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“A visão que o cego tem do mundo é de uma riqueza 

única, incomparável e deve passar a ser vista como 

uma apreensão integral da realidade, não uma 

carência de visão, mas a existência suficiente de um 

ser humano completo”. (Monte Alegre) 



RESUMO 
 

 

 

O presente Trabalho Final de Curso aborda a questão da acessibilidade e mobilidade 

especificamente para os deficientes visuais, tendo como foco principal da pesquisa a 

instituição São José Operário. O trabalho do serviço social na instituição atua 

diretamente na execução de políticas públicas, sendo assim, o profissional é, 

indiscutivelmente, importante para o processo de institucionalização destas, tanto para a 

afirmação da lógica da garantia dos direitos sociais, como para a consolidação do 

projeto ético-político da profissão. O enfrentamento dos desafios nesta área torna-se 

uma questão fundamental para a legitimidade ética, teórica e técnica da categoria. Para 

tanto, optou-se, metodologicamente pela pesquisa de natureza qualitativa, de tipo 

descritiva, a partir das pesquisas bibliográficas e de campo, tendo como referencial 

teórico crítico o materialismo histórico dialético de forma a analisar a realidade 

criticamente e para além do que está posta, considerando que é uma realidade em 

constante movimento. O objetivo de pesquisa consistiu em analisar se o trabalho do 

Serviço Social no Educandário São José Operário na cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ contribui para a garantia da inclusão social, cabe enfatizar que sim, 

contribui, na medida que eles participam das atividades oferecidas pela instituição, já é 

detectado um processo de inclusão no espaço institucional e, também sociedade, pois  

há um processo de socialização entre os usuários, há uma convivência entre eles dentro 

deste espaço institucional. A partir das análises das entrevistas, verifica-se que os 

direitos das pessoas com deficiência visual não são efetivados como orientam as leis e 

os documentos que a direcionam, especialmente no que se refere ao direito à cidade. 

 
Palavras chave: Serviço Social. Deficientes Visuais. Acessibilidade. Mobilidade. 



ABSTRACT 
 

 

 

This Final Course Paper addresses the issue of accessibility and mobility specifically for 

the visually impaired, with the main focus of the research the institution São José 

Operário. The work of the social service in the institution acts directly in the execution 

of public policies, so the professional is undoubtedly important for the process of 

institutionalization of these, both for the affirmation of the logic of guaranteeing social 

rights and for the consolidation of the project. ethical-political profession. Addressing 

the challenges in this area becomes a fundamental issue for the category's ethical, 

theoretical and technical legitimacy. To this end, the methodological choice was made 

by the qualitative, descriptive research, based on bibliographic and field research, 

having as a critical theoretical framework dialectical historical materialism in order to 

analyze reality critically and beyond what is posed. considering that it is a constantly 

moving reality. The objective of this research was to analyze if the work of the Social 

Work at Educandário São José Operário in the city of Campos dos Goytacazes / RJ 

contributes to the guarantee of social inclusion. It should be emphasized that it does, as 

they participate in the activities offered by institution, a process of inclusion is already 

detected in the institutional space and also society, because there is a process of 

socialization among users, there is a coexistence among them within this institutional 

space. From the analysis of the interviews, it can be seen that the rights of people with 

visual disabilities are not realized as directed by the laws and documents that guide 

them, especially with regard to the right to the city 

 
Key-words: Social Work. Visually Impaired. Accessibility. Mobility. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia partiu do interesse em compreender e analisar o trabalho 

realizado pelo Serviço Social na Instituição São José Operário na cidade de Campos dos 

Goytacazes/RJ, onde a propósito a pesquisadora realizou estágio supervisionado em 

serviço social durante um ano e meio, iniciado no mês de setembro de 2017 e finalizado 

no mês de dezembro de 2018. Instituição está sem fins lucrativos que realiza um 

trabalho de assistência às pessoas com deficiência visual e baixa visão, por meio de 

projetos voltados para a construção da autonomia e inclusão de seus usuários. Esta 

instituição possui uma equipe multidisciplinar que trabalha para minimizar os danos 

sofridos pelas famílias e usuários, sendo assim, o serviço tem por finalidade promover a 

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

O objetivo geral versou em “analisar se o trabalho do Serviço Social no Educandário 

São José Operário na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ contribui para a garantia da 

inclusão social”. Já os específicos consistiram em apreender o trabalho do serviço 

social da instituição para que possamos analisar se possuem relevância nos 

serviços de acessibilidade e mobilidade ofertados; apresentar definições e reflexões 

acerca dos conceitos de acessibilidade e mobilidade; compreender os desafios 

enfrentados pelos deficientes visuais no Educandário São José Operário em relação a 

acessibilidade e mobilidade na perspectiva da inclusão social. 

Identifica-se então, entre os diversos serviços oferecidos pela instituição, a 

Oficina de Orientação e Mobilidade onde, inclusive, foi o serviço que a pesquisadora se 

situou em seu estágio, tornando- se assim o foco de seu projeto. 

O serviço de Orientação e Mobilidade é fundamental para a interação do 

indivíduo com o ambiente. Pode ser a conquista da autonomia e um dos caminhos para  

a independência. Quanto mais pessoas conhecerem condutas e procedimentos 

adequados em relação a esse serviço, mais naturalidade teremos no convívio com os 

deficientes visuais. É desta forma que compreendemos e contribuímos para o processo 

de transformação e inclusão social. 

A Orientação e Mobilidade visam dar oportunidades para que o indivíduo com 

deficiência visual seja um cidadão ativo e participante, tenha autonomia e 

independência para se locomover, realizar suas atividades cotidianas, possa estudar, 

trabalhar, e, assim, ter melhor qualidade de vida. 
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No âmbito do serviço social, a atuação das assistentes sociais na Instituição é 

fundamental, enquanto profissão trabalha na perspectiva de viabilizar direitos sociais às 

pessoas com deficiência visual e suas famílias. 

Percebe-se a importância da acessibilidade1 e mobilidade para o 

desenvolvimento humano e social do assistido, pois ele necessita se deslocar com mais 

facilidade executando atividades cotidianas sem o estímulo visual. Para isso acontecer 

de forma mais efetiva o assistido precisa ter acesso a serviços públicos oferecidos nas 

demais instituições e equipamentos da cidade. 

Sabe-se que a falta de acessibilidade é a principal barreira enfrentada por  

pessoas que convivem com algum tipo de deficiência nas grandes cidades brasileiras, e, 

principalmente, nas periferias dos grandes centros urbanos, como neste caso na cidade 

de Campos dos Goytacazes-RJ. E a inclusão desta importante parcela da população é 

um desafio cada vez maior para arquitetos, engenheiros e responsáveis pela definição e 

implantação de políticas públicas que permitam aos que têm mobilidade reduzida se 

locomoverem com autonomia e independência. 

Na década de 1970, estabeleceu-se a Declaração de Direitos das Pessoas 

Deficientes (BRASIL, 1975), da qual destaca-se os seguintes: direito ao respeito por sua 

dignidade humana, ou seja, de desfrutar dos mesmos direitos fundamentais que seus 

concidadãos da mesma idade, visando ter-se uma vida decente, tão normal e plena 

quanto possível; direitos civis e políticos iguais aos demais seres humanos; direitos à 

capacitação visando à conquista da autoconfiança; direito a tratamento médico, 

psicológico e funcional, a aparelhos, à reabilitação médica e social, à educação, ao 

treinamento vocacional e à reabilitação, à assistência, ao aconselhamento e outros 

serviços que possibilitem ao máximo o desenvolvimento de suas capacidades e 

habilidades, acelerando o processo de integração social; direito à segurança econômica e 

social, obtida por meio do desenvolvimento de atividades úteis, produtivas e 

remuneradas, realizadas de acordo com suas capacidades, além da participação em 

sindicatos; direito de ter suas necessidades especiais levadas em consideração em todos 

os estágios de planejamento econômico e social da nação; direito de viver com suas 

famílias e de participar de todas as atividades sociais, criativas e recreativas. Caso for 

1 De acordo com o art. 3º, inciso I da Lei de Inclusão, acessibilidade é: “a possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 

outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 2015, 

p. 9, grifo nosso). 
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indispensável a permanência em estabelecimentos especializados, estes deverão 

aproximar-se da realidade da vida normal de pessoas de sua idade; direito de proteção 

contra toda exploração e discriminação; direito à assistência legal qualificada e a 

medidas judiciais de acordo com suas condições físicas e mentais. 

Porém, cabe enfatizar que apesar dos avanços legislativos com a promulgação 

desta declaração, até a década de 1980 a legislação brasileira tinha um caráter 

basicamente assistencialista e paternalista voltada para as pessoas com deficiência. Tais 

políticas centravam-se, no caso dos deficientes visuais, na organização do ensino, 

instalação de classes em braile e na adaptação social e reabilitação. Sendo assim, cabia à 

pessoa adaptar-se ao meio onde vive e não o contrário (PINHEIRO, 1997). 

No entanto, cabe especificar também, que foi no bojo do processo de formação 

de movimentos sociais em prol de novos direitos, intensificados no pós-segunda Guerra 

Mundial, que as pessoas que possuem deficiência passaram a ser reconhecidas também 

como sujeitos de direitos. 

Segundo o Programa de Ação Mundial para Pessoas Deficientes, da ONU, 

 
 

a experiência tem demonstrado que, em grande medida, é o meio que 

determina o efeito de uma deficiência ou de uma incapacidade sobre a vida 

cotidiana da pessoa. A pessoa vê-se relegada à invalidez quando lhe são 

negadas as oportunidades de que dispõe, em geral a, comunidade, e que são 

necessárias aos aspectos fundamentais da vida, inclusive a vida familiar, a 

educação, o trabalho, a habitação, a segurança econômica e pessoal, a 

participação em grupos sociais e políticos, as atividades religiosas, os 

relacionamentos afetivos e sexuais, o acesso às instalações públicas, a 

liberdade de movimentação e o estilo geral da vida diária (ONU, 1982, p. 6). 

 

Com isso, a Organização das Nações Unidas, afirma ter por perspectiva que as 

pessoas deficientes sejam consideradas cidadãs possuidoras de direitos e obrigações, 

participantes e construtoras da sociedade. 

