidos devem ser 

estimulados.  

De acordo com Ochaita e Rosa (1995), a cegueira compromete o 

desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos, a falta da captação da visão faz com 

que sua realidade seja diferente dos que enxergam, portanto, torna-se necessário 

sistemas de ensino que transmitam informações que não sejam pela visão. As teorias 

atuais sobre desenvolvimento psicológico destacam que por meio da atuação nos 

espaços e do relacionamento social se alcança conhecimento e habilidades mentais em 

relação a realidade.  

A atividade desenvolvida se realizou com animação e interação, como não se 

recordavam das características dos bichinhos, sentir com o tato fez com que 

relembrassem, possibilitando a integração entre eles.  

Na percepção em relação ao tato e a visão Ochaita e Rosa (1995, p. 183) 

destacam que: 

 
Quando um cego está explorando com as mãos um objeto estranho, para 

reconhecê-lo, ocorre algo parecido a quando um vidente olha uma forma 

complexa e desconhecida para posteriormente desenhá-la. As mãos, como os 

olhos, embora de forma mais lenta e sucessiva, movem-se de forma 

intencional para buscar as peculiaridades das formas e obter uma imagem 

delas.  

 

Assim, podemos destacar a importância da atividade no conhecimento do mundo 

mediante o tato, o deficiente visual em função da ausência da visão possui um melhor 

desempenho dos sentidos como o tato e a audição, e desenvolve maior habilidade em 

atividades perceptivas. 

A segunda atividade proporcionou uma reflexão sobre o medo, apontando que 

este sentimento pode inibir a coragem de enfrentar o desconhecido. Diante disso, 

preparamos uma caixa com uma abertura no centro, e colocamos uma maça e uma 

laranja dentro. Ligamos o rádio e a caixa foi passando entre eles, e ao parar o som a 
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pessoa que estivesse com a caixa, teria que colocar a mão dentro da abertura para 

identificar o que estava por dentro. 

Ao parar a música pela primeira vez, a caixa estava com o usuário R, no entanto 

o mesmo teve medo de tentar identificar o que estava por dentro e não colocou a mão 

dentro da caixa. Na segunda vez, a caixa estava com o usuário B, que não teve medo e 

se surpreendeu ao descobrir uma maça dentro da caixa. Todos riram e se divertiram com 

a atividade. Ao final, o participante B, expôs que: 

 
o medo às vezes é bom pela precaução, mas tem hora que impede de fazer 

muitas coisas. 

 

Diante disso, refletimos sobre as implicações causadas pelo medo e sua 

influência no desenvolvimento de habilidades que acreditam perdidas com a falta da 

acuidade visual. Cargnin e Acosta (2007, p. 76) abordam que “a maioria das pessoas 

que perdem a visão passam por um período de não aceitação e podem chegar a extremos 

como depressão, isolamento e até vontade de parar de viver”, entretanto, após a inserção 

nos serviços de reabilitação, reconhecem que o desconhecido pode ser enfrentado e 

superado. 

A terceira atividade exigiu conhecimento, e por meio de perguntas sobre a 

deficiência visual os participantes respondiam ser verdadeiro ou falso. Todas as 

respostas foram respondidas corretamente, ao final aplaudiram e cada um recebeu uma 

fruta de presente.  

Os participantes agradeceram e se sentiram contentes diante das atividades 

apresentadas. Segundo o usuário O: 

 
Essas atividades são muito boas pra gente, contribuem muito para o nosso 

desenvolvimento, e se tiver de novo pode me chamar que eu venho.  

 

Analisamos que as relações sociais construídas na instituição mobilizaram 

mudanças de comportamentos autônomas e independentes, envolvendo uma nova 

realidade, construindo e identificando o seu espaço na sociedade. 

A conquista da autonomia para a pessoa com deficiência visual envolve a 

superação dos impactos causados pela limitação visual e também o convívio social, que 

se torna um fator importante na construção dessa autonomia, visto que o homem é um 

ser de relações e constrói sua identidade por meio de suas relações com o outro 

(ACIEM e MAZOTTA, 2013). 
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Portanto, conclui-se que as políticas, programas, projetos e serviços assumem 

um papel relevante neste processo, pois proporcionam que se reconheçam como sujeitos 

capazes de incluir e se desenvolver na sociedade. Na instituição São Jose Operário os 

usuários desenvolvem habilidades e potencialidades, reconhecem que possuem o seu 

espaço na sociedade, reconquistaram a sua autonomia e se sentem seguros. Desse modo, 

entendemos que a inclusão social é um processo que necessita ser construído 

coletivamente e nossas ações devem possibilitar condições para que os sujeitos, 

independentemente de suas limitações, exerçam sua autonomia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir das considerações apresentadas neste trabalho, concluímos que a 

Política Nacional de Assistência Social, na sua efetividade, deve atender as demandas 

apresentadas por pessoas idosas com deficiência, assegurando o respeito aos seus 

direitos no âmbito da sociedade, do Estado e poder público, regulamentado pela Lei 

Orgânica de Assistência Social, que destaca a Assistência Social enquanto política de 

direito do cidadão e dever do estado.  