O modelo de inclusão social, que surgiu na década de 1980, trouxe a ideia da 

(re)construção de uma sociedade acessível a todos e é o modelo aceito atualmente, visto 

que é a sociedade que deve oferecer condições de acesso ao ambiente urbano a todas as 

pessoas; não é a pessoa com deficiência que deve se adaptar a uma sociedade que 

constrói espaços excludentes. Segundo Castel (1998, p. 30) “a inclusão social é 

entendida como cidadania, isto é, a participação dos sujeitos, com os mesmos direitos e 

deveres dos demais membros dessa sociedade”. 

Nesse sentido, Mendes (2008) diz que: 



12 
 

 

para que haja uma sociedade inclusiva, é necessário que a diversidade 

humana seja percebida e compreendida, ou seja, entender as diferenças do 

outro, para que as pessoas com deficiência possam ter uma vida com 

autonomia e independência, para que elas próprias possam tomar decisões, 

assumindo o controle de sua vida e quebrando os estigmas presentes em 

nossa sociedade (MENDES, 2008, p. 27). 

 

 

Dessa forma, fica evidente a importância da inclusão social na sociedade para a 

conquista dos direitos dos deficientes visuais. Pois é por meio da inclusão que essa 

parcela da população pode ter acesso à educação nas escolas, acesso à mobilidade e 

acessibilidade e assim convivendo nos mesmos espaços que as pessoas videntes 

frequentam, bem como o direito de ir e vir, de trabalhar, de ter lazer, e cidadania, enfim, 

direito à autonomia dessas pessoas no espaço urbano, possibilitando assim, o direito à 

igualdade de condições. 

Atualmente, a perspectiva é de integração e inclusão das pessoas que possuem 

deficiência, acompanhando as iniciativas realizadas em âmbito internacional, 

organizadas pelos Movimentos de Direitos Humanos, pela ONU, entre outros. Nesse 

sentido, a inclusão é entendida no sentido amplo, envolvendo as esferas culturais, 

socioeconômicas e políticas e, plena integração social dessas pessoas. 

No entanto, a legislação só é implementada diante da perspectiva de fiscalização 

e de pressão por parte das associações representativas dos interesses das pessoas 

deficientes visuais. Para isso, contamos com o Ministério Público Federal, por meio da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão que atua para que as leis sejam cumpridas 

e, para isso, conta, em todo o país, com vários procuradores regionais dos Direitos do 

Cidadão. 

Diante disso, percebe-se a importância da acessibilidade para o desenvolvimento 

dos deficientes visuais, bem como para efetivação da cidadania, visto que, 

acessibilidade está diretamente associada ao direito de ir e vir, presente no artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Vale ressaltar aqui também que, independente da condição em que se encontram, 

estes sujeitos como todos os demais possuem direitos civis, políticos e sociais. 

Nesse sentido a Constituição Federal Brasileira declara direitos amplamente 

reconhecidos e estabelece as prerrogativas para a realização plena dos mesmos. 

De acordo com a Lei de Inclusão nº 13.146/2015, também conhecida como: 

“Estatuto da Pessoa com Deficiência”, em seu Art. 3º, inciso IX, considera que: 
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pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução 

efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da 

percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e 

obeso (BRASIL, 2015, p. 11). 

 
Diante disso, cabe salientar que o conceito de pessoas com mobilidade reduzida 

não se restringe somente a pessoas com deficiência, como os deficientes visuais, 

abrange também, outros tipos de situações, como por exemplo, pessoa com criança de 

colo e pessoas obesas. 

Entre os principais fatores que dificultam a mobilidade dessas pessoas estão as 

barreiras arquitetônicas e os preconceitos sociais manifestos em práticas sociais 

discriminativas. Como também na diminuição de políticas públicas, que podem agravar 

ainda mais as condições das pessoas que têm mobilidade reduzida. A inadequação do 

espaço físico tolhe o direito de ir e vir e de participação social e reforça o entendimento 

arbitrário da deficiência como um problema. O problema não está no fato da pessoa ter 

uma deficiência, e sim no fato de suas necessidades serem ignoradas na organização da 

cidade. 

Embora a mobilidade urbana seja essencial, pouco se pode comemorar como 

favoráveis aos resultados práticos no plano objetivo das cidades brasileiras, 

confirmando- 

se barreiras repletas de significados, determinantes da ineficácia e conveniência 

institucionais. 

Em concordância com o artigo 3º, a Lei de Inclusão em seu Art. 53º (BRASIL, 

2015, p. 32) afirma que “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência 

ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de 

cidadania e de participação social”. 

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

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

os danos sofridos pelos usuários e suas famílias. O serviço tem por finalidade promover 

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

participantes, identificando assim, as necessidades e encaminhando para o acesso aos 

benefícios, programas de transferência de renda e encaminhamentos para a rede de 

políticas setoriais. 

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

deficiência visual atinge 3,5% dos brasileiros totalizando cerca de 285 milhões de 
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pessoas. Entre as pessoas que manifestam ter deficiência visual, aproximadamente 6,5 

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

dificuldade de enxergar. 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. Na região sudeste, 2.508.587 pessoas declaram ter algum tipo 

de deficiência visual. Destaca-se o foco na região sudeste por ser a região da presente 

pesquisa. 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a cegueira é considerada, 

para fins da pesquisa: 

 
uma deficiência visual caracterizada pela impossibilidade de apreensão de 

informações do mundo pela visão. Existem dois tipos de deficiência visual: 

cegueira e baixa visão (IBGE, 2010, p. 9). 

 
Portanto, torna-se indispensável à promoção pelo poder público de espaços 

urbanos acessíveis, e, também, identifica-se a importância deste trabalho. 

Além disso, por intermédio desse tema espera-se contribuir cientificamente para 

outras pesquisas, e, até mesmo, para que haja um aprofundamento teórico acerca desse 

assunto, que é de suma importância, uma vez que o/a assistente social atua na garantia e 

efetivação de direitos. 

A pesquisa foi realizada a partir do embasamento no método elaborado por 

Marx, o materialismo histórico dialético. A escolha desse método se deu devido ao fato 

de que, este faz uma análise crítica da estruturação societária na qual vivemos, que é a 

sociedade burguesa. 

“Para Marx, o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem existência 

objetiva, não depende do sujeito, do pesquisador, para existir” (NETTO, 2011, p. 21- 

22). 

Segundo Netto (2011), Marx tratou de ser fiel ao objeto, pois é a estrutura e a dinâmica 

do objeto que comandam os procedimentos do pesquisador. 

 
O método implica, pois, para Marx, uma determinada perspectiva do sujeito 

que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, na sua relação com o 

objeto, extrair dele as suas múltiplas determinações. Esse método por ele 

descoberto tem possibilitado o tratamento crítico analítico da 

contemporaneidade (NETTO, 2011, p. 53). 

 

Com relação a estruturação metodológica, foi desenvolvida primeiramente, uma 

pesquisa bibliográfica a fim de subsidiar a reflexão sobre a cidade, lugar, políticas 
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sociais e o trabalho profissional de assistentes sociais voltadas para as pessoas com 

deficiência. Em seguida, foram realizadas entrevistas com pessoas deficientes visuais 

atendidas no Serviço de Assistência São José Operário a fim de compreender sua 

apropriação dos espaços da cidade. 

A pesquisa bibliográfica possibilita a construção da fundamentação teórica, 

trazendo o embasamento para melhor compreensão do tema abordado. De acordo com 

Mioto (2007, p. 38) “a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto de procedimentos 

de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser 

aleatório”. Além disso, pode-se afirmar também que, 

 
a pesquisa bibliográfica é considerada como um procedimento metodológico 

importante na produção do conhecimento científico capaz de gerar, 

especialmente em temas pouco explorados, a postulação de hipóteses ou 

interpretações que servirão de ponto de partida para outras pesquisas 

(MIOTO, 2007, p. 44). 

 

Para a realização da pesquisa de campo, o instrumento técnico utilizado foi 

entrevistas semiestruturadas (apêndice B) com cinco usuários que participaram da 

Oficina de Orientação e Mobilidade na Instituição São José Operário em Campos dos 

Goytacazes, foram então convidados a participar do presente projeto mediante a 

apresentação dos objetivos do trabalho. 

As entrevistas foram feitas com consentimento dos participantes, com 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, as informações e 

depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos, no intuito de facilitar a 

interpretação dos conteúdos. 

Além das entrevistas com os usuários, foram realizadas também entrevistas 

semiestruturadas com todas as assistentes sociais do Serviço de Assistência São José 

Operário, totalizando quatro profissionais, com a utilização do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (apêndice C). 

Nessa aproximação com a realidade profissional foram coletados dados a fim de 

analisar as condições de trabalho e possíveis contribuições para a autonomia e inclusão 

dos usuários. 
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CAPÍTULO I: O trabalho da assistente social nos espaços ocupacionais 

 

 
Um elemento importante de se analisar é a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS, 2004), que deve desenvolver um conjunto articulado de serviços no 

âmbito tanto da Proteção Social Básica quanto da Proteção Social Especial, ofertados 

pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a garantia de segurança 

fundamentais no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de risco, por 

fragilização de vínculos, ameaças ou violação de direitos. 

O Serviço Social contribui para a equidade, por meio de um projeto ético- 

político profissional que realiza a interface com as políticas públicas com o objetivo de 

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

direitos amplos, universais e equânimes, orientados pela perspectiva da superação das 

desigualdades sociais. 

Segundo Iamamoto (2009, p. 353): 

 
 

no âmbito dos espaços ocupacionais, esse profissional conta, a seu favor, com 

sua qualificação acadêmico-profissional especializada, com a regulamentação 

de funções privativas e competências e com a articulação com outros agentes 

institucionais que participam do mesmo trabalho cooperativo, além das forças 

políticas das organizações dos trabalhadores que aí incidem. 

 

 
Além disso, é de suma importância que nos diferentes espaços ocupacionais do 

assistente social, se realize constantemente pesquisas e projetos que favoreçam o 

conhecimento do modo de vida e de trabalho, como por exemplo, criar um acervo de 

dados sobre os sujeitos e as expressões da questão social que vivenciam. Essa produção 

de conhecimento poderá impulsionar uma consciência crítica dos processos sociais e 

também poderá propiciar ações inovadoras no fazer profissional. 

O Serviço Social dispõe de uma formação generalista, possibilitando que o 

profissional reúna múltiplas habilidades para atuar em distintas áreas, nos mais diversos 

campos sócio- ocupacionais. Dentre os diferentes espaços ocupacionais do assistente 

social, pode-se mencionar, majoritariamente, a esfera pública estatal, seja no âmbito 

municipal, estadual e federal, principalmente nas prefeituras. Em seguida, pelas 

instituições privadas (empresas lucrativas) e pelo Terceiro Setor (entidades 

filantrópicas, Organizações Não-Governamentais- ONGs, Associações, Cooperativas, 

dentre outras). 
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Mioto (2009), destaca dois pilares nas ações socioeducativas do assistente social: 

“a socialização de informações tendo como eixo o direito à informação como parte 

constitutiva da sua cidadania; e o processo de reflexão- as respostas construídas pelos 

profissionais em prol da formação da consciência crítica” (MIOTO, 2009, p. 503). 

Além disso, está previsto no Art. 5º do Código de Ética como um dever da 

assistente social nas suas relações com os usuários: “democratizar as informações e o 

acesso aos programas disponíveis no espaço institucional, como um dos mecanismos 

indispensáveis à participação dos usuários” (CFESS, 2012, p. 174). 

Diante disso, cabe destacar, que um dos trabalhos exercidos pelas assistentes 

sociais no São José Operário é a socialização de informações, sobre isso, cabe elucidar 

de acordo com Iamamoto (2009, p. 356) que, 

 
ela não se reduz ao mero repasse de dados sobre as normas e recursos legais, 

considera-se que é uma informação transmitida na ótica do direito social, em 

que os sujeitos individuais e coletivos são reconhecidos em suas necessidades 

coletivas e demandas legítimas, considerando a realidade macrossocial de 

que eles são parte e expressão. 

 
Cabe ainda enfatizar, que, de acordo com Iamamoto (2014, p. 83), 

 
 

o serviço social constituiu-se historicamente como uma especialização do 

trabalho coletivo, na divisão sociotécnica do trabalho, no quadro do 

desenvolvimento das relações sociais capitalistas, geradoras da “questão 

social”, base de fundação sócio-histórica da profissão. 

 
Os assistentes sociais vêm construindo ao longo da história estratégias e ações 

que visam fortalecer o acesso universal aos serviços e à vida social. A dinâmica do 

cotidiano profissional pode se tornar uma das possibilidades de defesa da cidadania e 

construção de outro padrão de sociabilidade, diminuindo assim as desigualdades sociais. 

A mediação do serviço social é o elo que transforma a garantia dos direitos da 

pessoa com deficiência em realidade, por meio da criação, desenvolvimento e execução 

de projetos, como também quando se disponibiliza o serviço para aquela pessoa com 

deficiência por meio de encaminhamento para outra instituição ou para a rede de 

assistência e garantia de direitos, ou até mesmo para obtenção dos benefícios como o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Muitos deficientes podem saber que 

possuem o direito, mas não sabem como obtê-los, sendo assim, a mediação do assistente 

social é de suma importância para que os direitos sejam adquiridos. 
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Assim, podemos dizer que a mediação desenvolvida pode se dar para a atenção a 

questões concretas, objetivas de vida, como também para aspectos não materiais e 

subjetivos, como conhecimento de direitos, valorização da identidade pessoal, 

fortalecimento da autoestima, inserção em atividades grupais comunitárias, dentre 

outros. 

O que se põe como desafio profissional, segundo Yazbek (2007, p. 7-8) é: 

 
 

neste contexto, desafiado pelas mudanças em andamento, convivendo 

cotidianamente com a violência da pobreza e com as incontáveis faces da 

exclusão social, que o assistente social brasileiro trava o embate a que se 

propõe: o de avançar em seu projeto ético político na direção de uma 

sociabilidade mais justa, mais igualitária e onde direitos sociais sejam 

observados. 

 
 

Diante disso, a assistente social conta com um projeto profissional bem 

regulamentado, onde contém as diretrizes as quais se baseará para nortear seu trabalho 

em quaisquer que sejam sua área de atuação. 

Além disso, quando falamos do projeto ético-político adotado, cabe mencionar 

que este projeto engloba três principais documentos: o Código de Ética profissional, a 

Lei de Regulamentação da Profissão (Lei 8662/1993) e, as Diretrizes Curriculares da 

ABEPSS de 1996. 

Sendo assim, de acordo com a concepção exposta por José Paulo Netto (1999, p. 

95), 
 

 
o projeto ético-político profissional do serviço social enquanto instrumento 

norteador da ação profissional a torna comprometida com a defesa e a 

efetivação de direitos; seus princípios abordam a dialeticidade do exercício 

profissional sintonizando-o com a realidade social, transpondo a teoria para a 

prática social. 

 

 

Portanto, o trabalho do serviço social é importantíssimo para a potencialização 

do deficiente visual e na sua inserção nos espaços públicos da cidade, bem como o 

auxílio a essas pessoas, e na criação de projetos em instituições e empresas, pois, como 

verificamos, a questão da acessibilidade e mobilidade para este público é de alta 

relevância, levando em conta todas as questões envolvidas neste tema. 

Em relação a um dos principais campos de atuação da assistente social, ou seja, 

as políticas sociais, cabe enfatizar como são consideradas. De acordo com Yazbek elas 

são: “âmbito privilegiado do exercício profissional e lugar onde a profissão participa de 
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processos de resistência e constrói alianças estratégicas na direção de um outro projeto 

societário” (YAZBEK, 2014, p. 678). 

Ou seja, estamos nos referindo a disputas políticas que acontecem no espaço das 

políticas sociais, disputas estas antagônicas, de um lado temos os interesses capitalistas, 

e de outro temos os interesses dos trabalhadores, no centro dessa disputa temos o 

serviço social que atua como mediador nesse campo de contradições e resistências que 

buscam a construção de hegemonia. 

Ainda sobre as políticas sociais, Raichelis destaca que, 

 
 

A própria implementação das politicas sociais também é um jogo complexo 

de conflitos e tensões, que envolve diferentes protagonistas, interesses, 

projetos e estratégias, onde são requisitadas a presença e a intervenção de 

diferentes categorias profissionais, que disputam espaços de reconhecimento 

e poder no interior do aparelho institucional. (RAICHELIS, 2010, p. 755) 

 
 

Cabe neste debate, refletir onde se encontra a hegemonia nos espaços ocupados 

pelas assistentes sociais brasileiras, ou seja, que interesses prevalecem nos espaços 

institucionais em que atuamos profissionalmente? Sobre isso, Oliveira (2007, p. 16) 

enfatiza que: 

 
construir hegemonia supõe criar uma cultura que torne indeclináveis as 

questões propostas pela população com quem trabalhamos, que obriga o 

adversário a jogar com as linguagens, situações, instituições, cultura 

inventados e que se tornam assim, a cultura dominante. 

 

 

Portanto, dentro dos espaços ocupacionais onde trabalhamos podemos 

desenvolver iniciativas de resistência, buscando novas práticas cotidianas do nosso fazer 

profissional. Vale ressaltar que como profissionais estamos inseridos numa relação de 

poder. De acordo com Yazbek (2014, p. 687) “é o poder das triagens das elegibilidades, 

das governabilidades, das concessões dos laudos, das visitas controladas, das definições 

de quem fica e quem não fica, de quem pode participar de um programa”. 

Porém nestas situações onde o profissional detém o poder de decisão, ele precisa 

expressar que caminha profissionalmente junto aos usuários, no ritmo de cada um, ou 

seja, sem deixar de lado os que vão mais devagar, desenvolvendo assim um diálogo, 

transmitindo as informações necessárias à eles, mostrando-lhes que essa luta é uma luta 

conjunta e que eles não estão sozinhos nesta caminhada. Nesse âmbito evidencia-se a 

relevância da dimensão cultural e política do exercício da profissão. 
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Para Simionatto (2009, p. 45), 

 
 

entendida de forma crítica, a cultura é instrumento de emancipação política 

das classes subalternas, o amálgama, o elo de ligação entre os que se 

encontram nas mesmas condições e buscam construir uma contra- 

hegemonia. 

 

Porém, para construir essa hegemonia é preciso criar uma cultura que torne 

indeclináveis os interesses da população. Para isso acontecer, é preciso enfrentar os 

desafios que nos são colocados, e, nos desvencilhar de certas determinações impostas 

pela realidade socio institucional em que estamos inseridos, para que não fiquemos 

limitados a certas condições. 

Dentro desse debate sobre os espaços ocupacionais, onde certas determinações 

são impostas a categoria profissional, é importante salientar que, apesar do Serviço 

Social tenha sido reconhecido como “profissão liberal” nos estatutos legais e éticos que 

definem a autonomia teórico- metodológica, técnica e ético-política na condução do 

exercício profissional, o trabalho da assistente social é tensionado pela relação de 

compra e venda da sua força de trabalho especializada. Em outras palavras, isso quer 

dizer que, nos mais variados espaços sócio-ocupacionais, o profissional não terá 

controle sobre todas a condições e meios de trabalho, ou seja, os empregadores que 

fornecem os instrumentos para o desenvolvimento das tarefas profissionais, assim como 

eles que tem o poder de definir as demandas e as condições que deve ser exercida a 

atividade profissional. 

Como estratégia profissional a essa condição de autonomia relativa que é 

colocada a categoria profissional, Raichelis aponta que, 

 
Quanto mais qualificados os trabalhadores sociais, menos sujeitos a 

manipulação e mais preparados para enfrentar o assédio moral no trabalho, os 

jogos de pressão política e de cooptação nos espaços institucionais. 

(RAICHELIS, 2011, p. 436) 

 

 

Além disso, cabe destacar que é na organização coletiva que se criam condições 

concretas para a resistência frente a qualquer tipo de violação dos direitos da assistente 

social, pela melhoria das condições de trabalho e fortalecimento da categoria 

profissional. 
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CAPÍTULO II: O Serviço de Assistência São José Operário e seu 

trabalho com os deficientes visuais 

 
 

O Serviço de Assistência São José Operário é uma instituição filantrópica sem 

fins lucrativos, fundado em 1º de maio de 1963 pela Srª Nidia Lysandro de Albernaz e 

damas da sociedade, a partir de uma pesquisa realizada a nível nacional, quando 

constatou ser o deficiente visual o mais carente de atendimento em todo país. 

Construído nos padrões do Instituto Benjamin Constant, referência no Estado, o 

Educandário conta com uma área total de 10.000 m², doado por empresários locais, 

sendo 5.000 m² de área construída, com: salas, dormitórios e refeitório. Na área externa 

possui: piscina, jardim sensorial, quadra de esporte e campo para prática de equoterapia. 