Nesta direção, apreendemos sobre a Instituição São José Operário, os projetos 

oferecidos, e o trabalho das assistentes sociais direcionado aos idosos com deficiência 

visual, que atuam no processo de resgate da autonomia dos mesmos e o fortalecimento 

dos vínculos afetivos no empenho da garantia de direitos.  

Por meio das intervenções realizadas, o Serviço Social viabiliza os direitos dos 

idosos com deficiência visual e desenvolvem atendimentos que objetivam garantir a 

integração na sociedade e na família em conformidade com a PNAS. Diante disso, se 

observa a relevância deste fazer profissional para a efetivação da inclusão social, 

evitando as formas de preconceito e discriminação, bem como trabalhando na defesa 

intransigente dos direitos humanos. Com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento e/ou resgate da autonomia e independência, na perspectiva de 

fortalecer os vínculos familiares e a inclusão social.  

Sendo assim, as entrevistas realizadas com os idosos contribuíram para o 

conhecimento da sua realidade social, atribuindo respostas às atividades e intervenções 

realizadas. Percebemos que ao se inserirem na instituição, os idosos reconheceram 

habilidades que acreditavam perdidas, construíram vínculos sociais e se sentiram 

seguros e capazes de realizarem suas atividades cotidianas. A deficiência visual deixa 

de ser um impedimento para sua autonomia e se torna um incentivo para a busca da sua 

inclusão social. 

A família, que a princípio resiste em contribuir para a reabilitação dos idosos 

devido ao excesso de superproteção e o medo de não serem capazes, começa a observar 

as suas evoluções ao se inserirem na instituição e reconhecem que são indivíduos que 

possuem autonomia, e independentemente da idade que se encontram, são capazes de 

aprender e reaprender habilidades que antes não eram reconhecidas. Com o apoio e o 

suporte da família e os profissionais da instituição, os idosos se reconhecem como 
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participantes da sociedade e exercem seu direito de cidadãos, sendo participantes da 

vida social, deixando de se sentirem excluídos e se tornando atuantes. 

Portanto, entendemos que o Serviço Social trabalha na defesa e garantia de 

direitos, inclusão social e reabilitação da pessoa com deficiência visual. Neste sentido, o 

trabalho desenvolvido na Instituição visa à habilitação e reabilitação dos usuários, 

criando condições que possibilitem o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual 

como pessoa independente e autônoma. 
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APÊNDICE A 

Universidade Federal Fluminense 

Disciplina: Monografia III 

Pesquisadora: Juliana Rosa Carvalho 

Tema do projeto: O trabalho do Serviço Social com idosos que possuem 

deficiência visual. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está convidado a participar do projeto intitulado: O trabalho profissional 

do Serviço Social frente às demandas apresentadas por idosos com deficiência 

visual na Instituição São José Operário, desenvolvida através da disciplina 

Monografia III do Curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em 

Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo: analisar o 

trabalho das assistentes sociais na Instituição para que possamos averiguar quais 

são os resultados na vida das pessoas idosas com deficiência visual. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, fornecendo 

informações referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer momento você 

pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o Serviço de Assistência São José 

Operário. 

As informações obtidas na pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento será 

feito pela pesquisadora do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a 

propiciar um processo de divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta divulgação 

não ameaçará o sigilo das informações, uma vez que ocorrerá de forma, 

predominantemente, agregada, ou recorrerá a nomes fictícios. Somente serão 

identificados os sujeitos que manifestarem sua autorização neste sentido, o mesmo 

ocorrendo com imagens pessoais, registradas por meio de fotos e/ou filmagens. Uma 

cópia do relatório final da pesquisa ficará disponível na instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer dúvida com 

os próprios pesquisadores. 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. 