É a única instituição na região norte-fluminense a reabilitar, capacitar e promover a 

inclusão de crianças e jovens que possuem deficiência visual e/ou múltiplas 

deficiências2. 

A instituição realiza um trabalho de assistência à cento e setenta e três pessoas 

com deficiência visual e baixa visão, por meio de projetos voltados para a construção da 

autonomia de seus usuários. 

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

Cidadania; Programa Aprendendo Através dos Sentidos: Garantindo a Cidadania com 

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

Independente (PEVI), Sorobã3, Braille4, Escrita Cursiva5, Jardim Sensorial6, 

 

 

 
 

2 Elaborado pela Ex Presidente do São José Operário Cristina Rodrigues (informação verbal concedida 

pela assistente social no ato da entrevista para Monografia em 2019). 
3 Recurso educativo específico substancial para a execução de cálculos matemáticos por alunos com 

deficiência visual (BRASIL, 2006). 
4 Sistema de escrita caracterizado por possuir pontos que, em relevo, dão indicações de leitura para 

pessoas que não conseguem enxergar; essas pessoas podem ler pelo tato e também escrever com o auxílio 

desse sistema; anagliptografia (Dicionário Online de Português) Disponível em: https://www.dicio.com.br 

Acesso em: 5 de setembro de 2019. 
5 É uma aprendizagem em que o deficiente visual poderá escrever seu próprio nome, dando-lhe 

independência e auto- afirmação tornando-o apto a assinar qualquer documento e dominar instrumentos 

da comunicação universal e integração social (BRASIL, 2001). 
6 Segundo Borges e Paiva (2009) é um recurso pedagógico e de divulgação científica a fim de auxiliar a 

suprir as deficiências do ensino formal, que muitas vezes conta com apenas o livro didático como material 

de apoio. 

https://www.dicio.com.br/brailles/
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Equoterapia7, Experimentação Corporal8, Sistema Dosvox9, Arteterapia10, Bateria e 

Percussão. Vale ressaltar que a atividade desenvolvida no projeto é a de Orientação e 

Mobilidade. 

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 dos Serviços Socioassistenciais (CNAS, 

Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009). É realizado atendimento especializado 

às famílias e às pessoas com deficiência com algum grau de dependência, buscando 

promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida dos usuários. 

A Orientação e Mobilidade para a pessoa com deficiência visual é o aprendizado 

no uso dos sentidos, para obter informações do ambiente. Saber onde está, para onde ir  

e como fazer para chegar no lugar desejado. A pessoa pode usar a audição, o tato, a 

cinestesia (percepção dos seus movimentos), o olfato e a visão residual (quando tem 

baixa visão) para se orientar. 

Segundo Moraes (2007, p. 2), 

 
 

mobilidade é o aprendizado para o controle dos movimentos de forma 

organizada e eficaz. A pessoa com deficiência visual pode se movimentar 

com a ajuda de outra pessoa (guia vidente), usando seu próprio corpo 

(autoproteções), usando uma bengala (bengala longa), usando um animal 

(cão-guia), e também usando a tecnologia (ajudas eletrônicas). 

 
Desta forma, a Orientação e Mobilidade são fundamentais para a interação do 

indivíduo com o ambiente. Pode ser a conquista da autonomia e um dos caminhos para  

a independência. Quanto mais pessoas conhecerem condutas e procedimentos 

 

7 Tipo de fisioterapia com equitação, que usa a montaria em cavalos para auxiliar no processo de 

recuperação da coordenação motora, dos movimentos, e de habilidades psicossociais dos pacientes 

(Dicionário Online de Português) Disponível em: https://www.dicio.com.br Acesso em: 5 de setembro 

de 2019. 
8 É uma oficina que visa promover atividades lúdicas que envolvam a conscientização corporal e a 

sensibilidade dos deficientes visuais, funciona como um espaço para promover a consciência corporal, 

viabilizando, deste modo, a invenção de novos modos de existir, sem a visão (INSTITUTO BENJAMIN 

CONSTANT, 2016). 
9 É um sistema para microcomputadores da linha PC, que se comunica com o usuário através de síntese  

de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores por deficientes visuais, que adquirem um alto 

grau de independência no estudo e no trabalho. O sistema realiza a comunicação com o deficiente visual 

através de síntese de voz em Português, sendo que a síntese de textos pode ser configurada para outros 

idiomas (DELAMARE MC FILHO, 2010). 
10 “Ela oferece oportunidade de exploração de problemas e de potencialidades pessoais, por meio das 

expressões verbal e não-verbal e do desenvolvimento de recursos físicos, cognitivos e emocionais, bem 

como a aprendizagem por meio de experiências terapêuticas com linguagens artísticas variadas” 

(FABIETTI, 2004, p 18). 

https://www.dicio.com.br/brailles/
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adequados em relação a esse serviço, mais naturalidade teremos no convívio com as 

pessoas deficientes visuais. 

Golkman (1969) apud Vieira (2003), já apontava, no final da década de 1960, a 

importância de se garantir a mobilidade, por meio da oferta de atividades de orientação, 

a fim de possibilitar que as pessoas cegas se locomovessem com independência. Para 

ele, 

 
só quando estabelecerem programas de Orientação e Mobilidade em todas as 

escolas, e o professor (...) tomar consciência da necessidade de desenvolver 

tais programas é que começaremos a ver que a maioria das crianças cegas se 

tornaram adultos capazes, independentes e livres (GOLKMAN apud VIEIRA 

1969, p. 82). 

 

É necessário também enfatizar aqui, que as pessoas normalmente atribuem a 

pessoa com deficiência visual uma dependência constante da sua ajuda e vigilância, 

principalmente para o seu deslocamento no ambiente de forma autônoma e segura. Este 

pensamento acontece não somente com crianças, e tampouco, é provindo apenas 

daqueles que enxergam, porque diversas pessoas com cegueira ou baixa visão 

consideram-se inaptas ou incapazes para esta atividade. 

Contudo, a Orientação e Mobilidade dá a oportunidade para que o indivíduo com 

deficiência visual tenha autonomia e independência para se locomover, realizar suas 

atividades cotidianas, tendo a possibilidade de estudar, trabalhar, constituir uma família, 

e, assim, ter melhor qualidade de vida. 

 
2.1. O trabalho profissional das assistentes sociais 

 

O serviço social na Instituição São José Operário realiza pesquisas para avaliar a 

realidade, emite parecer social, propõe medidas e executa políticas sociais. 

Sempre que necessário, orienta os usuários, auxiliando na identificação de 

recursos e proporcionando o acesso aos mesmos, realizando o estudo socioeconômico 

com as famílias, de modo a dar a melhor assistência possível, bem como para orientar 

na questão de acesso a benefícios e serviços sociais. 

Além disso, a atuação dos assistentes sociais contribui para a equidade, por meio 

de um projeto ético-político profissional que realize a interface com as políticas 

públicas, com o objetivo de defender e reafirmar direitos lutando para a implementação 

de políticas articuladas a direitos amplos, universais e equânimes. “Para tal o assistente 
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social deve ter compromisso ético, político e profissional pautando suas ações no 

reconhecimento da liberdade, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 

sociais” (CFESS, 1993, p. 23). 

É desta forma que compreendemos e contribuímos para o processo de 

transformação e inclusão social. Além disso, as técnicas, procedimentos e condutas, 

resultam dos trabalhos desenvolvidos por muitos profissionais da área da Orientação e 

Mobilidade ao longo dos anos e, principalmente, dos próprios ensinamentos que as 

pessoas com deficiência visual passam por meio da sua experiência de vida, isso nos faz 

refletir que são indivíduos que possuem experiências, vivências, gostos e desejos 

particulares, e devem ser respeitados neste sentido, como um ser singular, pensante. 

Sendo assim, não devem ser estigmatizados, enquadrados e rotulados como incapazes, 

dependentes. 

Conforme o Art. 2º da Lei de Inclusão, 

 
 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação 

com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 

2015, p. 8-9). 

 
Apesar das diferentes concepções e classificações sobre a pessoa com 

deficiência, essas sempre foram vistas e entendidas como seres distintos, singulares em 

nossa sociedade. 

Segundo Lopes, 

 
 

as concepções sobre o mundo e a vida dos deficientes visuais sempre esteve 

no imaginário e nas teorias desenvolvidas. Tentar conhecer o desconhecido 

sempre foi uma necessidade humana, e as tentativas de compreender a forma 

como os deficientes visuais percebem e se relacionam com as demais pessoas 

fornece um suporte técnico e científico muito importante para que seja 

possível conhecer as reais necessidades dos deficientes visuais, contribuindo 

no processo de desenvolvimento pessoal e na melhoria da qualidade de vida 

dessas pessoas (LOPES, 2015, p. 25). 

 
Cabe enfatizar que, a visão sempre foi considerada um dos sentidos mais 

valorizados, pois a percepção do mundo se dá, principalmente por meio deste sentido. 

Dessa forma, a sociedade e suas construções espaciais, de forma geral, foram 

preparadas somente para os videntes e as pessoas que não enxergam ou possuem baixa 

visão, vem tentando, com o passar do tempo, sua inserção na sociedade, para que 

possam ter autonomia e segurança em seus deslocamentos. 
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Segundo Seemann (1996) é necessário que o deficiente visual conceitue o  

espaço geográfico que ocupa, este é um dos caminhos para possuírem autonomia. A 

mobilidade, exige a integração da percepção e da cognição por meio de diferentes 

habilidades. O autor cita como exemplos: o movimento, a compreensão do espaço e a 

representação que se faz dele. 

Portanto, é necessário saber, como se realiza essa percepção do espaço urbano, 

em que bases ela se dá e, portanto, de que maneira o deficiente visual compreende o 

espaço em que vive. 

Dessa forma, 

 
 

[...] entende-se que a percepção do espaço pelo deficiente visual acontece de 

maneira distinta, no que diz respeito aos meios para a apreensão do 

conhecimento. Essa compreensão permeia a evolução da noção de espaço, 

que parte da percepção do espaço vivido, que é o espaço vivenciado pela 

pessoa, para noção de espaço concebido que se refere à compreensão do 

espaço através de análise, onde a pessoa é capaz de raciocinar sobre um 

determinado local, através de recursos auxiliares, como mapas, sem 

conhecimentos prévios sobre o local (VENTORINI e FREITAS, 2002, CD 

ROM). 

 
 

Entretanto, é necessário destacar que não apenas conceituações devem 

fundamentar as compreensões espaciais, ou seja, é muito importante que, atreladas às 

conceituações, haja experiências vividas para que ocorram essas compreensões, pois o 

espaço urbano é bastante complexo. 

Especificamente, tratando de deficientes visuais, é extremamente necessário que 

haja o contato direto com o meio em que se vive, onde suas experiências enriquecerão e 

(re)formularão suas reflexões sobre o espaço geográfico. 

Tecer uma definição de espaço geográfico não é simples, já que envolve 

diversos elementos sociais, naturais, materiais, subjetivos, históricos, políticos e 

culturais, ou seja, o espaço é: 

 
[...] um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se 

apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do 

passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma 

estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos 

nossos olhos e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, 

então, um verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque 

a evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares 

(SANTOS, 2004, p. 153). 
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Os objetivos, as ações, emoções e razões constituem o espaço geográfico. Os 

objetos são os elementos materiais que existem no espaço e são construídos pelo 

homem. As ações, emoções e razões também estão atreladas àquele que é o sujeito 

principal da construção do espaço: o ser humano. Tal construção e, consequentemente, 

estruturação do espaço se faz por meio da vivência com o outro e da relação do homem 

com a natureza. 

A construção do espaço é um processo histórico-social, pois o espaço existe a 

partir de uma sociedade que a construiu e o reconstruiu durante a história. Segundo 

Gomes (1996), o espaço geográfico pode ser compreendido como aquele que é vivido, 

construído e representado pelos atores sociais que nele estão inseridos. Moraes confirma 

esse pensamento, além de destacar a influência que o homem faz no espaço, dizendo 

que: “[...] as formas espaciais criadas pelos homens expressam muito das relações 

sociais [...] que foram produzidas [vivenciadas] (MORAES, 1994, p. 35).” 

Dessa maneira, percebe-se a importância do espaço, pois é uma expressão de 

uma construção social, onde se realizam historicamente as relações do homem entre si e 

com a natureza, atreladas à razão, emoção e ação. 

Segundo Milton Santos (2004), o conceito de espaço não pode ser dissociado do 

ser humano que o constrói e o modifica a cada dia. Para ele, o espaço pode ainda ser 

entendido como um Sistema de Objetos e um Sistema de Ações. 

 
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerado 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá (SANTOS, 

2004, p. 63). 

 
 

Dessa forma, o entendimento do espaço traz a possibilidade de interação com o 

meio, permitindo-nos reconhecer nosso papel enquanto atuantes na construção e 

transformação do ambiente, além de permitir reconhecer nossa própria existência. 

Outro conceito importante de ser abordado é o de mobilidade urbana, que pode 

ser entendido de acordo com Lopes (2015, p. 28) como, “o deslocamento das pessoas de 

maneira fácil e eficiente dentro de um espaço urbano”. 

Já Lobato, 

 
 

aborda a mobilidade do ponto de vista das interações espaciais, sendo parte 

integrante da existência e reprodução e do processo de transformação social e 

não como puros e simples deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e 

informação no espaço (2010, p. 280). 



27 
 

 

 

 

Demonstrando assim, a importância das interações sociais para a configuração 

da estrutura urbana. Desse modo, a mobilidade urbana deve ser compreendida não só 

como movimentação de bens e serviços no espaço, mas como um importante elemento 

de (re)construção do espaço urbano, levando em conta as interações sociais. Dessa 

forma, 

 
[...] a baixa mobilidade de parcelas da população da cidade, devido à 

dificuldade de acesso econômico e espacial ao serviço, à precariedade das 

infraestruturas, dentre outros, mantém descontinuidades territoriais que 

impõem dificuldades à dinâmica das atividades econômicas. Estas 

descontinuidades – cujos danos às interações são agravados pela precariedade 

dos transportes – têm sua gênese no interesse de capitais imobiliários e sua 

busca por novos habitats, amenidades naturais em descontinuidade com a 

mancha urbana e espaços com potencial de expansão da área edificada 

(SILVEIRA e COCCO, 2010, p. 65). 

 

 
Os interesses imobiliários se sobrepõem nessa dinâmica territorial e expulsa 

moradores de suas casas, por exemplo, onde não se tem saneamento básico, transporte e 

boas condições de moradia, para assim construir grandes condomínios fortificados que 

são tidos como uma forma de segregação social, que, por fim, tem como intuito 

dificultar ainda mais a mobilidade da parcela da população nesses espaços. 

Concordamos com Gomide (2006, p. 242) que “a desigualdade nas cidades 

também pode ser observada nos meios de transporte”. A partir de pesquisas elaboradas 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2006) ficou evidenciado que a 

parcela da sociedade com menor renda faz menos deslocamentos no espaço por conta de 

fatores como tarifas altas no transporte coletivo, além da pouca oferta de trajetos. Esses 

fatores limitam a mobilidade da população, prejudicando o acesso aos serviços básicos e 

de direito do cidadão, como saúde, educação e lazer. 

No que tange ao Direito ao Transporte e à Mobilidade conforme a Lei de 

Inclusão é sinalizado que: 

 
Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os 

obstáculos e barreiras ao seu acesso (BRASIL, 2015, p. 30). 

 

Nas entrevistas com as assistentes sociais da instituição a questão do transporte 

entrou no debate como um dos maiores desafios a ser enfrentado pelos deficientes 
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visuais ao se inserirem na instituição, pois eles dependem de ônibus para chegarem ao 

São José Operário. A entrevistada C relatou que: 

 
O maior desafio é a questão da mobilidade e acessibilidade de vim para 

instituição, a questão do transporte ser de difícil acesso mesmo, porque  

quem tem condições paga um carro né, e quem não tem depende de ônibus e 

aqui só passa um a cada uma hora praticamente, e agora complicou mais 

essa situação porque a gente não atende somente os usuários de Campos, a 

gente atende toda região Norte Noroeste Fluminense. Tem uns que 

conseguem vir em ambulância ou em ônibus de faculdade aí fica mais fácil, 

agora temos usuário de Farol, temos lá depois de Ururaí também, que 

disseram que se não pegarem a condução de tal hora e não vir no dia não 

tem como chegar aqui. (ENTREVISTADA C). 

 

 
Diante desse relato, identifica-se outro conceito importante de se enfatizar neste 

trabalho, que é o da acessibilidade, que está relacionada ao acesso das pessoas para se 

deslocarem e realizarem suas atividades. Está diretamente ligado com a disponibilidade 

do sistema de transporte e o uso do solo, sendo estritamente necessário que estes sejam 

disponibilizados de maneira universal, capazes de atender diferentes tipos de indivíduos 

e assim oferecer acessibilidade eficaz. 

Desse modo, Raia Junior, Silva e Brondino. (1997, p. 30), definem 

 
 

acessibilidade como uma medida de esforço entre deslocamentos espaciais, que 

se caracteriza por apresentar oportunidades para que a população consiga 

realizar suas atividades através do sistema de transporte público. 

 
Dessa forma, a acessibilidade é um elemento que possibilita diferentes tipos de 

pessoas terem acesso aos diversos tipos de espaços, como os locais de emprego, lazer e 

cultura. 

Segundo Arruda (1997), a acessibilidade vai além da relação de facilidade de 

um lugar ao outro. Também, a que considerar elementos mais complexos, como a 

liberdade de escolha dos sujeitos e suas diferentes atividades. 

Diante dessa análise, pode-se enfatizar que na Instituição São José Operário  

os usuários podem escolher qual atividade querem fazer por meio de um recurso 

chamado: Plano Individual de Atendimento (PIA), presente na Instituição. Esse Plano 

disponibiliza os diversos atendimentos, serviços oferecidos no qual eles podem ter 

autonomia de escolher, proporcionando-lhes o acesso a estes. 

Sobre o PIA, na entrevista foi relatado que ele é um meio em que se dá a 

inserção das pessoas com deficiência visual nas atividades oferecidas pela instituição. 
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De acordo com a assistente social, 

 
 

A inserção do deficiente visual se dá pelo PIA, então, ele vai escolher o que 

ele tem interesse de fazer, por exemplo, o Dosvox, que é uma atividade de 

informática adaptada, ou a Escrita Cursiva que é uma aprendizagem em que 

o deficiente visual poderá escrever seu próprio nome, dando-lhe 

independência e auto- afirmação, tornando-o apto a assinar qualquer 

documento e dominar instrumentos da comunicação universal e integração 

social. Então, através do PIA o usuário terá a liberdade de escolher o dia e 

horário que ele puder e quiser fazer a atividade, sempre atendendo a 

necessidade do usuário. (ENTREVISTADA A). 

 

É relevante elucidar que, a acessibilidade e a mobilidade são elementos que se 

correlacionam, são dois conceitos que devem caminhar juntos na prática. De acordo 

com Vasconcellos (2001, p. 23) “mobilidade e acessibilidade estão relacionadas e 

revelam as diferentes maneiras de produção do espaço urbano”. Assim, a acessibilidade 

não é apenas a locomoção, é a mobilidade necessária para se chegar aos acessos 

desejados pela população e principalmente pelas pessoas com necessidades especiais, de 

forma independente e satisfatória. 

Dessa maneira, 

 
 

para que o indivíduo possa se locomover pela cidade, é de grande 

importância que haja oferta de sistemas acessíveis de transporte e a 

inexistência de barreiras arquitetônicas na estrutura urbana, uma vez que 

quando a acessibilidade não é favorecida fortalece-se ainda mais a 

diferenciação socioespacial (PEREIRA, 2007, p.71). 

 
Essas chamadas “barreiras arquitetônicas”11 são consideradas um empecilho à 

mobilidade, fazendo com que o espaço seja desconfortável e inseguro aos usuários 

deficientes visuais, como, por exemplo, ruas desniveladas e com buracos, disposição 

irregular de mesas e cadeiras de estabelecimentos empresariais nas calçadas, ausência 

de semáforos sonoros e pisos táteis (pisos com textura diferente em alto relevo para 

guiar pessoas cegas). Além disso, estas barreiras arquitetônicas podem ser evitadas por 

meio de um planejamento urbano que se adeque e contemple as diversas características 

físicas das pessoas, seja elas com restrições ou não de mobilidade. 