Esclareço também que: 



45 

 

 

 

[   ] Permito   [   ] Não permito – a referência a meu nome com um dos sujeitos 

pesquisados 

 

Campos dos Goytacazes, _____de  _____________________ ,2019 

 

 

Assinatura do entrevistado 

 

 

Assinatura do pesquisador 

 

 

Testemunha 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE CAMPOS 

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
 

 

MONOGRAFIA III 

TÍTULO: O trabalho profissional do Serviço Social frente às demandas apresentadas 

por idosos com deficiência visual na Instituição São José Operário  

Orientadora: Prof. Thaynara Moreira Botelho  

 

FORMULÁRIO: 

1)IDENTIFICAÇÃO: 

1.1) Idade: 

(  ) De 18 a 29 anos 

(  ) De 30 a 39 anos 

(  ) De 40 a 49 anos 

(  ) De 50 a 59 anos 

(  ) A partir de 60 anos: _________ 

 

1.2) Em qual setor desta instituição você trabalha? 

1.3) Há quanto tempo trabalha como assistente social na área da Assistência? 

(  ) Até 1 ano 

(  ) Entre 1 e 3 anos 

(  ) Acima de 3 a 5 anos 

(  )Acima de 5 a 10 anos 

(  )Acima de 10 anos:  

 

1.4) Qual sua carga horária de trabalho nesta instituição? 

 

2)TRABALHO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA 

 

2.1) Para você, o que o significado de  assistência? 

2.2) Quais instrumentos você utiliza na sua intervenção profissional? 

2.3) O que é a instituição São José Operário para você? 

2.4) Você enfrenta desafios/dificuldades em seu cotidiano profissional? Caso sim, eles 

estão relacionados a quê? Caso não, justifique. 

(  ) Sim  (  ) Não 
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Justificativa: 

2.5) Suas condições de trabalho contribuem para construção de suas ações 

profissionais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

2.6) O que mais se destaca em seu trabalho na área da assistência? 

2.7) Quais as demandas que a instituição apresenta ao Serviço Social? 

2.8) Quais as demandas que os idosos apresentam ao Serviço Social? 

2.9) Quais são as demandas do próprio Serviço Social na Instituição São José Operário? 

2.10) Na sua opinião, nesta instituição o trabalho do assistente social direcionado aos 

idosos tem relevância? Justifique 

(  ) Sim   (  ) NãoJustifique: 

2.11) Existem encaminhamentos realizados para a rede? Caso sim, possuem retorno? 

 

3)RELAÇÃO ENTRE SERVIÇO SOCIAL E USUÁRIOS: 

3.1) Como é o processo de acolhimento feito pelo Serviço Social, aos idosos com 

deficiência visual?  

3.2) Quais os principais motivos que levam os idosos com deficiência visual a 

procurarem o Serviço Social? 

3.3) Como se dá a inserção dos idosos com deficiência visual, nas atividades oferecidas 

pela instituição?  

3.4) Quais os maiores desafios encontrados pelos idosos com deficiência ao se inserirem 

na instituição?  

3.5) Qual o objetivo do Serviço Social, em relação aos idosos com deficiência visual da 

instituição? 

3.6) Como é o processo para a construção da autonomia dos idosos com deficiência 

visual na instituição? 

3.7) Qual a relação da família, na construção da autonomia dos idosos com deficiência 

visual? O Serviço Social busca construir vínculos com essas famílias?  

3.8) Existem palestras desenvolvidas pelo Serviço Social voltada para os idosos e seus 

familiares?  

3.9) Quais as contribuições do Serviço Social para construção da autonomia dos idosos 

com deficiência visual? Existem projetos desenvolvidos pelo Serviço Social? 

3.10) Qual é a freqüência dos idosos na Instituição?  
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3.11) Existem mudanças na vida dos idosos após a sua inserção na Instituição? 

3.12) Quais ações profissionais são desenvolvidas pelo Serviço Social para os idosos?   

3.13) Quais demandas são apresentadas ao Serviço Social na oficina de Arteterapia? 

3.14) Quais os benefícios assistenciais os idosos recebem? 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS IDOSOS  

 

1) - Nome do Usuário:  

2) - Idade: 

3) - Bairro: 

4) - Escolaridade( ) 1ºciclo EF ( )2º ciclo do EF ( )EM ( ) ES 

5) - Recebe Benefício Social?( )Sim ( )Não Qual ? 

6) - Perdeu a visão ou nasceu sem a visão? 

7) - Como foi o processo de aceitação da perda da visão? 

8) - O que mudou em sua vida após a perda da visão? 

9) - Como é seu relacionamento com a sua família? 

10) - Como conheceu a Instituição? 

11) - Quanto tempo está na Instituição? 

12) - Como foi quando chegou? 

13) - Quais as oficinas que participa na Instituição? 

14) - As atividades contribuíram para o processo de autonomia e independência? 

15) - O que percebeu de transformação em sua vida (antes/depois) da Instituição? 

 