Além das barreiras arquitetônicas, há também, diversos tipos de barreiras, 

conforme a Lei de Inclusão (BRASIL, 2015), entre elas pode-se citar: as barreiras 

 

 

 

11 De acordo com a Lei de Inclusão (BRASIL, 2015, p. 10), “barreiras arquitetônicas são as existentes nos 

edifícios públicos e privados”. 
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urbanísticas12, barreiras nos transportes13, barreiras nas comunicações e na 

informação14, barreiras atitudinais15 e barreiras tecnológicas16. 

Outro elemento importante nesse trabalho foi a necessidade de dar voz aos 

profissionais, que no cotidiano da prática, enfrentam os desafios do fazer profissional 

frente à dinâmica da sociedade, pois como aponta Martinelli (2000, p. 25): “Como 

assistentes sociais, somos colocados muito próximos daquilo que é essencial na nossa 

vida, que é a possibilidade da construção e da intervenção no próprio tecido social” . 

Para compreender qualitativamente os dados obtidos, se faz necessário 

primeiramente conhecer as entrevistadas. Nesse sentido, é importante destacar que a 

categoria profissional de assistentes sociais da instituição é composta somente por 

mulheres. 

Sobre essa questão cabe destacar que, “O perfil desse trabalhador é de uma 

categoria fundamentalmente feminina (97%) com a presença de apenas 3% de homens” 

(IAMAMOTO, 2009, p. 346). 

Outra questão pertinente de se mencionar é sobre quais são as demandas do 

próprio Serviço Social na Instituição São José Operário. De acordo com uma das 

assistentes sociais da instituição: 

 
Acho que a gente poderia ter mais facilidade em transporte, para poder 

realizar mais visitas domiciliares, porque como você sabe a gente só tem um 

carro, e é pra tudo né, e aí a gente não consegue está articulando de melhor 

forma para melhor atender as demandas dos usuários. (ENTREVISTADA 

C) 

 

 

Observa-se que a realização de visitas domiciliares é um instrumento que a 

assistente social utiliza na sua intervenção profissional. Sobre esse instrumento Mioto 

destaca que: 

 

 
 

12 “Barreiras urbanísticas são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público 

ou de uso coletivo” (BRASIL, 2015, p. 10). 
13 “Barreiras nos transportes são as existentes no sistema e meios de transportes” (BRASIL, 2015, p. 10). 
14 “Barreiras nas comunicações e na informação são as de qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação” (BRASIL, 2015, 

p. 10). 
15 “Barreiras atitudinais são atitudes e comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação  

social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas” 

(BRASIL, 2015, p. 10). 
16 “Barreiras tecnológicas são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias” (BRASIL, 2015, p. 10). 
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A visita domiciliar é um dos instrumentos que potencializa as condições de 

conhecimento do cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente de convivência 

familiar e comunitária. As visitas domiciliares têm como objetivo  conhecer 

as condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender 

aspectos do cotidiano das suas relações, aspectos esses que geralmente 

escapam às entrevistas de gabinete (MIOTO, 2001, p. 148). 

 

 
Já, a assistente social B relatou que as demandas do serviço social no São José 

Operário são as seguintes: 

 
Elaboração de projeto, participação de eventos internos e externos, 

encaminhamentos pra rede, e para outras instituições. Declarações também 

são solicitadas para gente, e, muito comum também é a questão da escuta 

qualificada porque muitos usuários precisam falar e a gente precisa ouvir  

né. (ENTREVISTADA B). 

 
 

Segundo Lavoratti, para que na intervenção profissional haja uma escuta 

qualificada: 

 
é importante que o assistente social saiba ouvir e reconheça as contribuições 

que os usuários podem dar tanto para a identificação das particularidades das 

demandas apresentadas, como na construção conjunta de estratégias de 

enfrentamento das situações vivenciadas (LAVORATTI, 2016, p. 84). 

 
 

A respeito dos encaminhamentos para a rede, pode-se dar como exemplo, os 

encaminhamentos para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e alguns 

para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), pois no São 

José Operário não se efetua o cadastro, nem a documentação no sistema, isso quem faz  

é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social. 

Assim, como é feito o encaminhamento para a rede socioassistencial, também 

são feitos para outras instituições que possuem parceria com o São José Operário. Como 

relatado pela entrevistada: 

 
Nós encaminhamos para APAPI (Associação de Pais de Pessoas Especiais), 

para APOE (Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais), APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de acordo com a 

necessidade de cada usuário. Por exemplo, a criança ou adolescente ela não 

tem somente a questão visual tem também outras questões que o São José 

Operário não tem como atender, então encaminhamos para outras 

instituições para que elas possam ser bem atendidas, encaminhamos também 

para o Nova Esperança, que é uma instituição que tem um convênio com a 

saúde, cujo os atendimentos são mais variados, como a fisioterapia, ou seja, 

tem atendimentos que a instituição não tem. (ENTREVISTADA A). 
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Como a entrevistada A, a entrevistada C também articula esse trabalho em rede com 

outras instituições: 

 
Encaminhamos para o CRAS, o CREAS temos um pouco de contato, com a 

educação também há uma articulação, e com outras instituições filantrópicas 

como APOE, APAE. Há uma participação no Conselho, como por exemplo, o 

COMDE (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência), eu 

sou uma das conselheiras de lá, e, também temos uma outra assistente social 

aqui que participa do CMPDCA (Conselho Municipal de Promoção das 

Crianças e do Adolescente), ou seja, a gente sempre acaba sabendo de 

alguma coisa que acontece (ENTREVISTADA C). 

 

Sobre os Conselhos, é necessário explicitar que são canais para efetivação da 

participação popular, permitindo um exercício mais expansivo da cidadania, garantindo 

um controle social perante o Estado. Além disso, o conselho é um instrumento para a 

concretização do controle social, uma modalidade de direito à participação política que 

deve interferir efetivamente no processo decisório dos atos governamentais, e assim, são 

mecanismos que podem provocar mudanças substantivas na relação Estado-sociedade, 

desta forma, é de extrema importância para a efetivação do controle social. 

Sendo assim, a atuação dos assistentes sociais junto aos conselhos tem se 

ampliado, com destaque para os conselhos de saúde e de assistência social. Segundo 

Iamamoto: 

 
Esse fenômeno deve-se, em grande medida, à "inserção privilegiada" do 

Serviço Social no âmbito das políticas sociais, desenvolvendo, 

principalmente, um trabalho de alta relevância nas políticas da Seguridade 

Social, em sua execução, planejamento, gestão, monitoramento e avaliação. 

A "inserção privilegiada" do assistente social junto às políticas de proteção 

social refere-se à particularidade interventiva do profissional em lidar 

cotidianamente com as "múltiplas e diversificadas expressões da questão 

social" (IAMAMOTO, 2010, p. 198). 

 
 

Outra questão interessante de ser abordada é, como se dá o processo para a 

construção da autonomia das pessoas com deficiência visual na instituição. Cabe dizer 

que é um trabalho desenvolvido não somente pelos assistentes sociais, mas também por 

outros profissionais que trabalham em conjunto na instituição, como por exemplo, a 

instrutora de Orientação e Mobilidade, e, principalmente dos usuários que são os 

principais sujeitos desse processo. 

Então, para materializar essa questão, a entrevistada diz que: 
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Cada profissional ele tem sua participação neste processo de construção da 

autonomia dos usuários, a gente não faz esse trabalho sozinho, isolado. A 

gente depende do psicólogo, do pedagogo, da coordenação, dos outros 

profissionais também, então, a construção da autonomia ela não se faz de 

forma isolada, ela é feita através da equipe interdisciplinar. 

(ENTREVISTADA B). 

 
Sobre a interdisciplinaridade, cabe destacar que ela se faz necessária no âmbito 

profissional. Ela se dá na medida em que os profissionais de áreas diferentes 

estabelecem um diálogo para melhor atendimento das demandas institucionais. Como o 

próprio nome já diz, é uma interação entre as disciplinas. 

Pode-se dizer também que, “a interdisciplinaridade depende então, basicamente 

de uma mudança de atitude perante o problema do conhecimento, da substituição de 

uma concepção fragmentária pela unitária do ser humano” (FAZENDA, 1993, p. 31). 

Porém cabe enfatizar que este diálogo deve levar a construção de projetos 

coletivos, ou seja, qual a contribuição que cada profissional pode apresentar respeitando 

a particularidade de cada área, pois cada um possui um conhecimento específico. 

 
2.2. Relatos dos usuários acerca do Serviço de Orientação e 

Mobilidade 

Além da necessidade de elaboração de um melhor planejamento urbano por 

parte das autoridades, também é interessante neste trabalho, saber se os serviços de 

mobilidade contemplam as necessidades dos usuários. É imprescindível dar voz a estas 

pessoas, levando em conta a opinião deles acerca do serviço de Orientação e Mobilidade 

oferecido pela Instituição, a fim de contribuir com as melhorias dos serviços prestados e 

consequentemente das condições de vida destes. 

De acordo com Lopes (2015), 

 
 

um importante elemento das ciências é possuir atividades que inter- 

relacionam as experiências (vivências) com as reflexões. As experiências 

enriquecem as descrições nas ciências e as reflexões por sua vez, fortalecem 

o embasamento teórico para o meio científico. Assim, pode-se dizer que 

teoria e reflexão são fatores indissociáveis (p. 63). 

 
A direção dada em termos de perspectiva teórica crítica, implicou na elaboração 

de uma discussão teórico metodológica sob um olhar crítico dos processos ao qual estão 

situados os assistidos, ou seja, 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. 
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Sobre isso, Iamamoto (1998) afirma que, 

 

um dos maiores desafios profissionais do assistente social é desenvolver sua 

capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas 

e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de demandas emergentes no 

cotidiano (IAMAMOTO, 1998, p. 113). 

 
Outro ponto importante de se salientar, é que antes de compreendermos 

qualitativamente os dados obtidos nas entrevistas, se faz necessário, primeiramente, 

conhecer os usuários: 

Dos entrevistados 60 % são aposentados pelo INSS, uns por invalidez e outros 

por idade, o usuário “O” por exemplo, foi aposentado por invalidez, ficou cego aos 47 

anos acometido pela doença de glaucoma, o que impossibilitou de continuar 

trabalhando. 

Cabe ainda salientar que usuários são pessoas que não nasceram cegas. Elas 

foram perdendo a visão aos poucos e, portanto, experimentaram a vida dos videntes. 

Muitos como vimos anteriormente, trabalhavam e possuíam uma vida com maior 

autonomia. 

O relato da usuária “V”, demostra como foi o processo da perda de visão para 

ela e as consequências que gerou em sua vida, ou seja, de que forma ela lida com a 

questão da cegueira: 

 
Está meio complicado, porque quando a gente enxerga é uma coisa, quando 

você perde a visão muda tudo né, do que eu fazia até agora, antes eu fazia 

faxina, não parava, era bem ativa, agora já dei uma parada né, estou 

aprendendo tudo novamente, aprendendo a refazer tudo, e vim pra cá pra 

aprender mais aqui. (USUÁRIA V) 

 
 

Percebe-se que para ela a perda da visão representou uma mudança em sua vida, 

inclusive relacionada à realização de atividades domésticas, aqui entendidas como fazer 

faxina na casa, lavar roupa, cozinhar, entre outras atividades, pois, antes de ficar cega 

sua profissão era diarista. Portanto, diante dessa situação, consta-se que o aparecimento 

da deficiência afetou tanto a vida privada dela (nos afazeres da sua própria casa), quanto 

a sua vida profissional, como dito por ela inicialmente na entrevista que ela era diarista. 

Já, no caso da entrevistada M, percebe-se que ela já passou por um processo de 

superação, ou seja, ela já reaprendeu a realizar algumas atividades domésticas, como 

relatado abaixo: 
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Eu lidava muito mal, chorava muito, mas hoje não, eu lido normalmente 

como se eu tivesse vendo, eu faço tudo dentro de casa, lavo, cozinho, eu boto 

roupa na máquina, boto e tiro da corda, arrumo guarda-roupa, varro casa, 

limpo banheiro, faço tudo, faço bolo, faço tudo (USUÁRIA M). 

 

Observa-se que para a entrevistada “M”, a perda da visão representou uma 

mudança em sua vida, pois não se locomovia sozinha e foi tomada pelo sentimento de 

tristeza, e choro. Porém, com o processo de reabilitação que a Instituição oferece, ela foi 

se sentindo melhor, com mais autoconfiança para realizar atividades em sua casa. 

Com isso, destaca-se que quando o indivíduo aceita a sua própria condição de 

cego é um passo muito importante dado por ele, pois, assim, ele consegue retomar sua 

vida com mais facilidade apesar das dificuldades. 

A partir dos relatos apresentados acima, pode-se perceber a importância da 

autonomia e mobilidade na realização das atividades mais essenciais, como as 

atividades domésticas. Nesse sentido, reconhecemos o papel das Oficinas oferecidas 

pela Instituição São José Operário que objetiva ensinar estas atividades para a promoção 

desta autonomia, independência dos assistidos, a fim de contribuir com o processo de 

ressignificação, e, de reaprendizagem dos sujeitos para que se sintam capazes, ativos, 

independentes e autônomos. 

Além disso, consideramos o quão é importante para os sujeitos à autonomia na 

realização das atividades no interior da sua própria casa, e em todos os espaços que eles 

vierem habitar, pois é fundamental que haja interação com o lugar. 

O Serviço Social enquanto profissão apresenta em seu Código de Ética (CFESS, 

1993) onze princípios fundamentais ao qual o Assistente Social deve se nortear em sua 

atuação. Neste caso em específico, pode-se citar o princípio de “Reconhecimento da 

liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes- autonomia, 

emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais” (1993, p. 121). 

Se tratando em especial da autonomia, refere-se não só a capacidade de 

independência que permite a autodeterminação dos indivíduos, para tomar suas decisões 

que estejam vinculadas à sua vida e às suas relações sociais, mas também a valorização, 

o respeito e a consideração sobre as opiniões e escolhas dos assistidos quando se trata 

da intervenção profissional. 

Os princípios apresentados pelo Código de Ética Profissional norteiam a atuação 

profissional nos serviços de atendimento à pessoa com deficiência, direcionando e 
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sustentando uma prática no rumo da defesa intransigente dos direitos humanos, 

proporcionando a essa população o conhecimento de seus direitos. 

Em outro momento da entrevista foi questionado o que eles achavam da Oficina 

de Orientação e Mobilidade que a instituição oferece, no intuito de dar voz a esses 

sujeitos para que eles pudessem expressar a opinião deles acerca do serviço de 

Orientação e Mobilidade, indagando então, se eles notaram alguma diferença em seu 

dia-a-dia após ter passado pela Oficina. Segundo o entrevistado “O”: 

 
Maravilhosa!, é um espetáculo, é uma coisa boa pra gente, a Elaine é um 

espetáculo de orientadora, mas quem aprende é a gente no dia-a-dia, ela me 

orienta muito bem, direitinho, tem que fazer um mapa mental por onde você 

passou pra você saber né, porque não adianta só fazer aula, e agradeço à 

Deus primeiramente, essa Instituição que me abriu os braços, e para os 

amigos que chegam né, e a Elaine que além de ser orientadora é super  

minha amiga, então, dali pra cá depois que eu aprendi a usar a bengala, 

nunca mais aconteceu acidente comigo, num lugar que eu não conheço eu 

vou devagar, porque eu não sei quais os obstáculos que eu vou pegar. Então, 

eu notei uma diferença muito grande depois que passei pelo serviço, eu não 

sabia andar, eu tinha que ficar pedindo pelo amor de Deus pra minha 

esposa, porque ela não gosta de sair, e eu precisava sair, ela saía porque 

tinha que me levar, mas depois comecei fazer as aulas e a Elaine falou com 

ela (esposa), dizendo que tem que me soltar, e deixar eu andar, aí comecei a 

andar muito e hoje graças a Deus vou a qualquer lugar, minha vida mudou 

muito depois da orientação de bengala, eu viajo sozinho, não preciso ficar 

pedindo favor nenhum, até ao contrário, hoje em dia eu que vou marcar o 

médico pra ela, vou no posto, vou no hospital, vou no banco, eu gosto de 

escolher minhas coisas (USUÁRIO O). 

 

Já a entrevistada “M” relata que a Oficina para ela foi essencial para combater o 

medo, como demostrado abaixo em sua fala: 

 
Ah, eu acho ótima, muito boa, eu não sabia andar aqui dentro da Instituição, 

e agora já ando em alguns lugares, já saio da minha sala para o refeitório, e 

volto pra minha sala, estou melhorando bastante, a Elaine é uma ótima 

orientadora, é uma amiga mesmo, estou gostando do serviço, está abrindo 

mais a minha mente, não estou tendo mais medo, eu tinha medo de sair na 

rua com a bengala, eu sempre saía agarrada no braço do meu esposo, da 

minha filha, mas agora não seguro no braço de ninguém não (USUÁRIA 

M). 

 

 
Pode-se compreender e refletir sobre alguns desafios enfrentados pelos 

assistidos com relação à Acessibilidade e Mobilidade, como por exemplo, a questão 

da locomoção e das barreiras físicas encontradas no dia-a-dia deles. O que se percebe 

nas falas dos usuários O e L sobre essa questão: 
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Calçadas, são terríveis, sabe?. É moto na calçada, é carro na calçada, os 

governantes eles não pensam no deficiente, e não é só eu não, é o cadeirante, 

até o idoso mesmo, tinha que ser tudo plano né, mas não é, entendeu?. Então 

fica difícil, tem hora que você tem que ir pra rua, e logo tem que voltar pra 

calçada, é complicado. (USUÁRIO O). 

 

A rua da Igreja que eu frequento é muito ruim, porque ela é de 

paralelepípedo, aí a bengala fica agarrando, é meio complicado para andar, 

e também tropeço muito nos buracos. (USUÁRIO L). 

 

Diante desses dois relatos, foi possível perceber que há uma convergência 

entre as duas falas, quando citam sobre as calçadas/ruas serem ruins para se 

locomoverem, com ruas esburacadas e ausência de pisos táteis, e a questão também 

das barreiras físicas neste caso serem carros, motos, estacionados ilegalmente, 

atrapalhando muitas vezes a passagem de pedestres, em especial, neste caso, 

tratando-se de deficientes visuais, que possuem limitações, o que se torna um 

obstáculo perigoso para sua integridade física. 

Mediante essa questão problemática da Mobilidade e Acessibilidade para as 

pessoas com deficiência visual, o Congresso aprovou uma legislação que protege os 

deficientes. O ex presidente da República Luís Inácio Lula da Silva expediu o Decreto 

nº 5.296/2004 que regulamenta as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000. A primeira dá 

prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e a 

segunda Lei estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade delas. 

O que se pretende aqui enfatizar, é que mesmo tendo os direitos garantidos em 

Lei, não se realizou uma reforma urbana que permita a plena acessibilidade para o 

deficiente. 

Vale ressaltar que garantir acesso à pessoa com deficiência visa reconhecer o 

contexto social da deficiência e a sua especificidade inerente, além de conceber um 

arcabouço legal capaz de conferir materialidade a todo um conjunto de direitos civis, 

políticos e sociais negado à pessoa com deficiência. 

Diante dessa afirmação é importante analisar sobre o motivo da cegueira/baixa- 

visão dos entrevistados, pode-se observar qual tipo de doença ocasionou a deficiência 

deles, conforme pode ser apresentado abaixo: 

 
Quadro 1 

Usuário Doença Situação Visual 

E Glaucoma congênito/Catarata Baixa-visão 

L Acidente doméstico Baixa-visão 
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M Diabetes Cego 

O Glaucoma Cego 

V Pneumonia degenerativa Baixa-visão 

FONTE: Elaboração própria. 

 

 

Podemos relatar como exemplo o usuário “E” que já nasceu com glaucoma 

congênito, possuindo então, a visão subnormal, porém, ele teve catarata no ano de 2015, 

e, relatou na entrevista que até 2015 enxergava normal, com o aparecimento da catarata 

complicou mais sua situação. 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) indicam que 65 milhões 

de pessoas já foram diagnosticadas com glaucoma em todo o mundo – dessas, 900 mil 

são brasileiras. Provocada pela elevação da pressão ocular, a doença não tem cura e, 

quando não é tratada, pode levar à cegueira (AGÊNCIA BRASIL, 2011). 

A cada ano são registrados 2,4 milhões de novos casos de glaucoma no mundo. 

A doença pode se manifestar de diferentes maneiras: de ângulo aberto (80% dos casos), 

de ângulo fechado, de pressão normal, pigmentar, secundário e congênito e é 

responsável por cerca de 13% da cegueira derivada de enfermidade. (AGÊNCIA 

BRASIL, 2011). 

Já a Catarata, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011), é 

responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a 

população idosa. 

Conforme os dados analisados e as falas dos entrevistados, que refletem a 

imensa dificuldade dos mesmos em se locomoverem em espaços não contemplados com 

os benefícios da acessibilidade, foi possível perceber, que eles não estão satisfeitos com 

as condições de mobilidade que a cidade oferece e sugeriram melhorias simples, porém 

essenciais, como por exemplo: expansão da instalação de pisos táteis nos espaços 

públicos de acordo com os critérios e especificações técnicas, desobstrução e melhoria 

das calçadas e implantação de sinais sonoros nos semáforos. 

Vale ressaltar que as sugestões e solicitações feitas por estes cidadãos, poderiam 

ser desconsideradas se todo o aparato legal sobre a acessibilidade fosse cumprido e 

respeitado. Mas enquanto isso não ocorre com plena qualidade, que se tenha pelo 

menos, bons acessos para que se possa ir e vir com qualidade e segurança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A presente monografia se debruçou em analisar se o trabalho do Serviço Social 

no Educandário São José Operário na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ contribui 

para a garantia da inclusão social. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as assistentes 

sociais e com os usuários da oficina supracitada, a fim de analisar o trabalho 

profissional. 

Diante de toda análise feita pode-se constatar que o serviço contribui para a 

garantia da inclusão social. Na medida que são inseridos em certas atividades como, a 

escrita cursiva, isso os proporcionam, uma oportunidade de escreverem seu próprio 

nome, e assim, assinar qualquer documento importante que eles possam precisar como 

também dominar instrumentos da comunicação universal e integração social. Desta 

forma, que a inclusão acontece, quando eles tem a possibilidade de se sentirem parte do 

meio social, se sentindo capazes, inseridos nos espaços públicos. Outra forma de 

inclusão é quando há a realização de encaminhamentos feitos pelas assistentes sociais 

para rede socioassistencial e, para outras instituições, como APOE e APAE, conferindo- 

se outros meios em que eles possam estar sendo incluídos para usufruírem de seus 

direitos enquanto cidadãos. 

Deste modo, ainda sobre a questão da inclusão social e dos direitos das pessoas 

com deficiência, cabe destacar que no Brasil tem se avançado na elaboração de 

documentos legais e na implantação de políticas públicas de inclusão, na tentativa de 

oferecer melhores condições de inserção social desses sujeitos na nossa sociedade. 

Entretanto, o que se observa é que em concomitância a estes avanços, há também recuos 

e desmontes de políticas sociais direcionadas a este público alvo na atual conjuntura. 

De acordo com o que foi pesquisado sobre a acessibilidade dos sujeitos cegos, 

que envolveu um suporte teórico embasado nas leis, e, normas técnicas, notou-se que 

muitos instrumentos legais foram elaborados, assinados e divulgados, porém, suas ações 

e propostas ainda não se efetivaram de fato ou não lhes foi dado o devido valor. 

Considera-se relevante ressaltar que este tem-se intensas discussões sobre este 

tema em diversas nações, na qual os sujeitos com e sem deficiência deveriam adquirir 

mais e melhores condições de participação na sociedade e usufruir de seus direitos e 
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deveres. No entanto, o que se percebe é que os representantes governamentais não 

enxergam os direitos e as necessidades desses sujeitos, sobretudo, os das pessoas com 

deficiência, negligenciando, dessa forma, o que está previsto nos instrumentos legais e 

negando-lhes oportunidades e condições de liberdade e autonomia. 

Desta forma, com a experiência de estágio, as pesquisas bibliográficas, e, as 

entrevistas realizadas que foram os meios que deram o devido suporte a este trabalho, 

entendemos que o debate sobre o trabalho profissional do Serviço Social no 

Educandário São José Operário ainda permite outras análises e indagações que não se 

esgotam nessa pesquisa. As assistentes sociais da instituição apesar dos limites 

impostos, encontram em seu campo de trabalho possibilidades de atuação que 

caminham para a efetivação dos direitos sociais percebendo os usuários como seres 

detentores de saberes. 
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APÊNDICE A 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF 

DISCIPLINA: Monografia III 

PESQUISADORA: Antonia Mont Serrat de Souza e Silva. 

TEMA DA PESQUISA: “Acessibilidade e Mobilidade relativa aos deficientes visuais na 

perspectiva da Inclusão Social”. 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está convidado a participar da pesquisa intitulada “O trabalho do Serviço Social 

com deficientes visuais” desenvolvida através do Curso de Serviço Social da Universidade 

Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo 

identificar qual o trabalho edificado pelo Serviço Social do São José Operário em Campos dos 

Goytacazes, analisando suas repercussões na acessibilidade e mobilidade dos usuários 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 a Instituição. 

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e seu arquivamento será 

feito pelos pesquisadores 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 através 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: 

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

[  ] Permito [ ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com imagens pessoais e/ou 

cedidas por mim. 

 
Campos dos Goytacazes,  de  de 2019. 
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Assinatura do entrevistado 
 

 

 

 

Assinatura do pesquisador 
 

 

 

 

Testemunha 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE QUESTÕES 1– ATIVIDADE DE CAMPO 

ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF 

DISCIPLINA: Monografia III 

PESQUISADORA: Antonia Mont Serrat de Souza e Silva. 

TEMA DA PESQUISA: Acessibilidade e Mobilidade relativa aos deficientes visuais na 

perspectiva da Inclusão Social”. 

 

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 Sexo: 

(  ) Feminino 

( ) Masculino 

 
1.3 Estado civil:    

 

 

1.4 Tem filhos(as)? Quantos?    
 

 

1.5 Qual seu nível de escolaridade?    
 

 

1.6 Qual sua ocupação atual?    
 
 

 
 

1.7 Qual era sua ocupação antes de se tornar cego?    
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Roteiro de entrevista semiestruturada 

 
 

1- Como você lida com a questão da cegueira? 

2- Você se sente incluído ao acessar espaços públicos e privados em Campos dos 

Goytacazes? 

3- Quais as dificuldades de locomoção ou barreiras físicas encontradas no seu dia a 

dia? 

4- Qual/quais as dificuldades que você encontra ao querer acessar o transporte 

público? 

5- Qual meio de transporte você utiliza pra chegar a Instituição? Alguém te 

acompanha? 

6- O que você acha da Oficina de Orientação e Mobilidade que a Instituição 

oferece? Após ter passado por esse serviço notou alguma diferença no seu dia a 

dia? Quais? 

7- Você aplica todas as técnicas de Orientação e Mobilidade? Se não, por quê? 

8- Quais os materiais ou equipamentos você acredita serem importantes, além da 

bengala, para você se locomover com segurança e autonomia? 

9- Qual local público em Campos que você tem mais dificuldade de se  locomover? 

Por quê? 

10-  Como você reconhece se um ambiente que você está andando é perigoso para 

sua integridade física? 

11- O que você acredita que te ajudaria na sua locomoção em um ambiente ainda 

desconhecido? 

 

 
 

Campos dos Goytacazes, RJ,     /   /   
 
 

Assinatura:  . 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE QUESTÕES 2 – ATIVIDADE DE CAMPO 

ENTREVISTA COM A ASSISTENTE SOCIAL 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF 

DISCIPLINA: Monografia III 

PESQUISADORA: Antonia Mont Serrat de Souza e Silva. 

TEMA DA PESQUISA: Acessibilidade e Mobilidade relativa aos deficientes visuais na 

perspectiva da Inclusão Social”. 

 

 
 

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. Sexo: 

( ) Feminino 

( )Masculino 

 
1.3. Qual sua carga horária de trabalho na Instituição?    

 

 

2. TRABALHO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA 

 
2.1. Como é sua rotina de trabalho? Descreva-a 

 
 

 

 
 

2.2. Quais instrumentos você utiliza na sua intervenção profissional? 
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2.3. Você consegue sistematizar as informações processadas em seu trabalho 

profissional? Justifique 

( )sim ( ) Não 

Justificativa:   
 
 
 

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

estão relacionados a quê? Caso não, justifique. 

( ) Sim ( ) Não 

Justificativa:   

 

 
 

2.5. Suas condições de trabalho contribuem para construção de suas atividades 

profissionais? 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

 
 

2.6. Há um trabalho em rede com as outras instituições? Quais? 
 
 

 
 

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

 

 

 

 
 

2.8. Quais as demandas que os usuários apresentam ao Serviço Social? 

 
 

 

 
 

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



50 
 

 
 

 
 
 

3. RELAÇÃO ENTRE SERVIÇO SOCIAL E USUÁRIOS 

 
3.1. Como é o processo de acolhimento feito pelo Serviço Social, as pessoas com 

deficiência visual? 
 

 

 
 

3.2. Quais os principais motivos que levaram as pessoas com deficiência visual a 

procurarem o serviço social? 
 

 

 
 

3.3. Como é a relação da família com o deficiente visual? 
 
 

 

 

3.4. Como se dá a inserção das pessoas com deficiência visual, nas atividades oferecidas 

pela instituição? 
 

 

 
 

3.5. Quais os maiores desafios encontrados pela pessoa com deficiência ao se inserirem 

na instituição? 
 

 

 
 

3.6. Qual o objetivo do Serviço Social, em relação às pessoas com deficiência visual da 

instituição? 

 

 

 
 

3.7. Como é o processo para a construção da autonomia das pessoas com deficiência 

visual na instituição? 
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3.8. Quais políticas públicas os usuários conseguem acessar? 

 
 

 
 

3.9. Quais benefícios os usuários possuem/recebem? 
 
 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes, RJ,     /   /    

Assinatura:  . 


	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
	Dedico este trabalho aos meus pais, Valéria e Reginaldo, que sempre me deram apoio em toda essa trajetória de dedicação aos estudos.

	INTRODUÇÃO
	CAPÍTULO I: O trabalho da assistente social nos espaços ocupacionais
	CAPÍTULO II: O Serviço de Assistência São José Operário e seu trabalho com os deficientes visuais
	2.1. O trabalho profissional das assistentes sociais
	2.2. Relatos dos usuários acerca do Serviço de Orientação e Mobilidade
	Quadro 1

	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
	APÊNDICE A
	APÊNDICE B
	1. Identificação

	Roteiro de entrevista semiestruturada
	APÊNDICE C
	1. Identificação
	2. TRABALHO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA
	3. RELAÇÃO ENTRE SERVIÇO SOCIAL E USUÁRIOS


